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Thy  istelmä 

Tielaitoksen  kehittämiskeskuksen  ja tiepiirien  toi meksian nosta Laatu  i nsi-

nöörit  Oy suoritti eri tyyppisillä asfalttipäällysteillä  ja työmenetelmillä DOR-
mittauksia, joiden perusteella määritetään DOR-menetelmälle laadunar-
vosteluperusteet. Mittauksia suoritettiin kaikissa tiepiireissä  ja  niiden yh-

teismäärä oli  729  kilometriä. 

Koekohteilta määritetti  in asfalttipäällystee n ti iviys koekappaleista  ja DOR-
menetelmällä. Tämän tarkoituksena oli selvittää vastaavatko yksittäiset 
koekappaleiden  ja DOR -menetelmän tulokset toisiaan  ja  miten hyvin  koko 

 kohteen tulokset vastaavat toisiaan. Positiivisten kokemusten myötä Uu-
denmaan, Turun  ja  Vaasan tiepiireissä käytettiin DOR-menetelmää laa-
du narvosteluperusteena  vuodeksi  1994  laadittujen arvostelu perusteiden 

mukaisesti. Lisäksi  Lapin tiepiirissä  oli muutamia kohteita, joissa DOR-
menetelmä  ja koekappaleet  olivat kummatkin laadu narvosteluperusteita, 
mutta niistä huomioitiin  vain  puolet. 

Tehtyihin mittauksiln perustuen laadittiin DOR-menetelmälle laadunarvos-
teluperusteet, joiden mukainen arvostelu vastaa koekappaleiden mukaista 
arvostelua. Aikaisemmasta arvostelukäytän nöstä poiketen DOR -me netel-
mällä  ei lasketa tilastollista poikkeamaa, vaan mitattu otos kuvaa kohteen 
todellisen tilanteen. Tuloksista määritetään ylittävien  ja alittavien näyttei-
den summa painotettuna poikkeaman  suuruudella. Lasketun  summa-ar-

von avulla lasketaan  koko  kohteen prosentuaalinen ylittävien  ja alittavien 
 näytteiden määrä, minkä perusteella arvonmuutos määräytyy nykyisinkin. 

Uutena yksittäisenä laadunarvosteluperusteena  on  koko  kohteen mitattujen 
tulosten keskihajonta, minkä tarkoituksena  on  kuvata lopputuotteen  homo-
geenisuutta. DOR -mittaukset osoittivat, että eri työmenetelmillä  tai erilai-
sille alustoille tehtyjä päällysteitä ei voida arvostella tasavertaisesti. Tämä 
mittausmenetelmästä johtuva tulosten ero  on kompensoitu muuttuvalla  ar-
vostelutaulukolla,  jossa eri työmenetelmille  ja alustaratkaisuille  on määri-
tetty  oma  raja-arvo.  

DO R-  menetelmän laadunarvosteluperusteet  on  laadittu vastaamaan ny-
kyisiä arvosteluperusteita, kuitenkin mandollinen tarkistustarve selviää en-
simmäisen kokeiluvuoden jälkeen. 
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Abstract 

Finnish National Road Administration developing center, several Road Dist-

ricts and  Laatuinsinäärit  Oy  builded  a working group in autumn 1994 to re-

search how the radiometric gauges could be operated to define a  asfalt 

 layer density. One of the group's aims was to write a rapport of the quality 

demands  ja  quality control work. This rapport includes  discription  and some 

details of the  DOR-gauges and suitability to define detecting of the voids. 

This research was used  DOR  1000 -gauge, which have been operated in 

different  asfalt  types and methods of all Road District's working sites. The 

results of measuring was compared with core values. Measuring work was 

done 729 kilometres and in this bases it have been developed quality de-

mands  which  corresbonds  the same than core  discription  demands. 

By  DOR-gauge could be made rolling measurements while the gauge sto-

res the value of each meter. The result of measuring could be see all the ti-

me of the using unit screen while measuring.  ln  this way could be able to 

find out the  homogenity  of the  asfalt  by standard aviation. 

By basing of these  reseach  the  DOR-gauge could be used in the sites by 

guiding the rolling work and also next season criticizing the quality of the 

work.  
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1. KESÄN  1994  MITTAUKSET 

DOR-mittarista  tehtyjen tutkimusten  ja  selvitysten perusteella Tielaitoksen 

kehittämiskeskus  ja  tiepiirit  päättivät laajentaa kokeilua. Laatuinsinöörit 

Oy:lle annettiin toimeksianto, jonka tarkoituksena oli selvittää voidaanko 

DOR-menetelmällä määrittää luotettavasti asfalttipäällysteen tiiviys  ja  ho

-mogeenisuus.  Lisäksi haluttiin selvittää voidaanko DOR-menetelmää käyt-

tää koekappaleiden kanssa vaihtoehtoisena  tai  korvaavana menetelmänä 

päällysteen tiiviyden määrityksessä. 

Tutkimuksessa oli aloitusvaiheessa mukana kehittämiskeskus, Uuden-

maan, Turun, Oulun  ja  Lapin  tiepiirit.  Tarkoituksena oli määrittää asfaitti-

päällysteen tiiviys sekä koekappaleista että DOR-menetelmällä  ja  verrata 

saatuja tuloksia keskenään. Tutkimusohjelmaan kuului  n. 200  tiekilometnä 

 mittauksia SMA -,  AB  -  ja  emulsiopäällysteteillä.  

2. MITTAUSMÄÄRÄT TIEPIIRIKOHTAISESTI  

Mittaukset osoittivat vastaavan koekappaleiden yksittäisiä arvoja  jo  tutki-

muksen alkuvaiheessa, jonka ansiosta tutkimusta laajennettiin kaikkiin  tie- 

piireihin  ja  mittausten yhteismäärä nousi  729  tiekilometriin.  Kuvassa  1 on 

 esitetty mittausten jakautuminen tiepiireittäin.  
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HAME 	 KAAKKOIS-S 	 VAASA 	 OULU  

Kuva  1.  DOR-mittausten jakautuminen  tiepllreittäin. 
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DOR-menetelmä oli kesällä  1994  laadunarvosteluperusteena  jo  Uuden-

maan, Turun  ja  Vaasan  tiepiinen  muutamilla  päällystyskohteilla.  Lisäksi  La-

pin  tiepiinssä  joissakin kohteissa arvosteltiin  päällysteen  tiiviys sekä  DOR

-menetelmällä että  koekappaleista  saatujen tulosten perusteella, kuitenkin 

kummastakin  huomioitiin  vain  puolet lopullisessa arvostelussa.  

3. PÄÄLLYSTETYYPPI JA TYÖMENETELMÄKOH-

TAISET MITTAUSMAARÄT  

Mittauksia  tehtiintiin  kaikilla  päällystetyypeillä  ja  8...32  millimetrin maksimi

-raekoon  omaavilla  massoilla.  Lisäksi mittaukset jaettiin myös  työmenetelmä-

kohtaisesti,  joista mitattiin kaikki yleisimmin käytössä olevat menetelmät lu-

kuun ottamatta  Nova Chip  ja  ART-työmenetelmää.  Myöhemmin  ART-mene

-telmäf  le  määritetyt laadunarvosteluperusteet  on  johdettu vastaavista muista 

 työmenetelmistä.  Alusta  ja  työmenetelmäkohtaiset mittausmäärät  on  esitetty 

kuvassa  2. 
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Kuva  2. DOR-mittausten  työrnenetelmä  ja  alustakohtainen  jaka urna.  

Riittävä  mittausmäärä  kunkin  päällystetyyppi - työmenetelmäyhdistelmän 

laadunarvosteluperusteiden asettamiseksi  osoittautui olevan  50.. .60  mit

-tauskilometriä,  joka sisältää mittauksia vähintään  6.. .8 en  työmaalla.  Mit

-taustulokset  vaihtelivat hieman eri  päällystetyyppi - työmenetelmäyhdistel

-mien  välillä, mikä osoittautui johtuvan yleensä  mittausteknisistä  tekijöistä.  
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4.  MITTAUSMENETELMASTA  JOHTUVAT 

 VIRHETEKIJAT  

Tärkein mittausmenetelmään vaikuttavista tekijöistä  on  uuden päällysteen 

alustan tasaisuus, joka vaihtelee huomattavasti eri työmenetelmien kesken. 

Tämä tekijä vaikuttaa lähinnä päällysteen homogeenisuutta kuvaavaan kes-

kihajontaan,  jolle  jouduttiin määrittämään muuttuva laadunarvostelutauluk

-ko  ettei mittausmenetelmä asettaisi työmenetelmiä eriarvoiseen asemaan 

keskenään. 

Alustan epätasaisuus vaikuttaa mittaussäteen kulkuaikaan mitattavassa 

massassa  ja  vaikuttaa sitä kautta keskihajonta-arvoon. Alustan vaikutuk-

sesta  on  esitetty malli kuvassa  3.  Mittaussäteen kulkuaika  ja  intensiteetti 

muuttuvat alustan  I.  heijastepinnan  epätasaisuudesta johtuen, mikä vaikut-

taa detektorille tulevaan säteilyyn  ja  sitä kautta lisää mittaustulosten keski-

näistä eroa. 

Läh 
DOR- ruinpu - -  1_  .*_ - -  

 

uusi päällyste 

alusta  

Kuva  3.  Kaaviokuva säteilyn kulkemisesta  lähteeltä  alustan kautta 

 detektorille.  

Kaaviokuva esittää esimerkkitilannetta työmaalla, jossa uusi päällyste  on 

AB 18 MP  ja  alusta  on  jyrsitty  laatikkoon. Jyrsin  on  jättänyt alustan  pinnan 

 epätasaiseksi,  jolloin heijastepintojen korkeuseroksi muodostuu useita  milli - 

metrejä  ja  kuitenkin  koko  massakerroksen  vahvuus  on vain 40  millimetriä. 

Säteen nro  1  kulkuaika säteeseen nro  2  verrattuna  on  huomattavasti 
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pitempi  ja  samalla säteen nro  I  intensiteetti  on  pienempi lyhyemmän  mat-

kan kulkeneeseen säteeseen nro  2  verrattuna. Tästä mittausteknisestä teki-

jästä johtuen ei eri työmenetelmien keskihajonnan laatuvaatimusta voida 

asettaa samalle tasolle. 

Tilannetta voidaan tarkastella myös käänteisesti,  jos  alusta olisi tasattu 

 TASK-menetelmällä. Mitattavan materiaalin koostumus  ja rakeisuus  muut-

tuu jokaisen uudelleen käsittelyn jälkeen sekä kiviaineksen epähomogeeni-

suus  ja  teknisen kehityksen tuomat uudistukset vaikuttavat päällystemateri-

aalin koostumukseen. Lisäksi massatasattu  tai  tasauskuumennettu  kerros 

 on  yleensä tiiviydeltään erilaista verrattuna varsinaiseen kulutuskerrokseen. 

Näistä tekijöistä johtuen ei käytännössä voida koskaan tehdä täysin saman-

laista päällystettä./1/  

Massan  koostumuksesta johtuen sateilyn läpäisynopeus  ja  intensiteetti vaih-

televat, jolloin  osa  säteilystä heijastuu ensimmäisestä heijastepinnasta  ja 

osa  jatkaa matkaa seuraavaan heijastepintaan. DOR-laitteen detekton re-

kisteröi  vain  voimakkaimman säteilyn, jolloin esim. uuden päällysteen ala-

puolella olevan  TASK-kerroksen heijastepinnasta tuleva säteily ei vaikuta 

varsinaisen päällystekerroksen tiiviys tulokseen./1/ 

Päällystyskohteella  Vt  3  Karhunkorpi - Usmi,  Uudenmaan tiepiirissä, suori-

tettiin kuuman asfalttimassan tiivistymisseuranta ylityskertojen  ja  lämpötilan 

funktiona, joka  on  esitetty kuvassa  4.  Kokeilussa seurattiin kuuman, juuri  le

-vitetyn,  massan tiivistymistä  150  °  C  levityslämpötilasta jyräyksen  loppuun 

saakka, jolloin pintalämpötila oli  71 C  c  Kuvaaja osoittaa  massan tiivistymi-

sen  tapahtuvan nopeasti, kun pintalämpötila  on  yli  100  °  C  ja hidastuvan  sii-

tä eteenpäin. Tässä kokeilussa ilman lämpötila oli +  25  °  C,  minkä takia 

päällysteen tiivistämiseen käytettävä jyräysaika oli  43  minuuttia ennen kuin 

pintalämpötila saavutti  70  °  C  rajan. 



DOR-menetelmän käyttö  asfalttipääHysteiden tiiviyden määntyksessä 
	

13  

MITTAUSMENETELMÄSTÄ  JOHTUVAT  VIRHETEKIJAT  

tyhjätila %  
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C'  

2 	 3 	 4 	 5  

ylityskerrat kpl 
Laatulnslnöortt  Oy  

lämpötila  

140 

120 

60 
8 	 11  

Kuva  4. SMA-massan tilviyden  seuranta  ylityskertojen  ja  lämpötilan 

funktiona.  

Massan  lopullinen tiiviys oli  2,9 %,  jolloin  päällysteen pintalämpötila  oli  n. 30 

° C.  Tästä voidaan vetää selkeästi johtopäätös, ettei  laadunarvostelumitta-

usta  kannata suorittaa ennen kuin päällyste  on  jäähtynyt  alle  40 ° C:een. 

5.  DOR-MENETELMAN TOIM INTAPERIAATE 

DOR-mittarilla pystytään määrittämään mitattavan materiaalin tiheys, josta 

voidaan laskea materiaalin  tyhjätilamäärä,  kun tunnetaan materiaalin  mas 

 santiheys.  Mittausmenetelmä perustuu radioaktiivisen  Cesium Cs-i  37  sätei-

lyn  takaisinsirontaperiaatteeseen.  Radioaktiivinen  säde  joutuu  heijastumaan 

mitattavasta materlaalista  ennen  tunnistimen  I. detektorin  saavuttamista. 

Säteilyn pääsy suoraan (vapaa säteily)  tunnistimeen  on  estetty  mittausrum

-mun  sisällä olevalla  enstemateriaalilla./2/ 
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6.  KALUSTO  

Mittauskalustoon  kuuluvat:  

mittausrumpu 

DOR-cart  (mittann  teline) 

 RA 3  (tallennin)  

kannettava tietokone (vähintään  386  suorittimella  varustettu) 

Kuvassa  5 on  DOR-mittan. 

Kuva  5.  DOR-mittauska!usto  työmaalla  Vt  8  Mynämäki  -  Nousiainen.  
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7. TAUSTASÄTEILY  

Ennen mittauksen aloittamista  ja  mittauslinjan  vaihdon jälkeen joudutaan  

määnttämään taustasäteily  I.  vapaa säteily  (AIRGAP). AIRGAP-mittauksen 

tarkoituksena  on  huomioida taustasäteilyn vaikutus  mittaustulokseen.  Taus

-tasäteily  saa vaihdella yhden työmaan alueella  n. 1 000  -yksikköä, joka vai-

kuttaa keskinäisiin tuloksiin  0,2.. .0,3  %-yksikköä. 

Mittauksen  aloituksessa  otetaan  2.. .5  kpl  300  sekunnin  AIRGAP-lukemaa  

arvojen keskinäisestä vaihtelusta riippuen.  

Mittauslinjan  vaihdon yhteydessä otetaan  1...3  kpl  60 tai 90  sekunnin  AIR-

GAP-lukemaa  arvojen keskinäisestä vaihtelusta riippuen.  

8. KALIBROINTI  

8.1  Kalibrointi  (mittari) 

Mittalaite  kalibroidaan  ennen  päällystyskauden  alkua  kalibrointiblokeilla,  joi-

den tiheys  on  tarkkaan tunnettu. Tämän tarkoituksena  on  määrittää kuinka 

paljon radioaktiivisen  Cs-137  aineen  säteilymäärä  on  yhden vuoden aikana 

pienentynyt. Saadut  kalibrointiarvot  ovat samalla  mittarille ns. perusmittaus -

arvot, jotka pitää määrittää jokaiselle  laitteelle  erikseen.  DOR-mittarin  ka-

libroinnin  tekee laitteen maahantuoja Suomessa.  

8.2  Kalibrointi  (materiaali)  
Kalibroinnin  avulla pystytään ottamaan huomioon materiaalin  pinnan  avoi-

muudesta johtuva  ja  mittaustulokseen  mukaan tuleva  tyhjätila. Korjausarvo  

lasketaan mukaan  perusarvoihin,  jonka jälkeen saatu  tulos  on  mitatun  ma-

teriaalin  tyhjätila,  missä ei ole mukana  pintakarkeudesta  johtuvaa  tyhjätilaa.  

Varsinainen mittaus suoritetaan  perusarvoilla  ja  saatu tieto siirretään tieto-

koneelle, josta  tulostetaan  kuvaaja. Saadun kuvaajan perusteella  määrite-

tään  1.. .5  kalibrointikohtaa,  jotka kuvaavat materiaalin keskimääräistä laa-

tua. Kussakin  kalibrointikohdassa  suoritetaan:  
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3 kpl 50  metrin  rullausmittausta  ja  12 kpl  kestoltaan  30  sekunnin  pistemit

-tausta, joita varten materiaalin  pinnalle  levitetään  filleristä  tai lentotuhkasta 

 ja  vedestä tehtyä  seosta.  Seos levitetään kullekin  mittauskohdalle  siten, että 

materiaalin pinnasta tulee tasainen  I.  avoimet kohdat täyttyvät.  Kalibrointi 

 suoritetaan, kun  suhteitusta  muutetaan.  

9.  MITTAUS 

Mittaus suoritetaan  500  metrin jaksoissa  koko  kohteen pituudelta. Kultakin 

 poikkileikkaukselta  mitataan yksi  mittauslinja,  joita  ajorataa  kohden  on 4 

 kappaletta  n. 0,9  ja  2,5  metrin etäisyydellä  ajoradan keskilinjasta  mitattuna 

 (kuva  6). 

Mittaustiheys  on 1 lukema/metri,  jolloin  1 000  metriä pitkästä kohteesta 

 määritetään  1 000  kappaletta  tyhjätilalukemia. 

Mittausnopeus  on 1,0 km/h +1- 0,2 km/h. 

ajoradan  reuna 

Mittauslinja  

2,5m 	E 	2 

O,9m 

- ajoradan keskilinja 	0, 9 m 	 I 
12,5m 

Mittauslinja 

ajoradan  reuna 
............ 	 '1 	 >  

500 	 500 m 	 500 m 	 500 m  

Kuva  6. Periaafekuva DOR-mittauksesta. 

9.1  Laadunohjaus 

Laadunohjauksen  mittaukset suoritetaan kuvan  6  mukaisesti. Muutokset 

 mittauskaavioon  voidaan tehdä  työmaakohtaisesti.  Mittauksia suoritetaan 

 työkohteiden  mukaisesti riittävä määrä.  Työkohteen  alussa tehtäviä  
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mittauksia ei huomioida  laadunarvostelussa,  koska  päällysteen suhteitus  ja 

jyräysmäärät  ovat voineet vaihdella. Mitatut tulokset vaikuttaisivat lopulli-

seen arvosteluun huomattavasti. Mikäli  työkohteella  seurataan  tyhjätilaa  

kohteen edetessä huomioidaan tehdyt mittaukset  laadunarvostelussa.  

Mikäli  päällystyskohteen liikennemäärät  ovat suurempia kuin  3 000  ajoneu-

voa vuorokaudessa pyritään työmaan alussa osoittamaan  jatkuvin mittauk

-sin,  että  päällysteen tyhjätila  täyttää  vaatimusrajat.  Jos liikennemäärät  ovat 

suurempia kuin  10 000  ajoneuvoa vuorokaudessa pyritään  päällystyskoh-

teessa  seuraamaan  tyhjätila-arvoja päivittäin  jatkuvin mittauksin.  

Riittävä osoitus siitä, että  tyhjätila  täyttää asetetut vaatimukset,  on  työmaan 

alussa vähintään kaksi  500  metrin  mittalinjaa,  joiden keskiarvo  ja  -hajonta 

täyttävät asetetut vaatimukset.  Mittalinjat  voidaan mitata samalta  vetokais

-talta ja poikkileikkaukselta. 

Jatkuvalla mittauksella  tarkoitetaan, että  päällysteen tyhjätila määritetään  

samalta tien  pituussuuntaiselta mittauslinjalta  enintään  1  metrin etäisyydeltä 

toisistaan  ja  vähintään  250 tyhjätilalukeman  jaksoissa.  

9.2 Laadunarvostelu  

Mittaukset suoritetaan kuvan  6  mukaisesti satunnaisesti  valituilta paaluvä-

leiltä.  Tilaaja ilmoittaa ennen mittausten aloittamista aloitus-  ja lopetuspaa-

lut. Mittausmäärät  määräytyvät taulukon  1  mukaisesti. 

Taulukko  1.  Työkohteen  pituudesta riippuvat mittausmäärät. 

Työkohteen  pituus  [km]  Mitattava määrä  [m] 

0.. .2  koko  kohde  

2...6 2000 

>  6 1/3  kohteen pituudesta, joka pyöriste-

taän lähimpään  500 tai 1 000 metriln 
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10. MASSANTIHEYS 

Massantiheys määritetään  teoreettisen laskennan avulla  tai  ICT-kokeella 

 ennen päällystyskohteen aloittamista. 

Lisäksi massantiheys määntetään jokaisesta kohteesta  RICE'n  menetelmäl-

lä hyväksytyssä laboratonossa sekoitusasemalla otetusta massanäytteestä. 

Massanäyte otetaan  10 x 15 x 5  cm3  kokoisella näytteenottimella  massa- 

kuormasta. Näyte pannaan metalliseen purkkiin, jossa  se  kuljetetaan labo-

ratorioon. Näytteitä otetaan seuraavasti:  

2  kpl  näytteitä,  jos  tehty massamäärä <  500  tn  

4  kpl  näytteitä,  jos  tehty massamäärä 	500  ...  2 500  tn 

 6  kpl  näytteitä,  jos  tehty massamäärä >  2 500  tn 

Massanäytteet  (vähintään  1  kpl)  otetaan aina suhteituksen muuttuessa  tai 

 yhtäkin  materiaalia muutettaessa./3/  

Il.  MITTAUSLÄMPÖTILA  

Mittausta rajoittavana tekijänä  on  mittausrummun kuumeneminen  ja  radio-

aktiivisen lähteen vaurioituminen,  jos  rumpu  lämpenee kuuman  massan  vai-

kutuksesta yli  70  °  C.  Laitteessa olevan jäähdytysjärjestelmän ansiosta mit-

taus voidaan suorittaa mikäli päällysteen pintalämpötila ei yhtä  100 °C.  

Laadunarvostelussa  käytettävät mittaukset  on  suoritettava  alle  40 O  C  läm-

pötilassa, jolloin lämpätilalla ei ole vaikutusta mittaustuloksiin.  

12. TULOSTEET 

Mittauksesta  saatavat tulosteet annetaan sekä rakentajalle että tilaajalle  3,5 

 "levykkeellä  ja  20  metrin keskiarvotulosteena paperilla. Esimerkki tulostees

-ta  on  liitteessä  1.  
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13. ARVONMUUTOS 

Arvonmuutos  lasketaan  DOR-arvonmuutosohjelmalla.  Esimerkki  tulosteesta 

 on  liitteessä  2. 

13.1.  Keskiarvo  

Mitatuista  tuloksista lasketaan  1  lukema/metn -tulosteesta vaatimusrajan 

 ylittävien  ja  alittavien  tulosten määrä. Ylittäviä  ja  alittavia  tuloksia painote-

taan  poikkeaman  suuruudella  ja  lasketaan kaikki tulokset yhteen. 

Esimerkki  1.  Arvonmuutoksen  laskeminen  DOR-mittauksesta.  

Mitattu kohde  on  pituudeltaan  200  metriä,  päällystetyyppi SMA  16/100,  jon-

ka  tyhjätila vaatimusraja  on 6  % ylitykselle  ja  2  % alitukselle.  Oletetaan, että 

 mitatulla  välillä  on 6  kpl mittaustuloksia  7  %,  5  kpl mittaustuloksia  8  %  ja  7 

 kpl mittaustuloksia  1  %.  

Suurin sallittu lukema  ylitykselle  on 200 (m) x 6  (%) =  1 200.  Arvonmuutos 
 lasketaan  vaatimusrajan  6  % ylittäville  tuloksille seuraavasti:  

ylityksien  summa on 200 x 6  +  6 x (lx (7-6))  +  5 x (8-6))  =  1 216,  ylitys-% 

lasketaan  1216-1200 x 100%  =  1,33%. 

1 200  

Suurin sallittu lukema  alituksille  on 200 (m) x 2  (%) =  400.  Arvonmuutos 

 lasketaan  vaatimusrajan  2  % alittaville  tuloksille seuraavasti:  

alituksien  summa on 200 x 2  +  7 x (lx (2-1))  =  407,  alitus-%  lasketaan 

 407-400 x 100%  =  1,75%. 

400  

Menetelmästä  ja  ulkopuolisista tekijöistä johtuen  ylityksiin  annetaan  10  %  ja 

 alituksiin  10  %  marginaali ennen kuin  arvonmuutos  määräytyy.  Arvonmuu-
tosohjelma  huomioi  10  % marginaalit  automaattisesti  ja  saatu  ylityksen  tai 

 alituksen arvonmuutos  voidaan lukea taulukosta  2 tai 3  sijoittamalla ohjel-

man laskema  lukuarvo ao. taulukkoon. 
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Taulukko  2.  Tyhjätilaylitysten arvonmuutos.131 

Tyhjätilaylitys - 

% 

Arvonmuutos - % 

urakkasummasta  

AB, EA,  SMA ABK  

<15 0 0 

20 -5 0 

25 -11 -5 

30 -20 -11 

35 -29 -20 

40 -38 -29  

Väliarvot interpoloidaan  ja  taulukkoa jatketaan tarvittaessa  suoravilvaisesti  

Jos  suunnitelmissa päällyste  on  edellytetty arvosteltavaksi myös  tyhjätila-ali

-tusten  osalta, määrätään painotetun  tyhjätila-alitusprosentin  perusteella 

kohteen  urakkasummasta arvorimuutos  taulukon  3.  mukaisesti. 

Taulukko  3.  Tyhjätila-alitusten arvonmuutos./3/ 

Tyhjätila-alitus - 

% 

Arvonmuutos - % 

urakkasummasta  

AB, EA,  SMA ABK  

<20 0 0 

25 -5 -2,5 

30 -11 -5 

35 -20 -11 

40 -29 -20 

45 -20 -14  

Väliarvot interpoloidaan  ja  taulukkoa jatketaan tarvittaessa  suoravilvaisesti 
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13.2 Keskihajonta 

Arvonmuutos keskihajonnan  osalta  määritetään  koko päällystyskohteesta 

 saatujen mittaustulosten  hajonnan  perusteella.  Keskihajonnan arvonmuutos 

 lasketaan  taulukoitujen  arvojen perusteella, mitkä  nippuvat  kussakin tapa-

uksessa massatyypistä, työmenetelmästä, kerrospaksuudesta  ja kiviainek-

sen maksimiraekoosta. 

Keskihajonnan vaatimusrajat  on  määritelty taulukossa  4  ja arvonmuutospro-

sentti  taulukossa  5.  

Taulukko  4.  Mittausmenetelmästä  johtuvat  keskihajonnan arvonmuutoksen 

vaatimusrajat  eri  päällystetyypeille  ja työmenetelmille. 

Massatyyppi  ja työmenetelmä Vaatimusraja  

2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 

AB 12.. .20  alusta  sitomaton  X 

AB 12.20  alusta  tasattu  X 

AB 12.20  alusta  tasaamaton  X 

AB 12.20  alusta  jyrsitty /  ART X 

AB 12.. .20 rem ixer X 

AB12...2OalustaTASK/MPK  X 

EA 12.20  alusta  tasattu  X 

EA 12.20  alusta  tasaamaton  X 

EA 12.20  alusta  jyrsitty  I ART X 

EA 12.20 remixer X 

EAl2...2OalustaTASK/MPK  X 

SMA  12.20  alusta  sitomaton  X 

SMA  12.20  alusta  tasattu  X 

SMA  12.20  alusta  tasaamaton  X 

SMAl2...2oalustajyrsitty/ART  X 

SMA  12.. .20 remixer X 

SMA  12.. .20  alusta  TASK I  MPK X 

ABK  25.32 X 

PAB8...20  X 



22 	DOR-menetelmän käyttö  asfalttipäällysteiden tiiviyden määrityksessä 

ARVONMUUTOS 

Vaatimusrajat  ovat  massakerroksen vahvuuksffle>  80 kg/rn2 .  Mikäli kerros- 

vahvuus  on  pienempi kuin  80 kg/rn2  nousee  vaatimusraja  0,2  yksikköä  esim. 

SMA  12/60 remixer vaatimusraja  olisi  3,2. Massakerroksen vahvuutena  käy- 

tetään tilattua massamäärää.  

Mikäli  kiviaineksen maksimiraekoko  on  pienempi kuin  12 mm  pienenee  vaa-

timusraja  0,1  yksikköä  esim. SMA  8/80 MPK vaatimusraja  olisi  2,9.  

Mikäli  kiviainesta  on  korvattu  >  30 % masuunikuonalla suurenee  vaatimus- 

raja 0,1  yksikköä. 

Taulukko  5. Keskihajonnan arvonmuutosprosentin laskentataulukko. 

KESKIHAJONTA ARVONMUUTOS %  

<-070 0,50 

-0,60 0,40 

-0,50 0,30 

-0,40 0,20 

-0,30 0,10 

-0,20 0,05 

-0,10 0,00 

0,00 0,00 

0,10 0,00 

0,20 -0,05 

0,30 -0,08 

0,40 -0,12 

0,50 -0,16 

0,60 -0,20 

0,70 -0,25 

0,80 -0,30 

0,90 -035 

1,00 -0,40 

1,10 -0,45 

>1,20 -0,50  

Väliarvot interpoloidaan  suoraviivaisesti.  

Arvonmuutosta määntettäessä  katsotaan  ensin  taulukosta  4 vaatimusraja. 

Arvonmuutos  määräytyy, kun kohteen  mitatusta keskihajonta-arvosta  
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vähennetään vaatimusraja  ja  saatu arvo sijoitetaan taulukon  5  kohtaan kes-

kihajonta  ja  keskihajonnan arvonmuutos%  luetaan taulukon  5  toisesta 

sarakkeesta.  

14.  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen  ja  siitä saatujen kokemusten perusteella DOR-mittauksella voi-

daan korvata koekappaleet asfalttipäällysteiden tiiviyden määntyksessä. 

DOR-mittauksen tuloksena saadaan sekä absoluuttiset että suhteelliset  tu -

viysarvot,  joiden perusteella tehdyn työn laatu voidaan arvostella. 

Menetelmä antaa huomattavasti enemmän tuloksia päällysteen homogeeni-

suudesta  ja  kohteen kokonaisuudesta aikaisempiin menetelmiin verrattuna. 

Mittaustulosten ensisijainen tarkoitus  on  antaa reaaliaikaista tietoa työnsuo-

rittajalle tehdyn työn laadusta  ja  auttaa ohjaamaan tiivistystyä vaaditulle 

laatutasolle. 

Päällysteen laadunarvostelua  tulisi tulevaisuudessa painottaa enemmän 

homogeenisuuden kuin absoluuttisen tiiviyden tarkasteluun. Tutkimus osoit-

ti selkeästi, että tasalaatuinen päällyste täyttää aina myös absoluuttisen  tu- 
 
- 

viysvaatimuksen.  Jatkossa saatavien kokemusten perusteella kannattaisi 

harkita laadunarvostelun painopisteen siirtämistä absoluuttisen tiiviyden ar-

vostelusta suhteellisen tiiviyden arvosteluun. 

Mikäli päällystystyön laatu pystytään ohjaamaan halutulle laatutasolle  jo  le

-vitysvaiheen  aikana ei lopullista laadunarvostelua enää tarvita. 



C
u
r
v
e
.
 
A
i
r
 
v
o
i
d
 
v
o
l
u
m
e
 	

C
C
S
 
-
  
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
A
B
 

T
r
a
c
k
:
 
D
0
2
2
:
0
-
5
0
0
/
1
.
 	

9
4
0
8
0
4
 
1
5
0
3
 	

R
u
l
e
r
:
 	

5
.
0
 

10
- 

-
0
.
5
 

m
a
x
:
 	

4
.
2
  

- 	
m
e
a
n
:
 	

1
.
6
 

1
.
2
 

6
-
 

-
 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
I 	

I 	
I 

C
 
C

 
C

 
C

 
C

 
0
 
C

 
C

 
0
 
0
 
0
  Ni 

	
N

i  

'-l
'l
  o H- 

L
i. (D

r 
C
) H

  ct 
 

c1
0)

 

O
D

.. 

(D
O

 

I-i
.  I

 N-
) 

(A
) 

H
  tu  



LuTE  2.  

ARVONMUUTOSLASKELMA DOR-MITTAUSMENETELMASTA 

 Projekti 	: MT181KEM  

Massan  tilavuuspaino  2.580  -  2.595 

 Asfaltti/työtapa :  AB 18, MP  

Ylitysraja  5.00  
Alitusraja 	:  2.00  
Keskihajontaraja :  2.80  

Matkalta :  Koko  projekti 
Metriä/näyte  1  
Näytteitä : 	3469  kpl  
Linja (0=kaikki) : 	0  

Ylitykset, kpl 	: 	993  

Ylitykset,  summa  :  1555.60  

Ylitysprosentti : 	8.96  

Taulukon lähiminät: 	8- 10  ylitys% 

Taulukon lähimmät:  0.000- 0.00  muutos% 

Arvoninuutos, ylitys:0.0000  i  

Alitukset, kpl 	: 	842  

Alitukset,  summa  :  1180.628 

 Alitusprosentti :  17.01 

 'Taulukon lähiminät:  10- 20  alitus%  

Taulukon lähimmät:  0.000- 0.00  muutos% 

Arvonmuutos, alitus: 	0.0000  % 

Keskiarvo(tyhjätila) 	: 	 3.67  

Keskihajonta(tyhjätila) 	: 	 2.41  

Taulukon lähimmät 	 : 	2- 2  haj  onta  

Taulukon lähinunät 	 :  0.20- 0.15  muutos% 

Arvonmuutos hajonnan  mukaan : 	0.19  
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