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Tiivistelmä  

Tutkimuksessa tarkastellaan pehmeästä bitumista emulgoidun sideaineen 
soveltuvuutta soratien pölynsidontaan. Tässä pölynsidontasovellutuksessa 
sideaineen eli bitumin määrä  on vain 1-1.5% kiviaineksen  painosta. 
Tarkoituksena ei siis ole kehittää uutta kevytpäällystettä. 

Laboratoriokokeilla selvitettlin kiviaineksen, bitumiemulsion  ja  niistä sekoitetun 
 massan  ominaisuuksia. Tutkituista kiviainesominaisuuksista: mineraali-

koostumus, ominaispinta- ala,  veden adsorptio  ei löydetty tekijää, joka selittäisi 
aikaisempien kokemusten ongelmat - teräväreunaiset kuopat. Bituniiemulsion 

 ja kiviaineksen  yhteistoimintaa tutkittiin  mm: murtuvuuskokeella  ja kulutusko-
keella.  Eri bitumiemulsioiden murtuvuudessa oli huomattavia eroja  mm. 
bitumin viskositeetista  riippuen. Myös kiviaineksen ominaisuudet vaikuttivat 
selvästi bitumiemulsion murtuvuuteen. Laboratoriokokeilla ei kuitenkaan saatu 
ratkaistua bitumin sekoittumisongelmaa. Bitumiemulsio näytti silmämääräisesti 
sekoittuvan tasaisesti kosteaan kiviainekseen, mutta  emulsion murruttua  ja 
massan kuivuttua,  havaittiin, että sekoittuminen  on  epätasaista: bitumi oli 
kiinnittynyt hienoainekseen  ja  isommat  kivet  olivat paljaina. Bitumiemulsion  ja 
hienoaineksen  muodostaman mastiksin koheesio ei ollut riittävä pitämään 
massaa koossa. Tutkimuksessa käytetyt sideaineet olivat bitumin viskositeetil-
taan  60.75, 150...200  ja  1000...1500 mn3/s.  Sekä kulutus, että murtuvuusko-
keiden perusteella bitumiemulsiot, joiden viskositeetti oli  150...200 mm/s2  
toimivat parhaiten. Koetiekokemukset eivät kuitenkaan tukeneet laboratorioha-
vaintoja: koetiet, jotka toteutettiin pehmeimmillä emulsioilla  60..  .75mm 21s  eivät 
poikenneet pintakunnoltaan  150...200 mm 2/s emulsioiden  osuuksista.  Sen 

 sijaan kovimmat emulsiot  1000... 1500 mrr/s  käyttäytyivät koeteillä pehmeäm-
mistä emulsioista poiketen. 

Koeteillä  kokeiltiin erilaisia sekoitusmenetelmiä: tiehöylä, jousiäes,  lana, 
stabilointijyrsin ja asfalttiasema. Sekoitusmenetelmistä  havaittiin ettei 
kiviainesta kuumentava asema sovi pölynsidontamassan tekemiseen. 
Stabilointijyrsimen aikaansaama sekoitusjälki oli yllättävän epätasainen. 
Jousiäes oli tehokas sekoittaja samoin tiehöylän  ja lanan yhdistelmän sekoi-
tusjälki  oli heti työn päätyttyä hyvä. Vaikka sekoitus saatiin koeteillä onnistu-
maan tyydyttävästi siten, että kerros oli tasaisen  värmen ja  tarpeeksi paksu 
heti työn päätyttyä, vaurioituvat koekohteet  1-2 kk:n  kuluessa. Tyypillisiä 
vaurioita olivat teräväreunaiset kuopat  ja irtokivet.  Lisäksi purkautuneet kohdat 
pölysivät. Kerroksen tiivistäminen heti sideaineen sekoituksen jälkeen paransi 
kerroksen kestävyyttä jonkin verran. Nopea vaurioituminen aiheutui liian 
ohuesta  ja runsasbitumisesta kerroksesta,  joka ei pysynyt koossa. Useissa 
kohteissa  pinnan syysmuokkaus  oli ongelmallista. 
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Abstract  

ln  this study the applicability of emulsified soft bitumen for dust control of gravel road 
is considered.  ln  this application the amount of bitumen is only 1- 1 .5 weight-  %  of the 
aggregate and the idea was not to develop a new soft asphalt pavement type. 

The properties of the mixes and the components, aggregates and emulsions, were 
studied  ri  laboratory. None of the researched aggregate properties: mineral 
composition, specific surface area or water adsorption could explain the problems on 
the premier test roads: sharp-edged potholes. The interaction between bitumen 
emulsions and aggregates was determined using a test for breaking of emulsions and 
an abrasion test for dust controlled gavel road slabs. 

The used emulsions broke quite differently depending among other things from the 
viscosity of bitumen. The breaking was clearly  affacted  also by the aggregate 
properties. The laboratory tests could not, however, resolve the mixing problem. 

 Eventhough  the mixing of bitumen emulsions to moist aggregates was visually 
homogeneous the breaking of emulsions and the drying of slabs revealed uneven 
mixing: there was bitumen only in fine particles while larger particles were bare. The 
cohesion of the asphalt mortar was not enough to prevent the disintegration of the 
slab surface. 

The viscosity of the bitumens was 60- 75, 150- 200 and 1000- 1500  mm2/s.  According 
to laboratory tests the bitumens with the viscosity of 150-200  mm 2/s  were most 
suitable. The results from the test roads did however not support the observations in 
the laboratory. The condition of the test road surface was about the same in the test 
sections maintained using either 60-75  mm 2/s  or 150-200  mm 2/s  viscosity bitumens. 
On the test roads the emulsions made from 1000-1500  mm 2/s  bitumens performed 
differently from two softer ones. 

When constructing the test roads several mixing techniques were tested: grader, drag, 
spring-tooth harrow, scarifier and asphalt plant. Asphalt plant where aggregate was 
heated turned out unsuitable for making dust control mixes. The quality of scarified 
surface was surprisingly uneven. Mixing with spring- tooth harrow or combined grader 
and drag was effective and the quality good just after mixing.  ln  spite of satisfactory 
mixing (even color of the surface) and sufficient layer thickness the test sections were 
damaged in 1-2 months. Typical failures were sharp-edged potholes and shot of 
loose aggregate. Furthermore the disintegrated section were dusty. Compacting the 
layer immediately after mixing improved the stability slightly. Generally the fast 
deterioration was due to too bituminous and thin, unstable layer.  ln  autumn 
maintenance by breaking up the surface turned out problematic in several test 
sections.  
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SYMBOLIT  JA  MERKINNAT 

SYMBOLILUETTELO  

Sanan ernulsio yhteydessä käytetty laaduton luku ilmaisee bitumin viskositee
-tin  mm2/s, + 60°C:ssa.  Mikäli lukuarvon jälkeen  on  merkintä  T, on  emulsiossa 

tartuketta.  Roomalainen numero  I tai  Il  emulsion  nimen yhteydessä tarkoittaa 
saman  emulsion  eri valmistuseriä. 

hj.= haihdutusjäännös 

jb.=  jäävää bitumia  

VP.  =  vesipitoisuus 

PSE = pölynsidontaemulsio  

BE  = bitumiemulslo 

HVL = halkaisuvetolujuus 

SRT ulompi ohjealue = soratien kulutuskerroksen  materiaalin ohjealue 



Bitumiemulsion  käyttö  soratien pölynsidonnassa  
JOHDANTO  

1  JOHDANTO 

Tutkimuksen tarkoitus  on  selvittää,  soveltuuko bitumiemulsio soratien 
pölynsidonnan sideaineeksi.  Tutkimus käynnistettiin, koska perinteisen 

 sideaineen, kalsiumkiondin, vaikutusaika  on  todettu (ainakin Etelä- Suomessa) 
niin lyhyeksi, että  suolaus  on  jouduttu usein uusimaan kesän aikana. Pyrkimys 
ympäristön  kloridikuormituksen  pienentämiseen  on  myös ollut syynä suolan 
korvaavan  sidealneen tutkimuksille.  

Ensimmäiset  pälynsidontamateriaalit,  mitä Suomessa käytettiin olivat 
 bitumipohjaisia  tuotteita  tai  tervaa.  Ensimmäinen  bitumiemulsio  kehitettiin 

nimenomaan  pölynsidontaa  varten, vaikka sitä myöhemmin  on  alettu käyttää 
 päällysteiden sideaineeksi. K.Käyhkön  (1945)  mukaan  bitumipitoisella tieöljyllä 

 on  ollut tärkeä asema  pölynsitomisaineiden  joukossa.  Pälynsidontaa  on  tutkittu 
Suomessa vuosikymmeniä.  Bitumisia öljyjä, tervaöljyjä  ja  erikoisemulsioita  on 

 käytetty  jo  1930  -luvulla, joskin  erikoisemulsioiden  käyttö lienee ollut 
 kokeiluluontoista. Öljyemulsioiden  ja  ns. erikoisemulsioiden  käyttö  on  ollut 

yleisempää Ruotsissa  ja  Virossa.  Emulsiot  ja  öljyt  on  imeytetty kuivaan  tien 
pintaan ilman sekoitusta. Mikäli  pinta on  jäänyt  kosteaksi,  on  pintaa  sorastettu 

 (Ei kuitenkaan  emulsiota  käytettäessä). Mandolliset vauriot  on  paikattu 
lisäämällä öljyä  tai  emulsiota.  Tällainen  sorapäällyste  on  kunnossapidon  avulla 
muuttunut vähitellen  ns. puolikestopäällysteeksi. 

Hygroskooppisten  aineiden (suolojen) käyttö  pölynsidonta-alneina  lisääntyi 
Ruotsissa  1920  -  luvulla. Suomessa kehitys kulki samaan suuntaan. Vähitellen 

 hygroskooppiset  aineet syrjäyttivät  bitumiset  ja  äljypohjaiset  tuotteet,  sillä 
 liikennöinti  suolalla käsitellyn  pinnan  päällä oli välittömästi mandollista toisin 

kuin  emulsiota  tai  öljyjä  käytettäessä. Suolalla käsitelty  pinta  kesti hyvin myös 
 hevosliikenteen.  Kaikenkaikkiaan suolan etuja pidettiin suurempina kuin 

haittoja.  Suolauksen  haitat  on  nostettu esille  1980  -luvulla, jolloin sekä kesä- 
että  talvikunnossapitoon  liittyvää  suolausta  on  yritetty korvata  tai  vähentää. 
Ruotsissa Gotlannin saarella käynnistettiin  suolaamattomuuskokeilu  vuonna 

 1988,  jolloin sekä talvi, että  kesäsuolaus  lopetettiin.  Sorateiden pölynsidonta 
 tehdään Gotlannissa  bitumiemulsiolla.  Ruotsalaiset kokemukset  pölynsidon-

nasta bitumiemulsiolla  ovat olleet myönteisiä.  

Sorateiden  hoitokustannukset ovat  liikennesuoritteeseen  nähden suuret. 
 Pölynsidonta bitumiemulsiolla  tulee sekä materiaali- että  työkustannuksiltaan 

 selvästi kalliimmaksi kuin perinteinen  pölynsidonta kalsiumkloridilla.  Uuden 
menetelmän tulisi siis olla  laatutasoltaan  parempi  ja  kunnossapitokustannuk

-siltaan alhaisempi verrattuna perinteiseen menetelmään. 

Uuden menetelmän odotetaan sijoittuvan perinteisen  pölynsidonnan  ja 
 soratien pintauksen  (SOP)  välille. Käsiteltävän  pinnan  tulisi olla yhtäaikaa  
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kulutusta kestävä, tiivis, höylällä muokattava (toisin kuin  1940  -luvulla)  ja 
 luonnollisesti pälyämätän. Pölynsidontaan käytettävän bitumiemulsion tulee 

olla tarpeeksi jäykkä, jotta mastiksi pystyy sitomaan isommat  kivet,  mutta 
riittävän pehmeä pystyäkseen sitoutumaan uudelleen kunnossapitohöyläyksen 
jälkeen. 

Yleisesti  on  tiedossa, että soratien pölyäminen  on  seurausta tien  pinnan 

vaurioltumisesta,  joko ajouran kulumisesta  tai  koko poikkileikkauksen 

reikiintymisestä.  Pelkästään liikenteestä aiheutuvan pötyn sitominen ei siis 
poista pälyävyyden syytä.  Pinnan  muokkaus entisten kuoppien tasalle  ja 

pinnan  tiivistys vähentävät pälyämistä kunnes pintakerros kuivaa, ajourat 
kuluvat  ja  pinta reikiintyy.  Tiivis  ja  kiinteä -  tai  kostea - tien  pinta  ei pölyä. 
Tästä syystä, pölyttömään soratiehen pyrittäessä, olisi huolehdittava tien 

 pinnan kiinteydestä ja  tasaisuudesta sekä näiden ominaisuuksien säilymisestä 
läpi kesän. 

Turun tiepiirissä kokeiltiin vuonna  1993 pölynsidontaa bitumiemulsiolla. 
Koeteiden  perusteella arvioitiin sideaineen viskositeetilla olevan vaikutusta tien 

 pinnan reikiintymiseen.  Ennen seuraavien koeteiden rakentamista haluttiin 
emulsiopölynsidontaa tutkia laboratoriossa. Laboratoriokokeilla selvitettäviksi 
asioiksi valittiin emulgoitavan bitumin optimiviskositeetti, murtumisajan 
optimointi, tartunnan  ja tartukkeen  tarpeen arviointi, kulutuskerroksen  kivi- 
aineksen ominaisuuksien vaikutus pölynsidonnan onnistumiseen sekä 
emulsiolla käsiteltävän  massan kosteuspitoisuus. 

Koeteillä  on  tarkoitus tutkia erilaisia sideaineen sekoitusvaihtoehtoja (asema-, 
stabilointijyrsin-  ja tiehöyläsekoitus)  sekä muokattavuutta, pysyvyyttä  ja 

 materiaalin varastoitavu  utta. Koeteiden  kuntoa verrataan referenssikohteisiin, 
joissa sideaineena  on  ollut kalsiumkioridi. 

Tutkimus jakaantuu laboratorio-  ja koetietutkimukseen.  Tässä julkaisussa  on 
 raportoitu laboratoriokokeet, menettelytavat  ja  kokeiden tulokset. Koetietut-

kimusta käsitellään tässä raportissa siltä osin kuin UKK oli seurannassa 
mukana. 
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2  TUTKIMUKSEN AINEISTO  JA  MENETELMÄT  

2.1  Vuoden  1994  aineisto 

Vuonna  1994  tutkimuksen koeteiksi oli valittu sorateitä sekä Turun että 
Hämeen tiepiireistä. 

Turun tiepiiri: 	- Atun  Pt 12027  
- Mjösundin  Pt 12061 

 - Kirjaisten  Pt 12022  

Hämeen tiepiiri: - Nohkua-Emäkoski  Mt 2501 
 - Kerte-Heräkulma  Pt 14329 
 - Järventaustan  Pt 13833  

- Kalsun  Pt 13569  

Nohkua- Emäkoski  Mt 2501  (=Sarkolan) koekohteessa sidottiin soratien kulu-
tuskerros ilman kiviaineslisäystä. Kalsun Pt:llä käytetty kiviaines oli Ripun 
KaM:tta. Kerte-Heräkulma Pt:lle (=Palsina) tuotiin kulutuskerrokseen Nälkä- 
mäen KaM:tta. Myös Järventaustan Pt:n (=Keituri) kulutuskerrokseen oli lisätty 
KaM:tta. Kaikkien koekohteiden kivlaineksen rakeisuus  on  esitetty kuvassa  2. 

 Koekohteiden  lisäksi tutkittiin Ehunsalmen soramurskeen ominaisuuksia. 

Tutkittujen emulsioiden haihdutusjäännös vaihteli 60.8:sta 65.9%:iin. 
Tartukkeellisten emulsioiden  (T)  tartukepitoisuus  oli  0.4%  (bitumin  painosta 
laskettuna). Kaikkien emulsioiden emulgaattoripitoisuus oli  0.5% (emulsion 

 painosta laskettuna). Lopullinen suolahappopitoisuus vaihteli siten, että 
tartukkeettomilla emuisloilla suolahappopitoisuus oli  0.3%  ja tartukkeellisilla 

 0.5%  (bitumin  painosta laskettuna). Bitumiemulsioiden bitumien viskositeetit 
 (+60°  C:ssa)  vaihtelivat  60...1500  mm2/s.  

2.2  Vuonna  1994  käytetyt tutkimusmenetelmät 

Ennakkonäytteistä tutkittiin: 

- rakeisuus kuivaseulonnalla 
- hienoalneksen rakeisuus laserdiffraktiolla 
-  veden adsorptio 
- ominaispinta-ala 
- hydrofiilisyys 
- mineraalikoostumus 
- tartuntavoima 
- bitumiemulsion  murtuminen 
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- koelaatan  kuluminen 
- bitumin irtoaminen 

Laadunvalvontanäytteistä  tutkittiin: 

- bitumipitoisuus 
- rakeisuus  

2.3  Vuoden  1995  aineisto 

Vuonna  1995 koetietutkimukset  toteutettiin Salavaisten Pt:tlä  12405  Raisiossa 
 ja Kerte-Heräkulma Pt:llä  14329 Vilppulassa. 

2.4  Vuonna  1995  käytetyt  tutkimusmenetelmät 

Laboratoriomassoista tutkittiin: 

- rakeisuus kuivaseulonnalla 
- hienoaineksen rakeisuus laserdiffraktiolla 
-  veden adsorptio 
- ominaispinta -ala 
- bitumiemulsion  murtuminen 
- koelaatan kuluminen 
- halkaisuvetolujuus 
- tiivistyminen 
- kUivuminen/vedenimu 
-  pölyn pidättäytyminen 

Koetiemassoista  tutkittiin: 

-bitumipitoisuus 
-rakeisuus  

2.5  Tutkimusmenetelmien  kuvaukset  ja  menetelmien arviointi  

Rakeisuus  tutkittiin kuivaseulonnalla  0.074-16 mm  aineksesta. Pöly eli  alle 

 0.074 mm  aines tutkittiin Sympatecin partikkelianalysaattorilla. Vedenadsorpti-
oindeksi määritettiin kahtena rinnakkaisena useasta eri lajitteesta  TIE 214 

 menetelmällä. Kiviaineksista mitattiin ominaispinta-ala typpiadsorptio 
menetelmään perustuen  (TIE 215)  useasta lajitteesta. Hydrofiilisyyftä 
(Pylkkänen, Kuula- Väisänen  1990)  mitattiin  veden  adsorption  ja ominaispinta

-alan suhteena. 
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Bitumiemulsion  ja kiviaineksen  tartuntaa tutkittiin Hailberginkokeella. 
Hallberginkoetta modifioitiin siten, että vanhennusaikaa pidennettiin murtumi-
sen  varm istamiseksi. Pintajännityksen  pienentämiseen tarkoitettu kerosiini 
sekoitettlin bitumiemulsioon  TIE 302  menetelmästä poiketen. Hallbergin 
kokeessa mitataan voima, jolla sideaine vastustaa  veden  tunkeutumista 
bitumin tilalle. Koska bitumi imeytetään kapillaarisesti,  on  kaikki huokoset 
bitumin täyttämiä, eikä vesi siirry tutkittavan näytteen läpi avoimia huokosia 
pitkin. Tällöin voidaan mitata suoraan bitumin tartuntaa kiviainekseen. 

Bitumiemulsio  ja kerosiini sekoitettiin magneettisekoittajalla  noin  1  minuutin 
ajan, jonka jälkeen pipetillä otettiin näyte  1:1 bitumiemulsion  ja kerosiinin 
seoksesta. Bitumiemulsio  oli palloina kerosiinissa. Kun  emulsion  ja kerosilnin 

 seos imeytettiin tutkittavaan näytteeseen tapahtui bitumiemulsiofaasin  ja 
kerosiinin erottuminen. Kerosiini  alensi kuitenkin bitumiemulsion pintajänni

-tysta  siinä määrin, että sideaine imeytyi tutkittavan kerroksen yläpintaan. Ilman 
kerosiinia (esim. vedellä laimennettuna) sideaine ei imeytynyt tutkittavaan 
lajitteeseen huoneen lämpötilassa. Bitumiemulsion annettiin murtua kiviainek

-seen  vuorokauden ajan, jonka jälkeen ionivaihdettu vesi johdettiin putkiin 
varovasti tutkittavan kerroksen pintaa häiritsemättä. Tutkittava vesipatsassarja 
oli  2, 4, 6, 8  ja  10 cm. Hallberginkokeet  tehtiin  2  ja osa  3 rinnakkaisena. 

 Tutkittavan lajitteen  0.074-0.125 mm kiviaineksen kapillaarihuokosen  koko 
 mitattiin elohopeaporosimetrillä. 

Hailberginkokeen  yhteydessä käytetään kerosiinia, joka siis alentaa tutkittavan 
sideaineen pintajännitystä. Tasalaatuisen näytteen saaminen  emulsion  ja 
kerosiiriin seoksesta  on  hankalaa. Lisäksi kerosiini saattaa vaikuttaa  emulsion 

 ominaisuuksiin. Vertailtavien bitumiemulsioiden murtumisnopeuden vaihtelu 
saattaa vaikuttaa tartuntaan. Mikäli bitumiemulsio murtuu nopeasti,  on sideai-
neen kapillaarinen imeytyminen  hidasta. Bitumin tartunta voi silti olla hyvä 
siihen osaan kiviainesta, johon bitumi ehtii imeytyä ennen murtumista. 
Hitaammin  murtuva emulsio  imeytyy nopeammin  ja  murtuminen tapahtuu 
kapillaarihuokosten kyllästymisen jälkeen. Menetelmä  on  yksinkertainen, mutta 
työläs. Kokeessa käytettävät lajitteet  on seulottava  useaan kertaan puhtauden 
varmistamiseksi. Lisäksi  on  selvitettävä kapil laarihuokosen läpimitta. Koe 
täytyy tehdä useana rinnakkaisena tiivistyksessä syntyvän hajonnan vuoksi. 
Bitumin kiinnittymistä kiviaineksen pintaan tulisi tutkia kokeella, jossa 
sideainepitoisuus  ja massan rakeisuus  olisivat vastaavia kuin sovellutuksessa 
tien päällä. Sidealneen määrä vaikuttaa kiviaineksen ympärille syntyvien 
bitumikalvojen paksuuteen  ja  edelleen bitumin tartuntaan. Pölynsidontasovel-
lutuksen osalta ongelma  on  kuitenkin materiaalin suuri hienoainespitoisuus  ja 

 pieni bitumin määrä. 

Hallberginkokeen  tyyppinen tartuntakoe, jossa kaikki kapillaarihuokoset ovat 
bitumin täyttämiä, soveltuu paremmin kestopäällysteiden tutkimiseen. 
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Pesukoe  vastaa käytännössä pitkälti  MYR-koetta. Bitum iemulsio  sekoitetaan 
kosteaan kiviainekseen  ja  emulsion  annetaan murtua. Pesu tehdään 
sekoittamalla massaa  ja ionivaihdettua  vettä keskenään. Sekoituksen jälkeen 
pesuvesi haihdutetaan. Pesuveteen irronnut hienoalnes  ja bitumi (=pesujään-
nös)  saadaan  MYR-koetta  tarkemmin esille. Lisäksi tehdään havaintoja 
pesuveden väristä  ja pH:sta. 

Kiviainesta,  jonka rakeisuus oli  0.074- 1 mm kostutettiin ionivaihdetulla  vedellä 
siten, että kiviaineksen vesipitoisuus ennen  emulsion  lisäystä oli  5 %. 
Bitumiemulsioon,  jonka haihdutusjäännös oli  70%,  lisättiin vettä siten, että 

 emulsion haihdutusjäännökseksi  tuli  32%.  Näin saatu emulsio sekoitettiin 
sauvalla  (2 min) kosteaan kiviainekseen. Emulsion  annettiin murtua kiertoil-
rnauunissa +30°C:ssa  30  minuutin ajan, jonka jälkeen  100  g:n  massaan 
lisättiin  300 g ionivaihdettua  vettä. Massaa  ja  vettä sekoitettiin kanden 
minuutin ajan sauvasekoittimella dekantterilasissa. Pesun jälkeen otettiin  200 
g pesuvettä pipetillä  tarkasti punnittuun foliovuokaan. Vesi haihdutettiin 
lämpökaapissa. Astiat punnittiin seuraavana päivänä huoneen lämpöisinä. 
Pesujäännös saatiin punn itustulosten erotuksena. Pesuvettä havainnoitiin 
myös silmämääräisesti värin  ja sameuden  perusteella. Pesuvedestä otettiin 
näyte pH:n määritystä varten. Vastaava pesukoe tehtiin pH:n määritystä 
varten ilman sideainetta pelkkää kiviainesta sekoittaen, jolloin kiviainesta 
pestiln edellä kuvatulla tavalla  ja pesuvedestä  määritettiin  pH.  Pesuveden 
happamuuden vaikutus selvitettiin tekemällä pesukoe happamalla vedellä  (pH 
5) ionivaihdetun  veden  sijasta.  

MYR-  kokeeseen verrattuna  massan pesukoe  on sekoitukseltaan  tehokkaam-
pi. Menetelmä ei sovellu maastokäyttöön,  sillä punnitustarkkuuden  vaatimus 

 on  suuri. Menetelmä  on  työläs. Yhden kokeen tekeminen kestää noin  45 
 minuuttia. 

Murtuvuuskoe  (TTKK)  on  kehitelty  Neste  Oy:n murtuvuuskokeen  (NM 67) 
 pohjalta. Vastaavan kaltaisia menetelmiä  on mm. ranskalais-venäläinen 

fillerimenetelmä (lsacsson,  1988). TTKK:n murtuvuuskoe  poikkeaa aikaisem-
mista menetelmistä siten, että kokeen tekijän ei tarvitse arvioida onko  massa 

 murtunut vai ei. Sekoitus, hiekan syöttäminen  ja  syötön lopetus tapahtuvat 
automaattisesti. Uudessa menetelmässä huomioidaan myös murtumishetkellä 
irtoavan  veden  määrä, jonka osuus lasketaan  massan kokonaisvesimäärästä.  

Menetelmällä tutkitaan bitumiemulsion tarttuvuutta  ja sekoittum ista kivi-
alnekseen määrittämällä  emulsion murtuvuus  hiekkaan. Kokeessa määritetään 

 emulsion  murtumisen alkamishetki  ja  murtumisen tehokkuus. 

Bitumiemulsioon  lisätään hienorakeista kiviainesta tasaisella nopeudella 
samalla tasaisesti sekoittaen.  Emulsion  ja kiviaineksen  muodostaman  massan 
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saavutettua ennalta määrätty jäykkyys, joka  on  sama kaikilla seoksilla,  on 

emulsion  murtuminen alkanut  ja kiviaineksen  syöttö päättyy. Lisätyn 
kiviaineksen paino ilmoitetaan  emulsion murtumisindeksinä. Bitumiemulsion 

 murtuessa kiviainekseen seoksesta vapautuu yleensä vettä, jonka määrä 
kuvaa murtumistapahtumaa. Vapautuneen  veden  määrä suhteessa  massan 

 sisältämän  veden kokonaismäärään  ilmoitetaan  emulsion murtumistehok
-kuutena. 

Kiviaineslajitteen lajittuminen  vaikuttaa murtuvuuskokeen tuloksiin. Leveä lajite 
soveltu isi raekokojakautumaltaan paremmin murtuvuuskokeeseen, mutta leveä 
lajite  on  herkempi lajittumaan. Verrattaessa kanden lajitteen murtuvuustu-
loksia, havaittiin kapeamman lajitteen  (0.125-0.25 mm) murtuvuuskokeiden 

 tulosten olevan tarkempia. Mineraalikoostumus saattaa olla hiukan erilainen 
leveässä lajitteessa verrattuna kapeaan, koska pehmeät mineraalit jauhautu

-vat  helpommin kovien mineraalien pysyessä isompina rakeina. 

Mikäli  emulsion bitumipohjan viskositeetti on  alhainen, ei jäykkyys kasva 
merkittävästi murtumishetkellä. Tällöin murtuvuusindeksin havainnointi  on 

 jäykkyyden perusteella epävarmaa.Tulosten uotettavuuden kannalta  on 
 tärkeää, että koe tehdään vähintään kaksi kertaa rinnakkaisena. Murtumishet
-kellä irtoava  vesi saattaa muodostaa kitkaa pienentävän vaipan sekoitusastian 

 ja massan  väliin. Tällöin murtuneen  massan  jäykkyys ei kasva riittävästi,  ja 
murtumisindeksi vääristyy.  Murtuminen voidaan havaita myös  massan  värin 
muutoksen perusteella, mikäli jäykkyyteen perustuva määritys ei onnistu. 

Menetelmän toistettavuutta tutkittiin tekemällä rinnakkaiskokeita lajitteella 
 0,125-0.25 mm  ja  0.074-1.0 mm.  Tulokset  on  esitetty taulukossa  1.  

Taulukko  1:  Murtuvuuskokeen toistettavuus 

murtumisindeksi murtumistehokkuus 

lajite  (mm) iS D2S iS D2S  

0.125-0.2 0.5 1.6 2.1 6.0 

0.074-i 3.5 9.9 4.7 13.4 

iS = keskihajonta 
D2S =  kanden tuloksen hyväksyttävyysalue (kaksinkertaisen keskihajonnan 
varmuusväli) 

D2S  kertoo  95%  tarkkuudella kanden tuloksen poikkeaman toisistaan. 
 Mu rtumisindeksi on  tarkempi kriteeri  mu rtumista  arvosteltaessa verrattuna 
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murtumistehokkuuteen.  Kapealla lajitteella tehdyt murtuvuuskokeet ovat sekä 
indeksin että tehokkuuden osalta tarkempia verrattuna leveään lajitteeseen. 

Kulutuskoe  (TTKK) kehitettiin soratietutkimusta varten. Kulutuslaite rakennet-
tiin pylväsporakoneeseen. Simulointipyöränä käytettiin nastoitettua kumipyörää 
(halkaisija  90 mm  ja  leveys  25 mm),  jonka nastojen ulkonema oli noin  0.5 mm. 

Nastat  vahvistivat  ja kuvioittivat  renkaan pintaa. Simulointipyärä kiinnitettiin 
porakoneeseen nivelen avulla, jotta pyörä pääsi myätäilemään laatan pintaa. 
Pyörän etäisyyttä laatan keskipisteestä säädettiin siten, että  säde  oli  13, 15 

 ja  17.5 cm. Simulointipyörän pyörimisnopeus  eri säteillä vastasi henkilöauton 

nopeutta  37-50 km/h.  Oikea staattinen pyöräpaino säädettiin lisäpainolla. 
Soratien kulutuskerroksen kiviaineksesta valmistetaan laatta, jonka  pinta  si-
dotaan bitumiemulsiolla  3 cm:n  paksuudelta  ja tiivistetään. Laattaa  kulutetaan 
simulointipyörällä kandesti kuivana  ja  kerran märkänä. Kunkin kulutuskerran 
jälkeen vaurioista tehdään havaintoja. Kuivakulutuksen aikana laatan pinnasta 
irronnut kiviaines punnitaan  ja määritetään sen rakeisuus.  Tiivistetty kerros 
muokattiin löyhäksi  3-4 cm:n  syvyydeltä, sidottiin bitumieniulsiolla  ja 
esitiivistettiin.  Kun laatta oli täysin kuiva,  sen  pinta imuroitiin  puhtaaksi irtonai-
sesta kiviaineksesta. 

Kulutuskoe  tehtiin kandesti kuivana  ja  kerran märkänä. Ensimmäinen 
kuivakulutus koostui kandesta ajokerrasta. Ajokerta käsitti kulutuksen kolmella 
eri säteellä. Kunkin ajokerran jälkeen vaurioista tehtiin visuaaliset havainnot. 
Laatan pinnasta irronnut kiviaines imuroitiin talteen  ja  punnittiin. Irronneen 
aineksen rakeisuus määritettiin kuivaseulonnalla. Kuivakulutuksen jälkeen 
laatta kasteltiin pinnasta märäksi.  Veden imeydyttyä  tehtiin märkäkulutus 
laatan pintaa kastellen.  Pinnan  käyttäytymistä havainnoitiin kulutuksen aikana. 
Laatta kuivattiin  ja  pinta imuroitiin  puhtaaksi irtonaisesta kiviaineksesta. Toinen 
kuivakulutus  ja  havainnointi tehtiin vastaavalla tavalla kuin ensimmäinen. 

Koska laatta  ja simulointipyörä  ovat pieniä,  on kulutuskerroksen kivialneksen 
 oltava rakeisuudeltaan  varsin  hienoa  (0-8 mm),  jotta laatta pysyisi koossa 

pyörän  alla.  Pienen mittakaavan vuoksi simulointipyörän nopeus ei voi olla 
suurempi, mutta kulutuksen tehokkuutta lisää ympyrärataa kulkevan pyörän 
hierto. 

Simulointipyörän staattinen pyöräpaino  vastaa henkilöauton staattista 
pyöräpainoa, mutta simulointipyörän dynaaminen rasitus  on  suurempi, koska 
pyörä  on umpikumia  ja  pyörän ripustuksesta puuttuu iskunvaimennus. 

Kulutuksessa irtoavan kiviainekseen määrään vaikuttaa ratkaisevasti 
rakeisuudeltaan suurempien kivien osuus kokonaismäärästä. Syntyvien 
vaurioiden visuaaliset havainnot täydentävät hyvin kulutuskokeen tuloksia. 
Menetelmä  on  erittäin työläs. Yhden kokeen tekemiseen tarvitaan  1-2  työ-
palvaa. 
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Kuva  1:  Kulutuslaite  

Kulutuskokeen  lisäksi tutkittiin  massan pölynpidätyskykyä, seulomalla 
tiivistetyn ja halkaisuvetokokeella koestetun koekappaleen  materiaali. 
Koekappaleita säilytettiin pitkään kuivumassa huoneen lämpötilassa, jotta 
kosteuspitoisuus olisi koekappaleissa pieni. Koekappaleita ei ku ivattu 
lämpökaapissa, koska bitumin viskositeetin aleneminen mandollistaa bitumin 
levittymisen näytteeseen. Koekappaleet kuivuivat  6 kk:ssa  niin hyvin, että 
koekappaleiden kiviaineksen rakeisuus voitiin tutkia seulomalla. 

Halkaisuvetokokeel  la  tutkittiin koekappaleiden koossapysyvyyttä. Koossa- 
pysyvyyteen vaikuttavat  mm. koekappaleen kuivatilavuuspaino, kosteuspitoi-
suus,  massan mastiksin  jäykkyys,  massan rakeisuus ja  pienten partikkeleiden 
koheesio sekä kokeen kuorm itusnopeus. Halkaisuvetokoe tehtiin kiertotiivisti-
mellä tehdyistä koekappaleista. Koekappaleita vanhennettiin  7 vrk 60% 

 suhteellisessa kosteudessa. Koekappaleiden avulla seuraifiin myös massojen 
kuivumista  ja vedenimukykyä. Bitumiemulsion sekoittuvuutta  tarkasteltiin 
silmämääräisesti koekappaleiden halkaisupinnoilta. 

Tiivistyvyyttä  tutkittiin koekappaleiden avulla, jotka  ti ivistettiin vakiotiivistys
-työllä kiertotiivistimellä. Tiivistyvyyden kriteerinä käytettiin kuivatilavuuspainoa 

 ja kiviaineksen tyhjätilaa (= kiviaineksen huokoisuus). 

Koetiemassojen bitumipitoisuus  selvitettiin  uuttosuodatuksel  la  ja rakeisuus 
kuivaseulonnalla. 



18 	 Bitumiemulsion  käyttö  soratien pölynsidonnassa  
TULOKSET  JA  NIIDEN TARKASTELU  

3  TULOKSET  JA  NIIDEN TARKASTELU  

3.1  Vuoden  1994  koetiemateriaalien laboratoriokokeiden  tulokset 

 3.1.1  Rakesuus 

Koetienäytteiden rakeisuus  0-16 mm on  esitetty kuvassa  2.  Palsinan 
paikallistielle  tuotu kalliomurske  on  soratien kunnossapitomateriaaliksi 

 karkeaa. Kirjaisten näyte  on  selvästi hiekkaisempi verrattuna muihin 
näytteisiin. Hienoainesta tarkasteltiin siten, että kuivaseulotusta  alle  0.074 
mm :n  kivlaineksesta  määritettiin raekokojakautuma erikseen. Savespitoisuus 
(=  0.002  mm:n läpäisy) vaihteli näin määritetyissä näytteissä 9:stä 15%:iin. 
Mikäli savespitoisuus ilmaistaan  koko kiviainesnäytteen  massasta, niin  0.002 

 mm:n läpäisy  on 0.5.. 1 .6.% -yksikköä. Kun tarkastellaan hienoainesten 
raekokojakautumia, havaitaan rakeisuuskäyrien poikkeavan toisistaan 
enimmillään  20  läpäisyprosenttiyksikkää.  Erot ovat kuitenkin pieniä, mikäli 
hienoaineksen raekokojakautuma suhteitetaan  koko kulutuskerroksen 
materiaalinäytteen rakeisuuteen. 

:iiii. 
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Kuva  2:  Vuoden  1994  koetienäytteiden rakeisuus 

Hienoaineksen  määrä  ja  laatu vaikuttavat sideaineen  ja kiviaineksen välisen 
mastiksin  muodostumiseen. Mineraalikoostumus  ja partikkelikoko  vaikuttavat 
mineraalien pintafysikaalisiin  ja -kemiallislin  ilmiöihin kuten ominaispinta-
alaan,  veden adsorptioon, pinnan  happamuuteen  ja  zeta-potentiaaliin. 
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3.1.2  Ominaispinta-ala 

Taulukko  2:  Kiviainesten ominaispinta -alat 

tie/lajite  <0.074 mm 0.074-0.125 0.125-0.25 0.5-1 

Attu 2340 m2/kg 590 440 260 

Kirjais  3040 710 560 340 

Mjösund  2300 700 570 360 

Rippu KaM  1260 820 660 300  

Sarkola  3070 1180 780 600 

Ehunsalmi 
 SrM 

6430 2770 1260 

Nälkämäki 
 KaM  

2660 1250 620 

Teisko KaM  2680 1380 

Hienoaineksen ominaispinta -alat vaihtelevat  1260.. .6430 m2/kg kiviaineksen 
 laadusta riippuen. Ominaispinta-alaan vaikuttaa hienoaineksen rakeisuuden 

lisäksi rakeiden  pinnan huokoisuus. Huomionarvoista  on se,  että suurimmat 
savespitoisuudet  (kuva  2)  mitattiin Ehunsalmen  ja Atun kiviaineksesta: 
ehunsalmen soramurskeesta  mitattu ominaispinta-ala  on  kuitenkin kaksi 
kertaa suurempi kuin Atun kiviaineksen.  

3.1.3  Veden  adsorptio  

Veden adsorptioindeksi  mitattiin kanden näytteen keskiarvosta. Näytteet oli 
seulottu kolmeen kertaan kuten ominaispinta-alaa määritettäessä.  Veden 
adsorptioindeksit  on  esitetty taulukossa  3.  

Sarkolasta otetun näytteen  veden adsorptio  oli selvästi suurin. Pienimmät 
 veden adsorptiot  mitattiin Teiskon kalliomurskeesta. Koetienäytteistä Kirjaisten, 

Ripun  ja Nälkämäen kiviainekset  olivat  veden adsorptioltaan  pieniä. 
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Taulukko  3:  Veden adsorptioindeksit 

tie/lajite  <0.074 mm 0.074-0.125 0.125-0.25 0.5-1 

Attu 2.49  %  0.84 0.51 0.36  

Kirjais  1.32 0.35 0.22 0.13  

Mjösund  4.52 1.68 1.16 0.47  

Rippu KaM  1.49 0.99 0.73 0.29  

Sarkola  7.90 4.08 2.65 1 .42  

Ehunsalmi  
SrM 

3.35 1.54 0.57  

Nälkärnäki  
KaM  

1 .42 0.60 0.20  

Teisko KaM  0.43 0.24 

3.1.4  HydrofiilEsyys  

Taulukko  4:  Kivialnesten  hydro  fil//syys  

kivi-  
aines/lajite  

<0.074 mm 0.074-0.125 0.125-0.25 0.5-1  

Attu 10.6  mg/rn2  14.2 11.6 13.8  

Kirjais  4.3 4.9 3.9 3.8  

Mjösund  19.6 24.0 20.4 13.1  

Rippu  
KaM  

11.8 12.1 11.1 9.7  

Sarkola  25.7 34.6 34.0 23.7  

Ehunsalmi  
SrM 

5.2 6.8 4.5  

Nälkämäki  
KaM  

5.3 4.8  

Teisko  
KaM 

1 .6 1 .7 3.2  
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Sarkolan kiviaines  on  selvästi aineiston hydrofiilisin. Myös Mjösundin  ja Atun 
kiviainesten  kyky sitoa vettä oli suuri. Ripun kalliomurskeen suuri hydrofiiiisyys 

 on  yllättävää,  sillä  yleensä,  sillä kalliomurskeiden hydrofiilisyys  on  selvästi 
pienempi. Koeteiltä otettujen näytteiden suureen hydrofiilisyyteen saattaa 
vaikuttaa aikaisempien vuosien suolaus  tai kiviaineksen rapautuminen. 

3.1.5  Mineraalikoostumus 

Puol ikvantitatiivisen röntgendiffraktioanalyysin  tulokset  on  esitetty taulukossa  
5.  

Taulukko  5: Koekohteiden hienoainesten  alle  0.074 mm (1)  ja  0.074- 1 mm (2) 
kiviainesten mineraalikoostumus 

min.koost./ 

 koetie  

kv 

(1) 

kv 

 (2) 

pig 

(1) 

pig 

(2) 

kms 

(1) 

kms 

(2) 

bt 
(1) 

bt  

(2) 

sv 

(1) 

sv 

(2) 

klo 

(1) 

klo 

(2) 

kls 

(1) 

kls 

)2) 

Aflu  22 31 31 34 26 28 <5 0 <5 0 <5 0 21 7 

Kirjas  21 38 31 35 25 27 <5 0 11 0 <5 0 12 0 

Mjäsund  20 34 37 35 23 24 <5 0 20 7 <5 0 0 0 

Rippu 

 KaM  

9 12 46 53 0 0 6 4 39 30 0 0 0 0 

Sarkola  27 42 24 7 <5 

Nälkämäki  27 32 23 

Ehunsaimi  30 43 27  

Teisko 

 KaM  

28 45 27 <5 <5 

kv= kvartsi,  pig = plagioklaasi, kms = kalsimaasälpä, bt = biotiitti,  sv = 
sarvivälke, klo = kloriitti, kls = kalsiitti  

Paraisten läheisyydessä olevien koeteiden kaisiittipitoisuus oli huomattava. 
Mjösundin  ja Ripun kiviainekset  olivat sarvivälkepitoisia. Kaikki kiviaineksel 
Ripun kiviainesta lukuunottamatta sisälsivät kvartsia, piagiokiaasia  ja 
kalimaasälpää  suunnilleen saman verran. 
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3.1.6 Tartu  ntavoima 
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75T 	75 	150T 	150 	150T 	150T 	300T 
1. 	2. 

•Attu 0 Kirjainen Mjäsund Uli Ehunsalmi 0 Nälkämäki Rippu DTeisko  

Kuva  3:  Hal/berg/n  kokeen tartunta voima  

Kirjaisten  ja Mjösundin kiviainesten  tartunta näyttää olevan huono  75, 75T  ja 
 300T  emulsioita  käytettäessä. Sensijaan emulsio iSOT  on  tarttunut hyvin 

kyseisiin kiviaineksiin. Emulsioiden laadun  ja koestusiän  vaihtelu aiheutti 
tartunta  ja murtumiskokeisiin  epävarmuutta. Tartuntakokeilla havaittiin 
kuitenkin, että Ripun kiviaineksen tartunta oli useilla emulsiolla parempi kuin 
muiden tutkittujen kiviainesten.  On  huomattava, että Ripun kiviaineksen 
tartuntaa ei voitu tutkia  150 T, 150  T,l  ja  150  Tu emulsioilla, sillä ernulsiot 

 murtuivat ennen kokeiden aloittamista. Ripun kiviainesnäytteen mineraali-
koostumus poikkesi selvästi muista kiviaineksista: kvartsipitoisuus oli alhainen 

 ja kalimaasälpä  puuttui kokonaan. Kiviaineksista Atun, Ki rjaisten  ja Mjösundin 
 näytteet tarttuivat parhaiten 150T,l bitumiemulsioon. Emulsio  150  T,ll  säilyi 

emulsiona  vain  muutaman vuorokauden ajan,  ja  tästä syystä tartuntakokeet 
ehdittiin toteuttaa  vain  Nälkämäen  ja Ehunsalmen kiviaineksille. 

Maasälpäryhmien (= kalimaasälpä-  ja plagioklaasi)  osuudella näyttää olevan 
tartuntaa heikentävä vaikutus. Maasälpäryhmän  ja  tartunnan välinen korrelaa-
tio oli tartukkeettomilla emulsiolla  -0.940.. -0.960  ja tartukkeellisella  -0.895. 
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Kiviaineksen  ominaisuuksista ominaispinta-ala,  veden adsorptio  tai hydrofiili
-syys ei korreloinut tartuntavoiman kanssa. 

Hailberginkokeen  avulla saatu tartuntavoima korreloi kanden  emulsion  osalta 

 (150  ja  300T) murtuvuustehokkuuden  kanssa. Korrelaatio  on  positiivinen 

 (0.962.. .0.975)  eli mitä enemmän murtumishetkeliä  emulsion  ja kiviaineksen 

seoksesta  irtosi vettä, sitä suurempi oli tartuntavoima.  Emulsion 75  osalta 
tartunnan  ja murtuvuustehokkuuden  välillä ei ollut korrelaatiota. (Emulsiolden 

 75  ja  75 T murtuvuustehokkuus  oli erittäin pieni, eli murtumishetkellä irtosi 
erittäin vähän vettä.)  

Hal Iberginkokeen  kaltainen tarttuvuuskoe soveltuu paremmin päällystei  lie, 
 joissa sideaineen määrä  on  suurempi. Hallberginkokeella mitataan kiveen 

klinnittyneen bitumin kykyä pysyä kivessä. Pölynsidontaemulsion bitumia ei 
saatu levittymään kivien pinnoille tasaisesti, kun bitumimäärät olivat  1-1.5%, 

 joten tartunnan mittaamisesta Haliberginkokeella luovuttiin.  

3.1.7  Bitumin  irtoaminen,  pesukoe 

Emulsioilla  300  ja  300 T  sidottujen massojen pesujäännös oli suurin. Kun 
sideaineena oli emulsio, jonka pohjan viskositeetti oli  75 tai 150,  oli pesujään

-näs  pieni. Pesuvedestä mitattiin abraasio-  pH  (eli veteen sekoitetun kiviainek
-sen  pH). Abraasio-pH  ei kuvaa  kiven pinnan  happamuutta, vaan pinnalla 

tapahtuvien hydroiyysireaktioiden vaikutusta  veden  happamuuteen. 

Pesuveden pH:n avulla ei voitu selittää pesujäännösten eroja. Pesukokeen 
tulosten perusteella emulsiot  300  ja  300 T  eivät sido massaa yhtä hyvin kuin 
bitumipohjaltaan pehmeämmät  75, 75T, 150  ja  150 T emulsiot.  Hapan 
pesuvesi  (pH 5)  ei oleellisesti vaikuta pesujäännökseen  (kuva  4). 

Pesukoe  ei korreloinut kiviainesten ominaisuuksien, tartuntavoiman  tai 
mu rtuvuuskokeen tunnuslukujen  kanssa. Pesukokeessa irtoavan aineksen 
määrä  0.047...0.396 g  oli pieni. Suuremmalla otoksella saatettaisiin saada 
paremmin selville, onko pesukokeen tyyppisen laboratoriokokeen  ja 
kiviainesten  ominaisuuksien, murtuvuus-  tai tarttuvuuskokeen  välillä yhteyttä. 
Lisäksi  on  selvittämättä, kuvaako pesukokeessa irronnut aines  emulsion 

 tartuntaa  tai  massan  sitoutumista  ja  mikä  on  hyväksyttävä pesujäännös. 
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g 	 Rippu 	 pH 

0.6 	 _____ 	 10 
0.5 -- 	 _____________ 

____________ 	______L 6  
0.3 	 ______________  
0.4  ___ 	

1I 0.2 	 ______________  
0.1  __________ __________ 

 Oil __________________  
75(1.2) 	1501,11 	300 	300T 

Attu 
0.6 
0.5  .-__  

10 
8 0.4 0 	—0 

0.3  -  6 

0.2- 
0.1 I 	

I 	 r1 
75(1.2) 	150 (1.2) 	150 1,11 	300 300T 

S 	S 

S.  • ----------- 	 ------ 

S 

I 

I,  •N Ml1li  
I 	I 	S 	S 	II 	IS  

Kuva  4:  Pesukokeen  tulokset 
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3.1.8  Murtuvuus 

Emulsioiden  ominaisuudet vaihtelivat valmistuserästä riippuen. Emulsioita 
150T,l,  150 T,ll  ja  300 T  valmistettiin kaikkia kaksi erää: murtuvuuskokeen 
tulokset vaihtelevat  emulsion valmistuspäivän  mukaan.  Emulsion  vanhenemi-
sesta johtuvaa pH:n  ja pisarakokojakautuman  muutosta ei myöskään osattu 
huomioida laboratoriokokeita suunniteltaessa. Vertailukelpoisen tutkimusai-
neiston määrä jäi pieneksi määritysten lukumäärään verrattuna. Aineiston 
pohjalta  on  kuitenkin tehty korrelaatioanalyysi, jonka tuloksia voidaan pitää 
suuntaa antavina. 

Tarkasteltaessa kanden laj itteen murtumistuloksia havaitaan että kapean 
lajitteen  (0.125-0.25 mm) murtumisindeksit  ovat pienempiä, eli kapea lajite 
murtaa bitumiemulsion nopeammin verrattuna leveään lajitteeseen  (kuvat  5 

 ja  6). Murtuvuusindeksien eroavaisuus  johtuu lajitteiden ominaispinta-alojen 
eroista. Vaikka leveässä lajitteessa  on  mukana hienompaa (<  0.125 mm) 
kiviainesta  kuin kapeassa lajitteessa,  on  kapean lajitteen ominaispinta-ala 
suurempi. Leveän lajitteen karkea aines  (>0.5 mm)  pienentää kumulatiivista 

 om inaispinta-alaa verrattuna kapeaan lajitteeseen. 

Kun verrataan tartukkeettomia  ja tartukkeellisia emulsiota,  joiden bitumipohjan 
viskositeetti  on  sama, havaitaan, että murtumisindeksi  tai  -tehokkuus eivät 
korreloineet keskenään. Tartukkeellisten bitumiemulsioiden  (75T, 150T  ja 

 300T) murtumisindeksit  sensijaan korreloivat hyvin keskenään. Vastaava  tulos 
 saatiin tartukkeettomilla emulsioilla.  Eli bitumipohjan viskositeettia  voimak-

kaammin murtumisindeksiin vaikuttaa tartuke. Tartukkeen käyttö näyttäsi 
kasvattavan murtuvuusindeksiä (eli hidastavan murtumista) ainakin  75T  ja 

 300T emulsioilla. Bitumiemulsiot  joiden bitumipohjan viskositeetti oli  150 
mm2/s  käyttäytyivät  75  ja  300 pohjaisista emuisloista poiketer. 

Kiviaineksen  ominaisuuksista murtumisindeksiin vaikuttaa kalsiittipitoisuus. 
Mitä suurempi  on kalsiittipitoisuus,  sitä suurempi  on  myös murtumisindeksi. 
Ilmiö saattaa johtua siitä, että käytetyt emulsiot olivat kationisia  ja kiviaines 

 ainakin osittain graniittisesta kiviaineksesta poikkeavaa positlivisemmin" 
varautunutta kiviainesta. Kationiset bitumiemulsiot ovat happamia, bitumi-
hiukkasia ympäröi positiivisesti varautunut hiukkaspilvi (Lehtipuu  1983).  Kun 
sekä bitumi että kiviaines ovat positiivisesti varautuneita, voidaan varausten 
olettaa hylkivän toisiaan. Kalsiitin vaikutus murtumisindeksiin tulisi kuitenkin 
selvittää puhtaalla mineraalilla. 

Ominaispinta-alalla  ja murtumisindeksillä  on käänteinen  korrelaatio eli mitä 
suurempi  on  tutkittavan kiviaineksen ominaispinta-ala, sitä pienempi  on 
murtumisindeksi. 
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Murtumistehokkuuteen  näyttäisi vaikuttavan biotiittipitoisuus (tartukkeelliset 
emulsiot). Mitä enemmän näytteessä  on biotiittia,  sitä enemmän murtumishet

-kellä  irtoaa vettä. Suuri murtumistehokkuus taas indikoi suurta tartuntavoimaa. 
Biotiittipitoisuuden lisäksi murtumistehokkuuteen vaikuttaa bitumipohjan 
viskositeetti. Bitumipohjan viskositeetin ollessa yli  300 on murtumistehokkuus 

 selvästi suurempi verrattuna viskositeetiltaan pienempiin sideaineisiin  (kuvat 

 5  ja  6). Murtumistehokkuus  vaihteli tällöin 60:stä 200%:iin. Bitumipohjan 
ollessa  150  vaihteli murtumistehokkuus 0:sta 50%:iin. Viskositeetiltaan 
athaisten emulsioiden  (75) murtumistehokkuus  vaihteli 0:sta 15%:iin  (kuvat  5 

 ja  6). On  huomattava, että murtumistehokkuuden ollessa yli  100% on  veden 
 mukana massasta poistunut myös bitumia. 

Aineistosta  on  selvästi havaittavissa, että  150 T,  Il murtumistehokkuus  korreloi 
kalimaasälvän kanssa käänteisesti (korrelaatiokerroin  -0.90).  Muiden 
tartukkeellisten emulsloiden ei havaittu korreloivan kalimaasälvän kanssa. 
Koska  1 50T,  Il  on bitumipohjaltaan  erilainen  (Venezuela)  saattaa bitumipohjan 
happamuuden ero verrattuna  150T, I emulsioon  vaikuttaa murtumiskokeen 

tuloksiin. 

Kirjaisten koetielle  toimitetuista emulsioista otettiin näytteet, joiden murtu-
misindeksit  ja tehokkuudet  mitattiin laboratoriossa Kirjaisten kiviaineksella. 
KoetieUe toimitettujen emulsioiden haihdutusjäännös oli pieni  33%,  eli emulsiot 
oli 'laimennettu" ennen ku ljetusta. Laboratoriossa ennakkoon tutkitut näytteet 
olivat haihdutusjäännökseltään 65%:sia. 

Verrattaessa ennakkoon tutkittuja  ja koetiellä  käytettyjen emulsioiden 
murtuvuus indeksejä, havaitaan, että koetiellä käytetty  75T emulsion 
murtuvuusindeksi  oli huomattavasti pienempi (=murtui nopeammin) kuin 
laboratoriossa ennakkoon tutkittu. Toisaalta  150T emulsioilla  tilanne oli 
päinvastainen: kaikki laboratoriossa Kirjaisten kiviainekseen  1 50T emulsioilla 

 tutkitut murtuvuusindeksit olivat aihaisempia kuin koetiellä käytetyn  150T 
emulsioh.  Tosin ennakkoon laboratoriossa tutkfttujen  1 50T emulsioiden murtu-
vuusindeksit  vaihtelivat paljon emulsioiden valmistuspäivästä  tai koestusiästä 

 riippuen.  Emulsion 300T murtuvuusindeksi  oli samansuuruinen sekä 
ennakkonäytteistä että koetienäytteistä mitattuna.  Emulsion 300T murtu-
vuustehokkuus  sensijaan oli koetie- emulsioilla pienempi. Tämä saattaa johtua 
koetiellä käytettyjen emulsioiden suuremmasta vesipitoisuudesta verrattuna 
ennakkonäytteisiin  (kuvat  6  ja  7). 
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Kuva  8:  Kulutuskokeessa  irronnut aines, bitumipohjan viskositeetin vertailu 
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Kuva  10:  Kulutuskokeessa  irronnut aines,  bitumiemulsion  ja CaCIn  vertailu  
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Taulukko  6: Kulutuskokeessa irronneen  aineksen määrä  

Kiviaines Emulsio  
(valm.pvm.) 

Jään- 
nösbi -
tu mi 

(kg/rn 2 )  

Irronnut aines  (g) 

Kulutus  1  ________ _______ Kulutus  2  ________ ________ 
1.  ajo  2.  ajo  1.  ajo  2.  ajo  

Attu 150T,II(14.3)  1.0 124.5 - - - 

_________  300T(16.11.) 1.0 129.9 - - - 

Kirjais  300T(16.11.) 0.7 244.7 - - - 

Mjösund  75(1.2.) 0.7 48.9 62.9 330.0 -  

75T(2.2.) 0.7 42.8 95.6 487.3 -  

150(6.4.) 0.7 22.9 17.2 22.5 28.8 

150(1.2.) 0.5 49.8 40.8 211.5 -  

150(1.2.) 0.7 29.3 18.8 15.0 18.4 

150(1.2.) 0.9 18.9 9.2 65.1 48.8 

150T(7.4.) 0.7 40.1 25.4 88.9 115.2 

150T,l(11.3.)  0.7 27.9 22.3 60.4 88.4 

300T(16.11.) 0.7 102.9 359.0 - -  

300T(7.4.) 0.7 24.5 29.0 29.1 29.5  

Nälkä- 
 maki 

300T(16.11.) 
0.7 1000.7 - - - 

Rippu  150(1.2.) 0.7 36.3 53.1 45.9 135.3 

150T,ll(28.3.)  0.7 1049.1 - - - 

Kulumistulosten  perusteella  Mjösundin kiviaineksen rakeisuus  soveltui hyvin 
 kulutuskokeen  pieneen mittakaavaan. Muiden  kiviainesten karkeus  aiheutti 

kulutuksessa suurempia  purkautumia,  vaikka  osa  kokeista  (Atun kiviaines) 
 tehtiin suuremmalla  jäännösbitumipitoisuudella. Ripun kiviaines suhteitettiin 

 lähelle  Mjösundin kiviaineksen rakeisuutta,  jolloin  se  toimi tyydyttävästi  150 
emulsiolla  (Taulukko  6). Emulsioilla 75  ja  75 T  sidotut laatat kuluivat enemmän 
kuin  150 emulsioilla  sidotut.  Emulsiolla  300T (16.11.)  sidotut laatat kuluivat 
eniten. Kun  kulumistulos ajokerran  jälkeen oli  0-50 g,  vaurioita oli hyvin 
vähän, lähinnä renkaan  nastauria. Kulumistuloksen  ollessa  50-100 g  näkyi 
laatan pinnassa alkavaa  reikiintymistä.  Mikäli kuluminen oli  ajokerran  jälkeen 
selvästi yli  100  grammaa, laatta oli yleensä  reikiintynyt  siten, ettei kulutusta 
voinut enää jatkaa.  Märkäkulutuksen  aikana laatan  pinta  hieman  liettyi,  jolloin 

 urat  ja  alkavat reiät  umpeutuivat  jonkin verran.  Rakeisuuskäyrien  perusteella 
voidaan todeta, että  emulsioilla  75  ja  75 T sidotuista laatoista  irtosi vähän  
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hienoa,  alle  0.125 mm,  ainesta. Eniten hienoa ainesta irtosi niistä laatoista, 
jotka oli sidottu  300 T  emulsiolla  (kuva  8).  Emulsio  ei sekoittunut näihin 
laattoihin tasaisesti, vaan laatan pinnasta tuli täplikäs. Jäännösbitumipitoi-
suuden  (0.5, 0.7  ja  0.9  kg/rn2)  vaikutusta kulumiseen tutkittiin  150  sideaineella 
Mjäsundin kivlainekselle  (kuva  9).  Jäännösbitumipitoisuus  0.5  kg/rn2  oli 
selvästi riittämätön,  sillä  laatta kului enemmän  ja  irronnut aines oli hienornpaa 
kuin suurernrnilla bitumipitoisuuksilla. Kulutuskokeella ei saatu selvää eroa 
jäännösbitumipitoisuuksille  0.7  ja  0.9  kg/rn2  (kuva  9).  Ensimmäisessä 
kuivakulutuksessa  0.7  kg/rn2  pitoisuudella sidottu laatta kului enemmän kuin 
suuremmalla pitoisuudella  (0.9  kg/rn2)  sidottu laatta. Toistettaessa kulutus 

 tulos  oli päinvastainen. Verrattaessa kulutuskokeessa irronneen aineksen 
rakeisuuksia havaittiin, että suuremmalla biturnipitoisuudella sidotusta laatasta 
irtosi rakeisuudeltaan karkearnpaa kiviainesta  (kuva  9).  Kalsiumkloridilla  (0.5 

 kg/rn2)  sidotun laatan  pinta  oli kuivana erittäin  kova ja  se  kului hyvin vähän  (67 
g),  mutta irronnut aines oli hienornpaa kuin bitumiemulsiolla sidotuista laatoista 
irronnut kMaines  (kuva  10).  Bitumiemulsiolla  sidotut laatat olivat muokattavis-
sa kulutuskokeen jälkeen. Muokkaustyö vaati kuitenkin runsaan kastelun. 
Emulsiot eivät tarttuneet kumirenkaaseen. Kuivissa olosuhteissa bitu-
miemulsion pötynsitomiskyky  on  selvästi parempi kuin kalsiumkloridin. 
Kulumistuloksista ilmenee, että tartukkeettomat emulsiot sitoivat 
kivlaineksen paremmin kuin tartukkeelliset. Emulsiolla  150  sidotut laatat 
kestivät parhaiten kulutusta.  

3.2  Vuoden  1995  laboratoriotulokset  ja  niiden tarkastelu 

 3.2.1  Rakeisuus  

Laboratoriossa tutkittujen kiviainesten rakeisuuskäyrät ovat kuvassa  11. 
 Sarkolan Pt:n kiviainesta käytettiin tiivistyskokeissa,  sillä  kiviaineksen 

rakeisuus osottautui  edellisen kesän kokemusten pohjalta hyvin tiivistyväksi. 
Salavaisten kiviaineksen rakeisuus  on  määritetty  kolmelta paalulta otettujen, 
jaettujen, pintanäytteiden keskiarvona. Nälkämäen kiviaineksesta  on 

 rakennettu tiivein pakkaus Fullerin menetelmällä  (n=0.35).  Salavaisten 
 pintakerroksen kiviaines seuraa kohtuullisen hyvin tiiviiksi suhteitetun 

Nälkämäen kalliomurskeen rakeisuuskäyrää. 

Kiviaineksen hienoaineksen savespitoisuus  on  tutkituilla kiviaineksilla <  10%. 
 Kuvassa  11 on  myös laboratoriokokeissa käytetyn saven rakeisuus laserdif -

fraktiolla mitattuna. 
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Kuva  11:  Laboratoriossa tutkittujen näytteiden rakeisuus  

	

3.2.2 	Tilvistyminen 

Nälkämäen kalliomurskeesta suhteitettiin ns. tiivein  pakkaus Fullerin käyrään 
perustuen. Kyseisellä materiaalilla tehtiin tiivistymiskokeita  ja  tiivistym istä 

 verrattiin luonnonmateriaalin (soratien pinnasta otetun näytteen) tiivistymiseen. 
Jotta raekokojakautuman vaikutus saataisiin luotettavasti selville, seulottiin 
aines lajftteisiin  (<0.074, 0.074-0.125, 0.125-0.25, 0.25-0.5, 0.5-1, 1-2, 2-4, 
4-8, 8-16 mm)  ja  koekappaleiden kiviaines  koottiin kyseisistä lajitteista. 
Jokaisen koekappaleen kivlaines sekoitethin erikseen  ja  vesi sekä mandollinen 
sideaine lisättiin tarkasti.  

kg/m3  
2300 
2200 
2100 
2000 
1900 
1800 
1700  
1600 I I 

0 	20 	40 	60 	80 	100 
	

120 	140  
työkierrokset  

-*-  Fuller 0-16mm +  suola,  VP 7%  -•--  Fuller 0-16 mm+  suola  VP 6% 

—0-- Fuller 0-16mm, vp  7% 	—G— Fuller 0-16mm,  VP 6% 

Kuva  12.  Tllveimpään pakkaukseen suhteitetun kalliomurskeen tllvistyminen 
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0 	20 	40 	60 	80 	100 	120 	140  
työkierrokset 

--  Sarkola,  vp  7% 	---  Sarkola,  vp  6% 

—4—  Sarkola,  vp  5% 	—0---  Sarkola  +  savi,  7%  Vp  

—x—  Sarkola  +  savi,  Vp  6% —0--  Sarkola  +  savi,  Vp  5%  

Kuva  13.  Soratien pintamateriaalin  (Sarkola) tilvistyminen 

Tiivistymiskokeet  osoittivat että, Sarkolan luonnonmateriaalilla saavutettiin 
suurempi kuivatilavuuspaino kuin tiiveimpään pakkaukseen suhteitetulla 
Nälkämäen kalliomurskeella. Tiivistymiskäyrät  (kuvat  12  ja  13)  osoittavat 
Sarkolan kiviaineksen nopeamman  ja  tehokkaamman tiivistymisen. Vesipitoi-
suudella  on  luonnollisesti selvä vaikutus tilvistymiseen: Nälkämäen kalliomurs-
keella  0-16 mm  aineksen optimi vesipitoisuus oli  7 %  ja  0-12 mm  aineksen 

 8%. 

Tiivistymiskokeiden koekappaleista  laskettiin myös huokoisuus eli kiviaineksen 
tyhjätila (Taulukko  7). 

Tiiveimpään pakkaukseen suhteitetulla kaHiomu rskeella  havaitaan selvä yhteys 
vesipitoisuuden kuivatilavuuspainon  ja  halkaisuvetolujuuden  kesken. 
Taulukosta  7  havaitaan selvästi, että soratien pintamateriaalin halkaisuveto-
lujuus  ja  kuivatilavuuspaino  ovat samaa luokkaa kuin KaM materiaalilla, joka 

 on  hyvin tiivistyväksi suhteitettu. Kun Sarkolan soratien pintakerrosnäyttee
-seen  lisättiin savea, ei kuivatilavuuspaino muuttunut savettomiin koekappalei

-sun  verrattuna, mutta halkaisuvetolujuus kasvoi noin  2.5 kertaiseksi. 
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Taulukko  7:  Tiivistyskokeet, kuivatilavuuspaino, halkaisuvetolujuus  ja 
 kiviaineksen tyhjätila 

kivialnes 
sideaine,lisäaine  

kuivatilavuus- 
paino (kg/rn 2 ) 

HVL  
(kPa) 

KAT  
(%)  

0-12 mm KaM Nälkämäki 2158 43 19.2 

0-16 mm KaM Nälkämäki 2166 48 18.9 

0-16 mm KaM Nälkämäki +  suola  2175 43 18.5 

0-16 mm KaM Nälkärnäki 
pse  60  mm2/s,  3  kg/rn2 (hj  33%)  

2208 
______________ 

41 
_______ 

17.3  
_______  

0-16 mm KaM Nälkämäki 
pse  60  mm2/s,  3.5  kg/rn2 (hj  33%)  

2191 
______________ 

40 
_______ 

17.9  
_______  

0-16 mm KaM Nälkämäki 
pse  200  mm2/s,  3  kg/rn2  (hj  33%)  

2186 
______________ 

32 
_______ 

18.1  
_______  

0-16 mm KaM Nälkämäki 
pse  1000 mm 2/s,  3  kg/m 2  (hj  33%)  

2130 
_____________ 

32 
_______ 

20.2  
______  

0-16 mm KaM Nälkämäki 
pse  1000 mrn 2/s,  3.5  kg/rn 2  (hj  33%)  

2113 
_____________ 

36 
______ 

20.9  
______ 

Pintakerrosmaterlaati,  Sarkola  2233 42 13.8  

Pintakerrosmateriaali, Sarkola+savi  2218 100 14.4  

Laboratoriokokeissa havaittiin, että emulsiot sekoittuivat sitä paremmin, mitä 
pienempi bitumin viskositeetti oli. Emulsio, jonka pohjan viskositeetti oli  60 
mm 2/s sekoittui kiviainekseen  tasaisesti. Ernulsio  200  sekoittul  jo  selvästi 
heikornmin: halkaistun koekappaleen  pinta  oli laikukas.  Emulsion 1000 
sekoittuminen  oli epätasaisinta. Halkaistun koekappaleen pinnassa oli 
teräväreunaisia tummia laikkuja.  

Emulsion sekoittumattomuutta  tutkittiin ottamalla näyte  1000 emulsiolla 
sekoitetusta koekappaleesta  sekä bitumi rikkaasta että bitumiköyhästä 
kohdasta. Näytettä tutkittiin videomikroskoopilla  100 kertaisella suurennoksel-
la. Bitumiköyhän  kohdan hiekan mineraalit olivat vaaleita: kvartsia  ja kali

-maasälpää  sisältäviä rakeita. Bitumirikkaassa kohdassa havaittiin olevan 
runsaasti kiillettä. 

Näytteestä  havaittiin, että bitumi kiinnittyi hiekkaiseen osaan  (alle  1 mm 
 kokoisiin rakeisiin) . Rikottaessa koekappale  ja  tarkasteltaessa kiviainesta, 

havaittiin, että isompien kivien  pinta  ei ollut bitumin tahrimaa. "Mastiksi" irtosi 
helposti isommista kivistä. 
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3.2.3  Halkaisuvetolujuus  ja  kuivatilavuuspaino 

Salavaisten koetiemateriaalista  tehtiin koesarja, jonka avulla pyrittiin 
selvittämään emulsioiden  75, 200, 1000  käyttäytymistä verrattuna sideaineet-
tomiin, CaCl2 :a  ja  savea sisältäviin koekappaleisiin. 

Tarkasteltaessa lujuuden keNtystä  7  ja  28 vrk:n  välillä, havaitaan että kaikilla 
seoksilla halkaisuvetolujuus kehittyy säilytysiän funktiona. 

Halkaisuvetolujuus  kasvaa käytettäessä emulsiota  1000  verrattuna pehmeäm
-pun 60  ja  200 emulsioihin. Halkaisuvetokokeella  ei pystytty erottamaan  60  ja 

 200 ernulsioiden  välistä jäykkyyseroa (bitumimäärä koekappaleessa oli noin 
 1.5%).  Sensijaan emulsiolla  1000 havaitlin  hiukan korkeampia halkaisuve-

tolujuuksia. Saven lisäys  (3%)  parantaa selvästi halkaisuvetolujuutta. 
Suhteellisesti lujuudet paranevat yhtäpaljon säilytysajan funktiona emulsiosta 
riippumatta. Emulsiolla  1000  ja savella  sidottujen koekappaleiden halkaisuve-
tolujuus  (28 vrk) on  selvästi korkeampi kuin pehmeämmillä emulsiollla  ja 
savella  sidottujen. Kun kiviainekseen lisätään CaCl 2 :ia  ja massa  sidotaan 
biturniemulsiolla,  on halkaisuvetolujuus  saman suuruinen kuin ilman suolaa 
tiivistetyillä (samalla emulsiolla sidotuilla) koekappaleilla, kuivatilavuuspaino 

 on  sensijaan suolaa  ja biturniemulsiota lisättäessä  hiukan suurempi verrattuna 
pelkästään emulsiota sisältäneisiin koekappaleisiin. 

Verrattaessa referenssimassoja keskenään havaitaan, että CaCl 2 :lla 
saavutetaan suurin kuivatilavuuspaino. Käytettäessä savea lisäaineena, 
alenee kuivatilavuuspaino vertailumassojen alhaisimmaksi. Kuitenkin 
halkaisuvetolujuus  on  selvästi  koko  aineiston suurin. Savea käytettäessä olisi 
tiivistysvesipitoisuutta pitänyt nostaa. 

Ilman sideainetta  ja  savea tiivistettyjen koekappaleiden kuivatilavuuspaino oli 
 2220  kg/m3. Lisättäessä kiviainekseen biturniemulsiota, on koekappaleen 

kuivatilavuuspaino emulsiosta  riippuen  2190-2210 kg/rn 3 . Emulsiolla 200 
 sidottujen koekappaleiden kuivatilavuuspaino  on  alhaisempi kuin  60  ja  1000 

emulsloilla tilvistettyjen koekappaleiden.  Mandollisesti erot murtumisajoissa  tai 
 muut emulsioon liittyvät tekijät saattavat selittää kyseisen eron. Suolan 

lisäämisajankohta ei vaikuta halkaisuvetolujuuteen. Pieni ero  (n. 10 kg/rn 3 )  

havaitaan kuitenkin kuivatilavuuspainossa. Kun suola lisätään  emulsion 
 lisäyksen jälkeen  on koekappaleen kuivatilavuuspaino  ollut hiukan suurempi 

verrattuna päinvastaisessa järjestyksessä toteutettujen massojen tuloksiin. 
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Koko  aineistoa tarkasteltaessa ku ivatilavuuspainon  ja halkaisuvetolujuuden 
 välinen korrelaatio  on 0.656. .0.676.  Kun jätetään tarkasteltavasta aineistosta 

Pois savea sisältävien massojen tulokset havaitaan, että kuivatilavuuspainon 
 ja halkaisuvetolujuuden  välinen korrelaatio parani,  r=0.837. .0.873. Saven 
 aikaansaama halkaisuvetolujuuden kasvu johtuu kolloidisten savipartikkeleiden 

välisistä vetovoimista. Savipartikkelit ovat järjestäytyneet siten, että suurempi-
en partikkelien  välissä  on  pienempiä partikkeleita epämääräisesti asettuneina. 
Saven ollessa paineen alaisena, muuttuu partikkelien keskinäinen järjestys. 
Tällöin yhdistävien partikkeleiden välillä tapahtuu samanaikaisesti sekä 
murtumista että myötäämistä. Partikkeleiden myötääminen toisiinsa nähden 
saa aikaan halkaisuvetolujuuden kasvamisen. Halkaisuvetokoe mittaa 
nimenomaan hienoaineksen  ja  suurempien rakeiden välille syntyneen 
mastiksin jäykkyyttä  ja  pienten partikkeleiden koheesiovoimia  

3.2.4  Pölynsidontakyky 

Halkaisuvetokokeen  jälkeen kahteen osaan haijenneet koekappaleet seulottiin. 
Kokeella arvioitiin sideaineen kykyä pidättää pölyä kun materiaalia ravistetaan 
seulatäryttimessä Havaittiin että bitumiemulsiota sisältäneistä koekappaleista 
ei saatu hienoainesta irti. Samoin käyttäytyivät savea sisältäneet kappaleet. 
Sensijaan suolaa sisältäneet  ja  ilman lisäainetta tiivistetyt kappaleet hienonivat 
selvästi enemmän. Savi oli sitonut materiaalin suuremmiksi koviksi aggregaa-
teiksi. Bitumiemulsio muodosti hienoaineksesta isompia pyöreitä yhteenliitty-
miä.  

3.2.5  Veden  adsorptio,  veden  imu, savespitoisuus  ja  hienoaineksen 
 keskimääräinen raekoko  

Veden adsorptioindeksiä  verrattiin eri seosten hienoainesten savespitoisuu
-teen (d 2 pm läpäisy).  Tuloksista käy ilmi, että savespitoisuus  tai  materiaalin 

hienous ei yksin selitä  veden adsorptiota. Referenssimateriaalien ja emulsiolla 
 sidottujen massojen  (75, 200, 1000) 2 pm:n läpälsyn  keskiarvo vaihteli  6-

10%,  veden adsorptioindeksi  vaihteli kuitenkin  1.5... 16%:iin.  Luonnollisesti 
suolaa sisältävien näytteiden adsorptioindeksi oli suuri. Kaikista pienin 
adsorptioindeksi oli emulsiota sisältävillä massoilla. Bitumiemulsiot pystyivät 
osittain peiftämään/hydrofobisoimaan savipartikkeleita,  sillä  savea  ja 
bitumiemulsiota  sisältävien koekappaleiden vedenadsorptio oli pienempi kuin 
pelkällä savella toteutettujen koekappateiden. 

Kun massassa  on  sekä suolaa että bitumia, käyttäytyy  massa veden 
 adsorption  kannalta kuten ilman bitumiakin eli  massa adsorboi  tehokkaasti 

vettä. Pieni määrä bitumia ei siis kumoa suolan aikaansaamaa  veden 
adsorptiota. 

Veden adsorptioindeksin  lisäksi haluttiin selvittää koekappaleeseen imeytyvän 
 veden  määrää. Kuvasta havaitaan referenssimateriaaleja tarkasteltaessa 



Bitumiemulsion  käyttö  soratien pölynsidonnassa 
	 41  

TULOKSET  JA  NIIDEN TARKASTELU  

selvä yhteys koekappaleen vedenimun sekä  veden adsorptioindeksin  välillä. 
 Koko  aineistosta laskettuna  veden adsorptioindeksin ja koekappaleen 

vedenimun  välillä  on  selvä korrelaatio  (r= 0.828).  

Kuvasta havaitaan, että CaCl 2 :ia sisältävien koekappaleiden vedenimu  on 
 suurin  (0.85-1.05%).  Saven  lisäys kiviainesmassaan  (ref 2)  ei lisää  ye

-denimua  mutta bitumin lisäys selvästi pienentää vedenimua. 
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3.2.6  Murtuvuus 

Nälkämäen kiviainekselle  toteutettiin murtuvuuskokeet kolmella eri emulsiolla. 
Murtuvuusindeksit vaihtelivat  130...154.  Murtuvuustehokkuudeila  kuvataan 
murtumishetkellä irtoavan  veden  määrää eli tehokkuus kuvannee myös 
murtumisnopeutta, silloin kun kiviaines  on  kuivaa. Kun kiviaines  on  kosteaa 

 osa kiviaineksen  kosteudesta poistuu murtuvuuskokeen aikana  ja  näkyy 
tehokkuusluvussa. 

Nälkämäki  0.074-1 mm  
indeksi 	 tehokkuus  

200 

150 

100 

50 

0  

80 

60 

40 

20 

0  
pse  60,  hj.  65% 	pse  200,  hj.  65% 	pse  1000  hj.  65%  

kuiva  kivlaines  (i) 	11111111111  kostea  kivialnes  (i)  
—x—  kuiva  kiviaines  (t) —U--  kostea  kivlaines  

Kuva  17:  Murtuvuusindeksi  ja  -tehokkuus emulsioilla  60, 200  ja  1000,  kl-
v/ames Nälkämäki 

Nälkämäen kiviaineksella  tutkittiin eri emulsioiden vaikutusta murtumiseen, te-
hokkuuteen  ja irronneeseen bitumimäärään.  Kokeet toteutettiin sekä kuivalla 
että kostealla kivialneksella. 

irronnut vesi, 	 irronnut  bitumi, 

(%)  massan 	Nälkämäki  0.074-1 mm 	 (%)  massan  

vedestä 	 bitumista  
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pse  200,  hj.  65% 	 pse  200,  hj.  33%  
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Kuva  18:  Irronneen  veden ja  irronneen bitumin  määrä murtuvuuskokeessa, 
emulslo  200  (bitumipitoisuus  65  ja  33%),  kivialnes Nälkämäki 
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Emulsion 200  murtumisindeksi  oli suurempi kuin  emulsioiden  60  ja  1000.  
Kiviaineksen  kosteus kasvatti  60  ja  1000  emulsiolden murtuvuusindeksiä, 

 mutta ei  200 emulsion.  Murtumistehokkuudet  vaihtelivat siten, että pienin 
tehokkuus oli  200  emulsiolla  (kuvat  17  ja  18).  

Käytettäessä kokeessa kuivaa  kiviainesta,  on  irtoavan bitumin  määrä noin  5% 
 kaikilla  emulsiolla.  Kostealla  kiviaineksella toteutetuissa  kokeissa vaihteli 

 irtoavan bitumin  määrä:  60  ja  1000  emulsioilla  oli  irtoavan bitumin  määrä noin 
 20  %  ja  200  emulsiolla  noin  11%.  Emulsio  200  osoittautui  murtuvuuskokeiden 

 mukaan  hitaimmin murtuvaksi. Murtuvuusindeksit  (200  emulsiolla )  olivat 
saman suu  ruisia  sekä  Salavaisten  (kuva  19)  että  Nälkämäen kiviainekseen 

 toteutettuna. 

Kun verrataan  murtuvuuskokeessa irtoavan bitumin  määrää, havaitaan, että 
 bitumia  irtoaa enemmän kun  murtuvuuskoe  toteutetaan kostealla  kMaineksella 

 ja  33%  bitumia sisältävällä emulsiolla,  eli mitä enemmän  massa  sisältää vettä, 
sitä enemmän  bitumia  irtoaa massasta.  

Nälkämäki  0.074-1 mm  
indeksi 	 tehokkuus  

EJ  kuiva  kiviaines  (I)  fillulilil  kostea  kiviaines  (I) 

—x—  kuiva  kMaines  (t)  —*—  kostea  kiviainesj  

Kuva  19:  Murtuvuusindeksi  ja  -  tehokkuus  200  emulsioilla  kandella bitumipitoi-
suudella  (65%  ja  33  %), kiviaines Nälkämäki  

Emulsion  laimennus  siten, että  bitumia  on  noin  30%  vaikuttaa ennen kaikkea 
kostealla kivellä toteutettujen kokeiden  murtumisindeksiin.  Kuivan  kiviainekseri 
murtuvuusindeksi  näyttää pysyvän jokseenkin  samansuuruisena laimennuk-
sesta  huolimatta.  

Salavaisten Pt:n  ja  Nälkämäen kalliomurskeeseen  toteutetut  murtuvuuskokeet 
 osoittivat, että vuonna  1995  tutkituttujen emulsioiden  60, 200  ja  1000  

murtuvuusindeksit  olivat keskimäärin suurempia kuin vuonna  1994  laborato-
nossa  tutkitut  emulsiot,  eli tutkimusten mukaan vuonna  1995  käytetyt  emulsiot 

 olivat hitaammin  murtuvia  verrattuna edellisenä vuonna  tutkittuihin emulsioihin. 
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Salavaisten kivialnekselle  toteutettiin murtuvuuskoe  200 emulsiolla 65  ja 
 30%:n bitumipitoisuuksilla. 

Salavaisten  Pt, 0.074-1 mm  
indeksi 

 200 T 
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pse  200,  hj.  65% 	 pse  200,  hj.  33%  

tehokkuus 
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kuiva  kivialnes  (I) 	1111111111  kostea  kiviaines  (i)  
—x—  kuiva  kiviaines  (t)  —*—  kostea  kiviaines  (t)] 

Kuva  20:  Murtuvuusindeksi  ja  -  tehokkuus  200  emulsiolla  kandella bitumipitoi-
suudella  (65  ja  33%),  kivlaines Salavainen  

irronnut vesi, 	Salavaisten  Pt, 0.074-1 mm 	irronnut  bitumi, (%) 
(%)  massan 	 massan  bitumista  

vedestä 

kuiva  kiviaines  (vesi) 	kostea  kiviaines  (vesi) 
kuiva  kiviaines (bitumi)  —U-'-  kostea  kiviaines (bitumi)  

Kuva  21:  Irronneen  veden ja  irronneen bitumin  määrä murtuvuuskokeessa, 
kiviaines Salavainen.  

lrronneen  veden ja  bitumin  määrä  on samasuuruinen  sekä Nälkämäen että 
Salavaisten kiviainekseen tehdyissä  mu rtuvuuskokeissa.  Luonnollisesti 
massasta, jossa  on  enemmän vettä irtoaa myös enemmän vettä murtumishet

-kellä.  Kostean kivialneksen vesipitoisuus  on  kuitenkin pieni verrattuna 
emulsiossa olevan  veden  määrään. Kun huomioidaan kiviaineksen kosteuspi-
toisuus  ja  tarkastellaan laskennallisesti  vain  emulsiosta irtoavaa  vettä, 
havaitaan, että käytettäessä kokeessa kuivaa kiviainesta, irtoaa murtumishet

-kellä  emulsion  vedestä  10%:  vastaava luku kostean kiviaineksen murtuvuus- 
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kokeissa  12% - 13%. Eli  kostea kiviaines jouduttaa  emulsion  veden 
 irtoamista. Kuvassa  on  esitetty kokeessa irronnut kokonaisvesimäärä eli 
 (emulsion  vesi + kiviaineksen vesi).  

3.2.7  Kuluminen  

Kulutuskokeet  toteutettiin kuten edellisenä vuonna. Kokeissa verrattiin hyvin 
tiivistyväksi suhteitetun murskeen (Nälkämäki  0-12 mm) kulumiskokeen 

 tuloksia luonnonsorasta valmistettujen laattojen tuloksiin. Salavaisten Pt:n 
laattojen kuluminen oli hiukan vähäisempää verrattuna Nälkämäen kalliomurs-
keesta tehtyihin laattoihin. 

Kun verrataan eri sideaineita havaitaan, että  200  ja  1000 emulsioilla irtoavan 
 aineksen määrä oli alhaisempi verrattuna kalsiumkioridilla sidottuihin laattoihin. 

Emulsiolla  60  sidottujen laattojen irtoavan aineksen keskiarvo  on  hiukan 
suurempi kalsiumkloridilla sidottuihin laattoihin verrattaessa. Emulsioiden  200 

 ja  1000 sidontakyky  näyttää olevan selvästi parempi kuin  60 emulsion.  

Kulutuskoe  I  Nälkämäki  0-12 mm (Fuller) 
irronnut aines  (g) 

1600 

1400 

1200 H- 
1000  -  

800  -  

600 1  
400  -- 

200  -  

CaCl2 	 pse  60 /2 	pse  200 /2 	pse  1000 /2  

Kuva  22:  Kulutuskokeessa Nälkämäen kiviaineksesta  irronnut  kiviaines 

Salavaisten  materiaalista  200 emulsiolla  sidottujen  ja tiivistettyjen  laattojen 
kulutuskestävyys näyttää olevan hieman parempi kuin Nälkämäen kai-
liomurskeelia toteutettujen laattojen. Selitys lienee Salavaisten materiaalin 
parempi tiivistyminen (vrt. tiivistyskokeet). 

Kulutuskokeen laattoja  tarkasteltaessa havaittiin, että emulsiolla  1000 
 sidottujen laattojen kulumisjälki oli erilainen kuin pehmeärrimillä emuisioilia: 

isommat  kivet  6-12 mm  eivät olleet irronneet kulumisurasta, vaan  kivet ja 
mastiksi  olivat kuluneet tasaisesti. Kivien kuluminen irtoamisen sijasta kertoo 
hyvästä mastiksitartunnasta. Pehmeämpien emuisioiden kivien tartunta oli 
heikompi,  sillä kivet  olivat irronneet laatasta  ja  renkaan  alle  jääneet irtokivet 
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hiersivät  pinnan epätasaiseksi.  Vastaavanlaista, vähän  ja  tasaisesti kuluvaa, 
pintaa ei koetiellä onnistuttu toteuttamaan  1500  emulsiolla  vuonna  1994. 

 Toisaalta myöskään laboratoriossa (vuonna  1994)  tutkittuja  300 T  -  600 T 
emu  Isioita  ei saatu sekoittumaan tasaisesti kiviainekseen. Kovempipohjaisten 
laattojen pinnasta tuli täplikäs: sitä selvemmät täplät, mitä kovempi emulsio. 

Kulutuskoe; pse  200, 3  kg/m2 
rronnut  aines  (g) 	 2.ajo  

400 
350 
300 
250 
200 
150 
100 

50 
0  

Nälkämäki 	Nälkämäki 	Salavainen, 	Salavainen,  
0-12 mm, 	0-12 mm, 	200/1 	200/2 

200 /1 	200 /2  

Kuva  23:  Kulutuskokeessa  irronnut  kiviaines, Nälkämåen  ja  salavaisten 
 materiaalin vertailu  

Emulsiolla  1000  sidotun laatan kulumistulos  on  ristiriidassa sekoittumisen 
kanssa. Emulsiolla  1000  sidotun laatan  pinta on  selvästi väritykseltään 
epatasaisempi kuin pehmeampipohjaisten toisaalta inei_allut rnustjuten 
Palsina  ja Keitu  
koostumuksesta johtuen, vuonna  1995  tutkittu, kovempipohjainen emulsio 
saatiin sekoittumaan tasaisemmin  ja bitumipohjan  kovuus ruth pitämään laatan 
koossa.  

On  huomattava että laboratoriossa tutkitun laatan työmenetelmät  ja kuluttami-
nen  on  erilaista kuin soratien; sideaineen sekoitus tehdään siten, että emulsio 
sekoittuu tasaisesti  5  cm:n  kerrokseen, laatta tiivistetään  ja  kulutetaan vasta 
kuivana. 
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4  KOETIET  JA  NIIDEN SEURANTA  

Koetietutkimuksen  tavoitteena oli selvittää työmenetelmien  ja  olemassaolevan 
kaluston soveltuvuus pölynsidontatyöhön kun sideaineena  on  bitumiemulsio. 

 Toinen tärkeä tavoite oli selvittää kunnossapitotoimenpiteiden määrä  ja  laatu 
kun pölynsidonta tehtiin perinteisestä tavasta poiketen. Tavoitteena oli myös 
selvittää laboratoriokokeiden tulosten  ja koetiehavaintojen  välinen yhteys. 
Seurannan tavoitteena oli määrittää sorateiden  pinnan  kunto  ja pintamateriaa-

lm  ominaisuudet kesän aikana. 

Kaikenkaikkiaan koeteitä oli tutkimuksessa vuonna  1994  6kpI  ja  vuonna  1995 
2  kpl. Koeteillä  oli koeosuuksia, joissa varioitiin  pinnan  kuntoon mandollisesti 
vaikuttavia tekijöitä kuten sideainepitoisuus, sideaineen kovuus, sekoitustapa, 

 ti  ivistys.  Pöyhönen  on  raportoinut koetieohjelman kokonaisuudessaan 
julkaisussa Bitumiemulsion soveltuvuus soratien pölynsidontaan (Pöyhönen 

 1996). 

4.1  Seurantatutkimuksen laboratoriotulokset  

Vuonna  1994  koeteiltä  otettujen näytteiden rakeisuudet  on  esitetty kuvassa  24 
 ja  25.  Vuonna  1995  analysoidut rakeisuudet  on  esitetty liitteessä  1.  Vuonna 

 1995  määritetyistä näytteistä  on  keskiarvot  esitetty kuvassa  26.  

0.002 	0.006 	0.02 	0.0740.125 0.25 0.5 	1 	2 	4 	8 	16 	32 	64 100  
RAEKOKO  [mm]  

Kuva  24:  Hämeen  tie  piirin koeteiden kiviainesten rakeisuus  ja  kunnossa pito-
murskeen rakeisuuden ulompi ohjealue 
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Kuva  25:  Turun tieplirin koekohteiden kiviainesten rakeisuus  ja  kunnossapito-
murskeen ulompi ohjealue 

Taulukko  8: Koekohteet 1994, ohjeellinen  ja  toteutunut bitumipitoisuus sekä 
 massan  vesipitoisuus 

koetie  BE  JB(ohje) JB(tot.)  massan 

VP. 

KKVL  

Kai- 
su/Rippu  

150T 1.2 1.2 3.3 190  

Sarkola  150T 1.2 1.7 15.5 413  

Paisina  1500T 1.2 3.6 8.2 158  

Keituri  1500T 1.2 3.4 11.4 146 

Attu 150T 0.8 1.7 6.5 350  

Kirjais  75T 0.8 0.5 260 

150T 0.6 0.9 6.1 

0.8 1.1 5.5 

1.0 1.3 7.0 

300T 0.8 1.3  

Mjösund  150T 1.2  (jyrs.-  
sek.)  

1.4 5.8 281  

150T 1.2 (tie- 
höylä) 

2.3 7.9  



Bitumiemulsion  käyttö soratien pölynsidonnassa 
	 51  

KOETIET  JA  NIIDEN SEURANTA  

Vuonna  1995  koeteitä  otettiin myös rakeisuus  ja sideainepitoisuusnäytteitä. 
Salavaisten ja Palsinan  kohteen rakeisuus  on  esitetty kuvassa  26.  

Taulukko  9:  Vuonna  1995 koeteillä  toteutuneet sideainepitoisuudet  

koeosuus emulsio/ ohjepitoi- jb (%) KKVL 
haihd. jäänn. suus (%) tot.aikana 

(%)  /17.71995  

Salavainen  200/33 1 1 .2/3.0 67  
(2*1  .23)  

Salavainen  200/33 1 .5 1 .2/2.4  
(3*1  .23)  

Salavainen  200/33 0.5 0.5/0.2  
(savi  + 1*1.23) 

Salavainen  200/33 0.5 1 .4/1 .0  
(suola  + 1*1.23) 

Palsina  200/65 1 2.0/1.9 158  

Palsina  (lisätty  200/65 1 1 .6/2.5 
0 -8mm) 

Palsina  (lisätty  200/65 1 1 .4/1 .7 
0-8 mm  ja tu- 
vistetty) 
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Kuva  26:  Vuonna  1995  tutkittujen kohteiden rakeisuus (kesk/arvo) sekä 
kunnossapitomurskeen ulompi ohjealue 
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4.2 Koetiehavaintoja  ja  koeteiden  analyysi  

Koeteitä  on  analysoitu toteutuksen aikaisen  ja  seurannan avulla saatujen 
tulosten perusteella.  

4.2.1 Rakeisuus  

Ne koekohteet, joihin ei lisätty mursketta pölynsidonnan yhteydessä olivat 
rakeisuudeltaan ohjealueen ylärajalla:  Attu, Kirjais, Mjösund, JärverftãUsta

-Sarkola (= Nohkua-Emäkoski), Salavainen. Vuonna  1994 Kerte-Heräkulma 
 tielle (=Palsina) oli ajettu ennen pölynsidonnan aloittamista KaM  0-32 mm. 

 Vuonna  1995 Kerte-Heräkulma  tielle ajettiin mursketta, joka oli pyritty 
suhteittamaan ohjealueelle hyvin sopivaksi. Kunnossapitomu rskeeseen lisättiin 
kandelle osuudelle  0-3 KaM:tta hienoainespitoisuuden  nostamiseksi. Lisätyn 
kalliomurskeen  0-3 mm  vaikutusta hienoainespitoisuuteen  tai rakeisuuteen  ei 
kuitenkaan saatu selville rakeisuusanalyyseillä; kolmen kohteen rakeisuudet 
ovat lähestulkoon yhtenevät kalliomurskeen  0-3 mm  lisäyksestä huolimatta 

 (lute 1). Salavaisten  kohteessa kuten Palsinassakin tehtiin vuonna  1995 
rakeisuusanalyysit  heti työn päätyttyä sekä heinäkuussa. Salavaisissa lisättiin 
yhdelle osuudelle sekä kalsiumkioridia sekä bitumiemulsiota. Tällä osuudella 
rakeisuusanalyysin  tulos  oli selvästi muista osuuksista poikkeava. Työn 
toteutuksen jälkeen aines oli seulonnan perusteella huomattavasti hiekkai-
sempaa kuin muilla osuuksilla salavaisissa. Heinäkuussa sensijaan aines oli 
karkeutunut rakeisuusanalyysin perusteella selvästi  (lute 1). Rakeisuuksien 

 suureen vaihteluun vaikuttaa  se,  että rakeisuusnäytteet otetaan eri kohdasta 
koeosuutta, jolloin soratielle luonteenomainen  pinnan epähomogeenisuus 

 saattaa aiheuttaa suuren eron rakeisuudessa. Toinen vaihtoehto  on se,  että 
karkeutuminen  on  johtunut  pinnan  kulumisesta. 

Savisoraosuuden rakeisuusanalyysit  osoittavat, että lisätty savi  on  tiukasti 
kiinnittynyt kiviaineksen  pinnalle. Savisoranäytteen kuivaseulonta  osoittaa, 
ettei savisoranäytteessä ole seulatäryttimessä irtoavaa hienoainesta. Tämä  on 

 selvä osoitus saven kyvystä sitoa hienoainesta suuremmiksi partikkeleiksi.  

4.2.2 Tien  pinnan  irrottaminen  ja  bitumiemulsion  sekoittaminen 

Tutkimuksessa selvitettiin erilaisten menetelmien soveltuvuutta soratien 
pintamateriaalin irrottamiseksi  ja bitumiemulsion sekoittamiseksi.  Havaittiin, 
että  tiehöylän  oli usein vaikeaa saada tien  pinta  auki  5 cm:n  syvyydeltä. 
Vuoden  1994 koeteiden  nopean vaurioitumisen arvioitiin liittyvän liian ohueen 
pintakerrokseen. Pölynsidonnat bitumiemulsiolla toteutettiin Turun tiepiirissä 

 23-26.5.1995. Sateeton  ja  aikainen kesä oli tuolloin  jo kuivattanut sorateiden 
pintakerrokset. 
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Sarkolan koetiellä satoi runsaasti ennen työn aloittamista  (30.5.1994).  Sade 
 jatkui työn aikanakin. Soratien  pinta  saatiin irrotettua  3  cm:n  syvyydeltä, tällöin 

tiehöylän terän edessä oli runsaasti, ehkä liikaakin, kosteaa massaa. 
Bitumiemulsio sekoittui  3-4  cm:n paksuiseen  kerrokseen. Pehmeä, vetinen 

 pinta  raiteistui  liikenteen  alla, ja  tietä jouduttiin tasoittamaan toteutuksen 
jälkeisenä päivänä. Sarkolan koekohde toteutettiin poikkeuksellisen kosteissa 
olosuhteissa.  Massan  vesipitoisuus oli  15.5  %,  kun  se  muissa kohteissa 
vaihteli  11.4-5.5  %.  

Vuonna  1995 pinta  irrotettiin pian pintakerroksen sulamisen jälkeen (Turussa 
 2.5.1995  ja  Hämeessä  31 .5.1995).  Irrotussyvyys  oli tällöin selvästi parempi 

kuin edellisenä vuonna, silti koetiet vaurioituivat samalla tavalla kuin edellisenä 
kesänä. 

Tiehöyläsekoitusta  käytettiin useassa kohteessa. Selvästi havaittiin, että 
sekoittuvuutta paransi kanden tiehöylän käyttö peräkkäin. Tiehöylän terälevyn 
käyttö sekoitukseen perustuu siihen, että irtonaista materiaalia työnnetään 
kaarevan levyn avulla, jolloin materiaali siirtyy  ja  sekoittuu pintaan ruiskutetun 
bitumiemulsion kanssa.  

Kuva  27:  Bitumiemulsion  sekoitusta  tiehöylällä  

Bitumiemulsiota sekoitettiin pintakerrokseen  myös  stabilointijyrsimen  avulla, 
mutta tällöin  pinta  lajittui  pahasti. 
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Sekoituksen optimoimiseksi  toteutettiin yksi pälynsidonta asemasekoitteisella 
massalla. Asemalla kuitenkin kiviaines täytyi kuivata, jolloin  massa  oli myös 
hyvin kuivaa (vp  3.3%).  Kuiva, vähäbituminen  ja  runsaasti hienoainesta 
sisältänyt  massa  ei tiivistynyt tyydyttävästi, vaikka tiivistykseen käytettiin 
valssijyrää. Koekohteen  pinta  purkautui pian teon jälkeen. 

Paikallasekoitusmenetelmiä  haluttiin tehostaa,  ja  vuonna  1995  tutkittiin 
jousiäkeen käyttöä sekoitukseen. Jousiäes  sekoitti materiaalia hyvin. 
Ajonopeudella  ja piikkirivien lukumäärällä  voidaan vaikuttaa sekoituksen 
tehokkuuteen.  

Kuva:  28  Bitumiemulsion  sekoitus  jousiäkee/lä Sa/avaisten  kohteessa  

Lanaa  käytettiin vuonna  1995 jousiäkeen  perässä tasoittamaan  pinta. Lanan 
 käytöstä luovuttiin kesällä  1994,  sillä  tuolloin  lana lajitti  ohuen pintakerroksen 

kiviainesta. 

Vaikka  massa  saatiin sekoittumaan, siten että teon jälkeen kostea  pinta  näytti 
tasaisen ruskealta  ja homogeeniselta,  ei bitumin levittynen silti ollut aina 
tyydyttävää.  Massan  tehokas sekoittaminen ei parantanut valmiin  pinnan 

 koossapysyvyyttä 
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4.2.3  Bitumiemulsion ruiskutus 

Bitumiemulsiota,  jonka haihdutusjäännös oli  33%  levitettiin sekä yhdellä että 
kandella levityskerralla. Havaittiin, että  emulsion  levittäminen kandella kertaa, 
oli tuloksen kannalta parempi. Tällöin emulsiota ei ehtinyt valumaan sivuojiin. 

Bitumiemulsiota  levitettiin vuonna  1995  myös ilman "lainennusta' eli 
bitumiemulsion haihdutusjäännös oli  65%. Sekoittuminen  ei poikennut 
laimennetun  emulsion sekoitusjäljestä.  Mikäli emulsio sekoitetaan laimenta-
mattomana,  on liikennöinti  tuoreen  pinnan  päällä miellyttävämpää  ja  pinta 

 kuivuu nopeammin.  On  kuitenkin huomioitava, että pintakerroksen materiaalin 
 on  oltava lähellä optimi tiivistysvesipitoisuutta, jotta  pinta  saadaan tiiviiksi.  

4.2.4  Koeteiden vaurioituminen  

Sarkolan koekohteen arvioitiin onnistuneen vuoden  1994 koeteistä  parhaiten. 
Pehmeä  pinta  aiheutti raiteistumista, joka paikattiin höyläämällä  tie  kahteen 
kertaan viikon sisällä pölynsidonnan toteutuksesta.  Veden lammikoitumisesta 

 aiheutuneet kuopat ovat vaurioittaneet tien pintaa myös Sarkolan koekohtees
-sa. Kunnossapitohöyläysten  jälkeen tien  pinta on  kuitenkin sitoutunut 

uudelleen. Pölyämisen takia Sarkolan koetielle lisättiin elokuussa kunnossapi-
tohöyläyksen yhteydessä suolaa  (1000 kg/km).  Suolan lisäys vähensi 
pölyämistä. Bitumiemulsio sitoutui höyläysten yhteydessä uudestaan  ja  pinta 

 kiinteytyi hyvin. (Sarkolan koetien KKVL oli suuri  413 ajoneuvoa/vrk.  Turun 
tiepii rin koekohteissa KKVL vaihteli  260-350 ajoneuvoa/vuorokausi.)  Vaikka 
Sarkolan koekohteen kuoppautuminen ei ollut yhtä häiritsevää kuin muissa 
kohteissa, ei Sarkolan koekohdetta voida pitää onnistu neena, koska  tie  täytyi 
pölyävyyden vuoksi suolata. 

Turun koetiekohteiden (Mjösund,  Attu, Kirjainen) 1 - 2 cm:n paksuinen bitumilla 
 käsitelty  pinta kuoppautui  ja  kului nopeasti. Kuoppautuminen  ja pinnan 

 rikkoutuminen korjattiln vastaavalla tavalla kuin Sarkolan kohteessa, eli 
irrottamalla  pinta  kuoppien pohjien tasalle. Kulutuskerroksen materiaali ei 
näissä kohteissa kuitenkaan sitoutunut tasaisesti uudelleen, vaan kuiva  ja 
irtonainen kiviaines  kulkeutui ajoraiteiden viereen. (Höyläys tehtiin ilman 
kastelua.) Atun koetien "paikkaus" kovempipohjaisella bitumiemulsiolla ei 
parantanut koetien liikennöitävyyttä. 

Kovempipohjaiset sideaineet  (1500)  eivät ratkaisseet koeteiden kuoppautu-
misongelmaa. Ohut, bitumi  rikas  kerros rikkoutui nopeasti; teräväreunaiset 
kuopat  ja  osittain irtonainen  pinta haittasivat ajomukavuutta  oleellisesti. 



56 	 Bitumiemulsion  käyttö  soratien pölynsidonnassa 
KOETIET  JA  NIIDEN SEURANTA  

Kuva  29: 1500 T  emulsiolla  sidottu  soratien  pinta  

Palsinan koekohteessa kuoppautunut  1500 T emulsiolla  sidottu  pinta  irrotettiin 
syksyllä ensimmäisten sateiden jälkeen. Vaikka  pinta  rikkoutui tiehäylällä 
irrotettaessa "kämmenenkokoisina' paloina, sitoutui  pinta  uudelleen liikenteen 
tiivistäessä vesisateen pehmittämää massaa. 

Myös Keiturin koekohteessa  1500 T emulsiolla  sidottu  pinta  irrotettiin (sateiden 
jälkeen) tiehöylällä. Laattoina irronnut  pinta  saatiin kiinteytymään. Pahimmat 
reikäsarjat paikattiin asfaittirouheella. 

Kaikenkaikkiaan vuonna  1994  toteutettujen koeteiden vauriot muodostuivat 
nopeasti  ja  johtuivat pehmeän raiteistuneen  pinnan kuoppautumisesta ja 
koossapysymättömyydestä. 
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Vuonna  1995 toteutetuilla koeteillä vaurioituminen  tapahtui hitaammin kuin 
edellisenä kesänä. Vaurioita oli kuitenkin selvästi nähtävissä  jo  heinäkuussa 

 (17.7.1995). Salavaisten koeosuuksia  arvioitaessa havaittiin, että savella 
toteutettu osuus oli kiinteä, tasainen  ja pölyämätön. Bitumiemulsiolla ja savella 

 toteutettu osuus oli jonkin verran huonompi kuin pelkästään savella toteutettu 
osuus. Bitumilla käsitellyillä osuuksilla oli pahimmat purkautumat mutkissa. 
Purkautuneet kohdat pölysivät. Yksittäiset kuopat olivat teräväreunaisia, tien 
reunoilla oli jonkin verran irtoainesta.  Tien  pintaa avattaessa havaittiin, että 
pintakerroksen paksuus oli  1.5-2 cm.  Kuitenkin toteutuksen aikana  (3.5.1995) 

 mitattiin irtonaisen kerroksen paksuudeksi jopa  6-7.5 cm. 

Kuva  30: Salavaisten koetien kuoppautuminen 

Bitumiemulsion  ja saven  käyttö yhdessä ei tuottanut toivottuja tuloksia. Savi 
olisi pitänyt levittää hyvissä ajoin kerrokseen  ja  sekoittaa kiviainekseen, jolloin 
kivlaines olisi ollut tasalaatuisempaa. 

Palsinassa  0- 8 mm  materiaalin lisääminen  ja  tiivistys paransivat  pinnan  laatua 
verrattuna osuuteen, jossa  0-8 mm kiviainesta  ei lisätty eikä pintaa tilvistetty. 
Kun  pinta  pysyy tiiviinä syysmuokkaukseen saakka,  on  todennäköistä, että 

 pinta  sitoutuu uudelleen  ja  on  hyvin koossapysyvä; alkuperäisen  pinnan 
rakeisuus  ei tällöin ole suuremmin muuttunut.  Pinnan  purkautuminen  ja  sitä 
seuraava irtokivien kulkeutuminen tien reunaan, materiaalin kuluminen  ja 
pölyäm  men  muuttavat ku lutuskerrosken rakeisuutta verrattuna kerroksen 
alkuperäiseen rakeisuuteen. Tästä syystä  pinnan  ti ivistäminen  saattaa 
vaikuttaa myös tien käyttäytymiseen kunnossapitohöyläyksen jälkeen.  
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4.2.5  Eri  emulsioiden  väliset erot  

Kirjaisten koetiellä vertailti  in viskositeetin  vaikutusta pölynsidontakykyyn. Eri 
emulsioita  tai jäännösbitumimääriä  ei voitu asettaa paremmuusjärjestykseen: 
kaikki koeosuudet olivat pahoin vaurioituneita. 

Hämeessä toteutettujen  1500 T emulsiolla  sidottujen koeteiden havaittiin 
käyttäytyvän eri tavalla verrattuna Turun tiepiirissä tutkittuihin pehmeämpiin 
sideaineisiin. Sekoittuminen tiehöylän tappiterällä oli epätasaisempaa. Lisäksi 

 emulsion (1500 T)  epäiltiin murtuneen liian aikaisin. Sideaine sekoittui  ja  tarttui 
kiviainekseen erityisen epätasaisesti.  

4.2.6  Sideaineen sekoittumisongelma  1994  ja  1995  

Sideainetta  pyrittiin sekoittamaan  0.5-1 .5% (bitumipitoisuus) tiiviinä 3 cm:n 
paksuiseen  kerrokseen. Useilla koeosuuksilla laboratoriossa uuttosuodat-
tamalla tutkitut sideainepitoisuudet olivat huomattavasti korkeampia (taulukot 

 8  ja  9).  Vuonna  1995  pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota sideaineen 
sekoittamiseen. Silmämääräisesti emulsio näytti sekoittuneen hyvin. Kerros oli 

 4-7.5 cm  paksu tiivistämättömänä. Sideainepitoisuus tutkittiin heti työn 
toteuttamisen jälkeen  ja  17.7. otetuista näytteistä.  Kandelta koeosuudelta 
otetuista näytteistä käy ilmi, että sideainepitoisuus  on  kasvanut kesän aikana. 
Tämä saattaa johtua siitä, että näytteet otettiin koeosuuden eri kohdista 
toteutuksen aikana  ja seurantakierroksella  17.7.1995,  sillä koeosuuksien 

 oletettiin olevan homogeenisesti sekoittuneita. Ihmetystä herättää kuitenkin  se, 
 että irtonaisen aineksen kerrospaksuus oli työn toteutuksen aikana  4-7.5 cm. 

 Arvelimme kerroksen tiivistyessä pienenevän noin  3 cm:iin. Seurantakierrosten 
 aikana kuitenkin selvisi, että pintakerros oli  vain 1-2 cm:n paksuinen  ja 

 väriltään  musta.  

Vuonna  1995 koeteiden  ongelmat olivat samanlaiset kuin edellisenä vuonna. 
Vaikka bitumiemulsion murtumisaikaa oli pidennetty, bitumiemulsio ei 
sekoittunut halutulla tavalla. Bitumin tartunta mastiksiin oli hyvä, mutta 
suuremmat  kivet  olivat peittymättömiä. Pinnasta irronneet  kivet (ns. irtokivet), 

 jotka olivat ajoraiteiden keskellä  ja  tien reunoilla olivat puhtaita kiviä. Koska 
bitumi ei tartu isompiin kiviin, vaan ainoastaan hienoainekseen, riippuu 
materiaalin koossapysyvyys mastiksin määrästä  ja  käytetyn bitumin kovuu-
desta. Osittain soratien  pinta  oli täysin bitumilla kyllästetty,  sillä  3 cm:n 

 kerrokseen tarkoitettu bitumi oli  vain  noin  1 cm:n paksuisessa  kerroksessa. 
Bitumia oli tällöin silminnähden runsaasti. Tällaisen runsasbitumisen kerroksen 

 alla  oli kuitenkin kohtuullisen irtonainen kerros, josta bitumipitoisuudeksi 
mitattiin  0.5%. 
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Ohuen bitumisen kerroksen muodostuminen herättää ihmetystä. Bitumiemulsi
-on sekoituksen  jälkeen näytti siltä, että sideaine sekoittui kiviainekseen hyvin. 

 Massa  oli kostean näkäistä  ja  ruskeaa. Sekoituksen jälkeen kuitenkin  jo 
 muutaman viikon kuluttua oli havaittavissa ohuen bitumirikkaan kerroksen 

muodostuminen. Vuonna  1995  kiinnitettiin erityistä huomioita tien  pinnan 
irrotuksen  onnistumiseen siten, että irrotettu kerros olisi mandollisemman 
paksu. Silmämäärin tarkasteltuna  ja "koekuoppia"  tekemällä irrotussyvyys oli 
yli  5 cm,  jolloin tiivistetyn kerroksen paksuus olisi ollut  2- 3 cm.  Kolmen sentin 
paksuista kulutuskerrosta ei kuitenkaan löytynyt miltään koeosuudelta. Vaan 
bitumi oli  0.5-2 cm:n paksuisessa kerroksissa.  

Kuva  31:  Koetien  pinnan  ohut  bituminen  kerros  (Mjösund) 

Aikaisemmin Suomessa toteutetut bitumiemulsio pölynsidonnat  (1920 - 
 luvulla) ovat toteutettu siten, että bitumiemulsio  on imeytetty kiviainekseen 

 ilman sekoitusta. Tällöin  emulsion  kyky imeytyä kiviaineksen (huokosiin)  ja 
levittyä kiviaineksen pinnalle  on  olut hyvä. Murtuminen  on  ollut hidasta  ja 
pintajännitys  pieni myös virtausvastus eli viskositeetti  on  saattanut olla 
huomattavan pieni. Aikaisemmat bitumiemulsiot ovatkin saattaneet olla 
bitumiliuoksen kaltaisia tuotteita, jolloin liuottimena  on  ollut jokin viskoosinen 
liuotin  tai emulsion  jatkuvana faasina  on  ollut jokin muu neste kuin vesi.  
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Pölynsidonnan  onnistumisen edellytyksenä  on,  että materiaalit (sideaine  ja 
kiviaines)  sekä työmenetelmät  ja  kalusto ovat tarkoitukseen sopivia. Materiaa-
leja - sideainetta, kiviainesta  ja  niiden yhteistoimintaa - tutkittiin laboratorios-
sa. Työmenetelmiä  ja  kaluston soveltuvuutta tarkkailtiin koeteillä. Seurannan 
avulla selvitettiin koekohteiden laatutaso verrattuna suolalla käsiteltyihin 
osuuksiin.  

5.1  Materiaalit 

Viisi koekohdetta kandeksasta toteutettiin ilman kiviaineslisäystä ts. olemas-
saoleva kulutuskerros aukaistiln  ja bitumiemulsio sekoitettiin kosteaan 
pintakerrokseen.  Näiden kohteiden rakeisuuskäyrät noudattavat kohtuullisen 
hyvin soratien kulutuskerroksen rakeisuuden ohjealuetta. Käytetyt sideaineet 
olivat kationisia bitumiemulsiota, joiden bitumin viskositeetti vaihteli  60.. .1500 
mm 2/s. Emulsioiden haihdutusjäännöstä  ja murtumisaikaa  säädettiin 
tutkimuksen aikana. 

Kiviainesten  ominaisuudet: ominaispinta- ala,  veden adsorptio, mineraalikoos-
tumus  eivät selittäneet koeteiden käyttäytymistä. Usean koetien pintakerros-
näytteen hydrofiilisyys oli korkea, mutta joukossa oli myös hydrofiilisyydeltään 
aihaisia koetiekivialneksia. 

Murtuvuuskokeet  osoittivat, että vuoden  1995  ennakkoon tutkitut emulsiot 
olivat murtuvuudeltaan hitaampia kuin vuonna  1994  tutkitut. Selvästi havaittiin 
myös, että  veden  lisääminen emulsioon alentaa murtuvuusindeksiä. Kun 
emulsioiden tartuntaa tutkittiin kapeasta, hienosta lajitteesta  (0.074- 0.125 mm) 

 havaittiin bitumin  tar-tunnan  olevan pääsääntöisesti hyvä. Ripun, sarvivälkettä, 
sisältävä kiviaines tarttui erittäin hyvin kaikkiin tartuntakokeessa mukana ollei

-sun emulsloihin.  Tutkimuksen aikana kuitenkin ilmeni, että tärkeämpää kuin 
hienoaineksen  tar-tunnan  tutkiminen olisi selvittää isompien kivien (> 6mm) 
kyky kiinnittyä rakenteeseen. Tutkimusmenetelmäksi valittiin halkaisuvetolu-
juuden määritys  +25 °C:ssa. Vetolujuuteen  vaikuttaa kappaleen tiiviys, 
mastiksin jäykkyys, bitumin tartunta  ja  pienten partikkelien koheesiovoimat. 

Halkaisuvetolujuuden määritys  osoitti, että emulsiot  60 - 1000  eivät 
kasvattaneet halkaisuvetolujuutta verrattuna sideaineettomi  in kappaleisiin. 

 Tuloksen perusteella voidaan siis olettaa, että pieni määrä jäykkää bitu-
miemulsiota ei vaikeuttaisi  pinnan irrotusta,  koska materiaalin vetolujuus ei 
kasvanut noin  1%:n sideainelisäyksellä. Saven  lisäys  (2-3%)  kasvatti 
halkaisuvetolujuuden kaksinkertaiseksi verrattuna sideaineettomiin koekappa-
leisiin (65:stä  135 kPa:iin).  Sekoittamalla kiviainekseen savea  ja bitumin 
viskositeetiltaan  korkeaa  (1000 mm 2/s) emulsiota,  saavutetaan yli  100 kPa:in 
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halkaisuvetolujuus. Kalsiumkioridin  lisäys kiviainekseen paransi koekappaleen 
tiiviyttä  ja  parantunut tiiviys kasvatti halkaisuvetolujuutta. Saven  ja bitumin 

 yhdistäminen ei ole mielekästä mikäli tarkastellaan  vain koossapysyvyysarvo

-ja.  On  kuitenkin huomioitava saven suuri ominaispinta-ala  ja saven 

liettyminen  siihen vettä lisättäessä. Laboratoriotutkimusten mukaan bitu-
miemulsiota  ja  savea sisältäneet massat eivät ime vettä niin tehokkaasti kuin 
pelkästään kiviainesta  ja  savea sisältäneet massat. 

Kulutuskokeilla  osoitettiin pehmeimmän bitumin  (75)  sitovan tehokkaasti pölyä. 
Kuitenkin emulsiolla jonka bitumin viskositeeth oli  150,  oli parempi kyky 
vastustaa reikiintymistä  ja  siten kokonaiskuluminen oli pienempi kuin  75 

emulsiolla. Emulsio,  jonka bitumin viskositeetti oli  300,  ei sekoittunut 
koelaattaan tasaisesti:  pinta  oli selvästi täplikäs. Epätasaisesti sekoittunut 
sideaine ei pystynyt pitämään koelaattaa koossa. Vuonna  1995  toimitettu  1000 

emulsio  sensijaan sekoittui kiviainekseen paremmin  ja  kuluminen oli 
vähäisempää kuin  200 emulsiolla toteutetuissa laatoissa. Emulsiolla 1000 

 sidottujen laattojen mastiksin jäykkyys oli suuri  tai  tartunta hyvä,  sillä 

kulutusurasta  ei irronnut kiviä:  pinta  kului tasaisesti. Pehmeämmillä emulsioilla 
 ja  suolalla sidotuista laatoista irtosi isompia kiviä. 

Laboratoriokokeissa havaittiin, että tasaisimmin sekoittuivat bitumin  vis-
kositeetittaan  alhaiset emulsiot. Näiden emuisloiden jäykkyys ei kuitenkaan 
riittänyt pitämään koelaatan pintaa  tai koekappaletta  koossa yhtä hyvin kuin 
kovempipohjaisten emulsioiden.  Emulsion  tasaisen sekoittumisen ei pitäisi olla 
bitumin viskositeetin funktio, kun bitumi  on emulgoituna. 

Laboratoriokokeiden  tuloksista käy ilmi, että kiviainekseen tarttuneen bitumin 
tartunta  on  hyvä: bitumia ei irtoa  veden  vaikutuksesta kiviaineksesta, mutta 
bitumi ei toisaalta tartu isompiin kiviin edes mastiksin välityksellä.  Eli bitumin 

 ja kiven attraktio  oli huono kun  kiven raekoko  oli yli  6 mm ja/tai  kivi  oli 
kalimaasälpää. Edellämainittu ongelma saattaa johtua  a)  liian pienestä bitumin 
määrästä,  b)  liian suuresta hienoainesmäärästä  tai C)  liian suuresta maksimi-
raekoosta  d) bitumiemulsion  ominaisuuksista ( pintajännitys, pisarakoko, 
tartuke). Emulsiot  200  ja  60  toimivat  kyllä massoissa  hyvin pölynsidonnan 
kannalta, mutta koekappaleiden  ja  tien  pinnan koossapysyvyys  on  huono.  

5.2  Koetiet: työmenetelmät,  kalusto  ja  koetien  kunto 

Vuoden  1994 koeteiden  pinnan  rikkoutumisen arveltiin johtuvan pääosin 
puutteellisesta työtekniikasta  ja myöhäisestä toteutusajankohdasta.  Kesän 

 1995 koekohteet  ja  laboratoriotutkimukset osoittivat, että bitumiemulsiopölyn-
sidonnan ongelmat liittyivät suurelta osin sideaineen ominaisuuksiin. Useissa 
koekohteissa bitumiemulsiot  kyllä vähensivät pinnan pölyämistä,  mutta  pinnan 
rikkonaisuus  oli ajomukavuutta häiritsevää. Vuonna  1995 koetiekohteiden 
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paikallasekoitusmenetelmät  pyrittiin optimoimaan: sekoituskaluston tehokkuu-
teen  ja sekoitustekniikkaan  oli kiinnitetty erityistä huomiota. Paikallasekoitus 
ei kuitenkaan menetelmänä sovellu bitumiemulsion  ja  runsaasti hienoainesta 
sisältävän kiviaineksen sekoittamiseen. Soveltuvampi sekoitusmenetelmä olisi 
asemasekoitus. Tällöin pienen bitumimäärän sekoittaminen kosteaan  ja 

 runsaasti hienoainesta sisältävään kiviainekseen olisi hallitumpaa  ja  massasta 
tulisi tasalaatuisempaa.Bitumiemulsio (sekä  65%  että  30% bitumia  sisältänyt) 
näytti silmämääräisesti sekoittuvan hyvin kosteaan kiviainekseen. Massanäyt-
teissä oli vettä  9-13% kiviaineksen  painosta.  Massa  oli tasaisen ruskeaa 
sekoituksen jälkeen. Kuitenkin  pinnan kuivuttua  havaittiin, että bitumi oli 
kiinnittynyt hienoainekseen, isompien kivien (> 5mm)  pinnat  olivat paijaina. 
Pintakerros, jossa oli helposti irtoavia kiviä, ei kestänyt liikenteen kulutusta. 
Ajouriin muodostui reikiä sitämukaa kuin pinnasta irtosi kiviä. Pinnasta 
irronneissa kivissä ei ollut bitumia  tai mastiksia.  

Massan koossapysyvyys  on, sideainetta  tarkasteltaessa, ainakin bitumin 
määrän, jäykkyyden  ja  tartunnan  (tai peittoasteen)  funktio. Pelkästään 
sideaineen jäykkyyttä lisäämällä ei välttämättä saavuteta koossapysyvää 
massaa, mikäli bitumin  ja kiven sidokset  ovat heikkoja. Soratien  pinnan 
kiinteyttämiseen  käytettävän sideaineen vaatimukset ovat ristiriitaisia: Kesällä 
kuivimpaan aikaan sideaineen täytyy pitää  pinta  kiinteänä, tällöin tarvittaisiin 

 kova sideaine,  joka jäykistää  massan ja  lisää  pinnan vetolujuutta. Syysmuok-
kauksen  yhteydessä, vesisateiden jälkeen,  pinnan  täytyisi olla lähes yhtä 
helposti irrotettavissa kuin sitomattoman kulutuskerroksen. Lisäksi  pinnan  tulisi 
hienontua alkuperäiseen rakeisuuteen, jotta materiaalin koostumus olisi 
ihanteellinen tiivistymistä ajatellen. 

Bitumiemulsiot,  joiden bitumin viskositeetti vaihteli  75.. .300 mn/s  käyttäytyivät 
koeteillä yhtenevästi.  Tien  pinnan  väri  tai  kulutuksesta aiheutuneet vauriot 
eivät poikenneet toisistaan. Emulsiolla  1500 T toteutetuissa  kohteissa 
bitumiemulsio näytti  murtuvan  nopeasti. Heti bitumiemulsion levityksen jälkeen 

 pinta  tien  pinta  oli  musta. Kulutuskerros  jäi  1500 T emulsion  kohteissa erittäin 
ohueksi, noin  1 cm:n paksuiseksi.  Näissä koekohteissa bitumia olisi siis 
pitänyt riittää enemmän myös isoille kiville. Koeteillä oli kuitenkin lähes heti 
toteutuksen jälkeen huomattava irtokiviongelma. Vaikka bitumissa oli 
tartuketta, tarttuvuus oli silti huono. 

Vuoden  1995 koeteiden emulsioissa  ei käytetty bitumissa tartuketta,  sillä  1994 
koeteiden  ja laboratoriokokeiden  perusteella amiinitartukkeen käytöstä ei ollut 
hyötyä. Amlinia käytettiin vuonna  1994 koeteiden bitumiemulsioissa,  koska 
bitumin arveltiin irtoavan kivlaineksesta  veden  vaikutuksesta.  J0  murtunut 
bitumi ei kuitenkaan irronnut massoista, vaikka bitumissa ei ollut tartuketta. 
Amiinitartukkeen ei havaittu parantavan bitumin peittoastetta. 
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Kuva  31:  Keiturin koekohde  noin  1  kk toteutuksesta  

C  
•.  

Kuva  32:  Bitumin  tarttuminen selektiivisesti Keiturin koetien isompiin kiviin 
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Paikkapaikoin  oli selvästi nähtävissä, että  150-200 emulsiolla  toteutetut 
koetiet olivat pinnaltaan kovia  ja päällystemäisiä.  Mikäli  pinta  pysyisi yhtä 
kiinteänä kuin Sarkolan koekohteen  pinta  (vuonna  1994),  olisi tilanne 
ihanteellinen  (kuva  33).  Pinnan kiinteys ja päällystemäisyys  ei kuitenkaan 
välttämättä tarkoita, ettei pintaa saataisi auki syksyllä  tai  keväällä. Sarkolan 
koetien  pinta aukaistiln  elokuussa  ja  pinta  sitoutui uudelleen. Sideaineena oli 
emulsio  200.  Sarkolan koekohteenkin  pinta reikiintyi  kesän kuluessa, mutta  on 

 huomattava, että KKVL oli myös suuri,  413 ajon/vrk.  

Kuva  33:  Sarkolan koekohteen kiinteä  pinta 

5.3  Laboratorio-  ja  koetietutkimuksen  synteesi 

Vertaamalla laboratorio-  ja koetietutkimusta  keskenään, havaitaan, ettei 
laboratoriotutkimuksen tulokset olleet yhteneviä koetietutkimuksen kanssa. 
Vesipitoisuuden kasvattamisen vaikutus sekoittumiseen oli samansuuntainen 
sekä laboratoriossa että koetiellä: mitä kosteampi  massa,  sitä tasaisemmin 
emulsio sekoittui. Kulutuskokeet osoittivat  150.200 emulsion  toimivan 
paremmin kuin muiden koetiellä käytettyjen emulsioiden. Koetiellä ei 
vastaavaa havaintoa tehty. Koekappaleiden halkaisuvetolujuus oli samansuu-
ruinen bitumin viskositeetista riippumatta, koeteillä ei myöskään havaittu 
bitumin viskositeetin vaikuttavan  pinnan klinteyteen  tai reikiintymiseen. 
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Taulukkoon  lo on  koottu sekä koetie- että laboratoriohavaintojen pohjalta 
 emu Ision/bitumin levittymiseen  ja pinnan koossapysyvyyteen  vaikuttavia 

tekijöitä. Tutkimuksessa havaittiin ainoastaan bitumin viskositeetilla  ja 
rnurtumisajalla  olevan vaikutusta  emulsion levittäytymiseen.  Luonnollisesti 
sideaineen määrä vaikuttaa sekä levittäytymiseen  ja pinnan koossapysyvyy

-teen. Sideaineen  määrä pidettiin tutkimuksessa kuitenkin hyvin pienenä  1-
1 .5%:ssa,  sillä  tarkoituksena ei ollut tehdä päällystettä. 

Taulukko  10:  Emulsion/bitumin  ominaisuuksien vaikutus  emulsion  levittäyty-
miseen  ja  koossapysyvyyteen,  kun sideainemäärä  on  alhainen 

ominaisuus emulsion/bitumin  le-  pinnan  koossa- 
vittäytyminen  pysyvyys 

bitumin viskositeetti ++ (+) 

amilni tartuke  (0% tai - -  
0.4%) 

murtuvuuden säätö + -  
hitaammaksi emul- 
gaattorilla 

haihdutusjäännöksen - -  
määrä  
(65% tai 33%)  

Taulukon  10  merkkien selitykset: ++ vaikuttaa huomattavasti, + vaikuttaa 
jonkin verran, - ei vaikutusta  

On  huomattava, että soratien kulutuskerroksessa  on  yleensä  8-15% 
hienoainesta. Hienoainesmäärä on  suurempi kuin emulsiosorapäällysteen, 
mutta sideainemäärä pienempi. Koska sideainemäärä  on  vähäinen hieno-
ainespitoisuuteen nähden, bitumia riittää ainoastaan hienoaineksen peittämi

-seen. (Hienoaineksessa on  paljon reaktilvista  pinta-  alaa, jolloin bitumiemulsio 
ensisijaisesti tarttuu hienoainekseen jättäen karkeammat  kivet  paljaiksi.) 
Tutkimuksen perusteella emulsiota tulisi säätää siten, että sideaine levittyisi 
tasaisesti ku lutuskerrosmateriaaliin  ja  muodostaisi yhtä paksuja kalvoja 
kivlaineksen  pinnalle kiven raekoosta  riippumatta. Tällöin materiaali olisi 
homogeenisempaa, eikä massassa olisi pistemäisiä kohtia (isomman  kiven ja 
mastiksin rajapinta),  joista kiviaines pääsisi purkautumaan. Tämänkaltainen 
säätäminen" edellyttäisi ilmeisesti bitumiemulsion sähköisten ominaisuuksien 

muuttamista. Mikäli sideaineen  ja kiviaineksen  väliset tartuntavoimat olisivat 
suunnilleen yhtäsuuria sekä mastiksissa että mastiksin  ja  isompien kivien 
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välillä, olisi  pinnan irrottaminen  syksyllä luultavasti myös helpompaa. Tällöin 
 pinta  aukeaisi  tasaisesti, eikä laattamaisina mastiksikasaumina. 

Bitumiemulsio  levittäytyi kulutuskerrokseen kuvan  34 a)  mukaisesti. Tutkimuk-
sen perusteella sideaineen tulisi levittyä tasaisemmin, eli kuvan  34 b) 

 kaltaisesti.  

bitumirikas mastiksi 	paijas  kivi  
a) 

tasaisella bitumikalvolla peittynyt kiviaines 

b)  

Kuva  34:  bitumiemulsion levittyminen  a)  hienoainekseen,  b)  tasaisesti  koko 
 materiaaliin  
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6  JATKOTUTKIMUSEHDOTUKSIA  

6.1  Massan  sekoittaminen  

Bitumiemulsiopölynsidonnan  keskeinen ongelma  on  massan koossapysymät-
tömyys,  joka johtuu: 

- mastiksin/bitumin tarttumattom  uudesta>  6 mm rakeisiln 
- bitumiemu Ision  epätasaisesta sekoittumisesta 

Sekoitusmeneteimän  vaikutusta  pinnan  kuntoon voitaisiin tutkia asemalla  (tai 
 muu  tia  vastaavat  la laitteistolla) tehtävällä  massat  la,  jolloin sekoitusaikaa  ja 
 tehoa voidaan säätää. Sekoituksen tutkimista puoltaa myös norjalaiset ohjeet, 

joissa kulutuskerrosmateriaaliin sekoitetaan asemalla pieni määrä bitumia. 
Sekoitus voitaisiin tehdä myös  mu rskausasemalla,  jolloin kiviaineksen 
käsittelyn (kuormaus, kuljetus) kustannukset eivät kasvaisi tavanomaisen 
kunnossapitomateriaalin  mu rskaukseen  verrattuna.  

6.2  Kiviaineksen  pintojen  modifiointi  

Tavoitteena olisi kiviaineksen pintojen käsittely murskauksen  tai asemasekoi-
tuksen  yhteydessä sellaiseksi, että bitumiemulsio tarttuu tasaisesti kiviainek

-seen raekoosta tai mineraal ikoostumuksesta  riippumatta.  

6.3  Bitumiemulsion modifiointi  

Tavoite  on  vastaava kuin kivlainesta modifioitaessa eli bitumiemulsion 
ominaisuuksien muuttaminen siten, että emulsio levittyisi tasaisesti kiviainek

-seen raekoosta tai mineraalikoostumuksesta  riippumatta.  

6.4  Erittäin  kovan!  erittäin pehmeän  bitumin  käytön kokeilu 

Tehdyn tutkimuksen mukaan bitumin viskositeetti ei pelkästään selitä 
koeteiden vaurioitumista. Mikäli asemasekoitteiset massat onnistuvat 
bitumiemulsiolla, jonka sideaineen viskositeetti  on 150.. .300 mn/s,  kannattaisi 
selvittää myös erittäin  kovan ja  toisaalta erittäin pehmeän bitumin käyttöä 
sideaineena. 

Jatkotutkimukset  tulisi rajata teille, joiden KKVL  on  alle  100 ajoneuvoa/vrk. 
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