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Tiivistelmä 

Erikoiskovabitumistabiloinnin  tavoitteena  on  aikaansaada rakenne, jolla 
saavutettaisiin sekä bitumistabiloinnin joustavuus että sementtistabiloinnin 
kantavuus. Erikoiskovabitumistabilointikokeilut tehtiin viidessä eri kohtees-
sa. Vertailurakenteina bitumiemulsiolla stabiloiduille rakenteille olivat  se-
mentti-, masuunihiekka-  ja vaahtobitumistabiloidut  sekä erikoiskovabitumi

-set ABK-rakenteet. 

Työmenetelmänä emulsiostabilointi  on  verrattavissa sementti-  ja vaahtobi-
tum istabilointiin. Bitumiemu Isiota  käytettäessä tulee ottaa kuiten  kin  huomi-
oon  emulsion  murtumisen aikaansaamat vaikutukset. Erityisesti kovilla  bi-
tumeilla työstettävyys  heikkenee nopeasti sideaineen murtumisen jälkeen. 
Kiviaineksen vesipitoisuuden kasvu lisää työstettävyysaikaa, mutta hidastaa 
rakenteen lujittumista. 

Erikoiskovan bitumin emulsiolla stabiloitujen  rakenteiden kantavuudet jäivät 
maabetonirakenteiden kantavuuksia pienemmiksi. EKB-rakenteiden  kanta-
vuudet  olivat kuitenkin vaahtobitu mistabiloidun rakenteen kantavuuksia 
suurempia. Myös  BEST-koekappaleiden lujuudet  olivat VBST-kappaleiden 
lujuuksia suuremmat. Asemasekoitteisilla,  BIT-EKB -sideaineisilla ABK-ra-
kenteilla päästiin suunnilleen maabetonirakenteita vastaaviin kantavuuksiin. 

Koeluonteisuuden  takia kovabitumistabiloinnin kustannukset olivat hieman 
vertailurakenteiden kustannuksia suuremmat. Rakenteen lujuuden  ja  kanta-
vuuden lisääntymisen seurauksena voidaan mandollisesti sideainepitoi-
suuksia  tai rakennepaksuuksia  pienentää, mikä vaikuttaa edelleen myös 
kustannuksia pienentävästi. 

Koekohteiden  kuntoa seurataan jatkossa kantavuus-, tasaisuus-  ja uramit-
tauksilla  sekä vauriokartoituksilla. Saatujen tietojen perusteella arvioidaan 
edelleen rakenteiden toimivuutta eri oloissa. 
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Abstract 

Stabilization with emulsified extra hard bitumen was made on five different 
test roads. Reference structures to the emulsion stabilized test sections 
were made with cement, blast-furnace sand and foam bitumen. Hard bitu-
men was also used on asphalt concrete base course structures. 

Stabilization on site with emulsified hard bitumen is quite the same to the 
foam bitumen stabilization or cement stabilization. However some special 
properties have to be taken into consideration because of the breaking of 
the emulsion. Especially the workability of mixes gets worse quickly after 
the breaking of emulsion. Increasing the water content makes workability 
time longer but at the same time it retards the strengthening process of the 
mix. Mixing at plant was used on one test site. 

Bearing capacity on the hard bitumen stabilized sections is smaller than on 
the cement stabilized sections but bigger than on the foam bitumen stabili-
zed sections. Strength of the test specimens made of different mixes was 
equal to bearing capacities of the test sections. 

The costs of stabilization on the test sections were little higher than that of 
the reference sections. Due to bigger strength and bearing capacity it is 
possible to reduce binder content or thickness of the structure and that 
way to get the total costs lower. 

All the test roads will be surveyed and bearing capacities, evenness and 
rutting will be measured. This data will be gathered for several years. 

 That'lI  show how the structures have operated in different conditions.  
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1.  JOHOANTO 

Bitumien  ja sementin  käytöstä stabiloinnin sideaineena  on  olemassa run-
saasti aikaisempia kokemuksia. Sementtistabiloinnin pääsääntöisenä tavoit-
teena  on  ollut tierakenteen kantavuuden lisääminen, joten sitä  on  käytetty 
lähinnä raskasliikenteisillä teillä sekä teillä, joilla vanha rakenne ei enää kestä 
kasvavan liikenteen aiheuttamia rasituksia. Suurilujuuksisten maabetonien 
ongelmana  on  kuitenkin ollut stabiloidun kerroksen hallitsematon halkeilu 
sekä tästä aiheutuva heijastushal kei lu kulutuskerroksessa. Bitumeilla stabi-
loiduissa rakenteissa ei esiinny heijastushalkeilua, mutta niillä ei myöskään 
saavuteta vastaavia kantavuuksia kuin maabetonirakenteilla. Sitä vastoin 
bitumin joustavuuden takia rakenne kestää paremmin suuria alusrakenteen 
kantavuusvaihteluita sekä routanousuja. Tästä syystä bitumistabilointia  on 

 käytetty lähinnä alempiluokkaisilla  ja vähäliikenteisillä  teillä. 

Erikoiskovabitumistabiloinnilla  pyritään puolijäykkään rakenteeseen, joka  on 
ominaisuuksiltaan sementtistabiloidun  ja bitumistabiloidun  rakenteen välillä. 
Bitumin kovuuden ansiosta saavutetaan suurempi kantavuus kuin peh-
meämpiä bitu  meja  käytettäessä. Kantavuuslisäyksestä huolimatta kovalla 
bitumilla stabiloitu rakenne säilyttää kuitenkin joustavuutensa sekä jousta-
vuuden tuomat edut jäykkään maabetonirakenteeseen verrattuna. Tämän 
tutkimuksen yhteydessä erikoiskovalla bitumilla tarkoitetaan Nesteen erikois-
kovaa bitumia  BIT-EKB  ja bitumiemulsiota BIE-EKB,  joissa käytetyn pohjabi

-tumin tunkeuma  (+25 °C) on 20...30 1/lo mm.  

Tähän raporttiin  on  kerätty kokemuksia kesän  1995  aikana tiepiireissä toteu-
tettujen kovien bitumien stabilointitöistä sekä stabilointitöiden yhteydessä 
tehtyjen tutkimusten tulokset. Tutkimuksen koekohteina ovat olleet  vt  3  Hä-
meen tiepiirissä, kt  85  ja kt  76  Oulun tiepiirissä,  vt  5  Mikkelin tiepiirissä sekä 

 vt  1  ja mt  180  Turun tiepiirissä. Kovabitumilla stabiloidut rakenteet ovat toteu-
tettu paikallasekoitettuina kantavan kerroksen rakenteina sekä asemasekoi-
tettuina ABK-rakenteina. Vertailurakenteina ovat olleet kunkin kohteen stabi-
loidut normaalirakenteet eli sementtistabilointi-, masuunihiekkastabilointi, 
vaahtobitumistabilointi-  ja ABK-rakenteet. 
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2.  ENNAKKOTUTKIMUKSET 

 2.1 	Laboratoriokokeet 

Laboratoriokokeiden  tarkoituksena oli selvittää parhaiten tarkoitusta vastaa-
va tiivistämismenetelmä stabilointimassoista valmistettavien koekappalei

-den  tekemiseksi. Vertailtavina tiivistystapoina olivat staattinen puristami nen 
hydraulisella puristimella, leikkaava kiertotiivistäminen  IC-testerillä  sekä 

 Proctor-sul lonta. 

Stabilointimassojen sideaineina  käytettiin erikoiskovan bitumin emulsiota 
 BIE-EKB:a ja Yleissementhä  GEM  Il  B 42,5.  Kokeissa käytetty kivialnes oli 

Tupurin kalliomurske  0-16 mm. Kiviaineksen Proctor-kokeella  määritelty 
optimivesipitoisuus oli noin  8 %  ja  maksimi kuivairtotiheys  2190 kg/rn3.  Bi-
tumiemulsiomassan suhteitus  tehtiin bitumistabilointiohjeiden mukaisesti. 
Jäävän bitumin määrä oli  3,5 %.  Massan  sekoitus  ja koekappaleet  tehtiin 
huoneen lämmössä  (+22°C). Maabeton issa  käytetyt sementtipitoisu udet 
olivat  3, 4  ja  5 %. 

Puristusmenetelmässä  käytetty puristusvoima oli  120 kN. Puristusaika  täy-
dellä kuormituksella oli  1  minuutti.  Proctor-sullonta  tehtiin kolmessa yhtä 
paksussa kerroksessa. Sullontamäärä oli  25 iskualkerros. Kiertotiivistimes-
sä  käytetty työpaine oli  5 bar, kierrosnopeus 30 kierr/min  ja  työmäärä  400 
työkierrosta. Stabilointiohjeista  poikkeavia kiertotiivistimen asetuksia käy-
tettiin, koska normaaliasetuksilla ei saavutettu muita tiivistystapoja vastaa-
via tiiveyksiä. 

Koekappaleet koestetti  in halkaisuvetoluju us-  ja puristuslujuuskokein huo-
neenlämpötilassa. Halkaisuvetokokeet  tehtiin  Marshall-puristimella PAN K-
4202-menetelmän mukaisesti. Puristuskokeet tehtiin hydrau lisella Puristi-
mella voimaohjattuna  ja kuormitusnopeudella  2,5 kN/s. Koekappaleiden 
puristuspintojen tasaam iseen  käytettiin puukuitulevyjä koekappaleen  ja pu-
ristusleukojen  välissä. 

Ensimmäisten koesarjojen luju ustulosten  ja  kappaleiden tiheyksien keskiar
-vol  on  esitetty taulukossa  1. Lujuustulosten  kuvaajat  on  esitetty liitteessä  1.  

Koska sekä puristin että  Proctor-sullonta  rikkoivat jonkin verran pinnassa ol-
leita kivirakeita, kokeiltiin puristimessa pienempää puristusvoimaa  (80 kN)  ja 

 Proctor-sullontaa  kandessa kerroksessa kolmen kerroksen sijaan. Koesar-
jojen lujuudet irtotiheyksineen  on  esitetty taulukossa  2. Lujuustulosten  ku-
vaajat  on  esitetty liitteessä  2. 
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Taulukko  1.  Ensimmäisten  koesarjojen  7  vuorokauden  lujuudet  ja  kappa-
leiden  irtotiheydet  (+22°C)  

Halkaisuvetolujuus Puristuslujuus  Tiheys  
______ ______ (kPa) (MPa) (kg/rn3) 

Puristin  413 5,14 2124 

BST Proctor 180 1,98 1997  

lOT  298 3,50 2090  

Puristin  100 250 380 3,6 4,4 6,7 2192 

SST Proctor 350 580 890 7,3 9,2 12,7 2297 

JOT 230 540 870 8,3 9,5 14,2 2251  

Sementti%  3% 4% 5% 3% 4% 5%  

Tulosten perusteella  pu ristimella  tehdyillä  BST-kappaleilla  saavutettiin sel-
västi suurimmat  lujuudet  ja  irtotiheydet.  IC-testerillä  jäätiin  puristimeen  ver-
rattuna hieman sekä  lujuuksista  että  tiheyksistä.  Proctor-sullonnalla  saatiin 
selvästi huonoimmat tulokset.  

SST-kappaleiden kohdalla lopputulos oli lähes päinvastainen.  Puristimella 
 saatiin selvästi huonoimmat tulokset, kun taas  Proctor-  ja  ICT-tulokset olivat 

keskenään toistensa kaltaiset. 

Taulukko  2.  Lujuudet  (7  vrk,  +22°C)  ja  irtotiheydet  eri  puristusvoimilla  ja 
 kerrosmäärillä 

Halkaisuvetolujuus (kPa) 

Puristin 	Proctor 

BST 

SST 

120  kN 	80  kN 3  kerr 	2 kerr 

294 	254 

214 	 - 

169 	153 

443 	409 

BST 2108 	2062 2087 	2052 

SST 2212 	 - 2365 	2345  

_____________  Tiheys  (kg/rn3 )  

BST-kappaleiden  tekotavaksi  valittiin edellisen perusteella  puristusmene-
telmä.  Proctor-sullonta  ei tämän perusteella sovellu  BST-kappaleiden te-
kemiseen.  IC-testerillä  päästäisiin  puristinta  vastaaviin tuloksiin  jos  työpal-
netta nostettaisiln jaltai työkierroksia  lisättäisiin.  Kiertotiivistys  on  kuitenkin  
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hitaampi tapa puristimeen verrattuna. Kiertotiivistin tarvitsee verkkovirran 
lisäksi paineilmaa, mikä saattaa olla ongelma työmaaoloissa. 

Puristusvoima  kappaleita tehtäessä päätettiin alentaa pinnassa olevien ki-
vien rikkoontumisen takia  80  kN:iin. Puristusvoiman pienentämistä  puolsi 
lisäksi  se,  että  80  kN:in puristusvoima  on  käytössä myös vastaavanlaisessa 

 no  rjalaisessa laboratoriomenetelmässä.  

SST-kappaleiden tekotavaksi työmailla oli tulosten perusteella valittava joko 
 Proctor-sullonta  tai  kiertotiivistys.  Tulosten ollessa hyvin samankaltaiset, 

päädyttiin lähinnä edellämainituista syistä  Proctor-sullontaan.  Proctor-sul-
lonnan  valintaa edesauttoi myös  se,  että suurempi koekappalemäärä  on 

 mandollista tehdä tarvittaessa myös sähkömoottorikäyttöisellä  Proctor-lait-
teella. Sullonta päätettiin tehdä kolmena samanpaksuisena kerroksena  ja 

 vähintään  1500 g :n  koekappalekohtaisella massamäärällä.  

2.2  Tutkimussuunnitelma  

Tiepiireiltä  saatujen työmaiden toteuttamisajankohtien perusteella tehtiin 
alustava suunnitelma tutkimuksen toteuttamisjärjestyksestä sekä eri koh-
teissa tehtävistä koesarjoista. Eri koekohteet alustavine toteuttamisajan-
kohtineen sekä rakenteineen  on  esitetty taulukossa  3.  

Taulukko  3. A  lusta  vat  koekohteiden toteuttamisajankohdat  sekä rakenne- 
vaihtoehdot 

perusrakenne ____________ _____________________  koerakenne*  
vk 	22  Vt  3 	H-pun  ABK  BST 

24  kt  85 	0-piiri MaHkST**  BST 
26  kt  76 	0-piiri VBST  BST 
28  Vt  3 	H-pun SST 
32  vtl 	T-puin ABK ABK  
34  vt5 	KaS-piin  SST BST 	ABK 

* bitumilla  sidottujen koerakenteiden sideai neena  B20/30 

 ** masuunihiekka+sementti+AB-rouhe  

Kaikista koerakenteista ABK- rakenteita lukuunottamatta tehtiin  ajal liset 
 sarjat.  Massanäytteet ajallisiin sarjoihin tehtiin kaistanäytteinä eli keskeltä 

stabilointikaistaa. Halkaisuvetokoesarjat koestettiin  7, 28  ja  90  vuorokauden 
iässä. Puristuslujuuskokeiden sarjat koestettiin ainoastaan  90  vuorokauden 
iässä. Myöhempiin kokeisiin ei koekappaleita tehty. Tarvittaessa ne pora-
taan stabiloiduista rakenteista myöhempänä ajankohtana. 
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Ajallisiin  sarjoihin tehdyt koekappalemäärät koekohteittain olivat 

5kpl /7vrk 
5kpl I28vrk  

10 kpl /90vrk  

Näiden lisäksi tehtiin perusrakenteista sekä ABK-koerakenteista yksi sarja  7 
 vuorokauden kokeisiin. 

Poikkileikkaussarjat  tehtiin kaikilta osuuksilta ABK-osuuksia lukuunot-
tamatta. Sarjat tehtiin kandesta eri poikkileikkauksesta siten, että kum-
massakin poikkileikkauksessa oli kuusi näytteenottokohtaa. Jokaisesta 
näytteenottokohdasta tehtiin kaksi koekappaletta eli  

12 kpl / poikkileikkaus 

Poikkileikkaussarjojen näytteidenotto  tehtiin poikkileikkauksesta kuvan  1 
 periaatteen mukaisesti. 

: 	1 	3: 	 3 	ElLI  

	

a 0 0: 	I 	0 
2 	2 

ELI 	:D 1  

¶  
Kuva  1.  Poikkileikkaussarjojen näytteenottoperiaate.  

Kuvassa  on  nuolin esitetty stabilointisuunnat  ja nuolien numeroinnilla stabi-
lointijärjestys. Massanäytteet  otettiin reunanäytteinä stabilointikaistan reu-
nasta, kaistanäytteinä stabilointikaistan keskeltä sekä saumanäytteinä  vie-
rekkäisten stabi lointikaistojen  lim ityksestä.  Kunkin näytteenottokohdan vie-
ressä oleva luku kertoo minkä kaistan stabiloinnin jälkeen näyte otettiin. 

Esimerkkinä  on  esitetty kolmella koneen leveydellä stabiloitava poikkileik
-kaus.  Jos stabilointikaistojen  määrä poikkileikkauksessa oli esitetystä poik-

keava, sovellettiin näytteenottokaaviota esitettyä vastaavalla tavalla. Näyt-
teenottokohdat valittiin edelleen stabilointikaistan keskeltä, molemmista 
reu noista sekä kaistojen saumakohdista. 
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Tutkimussuunnitelman  mukaan eri kohteista tehdyt koesarjat sekä koesar-
jojen kappalemäärät  on  esitetty taulukossa  4.  

Taulukko  4. Koekohteiden koesarjat  alusta  vine kappalemäärineen 

____________________  
koerakenne  

BST SST  ABK 
perusrakenne 

VBST  SST  ABK  _y  
Ylôjärvi  ajallinen sarja  40 20 	 - - 

- 	5* 65  

Vt  3  poikkil.  sarja  24 24 	 - - 	 -  48  

Kuhmo ajallinen sarja  20  - 	 -  5  - 	 -  25 
Kt 76  poikkil.  sarja  24  - 	 -  24  -  48  

Haapavesi  ajallinen sarja  20  - -  5 	 - 25 
Kt 85  poikkil.  sarja  24  - -  24 48  

Kaarina ajallinen sarja  5  - 	5 10  
Vt  1  poikkil.  sarja - - 	 - - - 	 - -  

Hirvensalmi ajalknen  sarja  20  - 	5  -  5 	 - 30  
Vt  5  poikkil.  sarja  24  - 	 - -  24 	 - 48  

yhteensä  196 44 	10 29 29 	10 347  
* Ylöjärven ABK-kappalea  ei tehdä  stabiloinnin  aikataulusta johtuvista syistä  

Koesarjojen  tutkimustulokset esitetään kohdekohtaisesti kunkin kohteen 
raportin yhteydessä. Lujuustulosten lisäksi raportteihin kerätään yksityiskoh-
taiset tiedot kohteista sekä kohteissa tehdyistä töistä. Koeosuuksilta saata-
vat  pudotuspainomittaustulokset  esitetään koekohteiden tulosten yhtey-
dessä.  

2.3 	Koejärjestelyt 

2.3.1 Koekappaleiden  tekeminen  

Massanäytteet koesarjoihin  otettiin tutkimussuu  n  nitelmassa  esitetyn peri-
aatteen mukaisesti. Kappalemäärät  ja  näytteenottokohdat  poikkesivat kui-
tenkin toisistaan esimerkiksi kohteiden  tai  työmenetelmien erilaisuuden pe-
rusteella. 

Stabiloidusta kerroksesta otetuista massanäytteistä  seulottiin erilleen yli  16 
 mm:n kokoiset  kivet.  Tämän jälkeen seulotusta kiviaineksesta tehtiin  2-4  

koekappaletta. Poikkileikkaussarjoissa  kustakin näytteestä tehtiin kaksi rin-
nakkaiskappaletta  ja  ajallisissa sarjoissa neljä rinnakkaiskappaletta. 

Bitumiem ulsio-  ja  vaahtobitumistabiloitujen  massojen koekappaleet tehtiin 
staattisesti puristamalla. Koekappaleiden puristusaika oli yksi miriuutti  ja 

 puristusvoima  80  kN. Sementtistabiloitujen  massojen koekappaleet tehtiin 
 Proctor-sullonnalla. Koekappaleet sullottiln  Proctor-vasaralla kolmena, 
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suunnilleen yhtä paksuna kerroksena. Sullontamäärä oli  25 iskualkerros  eli 
yhteensä  75 iskualkappale.  

Yhteen koekappaleeseen käytettävä massamäärä valittiin siten, että valmiin 
koekappaleen korkeus oli suunnilleen  65-75 mm. Massamäärän  valinnan 

 jälkeen käytetttiin kuitenkin samaa massamäärää kaikkiin koesarjan  kap-
paleisiin. Koekappaleet  tehtiin teräsmuotin sisään asennettu un, halkaisi-
jaltaan  103  mm:n mittaiseen halkaistuun muoviputkeen. Puristami-
sen/sullonnan jälkeen putki kappaleineen otettiin pois teräsmuotista. Näin 
menettelemällä kappaleet saatiin pysymään koossa vaikka ne otettiinkin 
heti pois muotista. Lisäksi putket suojasivat kappaleita työmaalta laboratori-
osäilytykseen tapahtuvan kuljetu ksen aikana. 

Koekappaleet  otettiin putkista  sen  jälkeen kun kappaleet  on  saatu labora-
torioon säilytettäviksi. Bitumistabilointikappaleet säilytettiin huoneen läm-
mössä koestusikään asti. Sementtistabilointikappateet säilytettiin vastaa-
vasti kosteushuoneessa  95 %:n  suhteellisessa kosteudessa sekä +  20 °C 

 lämpötilassa. 

Kuu masekoitteisten massojen koekappaleet tehtiin työmaalta otetuista 
massanäytteistä myöhemmin laboratoriossa. Massanäytteiden rakeisuus 
katkaistiin kuten bitumiemulsio-  ja sementtikappaleilla. Koekappaleet  tehtiin 
staattisesti pu ristamalla bitumiemulsiokappaleiden tavoin.  Massan lämpöti-
laksi koekappaleita puristettaessa  valittiin sama lämpötila kuin työmaalla 
ollut tiivistyslämpötila. Muotista pois ottamisen jälkeen kappaleet säilytettiin 
koestusikään asti huoneen lämpötilassa  BST -kappaleiden tavoin.  

2.3.2  Kappaleiden  koestaminen 

Koesarjojen koestus  tehtiin halkaisuvetolujuuskokeina sekä puristuslu-
juuskokeina. Ennen koestusta kaikki koekappaleet punnittiin  ja  mitattiin. 
Pu nnituksen  ja  mittauksen lisäksi puristusl ujuuskokeiden kappaleiden pu  ris-
tuspi  n nat tasoitettiin rikittämällä  ennen koestusta. 

Bitumikappaleet temperoitiin  +10 °C  lämpötilassa ennen koestusta. Tem-
perointi tehtiin  PANK-4002 menetelmäohjeen  mukaisesti. 

Halkaisuvetokokeet  tehtiin  Marshall-puristimella  ja  kokeisiin tarkoitetuilla 
halkaisuvetoleuoilla  PANK-4202 menetelmäohjeen  mukaisesti. Kappaleet 
koestettiin välittömästi temperoinnista ottamisen jälkeen niin etteivät ne eh-
tineet lämmitä. Sementtikappaleet koestettiin huoneen lämpötilassa. 

Puristuslujuuskokeet  tehtiin hydraulisella puristimella  ja nivelellä varuste- 
tuilla puristusleuoilla. Puristuslujuuskoe  tehtiin voimaohjattuna murtoon 
saakka. Pu ristusnopeutena käytettiin sementtistabilointiohjeiden mukaista 
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kuormitusnopeutta  2,5  kN/s. Puristuslujuudet  ilmoitettiin  sementtistabiloin-
tiohjeen  mukaisesti korjattuina  lujuuksina. 

Lujuuskokeiden  lisäksi joka  koekohteen poikkileikkaussarjoista  valittiin kol-
me  koekappaletta  (reuna-, kaista-  ja saumanäyte),  joista määritettiin  sideai-
nepitoisuudet  ja rakeisuudet. Sideainepitoisu udet  määritettiin  uuttosuoda-
tusmenetelmällä  PANK-41 02  menetelmäohjeen  mukaisesti.  Rakeisuus 
määritetti  in  ku ivaseulontana  PANK -2 101  menetel mäohjeen  mukaisesti.  
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3.  BITUMIEMULSIOSTABILOINNIT  

3.1  YLÖJÄRVI,  VT 3  Soppeenmäki - Pinsiö 

 3.1.1  Yleistä 

Ylöjärven koekohde  sijaitsee Hämeen läänissä  VT  3:lla,  noin  10 km  Tampe-
reelta luoteeseen  (kuva  2).  Koeosuudet  sijaitsevat taajaman kohdalla, Vaa-
saan  menevällä  pohjoisella  ajoradalla.  Kohteessa tehdyt  stabiloinnit  ovat 

 sementtistabilointi  sekä  bitumistabilointi erikoiskovan bitumin emulsiolla. 
Bitumistabilointiosuus  alkaa Ylöjärvi-Kuru-tien  sillan  jälkeen  ja  päättyy Pirk-
kala-Ylöjärvi-tien  sillan  kohdalle.  Sementtistabilointiosuus  alkaa välittömästi 

 BST-osuuden jälkeen  sillan  toiselta puolelta  ja  jatkuu kilometrin  matkan 
 Vaasaan päin mentäessä.  
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Kuva  2.  Vt  3:n  koekohteen s(jainti 

Yksiajorataisesta kaksiajorataiseksi väyläksi perusparannettava  tie on nor
-maalipoikkileikkaukseltaan  2x9/7.  Nykyinen  liikennemäärä bitumistabiloidun 

koeosuuden  kohdalla  on  noin  7900  ajoneuvoa vuorokaudessa, josta ras-
kaan liikenteen osuus  on 15  %. Sementtistabiloidun koeosuuden  kohdalla 

 liikennemäärä  on 10100  ajoneuvoa vuorokaudessa  ja  raskaan liikenteen 
osuus  17  %.  Väylän valmistuttua  kaksiajorataiseksi liikennemäärät stabiloi-
duilla osuuksilla  tulevat vähenemään huomattavasti, koska  Tampereen 

 suuntaan menevä liikenne siirtyy toiselle  ajoradalle. 
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Bitumistabilointi  tehtiin  29 - 31.5.1995. Säätila stabiloinnin  aikana oli aurin-
koinen  ja  helteinen. Aamupäivän lämpötila oli  +21 ...23 00,  mutta iltapäivisin 
lämpötila kohosi yli  +25  °C:n. Stabilointiurakoitsijana  oli Lemminkäinen Oy.  

3.1.2  Koerakenne 

Rakennepaksuudet koeosuudella  olivat; 

Päällyste  50 mm  
Kantava  (BST) 200 mm  
Jakava  400 mm 
Penger  0,5  -  2,0 m 

SMA  20/120 (B 70/1 00) 
SrM 0-32 mm 
Sr 0-55 mm 

Stabiloinnin sideaineena  oli  BIE-EKB. Sideaine  oli emulgoitu Nesteen 
Naantalin jalostamolla.  Emulsion bitumipitoisuus  oli  62 %  ja viskositeetti  56 
mm2/s (+25°C).  Käytetyn pohjabitumin tunkeuma oli  27 1/10 mm. 

Bitumilla stabiloitu koeosuus  sijaitsee paaluväliflä  6120 - 7400 paalutus
-suunnan kasvaessa kohti Tamperetta. Stabiloidun osuuden kokonaispituus 

 on 1280 m  ja  pinta-ala noin  11700 m 2 .  Normaali stabilointileveys oli  9 m  eli 
tiepenkereen leveys. Kantavan kerroksen stabilointisyvyys oli  19 cm. Liitty-
mäalueilla stabilointileveys  vaihteli välillä  9...12 m. 

Koeosuus  jakautuu kahteen osaan, jotka stabiloitiin eri sideainemäärillä.  Ply 
6740-7400  suunniteltu jäävän sideaineen määrä oli  3,5 %  ja  ply 6120 - 
6740  jäävän sideaineen määrä oli  3,8 %.  

Kantavan kerroksen kiviaines koostui kandesta lajitteesta, soramurskeesta 
 ja kivituhkasta. Soramurskeen  (0-32 mm)  osuus kiviaineksesta oli  83 %  ja 

kivituhkan  (0-4 mm)  osuus  17 %. Stabiloitavan kiviaineksen optirnivesipitoi-
suus  oli noin  5 %  ja  maksimi kuivairtotiheys  2380 kg/rn3 .  Kantavan kerrok-
sen kiviaineksen rakeisuus  on  esitetty liitteessä  3. 

3.1  .3Stabilointityön  toteutus 

Kantavan kerroksen kiviaines levitettiin paikalleen kahtena lajitteena. Sora-
murske  0-32 mm  levitettiin  ja muotoiltiin tiehöylällä  sekä tiivistettiin jyrää-
mällä. Tämän jälkeen kerroksen päälle levitettiin kuorma-autoon asenne- 
tulla ajosirottimella  0-4 mm kivituhka,  joka lopuksi tiivistettiin jyräämällä. 
Ennen stabilointia valmiiksi muotoiltu  ja  tiivistetty stabiloitava kerros  kastel- 
tim  mandollisimman tasaiseti tavoiteltuun vesipitoisuuteen. Lisäkastelua ei 
varsinaisesti olisi tarvittu, mutta kuuman, aurinkoisen  ja  tuulisen sään takia 
kerros kasteltiin hieman yli optimivesipitoisu uden. Kastelua jatkettiin tarvit-
taessa myös stabilointityön edetessä. Stabiloitavan kerroksen vesipitoi-
suutta valvottiin Troxler-mittauksin. 
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Stabi lointikalustona  oli stabilointijyrsin, kaksi säiliöautoa bitumiem ulsiolle, 
vesisäiliöllä varustettu kuorma-auto, tiehöylä  sekä kaksi jyrää. 

Stabilointijyrsimenä  oli sideaineen  pumppaus- ja ruiskutuskalustolla  varus-
tettu  Caterpillar RR-250. Jyrsimen työleveys  oli kiinteä  2,4 m. Esitiivistyk-
sessä  käytetty jyrä oli  9,5  tonnin painoinen kumipyörälteräsvalssijyrä. Jälki-
tiivistyksessä käytetty jyrä oli  10,5  tonnin painoinen kumipyörävetoinen täry-
valssi jyrä. 

Kantavan kerroksen stabilointi tehtiin paikallasekoituksena. Sideaine pum-
pattiin säiliöautosta  ja  ruiskutettiin kiviainekseen stabilointijyrsimen sekoitus-
rummussa jyrsinnän aikana. Ajorata stabiloitiin neljänä rinnakkaisena kais

-tana  siten, että  ensin  ajettiin toisesta reunasta alkaen kolme kaistaa sa-
maan suuntaan. Tämän jälkeen stabilointijyrsin käännettin  ja  viimeinen, 
noin  2  metriä leveä kaista ajettiin päinvastaiseen ajosuuntaan. Vierekkäis

-ten stabilointikaistojen limitys  oli noin  10 cm. Normaalipoikkileikkausta (9 m) 
leveämmissä  kohdissa stabiloitavien kaistojen määrä oli  1-2  kaistaa suu-
rempi. Linja-autopysäkkien pysäkkilevennyksiä ei stabiloitu. 

Paaluvälillä  6740 - 7400 koeosuus (bit-% 3,5) stabiloitiin  kolmena lyhyem-
pänä,  140 - 240  metriä pitkänä jaksona. Jokainen jakso stabiloitlin  ensin 
koko  leveydeltään, minkä jälkeen aloitettiin seuraava jakso. Myös suurem-
maIla sideainemäärällä stabiloitu osuus tehtiin useampana lyhyenä jaksona. 

Heti sideaineen sekoituksen jälkeen stabiloitu kerros tiivistettiin kumi-
pyörälvalssijyrällä kandella ylityskerralla. Esitiivistyksen jälkeen  pinta muo-
toiltiin tiehöylällä.  Muotoilu aloitettiin kun kaksi rinnakkaista stabilointikaistaa 
oli stabiloitu  ja  tehtiin valmiiksi kun jakso oli stabiloitu  koko  leveydeltään. 
Jälkitiivistys tehtiin muotoilun jälkeen kumipyörävetoisella täryvaissijyrällä. 
Jälkitiivistyksen tiivistysmärä oli  4-5 ylityskertaa.  

Päällyste levitettiin stabiloidulle osuudelle välittömästi seuraavien päivien 
aikana. Liikenteelle osuus avattiin noin kaksi viikkoa päällystämisen jälkeen. 

Kokemuksia  stabilointityöstä 

Stabilointityön  aloitus viivästyi stabilointijyrsimen sideaineen syöttöpumpun 
säädössä esiintyneiden häiriöiden takia. Sideaineen syötön automaattista 
säätöä ei saatu korjattua, joten stabilointi tehtiin sideaineen vakiosyöttö-
määrällä. Sideainemäärää kontrolloitiin valvomalla stabilointijyrsimen no-
peutta mittapyörän  ja kellon  avulla. Uusi sideainemäärän säätöyksikkö 
saatiin kuitenkin asennetuksi työpäivän jälkeen ennen seuraavan työpäivän 
alkua. 

Stabilointityön  aloituksen myöhästymisen takia kantava kerros oli ehtinyt 
lämpimässä  ja  tuulisessa säässä kuivua  jo  jonkin verran. Tämän seurauk- 
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sena massa  jäi ensimmäisellä osuudella hieman kuivahkoksi vaikka vesipi-
toisuudet olivat suunnilleen optimivesipitoisuudessa. Toista osuutta stabiloi-
taessa pintaa kasteltiin melko runsaasti. Tämän seurauksena sekoitetun 
kiviaineksen vesipitoisuus nousi niin suureksi, että koekappaleita valmistet-
taessa kappaleista erottui melko paljon vettä. Runsas kastelu aiheutti myös 
vesipitoisuuden epätasaisen jakaantumisen tien eri osissa,  sillä  suuri vesi-
määrä valui kaltevuuksien mukaisesti pitkin tiivistetyn kerroksen pintaa. 

Lyhyinä, noin  140  metrin pituisina stabiloitujen jaksojen muotoilu  ja  tiivistä-
minen onnistui melko hyvin. Pienistä viivytyksistä huolimatta lyhyet jaksot 
saatiin stabiloitua  koko  leveydeltä noin puolessatoista tunnissa. Tässä ajas-
sa ensimmäisten stabilointikaistojen sideaine alkoi  jo  murtua. Muotoilu pys-
tyttiin kuitenkin tekemään kerrallaan  koko stabiloidulla leveydellä. Jälkitii-
vistyksen  ajankohta siirtyi melko pitkälle stabiloinnista, joten  4-5  jyrän ylitys- 
kertaa ei riittänyt enää riittävään tiiviysasteeseen pääsemiseksi. Jyräysker-
tojen lisääminen  2-3:lla ylityskerralla  sai tiiveydet paranemaan riittävän suu-
riksi. 

Edellistä pitempinä stabiloiduissa jaksoissa  pinnan  muotoilu  ja jälkitiivistys 
 tehtiin  1-2 stabilointikaistaa  kerrallaan. Pitkinä jaksoina stabiloidun raken-

teen muotoilu oli hankalaa, koska poikkileikkausta ei voitu sideaineen mur-
tumisen takia muotoilla kerralla  koko  leveydeltään. Tämän seurauksena 
pinnasta oli ajettava paljon kiviainesta karheelle odottamaan seuraavaksi 
stabiloitavan kaistan muotoilua. Kun seuraava kaista oli stabiloitu voitiin 
muotoilua jatkaa tälle kaistalle. Näin meneteltäessä stabiloitua kivlainesta 
jouduttiin siirtämään höyläämällä melko paljon, joten kiviaines oli alttiina 
lajittumiselle. Paikoittainen lajittuminen oli selvästi myös nähtävissä muotoil

-lusta  pin nasta.  

Kohdissa, missä emulsio oli ehtinyt murtua kauan ennen tiivistämistä, ei 
rakennetta saatu tiivistettyä riittävästi edes kaksinkertaisella tiivistysmää-
rällä normaalimäärään verrattuna. Näillä kohdilla tiivistämistä kokeiltiin vielä 
seuraavana päivänä. Muutaman ylityskerran jälkeen tiiveys ei kuitenkaan 
parantunut. Pientä tiivistymistä saavutettiin tiivistyskertoja lisäämällä, mutta 
tämä ei liene enää järkevää saavutettuun tiivistymiseen nähden. Murtuneen 

 ja fujittuneen  kerroksen tiivistäminen  on  myös kalustolle melko kuluttavaa. 

Pientä viivytystä stabilointityöhön aiheutti myös  emulsion pumppaaminen 
emulsion kuijettaneesta säiliöautosta urakoitsijan  säiliöautoon. Urakoitsijan 
pumpulla pumppaaminen  ja säiliön  täyttäminen yläkautta aiheutti  emulsion 
vaahtoamista,  minkä takia pumppaaminen oli myös hidasta. Vaahtoamisen 
seurauksena oli lisäksi sideainesäiliöiden täyttökertojen määrän kasvami-
nen suunniteltua suuremmaksi,  sillä sideainesäiliöt  voitiin täyttää  vain  noin 
puoleen  koko tilavuudestaan. 
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3.1.4  Tutkimustulokset 

Ensimmäiseltä osuudelta (jäävä suunniteltu sideainepitoisuus  3,5  %)  tehtiin 
ajalliset koesarjat sekä poikkileikkaussarjat. Ajallisen sarjan koekappaleita 
tehtiin viidestä eri näytteenottokohdasta, neljä ri nnakkaiskappaletta kusta-
kin kohdasta. 

Massanäytteet koekappaleisiln  otettiin seuraavilta paaluluvuilta. Paaluluvun 
jäljessä oleva luku kertoo miltä stabilointikaistalta massanäytteet  on  otettu. 

kpl 	1-4  pI  7360 /1 
5-8  pI  7300 /2 

9-12 p17300/4 
13-16 p17220/3 
1 7-20  pI  7060 /2  

Toiselta koeosuudelta (jäävä suunniteltu sideainepitoisuus  3,8  %)  tehtiin 
ajalliset sarjat kuten ensimmäiseltä osuudelta. Toisen osuuden koekappa-
leiden massat otettiin seuraavista kohdista. 

kpl 	21-24 p16660/4 
25-28  pI  6560 /3 
29-32  pI  6660 /2 
33-36  pI  6560 /1 
3 7-40  pI  6400 /1 

Poi  kkileikkaussarjat  tehtiin ensimmäiseltä koeosuudelta kandesta eri poikki- 
leikkauksesta. Poikkileikkausten paalulukemat olivat pI  7340  (plx)  ja  pI  7060 

 (plz). Massanäytteet poikkileikkaussarjojen koekappaleisiin  otettiin kuvassa 
 3  esitetyn kaavion mukaisesti.  

1 	2  

2 
	

3 	4  
/ 
	

/  

Kuva  3.  Poikkileikkaussarjojen näytteenottokaavio 
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Näytteenottokohdat  on  merkitty kaavioon numeroin. Jokaisesta näytteenot-
tokohdasta tehtiin kaksi koekappaletta. Näytteet  1, 2  ja  5  ovat stabilointi-
kaistan reunasta otettuja reunanäytteitä. Näyte  4 on  keskeltä stabilointikais-
taa otettu kaistanäyte. Näytteet  3  ja  6  ovat vierekkäisten stabilointikaistojen 
saumasta otettuja saumanäytteitä. Lisäksi kaavioon  on  nuolin merkitty 
stabilointijärjestys sekä kunkin stabilointikaistan stabointisu unta. 

Halkaisuvetolujuudet  

Ajalliset sarjat koestettiin  7, 28  ja  90  vuorokauden ikäisinä. Ajallisiin sanoi-
hin valittiin yksi koekappale kultakin viideltä eri paalulta tehdyn neljän rin-
nakkaiskappaleen sarjasta. Koeosuuksien ajallisten sarjojen halkaisuvetolu-
juuksien keskiarvot  ja lujuuksien keskihajonnat  on  esitetty taulukossa  5.  

Taulukko  5. Koesarjojen halkaisuveto/ujuudetja lujuuksien keskihajonnat  

Jäävä  
sideainepitoisuus  

Halkaisuvetolujuus kPa  (+10°C) 
7 vrk 	28 vrk 	90  vrk 

3,5%  keskiarvo  364 514 527  
_______________ keskihajonta  101 98 63 

3,8%  keskiarvo  581 739 826  
________________ keskihajonta  85 173 188  

Toisen osuuden suurempi sideainemäärä näkyy myös hieman suurempina 
lujuuksina. Rinnakkaiskappaleiden lujuuksilla  on  melko suuret hajonnat, 
mikä pääasiassa selittynee rinnakkaiskappaleiden eri paaluilta olevan alku-
perän sekä vesipitoisuuksien suuren vaihtelun perusteella. Koekappaleiden 
vesipitoisuus  on  todennäköisesti myös syynä  7  ja  28  vuorokauden lujuuk-
sien väliseen eroon. Vesi ei liene haihtunut koekappaleista vielä ensimmäi-
sen viikon kuluessa, joten  se  pienentää  7  vuorokauden lujuuksia. Kuukau-
den iässä vesi  on  jo  haihtunut  ja massa  kokonaan kovettunut, minkä takia 
lujuudetkin ovat aikaisempaa suurempia. 

Poikkileikkaussarjojen koestusikä  oli  7  vuorokautta. Poikkileikkaussarjojen 
halkaisuvetolujuudet  on  esitetty kuvissa  4 - 5. 
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Kuva  4. Poikkileikkaus x:n halkaisuvetolujuudet 
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Kuva  5.  Poikkileikkaus  z:n halkaisuvetolujuudet  

Vaaka-akselien numerointi vastaa näytteenottokaavion  (kuva  3) näytteenot-
tokohtia.  Kuvissa  on  esitetty vertailuarvoina myös ajallisen sarjan  7  vuoro-
kauden halkaisuvetolujuudet. 

Poikkileikkaussarjojen lujuudet  ja  hajonnat  ovat kutakuinkin ajallisten sarjo-
jen suuruisia. Poikkileikkaussarjan  x lujuuksien  keskiarvo  on 372 kPa  ja 

 keskihajonta  118 kPa. Poikkileikkaussarjan z lujuuksien  keskiarvo  on 351 
kPa  ja  keskihajonta  82 kPa.  

Selvästi keskimääräistä suuremmaksi kohoavat plx:n keskisaumasta tehty- 
jen kappaleiden lujuudet. Syynä tähän  on  todennäköisesti stabilointikaisto- 
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jen  suurempi limittyminen, joten saumakohtaan tulee kaksinkertainen  side-
ainemäärä  muuhun poikkileikkaukseen verrattuna. Plx:n näytteenottokoh-
dassa  6  kappaleiden lujuudet sitä vastoin ovat jääneet hieman keskimää-
räistä pienemmiksi. Tämän syynä saattaa olla, että stabilointi saumassa  on 

 saattanut jäädä hieman vajaaksi  tai kiviaines saumakohdassa on sekoituk
-sen  takia lajittunutta  ja kivisempää  kuin keskemmällä stabilointikaistaa. 

Myös rinnakkaiskappaleiden luju uksien erot olivat ajal  listen  sarjojen tavoin 
melko suuret. Tarkkaa syytä rinnakkaiskappaleiden lujuuksien eroihin  on 

 vaikea sanoa. Erot eivät voi kokonaisuudessaan johtua kappaleentekome-
netelmästä,  sillä rinnakkaiskappaleet  tehtiin samasta massanäytteestä välit-
tömästi ensimmäisen kappaleen jälkeen. Lisäksi  massan lajittumista  pyrittiin 
välttämään mandollisimman tarkasti. 

Puristuslujuudet 

Puristuslujuus määritetiin  viiden koekappaleen sarjasta. Koesarjoja oli yksi 
kummastakin sideainepitoisuudesta. Koestusikä oli  90 vrk. 

Koesarjojen puristuslujuuksien keskiarvot  ja keskihajonnat  on  esitetty taulu-
kossa  6.  

Taulukko  6. Koekappaleiden 90 vrk:n puristuslujuudet  ja  lujuuksien  keski
-hajonnat 

suunn.  jäävä  Puristuslujuus MPa  (+10°C)  
sideainepitoisuus  keskiarvo 	keskihajonta  

3,5% 7,48 	0,53 
3,8  %  9,71 	0,92  

Sideainepitoisuudet  ja rakeisuudet 

Sideainepitoisu  us  ja rakeisuus  määritettiin kolmesta stabilointikappaleesta. 
Koekappaleet olivat reunanäyte  Yl, kaistanäyte  Y2,  sekä saumanäyte  Y3. 
Kappaleista määritetyt sideainepitoisu udet  olivat  

Yl  5,1% 
Y2 3,9% 
Y3 6,8%  

Suuret sideainepitoisu udet johtuvat kiviaineksen katkaistusta rakeisuu-
desta. Sideaineen tartunta suuriin kivirakeisiin  on  suhteellisesti paljon vä-
häisempää kuin hienoainekseen. Monesti suurimmat  kivet  ovat lähes paljai-
ta sideaineesta. Tiepiirin seulomattomista massanäytteistä määrittämien 
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sideainepitoisuuksien keskiarvot  olivat  3,4 %  ja  3,8 %,  kun vastaavat 
suunnitellut sideainemäärät olivat  3,5 %  ja  3,8 %. 

Uutettujen  kappaleiden kiviaineksen rakeisuudet  on  esitetty liitteessä  3. 

Pudotuspai nomittaukset 

Pudotuspainomittaukset  tehtiin noin kolme viikkoa stabiloinnin jälkeen. Mit-
taukset tehtiin päällysteen päältä,  50  metrin välein kummaltakin kaistalta. 
Päällysteenä oli SMA  20/1 20. Mittaustulokset on  esitetty taulukosssa  7.  

Taulukko  7. Ylöjärven koeosuuksien pudotuspainomitaustulokset  

jäävä  
sideaine paaluväli 

E2  -arvo  (MPa) 
ka 	kh  

vas.  kaista  409 	30 
3,5  %  6740  -  7400 	oik.  kaista  365 	26  

_______  koko  osuus  386 	36 
vas.  kaista  431 	41 

3,8% 6120  -  6740 	oik.  kaista  380 	35  
_______  koko  osuus  406 	46 

3.2  HIRVENSALMI,  Vt  5  Hurus - Lahnaniemi 

 3.2.1  Yleistä 

Kohde sijaitsee Hirvensalmelta Mikkelin läänissä, noin  30  km:n päässä Mik-
kelistä  (kuva  6).  Kohteena ollut työmaa oli valtatie  5:n  oikaisu välillä Hurus - 
Lahnaniemi. Oikaisu  on  pituudeltaan  4500 m  ja  se on  tehty uudelle linjauk-
selle kokonaan uutena rakenteena. Uuden rakenteen normaalipoikkileikka

-us on 10,5/7,5.  Lisäksi osuudella  on  noin  2,5  km:n matkalla ohituskaistat, 
jolloin poikkileikkauksena  on 14/11.  Tieosuuden keskivuorokausiliikenne  on 
5000 ajon/vrk,  josta raskaan liikenteen osuus  on  noin  10 %. 

Erikoiskovan bitumin emulsiolla stabiloitu koeosuus  alkaa etelästä tultaessa 
noin  600 m  oikaisun  alun  jälkeen. Osuus alkaa suoralla olevan  sillan  koh-
dalta  ja  loppuu suunnilleen tien vasemmalla puolella sijaitsevan, leikkauk-
sen päällä olevan  talon  kohdalla. Paalutuksen mukaan osuus sijaitsee 
paaluvälillä  48010 -48500.  Osuuden pituus  on 500 m.  Osuus  on  noin  100 
m:n  matkalla normaalipoikkileikkauksen  (10,5/7,5)  levyinen. Ohituskaistan 
loppukiilaa  on 250 m:n  matkalla, jonka jälkeen loppuosuus  on ohituskaista-
poikkileikkauksen (14/11)  levyinen. 
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Perusrakenteena tieosuudella  on  sementtistabiloitu  kantava kerros. Bitu-
mistabiloinnin lisäksi kohteessa tehtiin koerakenteena myös kuumasekoitet

-tu  ABK-rakenne, jonka sideaineena oli  BIT-EKB.  

Bitumistabilointi  tehtiin  27.7.1995.  Säätila stabiloinnin  aikana oli aurinkoi-
nen/puolipilvinen  ja  päivälämpötila  +20-22 °C.  Stabilointiurakoitsijana  oli  An

-darnent  Oy. 

Kuva  6.  Vt  5:n  koekohteen  sijainti  

3.2.2  Koerakenne  

Rakenne koeosuudella oli seuraava; 

Päällyste 	50 mm 	AB 20/120  
Kantava  (BST) 200 mm  KaM  0-32  
Alusrakenne 	 Louhepenger +  100 mm  kiilausmurske  

+50 mm  tasausmurske 

Stabilointisyvyys  oli  200 mm  ja  suunniteltu jäävän sideaineen määrä  3,5  %. 
Sideaineena  käytetty emulsio  on  emulgoitu  Nesteen Naantalin jalostamolla. 

 Emulsion  bitumipitoisuus  oli  63  %  ja  viskositeetti  69  mm2/s  (+25 °C).  Käyte-
tyn pohjabitumin tunkeuma oli  27 1/10 mm.  

Kantavan kerroksen kiviaines oli Kauniston kalliomurske  0-32 mm.  KIviai-
neksen  Proctor-tiheys oli noin  2180  kg/rn3  ja  optimivesipitoisuus  noin  3,5  %. 
Tielaitoksen  toimesta tehty  Proctor-tiheyden määritys bitumistabiloidulle 
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kiviainekselte  oli  2110  kg/rn 3 .  Kantavan kerroksen kiviaineksen rakeisuus  on 
 esitetty  hitteessä  4. 

3.2.3  Stabilointityön  toteutus 

Stabi lointikalustoon  kuuluivat stabilointijyrsin, kaksi säil iäautoa sideaineelle, 
vesiauto, tiehäylä sekä kaksi jyrää. Stabitointijyrsin oli  Cutter 4200-merkki-
nen jyrsin, jonka työleveys oli säädettävissä  3,85  m:n leveyteen  asti. Esitii-
vistyksessä käytetty jyrä oli noin  24  tonnin painoinen kumipyöräjyrä. Jälki-
tiivistyksessä käytetty jyrä oli  12  tonnin painoinen kumipyörävetoinen täry-
vaissijyrä. 

Kantava kerros muotoiltiin  ja tiivistettiin  lopulliseen muotoonsa ennen stabi-
lointia. Lisäksi kerros kasteltiin kevyesti. Stabilointijyrsintä tehtiin paikallase-
koituksena  koko penkereen  leveydeltä. Stabilointi tehtiin normaalipoikkileik-
kauksessa kolmena  ja  levityksen kohdalla neljänä stabilointikaistana. Stabi-
lointisyvyys oli  20 cm.  

Stabilointi  aloitettiin vasemmasta reunasta, minkä jälkeen viereinen kaista 
ajettiin aina päinvastaiseen suuntaan. Kukin kaista stabiloitiin  koko  koe- 
osuuden  (500 m)  pituisena. Normaalipoikkileikkauksen kohdalla stabilointi 
tehtiin kolmena stabilointikaistana  ja ohituskaistojen  kohdalla neljänä stabi-
lointikaistana. Levityskaistan loppuki ilan kohdalla  kolmas  kaista stabiloitiin 
kiilamaisena stabilointileveyttä kaventaen. Tämän jälkeen neljäs kaista 
stabiloitiin tasalevyisenä. Vierekkäisten stabilointikaistojen limitys oli noin  1 0 
cm.  

Heti stabiloinnin jälkeen tehtiin esitiivistys kumipyöräjyrällä. Tiivistysmäärä 
oli kaksi ylityskertaa.  Pinnan  muotoilu aloitettiin toisen kaistan stabiloinnin 
yhteydessä. Muotoilun jälkeen stabiloitu kerros tiivistettiin täryvalssijyräfiä. 
Jäkitiivistysmäärä oli  5-6  ylityskertaa.  

Kokemuksia stabilointityöstä 

Heti ensimmäisen stabilointikaistan alussa esiintyi ongelmia sideaineen 
syätössä. Sideaineen annostuksen säätä ei toiminut, minkä seurauksena oli 
sideainepitoisuuden kohoaminen reilusti yli suunnitellun. Säätää ei saatu 
korjattua, joten stabilointia jatkettiin vakiosyötöllä. Tämän jälkeen sideai-
nepitoisuuden tarkkailu tehtiin sideainemenekkiä  ja stabiloituja neliömääriä 
valvomalla. 

Alkuvaikeuksien  jälkeen stabilointi sujui kohtuullisesti. Pieniä pysähdyksiä 
jouduttiin tekemään sideaineen syötän epätasaisuuden vuoksi sekä sideai-
nepitoisuuden tarkastamiseksi. Lisäksi stabilointisyvyyden säätää oli  tar

-kennettava  pienin väliajoin,  sillä stabilointi  ulottui aika ajoin liian syvälle. 
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Stabi loidusta  rakenteesta mitattujen stabilointisyvyyksien keskiarvo oli  23 
cm  eli  3 cm  yli suunnitellun stabilointisyvyyden.  

Kol matta  kaistaa stabiloitaessa sideaineensyötössä ilmeni uudelleen on-
gelmia.  Osa suuttimista tukkeutui ja  pian tämän jälkeen sideaineen  tulo 

 lakkasi kokonaan. Vajaan  tunnin  kestäneiden huoltotöiden jälkeen ruisku-
tussuuttimet  ja sideainekierron suodatin  saatiin puhdistettua  ja  töitä jatket-
tua. Noin  20  metriä edellisestä pysähtymisestä sideaineentulo lakkasi uu-
destaan  ja  työt keskeytyivät. Sideaineen syöttö oli tukkiutunut uudelleen. 
Usean  tunnin huoltotöiden  jälkeen sideaine saatiin uudelleen kiertämään 
putkissa. 

Tukkeutumisen  syynä olivat putkistosta  ja suodattimista  löytyneet bitumi-
paakut. Bitumi oli todennäköisesti säiliön pohjalta irronnutta vanhaa bitumia, 
joka oli jäänyt säiliöön edellisellä työmaalla. Lämmin emulsio oli irrottanut 
osan kovettuneesta bitumista, minkä jälkeen bitumi oli kulkeutunut putkis-
toon  ja  edelleen tukkinut suodattimet. Ongelma oli vaikea erityisesti toisella 
säiliöautolla, joten töitä jatkettiin ainoastaan yhdellä säiliöautolla. 

Viimeisellä stabilointi kaistalla esiintyi huomattavaa sideaineen yfiannos-
tusta. Paaluvälillä  48360 - 48380 sideainetta  pääsi rakenteeseen reilusti 
tavoiteltua suurempi määrä. Noin  20  metrin matkalla ollut emulsiosta lai-
nehtiva kohta saatiin kuitenkin korjattua tiehöylällä. Kohteeseen aurattiin 
pientareelta hieman ylimääräistä kiveä, minkä jälkeen kiviaines sekoitettiin, 
uudelleenmuotoiltiin sekä tiivistettiin. Paalulla  48300 höylällä sekoitettiin 

 myös reunaan jäänyt kapea, noin  15  metrin mittainen kiila. 

Noin  500  metrin pituinen koeosuus olisi pitänyt stabiloida kandessa  tai  kol-
messa lyhyemmässä palassa. Nyt yhden kaistan stabilointiin kului pysäh-
dyksineen vähintään  1,5.. .2,5  tuntia. Tästä syystä seuraavaa kaistaa stabi-
loitaessa  ja  kerrosta muotoiltaessa emulsio oli  jo  melko varmasti murtunut. 
Murtumisen seurauksena oli muotoilun vaikeutuminen  ja kivlaineksen  run-
sas lajittuminen muotoiltaessa sekä ennen kaikkea jälkitiivistyksen vaikeu

-tummen. Lajittumista  lisäsi myös  se,  että kantava kerros oli alunperin tehty 
joitakin senttimetrejä yli lopullisen tasauksen, joten tasausta muotoiltaessa 
höylä joutui siirtämään kiviainesta mukanaan tavallistakin enemmän. 

Viimeisen stabilointikaistan reunalla sekoitusrumpu painui hieman stabiloi-
tavaan kerrokseen. Syynä tähän oli kiviaineksen runsas lajittuminen penke-
reen reunalla, mutta todennäköisesti myös reunan huono tiiveys. Painumi

-sen  takia stabilointisyvyys tien reunalla oli jopa  10 cm sekoitusrummun 
 toista reunaa suurempi. Joissakin kohdin jyrsimen piikit ulottuivat kiilaus-

murskeeseen  ja  jopa korkeimmalle jääneisiin louhepenkereen "kynslin' asti. 

Stabiloidun  kerroksen jälkitilvistys oli vaikeata. Stabiloinnista oli kulunut  jo 
 useita tunteja ennen kuin jälkitiivistystä päästiin tekemään. Kerroksen suu-

resta vesipitoisuudesta huolimatta emulsio oli  jo  ehtinyt murtua, joten  tu- 
 
- 
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veysasteet  jäivät pieniksi. Keskimääräinen tiiveysaste oli  89,5 % keskiha-
jonnan  ollessa  3,6% (Proctor-tiheydestä  2110 kglm3). Tiiveysastetta  saatiin 
hieman suuremmaksi jyräyskertoja lisäämällä, mutta vasta  10...15 ylitysker

-ralla  päästiin noin  95 %:n tiiveysasteeseen. Lisäjyräys  kuitenkin rikkoi melko 
runsaasti  pinnan kiviainesta,  joten suuremman tiiveyden tuomat edut mene-
tettiin ainakin osaksi kiviaineksen hienonemisen  ja  tästä johtuvan  pinnan 
löyhtymisen  takia.  

3.2.4  Tutki  mustulokset 

Bitumistabilointiosuudelta  tehtiin kaksi poikkileikkaussarjaa sekä ajalliset 
sarjat. 

Poikkileikkaussarjat  tehtiin paaluilta  48120 (plz)  ja  48380 (plx). Massanäyt
-teet koekappaleisiin  otettiin kuvan  7  esittämän kaavion mukaisesti. Näytteet 

 1, 2  ja  5  ovat reunanäytteitä, näyte  4 kaistanäyte  ja  näytteet  3  ja  6 sauma
-näytteitä.  Kai  kista poikkileikkauksen näytteenottokohdista  tehtiin kaksi  nfl-

nakkaiskappaletta eli yhteensä  12 kpl/poikkileikkaus. 

1 	4 
0 

1 	2 	3 	4  

Kuva  7.  Poikkileikkaussarjojen näytteenottokaa  via  

Ajallisten sarjojen näytteet otettiin seuraavilta paal uilta; 

kpl 	1-4 48160/2 
5-8 48340/2 

9-12 48420/3 
13-15 48180/3 
16-17 48120/2 
18-19 48380/3 
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Näytteet  on  otettu kaistanäytteinä keskeltä stabilointikaistaa. Paaluluvun 
jäljessä oleva numero kertoo, miltä stabilointikaistalta näyte  on  otettu. Reu-
noilla esiintyneiden kiviainesten lajittumien takia stabilointikaistoilta  1  ja  4  ei 
ole otettu näytteitä ajallisiin sarjoihin. 

Halkaisuvetol ujuudet  

Ajallisten sarjojen halkaisuvetolujuudet määritettiin  7, 28  ja  90  vuorokauden 
iässä. Ajallisten sarjojen lujuuksien keskiarvo  ja keskihajonnat  on  esitetty 
taulukossa  8.  

Taulukko  8.  Ajallisten sarjojen halkaisuvetolujuudetja lujuuksien keskiha-
jorinat. 

Halkaisuvetolujuus kPa  (+10°C)  
__________ 7vrk 	28vrk 	90vrk  
keskiarvo  658 	687 	612  
keskihajonta  134 	156 	146  

Lujuuksien hajonnat  ovat Ylöjärven koesarjojen tavoin melko suuret.  Osa-
syynä tähän  on  rinnakkaiskappaleiden  eri paaluluvuilta oleva alkuperä, 
mutta lisäksi syynä  on  kohteessa käytetyn kiviaineksen suuri rikkoontumis-
herkkyys. Ylöjärven tuloksista poiketen sekä  7, 28  että  90  vuorokauden 
lujuudet ovat keskenään suunnilleen saman suuruisia eli lujittumista ei tu-
losten mukaan ole tapahtunut enää  7  vuorokauden jälkeen.  Massan  suu-
resta vesipitoisuudesta (ka  7,7  %)  huolimatta vesi ei ole vaikuttanut  7  vuo-
rokauden lujuuksia pienentävästi. Syynä edelliseen saattaa suuren hajon-
nan lisäksi olla rikkoontuneen kiviaineksen aiheuttama kappaleiden suu-
rempi "huokoisuus", minkä takia kappaleet myös kuivuvat nopeammin kuin 
tiiviit  ja  ehjän kiviaineksen kappaleet. 

Poikkileikkaussarjat koestettiin  7  vuorokauden iässä. Koesarjojen halkaisu-
vetolujuudet  on  esitetty kuvissa  8  -  9.  Poikkileikkaussarja x:n reunanäytteen 

 1  lujuudet  ovat poikkeuksellisen suuret muihin reunanäytteisiin verrattuina. 
Syynä suuriin lujuuksiin ovat todennäköisesti stabilointityössä ensimmäisen 
stabilointikaistan alkupuolella esiintyneet ongelmat sideaineen syötössä  ja 

 näistä johtuneet suuret erot toteutuneissa sideainemäärissä. Kaikkien mui-
den reunanäytteiden (näytteet  1, 2  ja  5)  lujuudet  kummassakin poikkileikka-
uksessa ovat selvästi keskimääräistä pienempiä, mikä  on  todennäköisesti 
seurausta kiviaineksen lajittum isesta stabilointikaistan reunalla. Sauma-  ja 
kaistanäytteiden lujuudet  ovat suunnilleen saman suuruisia ajallisen sarjan 
lujuuksien kanssa. 

Poikkileikkaussarjan  x  lujuuksien  keskiarvo  on 690  kPa  ja keskihajonta  260 
 kPa. Poikkileikkaussarjan  z  lujuuksien  keskiarvo  on 516  kPa  ja keskihajonta 
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180  kPa  eli ero plx:ään  on  melko suuri. Tosin ajallisen sarjan lujuudet ovat 
poikkileikkaussarjojen lujuuksien välillä, mutta silti yli  1 70  kPa:n  eroa keski-
määräisissä lujuuksissa  on  vaikea selittää. Suuret hajonnat ovat kuitenkin 
selvä osoitus siitä, että suurta vaihtelevuutta  on  esiintynyt niin kiviaineksen 
rakeisuudessa kuin sideainepitoisuuksissa. 

Halkaisuvetolujuus  (7  vrk, +  10°C) 
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Kuva  8. 	Poikkileikkaussarja x:n halkaisuvetolujuudet 

Halkaisuvetolujuus  (7  vrk,  +10°C)  
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Kuva  9. 	Poikkileikkaussarja  z:n halkaisuvetolujuudet 

Puristuslujuudet 

Puristuslujuudet määritethin  90  vuorokauden iässä. Koesarjan keskimäärä 
nen puristuslujuus oli  7,77  MPa  ja  keskihajonta  0,98  MPa. 
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Sideainepitoisuudet  ja  rakeisuudet 

Sideainepitoisuudet  määritettiin kolmesta koekappaleesta. Kappaleet olivat 
reunanäyte Hil, kaistanäyte Hi2  ja saumanäyte Hi3. 

Koekappaleiden sideainepitoisuudet  olivat 

Hil 	2,7% 
Hi2 	4,8% 
Hi3 	5,8% 

Kaistanäytteen sideainepitoisuuteen  verrattuna  on reunanäytteen sideai-
nepitoisuus  jäänyt lähes puolta pienemmäksi. Syynä tähän  on kiviaineksen 
lajittuminen  tien reunassa. Saumanäytteen suurempi sideainepitoisuus 
osoittaa saumassa olleen limitystä. Sideainepitoisuudet eivät ole suoraan 
verrannollisia todellisen rakenteen sideainepitoisuuksiin,  sillä  katkaistu  ra-
keisuus  aiheuttaa sideainepitoisuuden kohoamisen todellista suuremmaksi. 
Tiepiirin seulomattomista massanäytteistä määrittämien sideainepitoisuuk-
sien keskiarvo oli  3,2 %.  Suunniteltu sideainemäärä oli  3,5 %  eli suunnitel-
lusta jäätiin noin  0,3 %. Sideainepitoisuusmääritysten keskihajonta  oli  1 ,64 
%,  mikä vaikuttaa todella suurelta. 

Uutettujen  kappaleiden rakeisuudet  on  esitetty liitteessä  4. 

Pudotuspai nomittaukset 

Pudotuspainomittau kset  tehtiin kuukauden kuluttua stabiloinnista. Mittauk-
set tehtiin päällysteen  AB 20/1 20  päältä. 

Keskimääräinen  E2-arvo bitumistabilointiosuudella oli  395 MPa  ja keskiha-
jonta  57 MPa. 

3.3  KUHMO, kt  76 Ontojoki - Tervasalmi 

3.3.1  Yleistä 

Kohde sijaitsee kt 76:lla välillä Sotkamo - Kuhmo  (Kuva  10). Perusparan-
nettava tieosuus  oli välillä Ontojoki -Tervasalmi  ja sen kokonaispituus  oli 
noin  10 km. Tien normaalipoikkileikkaus  oli  8/7  ja  vanha päällyste öljysora. 
Keskivuorokausiliikenne osuudella  on  noin  800  ajoneuvoa vuorokaudessa. 
Raskaan liikenteen osuus tästä  on  suunnilleen  13%  eli noin  100  ajoneuvoa 
vuorokaudessa. 
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Koeosuus  sijaitsee paaluvälillä  33080  -  33730.  Osuus alkaa noin  500  met-
riä ennen vasemmalle kääntyvää Heinälanden paikallistien liittymää  ja  jat-
kuu noin  150  metriä tämän ohi. Koeosuuden kokonaispituus  on  noin  650 

 metriä. 

Vanhan tierakenteen parannustoimenpiteenä oli kaksipuolisesti kallistettu-
jen kaarteiden nostaminen yksipuolisesti kallistetuiksi sekä kantavan ker-
roksen stabilointi. Osassa rakennetta käytettiin myös teräsverkkoja raken-
teen vahvistamiseksi. Perusrakenne tehtiin vaahtobitumistabiloituna  ja  koe- 
rakenne erikoiskovabitumistabiloituna rakenteena. 
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Kuva  10. Kt 76:n koekohteen sqainti  

Koekohde stabiloitiin  26.6.1995.  Säätila stabiloinnin  aikana oli puolipilvinen 
 ja  lämpötila  16... 18 °C.  Koeosuus  oli  koko  stabilointityön  ajan liikennöitynä. 

Osuus päällystettiin stabiloinnin jälkeisenä päivänä. Stabilointiurakoitsijana 
oli Lemminkäinen Oy.  

3.3.2  Koerakenne  

Lähtökohtana oli vanha tierakenne, josta oli öljysorapäällyste osittain kuont
-tu  pois. Koeosuus sijaitsee melko suoralla linjauksella, joten osutta ei ole 

uudelleenmuotoiltu eikä osuudelle ole ajettu uutta kiviainesta. Stabiloitu 
kerros  on  vanha kantava kerros  ja  stabilointisyvyys  150 mm.  Stabilointile-
veys  on  tiepenkereen  leveys eli  8 m.  Päällysteenä koeosuudella  on AB, 

 joka  on  levitetty stabiloidun kerroksen päälle. Päällystepaksuus  on 50 mm.  



34 
	

Erikoiskovabitumistabilol ntikokeilut  1995  

BITUM  IEMULSIOSTABILOINNIT  

Suunniteltu rakenteeseen jäävän bitumin määrä oli  2,5 %  eli noin  8,5 kg/rn2 . 

Sideaineena  oli erikoiskovan bitumin emulsio.  Emulsion bitumipitoisuus  oli 
 61 %  ja viskositeeth  66 rnm2/s (+25°C).  Käytetyn pohjabiturnin tunkeuma oli 

271/10mm. 

Stabiloitavan kiviaineksen optimivesipitoisuus  oli  4,4 %  ja  maksimi kuivair-
totiheys  2215 kg/rn3 . Kiviaineksen rakeisuus on  esitetty liitteessä  5. 

3.3.3  Stabilointityön  toteutus  

Stabi lointikal ustona  oli stabilointijyrsin, kaksi säiliöautoa sideaineelle,  tie-
höylä stabiloidun  kerroksen muotoilemiseen sekä kaksi jyrää kerroksen  tu-
vistämiseen.  Lisäksi oli vesisäiliöllä varustettu kuorma-auto stabiloitavan 

 kerroksen kastelemiseen. 

Stabilointijyrsin  oli  Caterpillar RR 250,  jonka sekoitusrumrnun työleveys oli 
kiinteä  2,4 m. Esitiivistyksessä  käytetty jyrä oli kaksivalssinen noin  10  ton-
nin painoinen teräsvalssijyrä. Jälkitiivistyksessä käytetty jyrä oli noin  11 

 tonnin painoinen kurnipyörävetoinen täryvaissijyrä. 

Stabilointi  tehtiin neljänä koneenleveytenä kuvan  11  mukaisessa järjestyk-
sessä.  Ensin stabiloitiin  tien  vasen  reuna  ja  tämän jälkeen kaistan toinen 
reuna keskilinjan mukaan. Sama toistettiin myös ajoradan toisella puolella. 
Jokainen koneenleveys stabiloitiin  koko koeosuuden  eli  650  metrin mittai-
sena. 

Esitiivistys  tehtiin kaksivalssisella teräsvalssijyrällä heti stabiloinnin jälkeen. 
Esitiivistyksen jyräysmäärä oli kaksi ylityskertaa.  Pinnan  muotoilu aloitettiin 
kun puolet tiestä oli stabiloitu  ja esitiivistetty. Jälkitiivistys  aloitettiin kun koe- 
osuus oli kokonaan stabiloitu  ja  muotoiltu. Jälkitiivistysmäärä oli  5-6  ylitys- 
kertaa. 

Kantavan kerroksen vesipitoisuutta  ja tiiveysastetta  valvottiin Troxler-mitta-
uksin. Mittauskohdista mitattiin myös toteutuneet stabiloidun kerroksen 
paksuudet. Stabiloinnin  ja tiivistyksen  jälkeen mitattu keskimääräinen  ye-
sipitoisuus  oli  6,3 %  ja tiiveysaste  90,5 %. Stabiloidun  kerroksen paksuus 
oli keskimäärin  15 cm  eli stabilointisyvyys piti hyvin paikkansa. 

Koeosuuden kokonaisstabilointimäärä  oli noin  5400 m2  ja bitumiemulsiome-
nekki  74  tonnia.  Edellisen perusteella laskettu bitumiemulsiomäärä oli  13,7 
kg/rn2 ,  mikä vastaa suunniteltua jäävän bitumin määrää  2,5 %:a. 
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Kokemuksia  stabilointityöstä 

Stabilointi  sujui hyvin ilman suurempia pysähdyksiä. Tosin aloitus viivästyi 
muutaman  tunnin tukkeutuneiden suuttimien  takia. Ainoat pysähdykset 
stabiloinnin aikana aiheutuivat säiliöautojen vaihtojen sekä sideaineen säili-
östä toiseen pumppauksessa esiintyneiden vaikeuksien takia. Suurimpana 
syynä pumppausvaikeuksiin oli ylätäytön aikaansaama  emulsion  runsas 
vaahtoaminen. Vaahtoamisen takia sideainesäiliöitä ei saatu myöskään 
täytettyä kuin hieman yli puoleen niiden kokonaistilavuudesta, joten säiliön 
vaihtoja jouduttiin tekemään suunniteltua useammin. 

Stabilointijärjestys poikkileikkauksen  suhteen olisi voitu suunnitella parem-
min. Ajoradan keskilinjan mukaan jaettuna oli puolikkaan ajoradan leveys  4 

 metriä. Koska jyrsimen työleveys oli  2,4  metriä, tuli vierekkäisten kaistojen 
limitykseksi noin  0,8  metriä. Suuren limityksen takia keskempänä oleva 
stabilointikaista stabiloitiin  2-4 reunimmaista suutinta  suljettuna. Sekoitin-
rummun kiinteän leveyden takia tuli limityskohta kuitenkin sekoitettua uudel-
leen, mutta ilman lisäsideainetta. 

Heinälanden  paikallistien liittymän levityksen kohdalla Kuhmoon menevän 
kaistan stabilointi tehtiin kolmella koneen leveydellä. Muuttuvan leveyden 
takia levityksen stabiloinnissa esiintyi sekä suuria limityksiä että kiilamaisia 
stabilointikaistoja. Näiden kohdalla ajettiin jopa puolet sekoitusrummun 
sideainesuuttimista suljettuina, mutta silti  jo stabiloituja  kohtia sekoittaen. 
Paremmalla työnsuunnittelulla olisi vältytty ylimääräisiltä suuttimien sulke-
miselta sekä  jo stabiloidun  rakenteen sekoittamisilta. 

Esitiivistetyn  pinnan  muotoilu aloitettiin kun puolet tiestä oli stabiloitu. Aikaa 
stabiloinnin aloittamisesta oli tällöin kulunut  jo  noin kolme tuntia eli  massa 

 oli ehtinyt suurelta osin kovettua. Lisäksi esitiivistetyn  pinnan  muotoilu 
höyläämällä aiheutti selviä lajittumia stabiloidun kerroksen pintaan. 

Stabiloidun  kerroksen jälkitiivistys aloitettiin vasta kun  koko  osuus oli stabi-
loitu. Aikaa stabiloinnin aloittamisesta oli tällöin kulunut  jo  lähes kuusi tuntia. 
Kerroksen tiivistyminen oli heikkoa, joten jyräyskertoja lisättiin parempaan 
tiiveyteen pääsemiseksi. Stabiloitu kerros oli kuitenkin ehtinyt  jo  kovettua 
niin paljon, että tiiveydet eivät juurikaan parantuneet edes suuremmilla jy-
räysmäärillä. Kerroksen heikko tiivistyminen havaittiin myös tiiveysmitta-
uksissa, missä osuuden keskimääräiseksi tiiveysasteeksi saatiin ainoastaan 
noin  90 %. 
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3.3.4  Tutkimustulokset 

Koekohteesta  tehtiin kaksi poikkileikkaussarjaa sekä ajalliset sarjat. Poikki-
ieikkaussarjat tehtiin paaluilta  33140  (plx)  ja  33600  (plz). Massanäytteet 
poikkileikkaussarjojen koekappaleisiin  otettiin kuvan  11  näytteenottokaavion 

 mukaisesti. Kohtien  1  ja  2  näytteet ovat stabilointikaistan reunasta otettuja 
reunanäytteitä, näytteet  4  ja  6  keskeltä stabilointikaistaa otettuja kaistanäyt-
teitä  ja  näytteet  3  ja  6  saumanäytteitä.  

1 

1 	2 
	

4 	3  

Kuva  11.  Poikkileikkaussarjojen näytteenottokaavio  

Ajallisen sarjan koekappaleet tehtiin viideltä eri paaluluvulta neljän rinnak-
kaiskappaleen sanoma. Tehdyt sarjat paal uluvuittain olivat seuraavat; 

kpl 	1-4 33240/2 
5-8 33600/3 

9-12 33140/3 
13-16 33260/3 
17-20 33240/4  

Paaluluvun  jäljessä oleva numero osoittaa miltä stabilointikaistalta näytteet 
 on  otettu. 

Halkaisuvetolujuudet  

Ajalliset sarjat koestettiin viiden rinnakkaiskappaleen sarjoina  7, 28  ja  90 
 vuorokauden ikäisinä. Kunkin sarjan kappaleet valittiin siten, että sarjaan 

tulisi kappaleita mandollisimman monelta eri paaluluvulta. Ajallisten sarjojen 
halkaisuvetolujuudet  ja  niiden keskihajonnat  on  esitetty taulukossa  9.  
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Taulukko  9.  Ajallisten sarjojen  halkaisuvetolujuudetja keskihajonnat. 

Halkaisuvetolujuus kPa  (+10°C)  
7vrk 	28vrk 	90vrk  

keskiarvo  435 	731 	765  
keskihajonta  52 	139 	104 

Kappaleiden lujuuden kehitys  on  hyvin samankaltainen kuin Ylöjärven koe- 
sarjoissa. Lujuudet  7  vuorokauden iässä ovat selvästi  28  vuorokauden lu-
juuksia pienempiä, kun taas  90  vuorokauden lujuudet ovat suunnilleen  28 

 vuorokauden lujuuksien suuruisia. Syynä tähän  on  todennäköisesti  mas-
sassa  ollut vesi, mikä ei ole ehtinyt kuivua ennen  7  vuorokauden lujuusko-
keita. 

Koesarjojen hajonnat  selittyvät  sillä,  että rinnakkaiskappaleet  on  valittu eri 
paaluilta tehdyistä neljän koekappaleen sarjoista. Esimerkiksi kaikkien ajal-
listen sarjojen heikoimmat kappaleet kuuluvat samalta paalulta tehtyyn nel-
iän kappaleen sarjaan. Suhteessa lujuuksiin hajonnat olivat kuitenkin huo-
mattavasti pienemmät kuin Ylöjärven  ja Hirvensalmen  kohteissa. 

Poikkileikkaussarjat koestettiin  7  vuorokauden ikäisinä. Poikkileikkaussarjo-
jen halkaisuvetolujuudet  on  esitetty kuvissa  12  -  13.  

Halkaisuvetolujuus  (7  vrk,  +10°C) 
 Poikkileikkaus  x 
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Kuva  12.  Poikkileikkaussarja x:n halkaisuvetolujuudet  

Poi  kkileikkaussarjojen  kuvaajat ovat suunnilleen yhtäläiset näytteenotto- 
kohdan  1  kappaleita lukuunottamatta. Tarkkaa selitystä plx:n  1.  näytteiden 
suureen lujuuteen ei ole, mutta kappaleiden mittojen perusteella ne ovat 
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kuitenkin muita paremmin tiivistyneitä, joten suuri tiiveys  on  todennäköisin 
syy suureen lujuuteen. 

Poikkileikkaussarja x:n lujuuksien  keskiarvo  on 480 kPa  ja keskihajonta  74 
kPa. Plz:n lujuuksien  keskiarvo  on 527 kPa  ja keskihajonta  58 kPa.  Muihin 
koekohteisiin verrattuna Kuhmon koekohteessa  on  selvästi kaikkein pienin 
eri näytteenottokohdista tehtyjen kappaleiden lujuusvaihtelu. Myös rinnak-
kaiskappaleiden lujuusvaihtelu  on  kaikkein pienin. 

Halkaisuvetolujuus  (7  vrk, +10°C) 
Poikkileikkaus  z  
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Kuva  13.  Poikkileikkaussarja  z:n halkaisuvetolujuudet 

Puristuslujuudet 

Bitumistabilointikappaleiden puristusi ujuudet  määritettiin  90  vuorokauden 
iässä. Puristuslujuuksien keskiarvo oli  6,60 MPa  ja keskihajonta  0,77 MPa. 

Sideainepitoisuus  ja  rakeisuus 

Sidealnepitoisu  us  ja rakeisuus määritethin  kolmesta koekappaleesta. Koe- 
kappaleet olivat kaistanäytteet  K2  ja  K3  sekä reunanäyte  Kl. Koesarjaan  ei 
saatu saumanäytettä,  sillä rikotut  kappaleet oli ehditty  jo  hävittää ennen 
kuin sideainepitoisuuksien  ja rakeisuuksien määrittämisestä  sovittiin. 

Koekappaleiden sideainepitoisuuksiksi  saatiin  

Kl 	4,7% 
K2 	5,3% 
K3 	4,2% 
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Katkaistu rakeisuus aiheuttaa sideainepitoisuuksien kohoamisen todellista 
suuremmaksi kuten muidenkin koekohteiden yhteydessä tehdyissä sideai-
nepitoisuusmäärityksissä. Määritettyjen sideainepitoisuuksien perusteella ei 
pystytä tekemään eroa reuna-  ja kaistanäytteiden  välillä. Sitä vastoin sideai-
nepitoisuuksien välinen ero eri paaluilta otettujen kaistanäytteiden välillä 
osoittaa lujuustulosten tavoin, että tien pituussuunnassa esiintyy selvää 
sideainepitoisuuksien hajontaa. 

Uuttamisen  jälkeen koekappaleiden rakeisuudet määritettiin seulomalla. 
Kappaleiden rakeisuudet  on  esitetty liitteessä  5. 

Pudotuspai nomittau kset 

Pudotuspainomittaukset  tehtiin noin  7  viikkoa stabilointityön jälkeen. Mitta-
ukset tehtiin päällysteen päältä. Päällysteenä oli  AB 16/100.  Mittaukset 
tehtiin koeosuudelle  50  metrin välein siten, että joka toinen mittaus tehtiin 
vasemmalta kaistalta  ja  joka toinen oikealta kaistalta. 

Pudotuspainomittausten  E2-arvojen keskiarvo koeosuudella oli  273 MPa  ja 
keskihajonta  38 MPa. 

Koeosuudelta  määritettiin kantavuudet myös Benkelman-palkilla.  Benkel
-man-mittaukset tehtiin viikkoa aiemmin kuin pudotuspainomittaukset. Mitta-

ukset tehtiin  100  metrin välein kummaltakin kaistalta vuorotellen. Osuuden 
keskimääräinen kantavuus oli  251 MPa  ja kantavuuksien keskihajonta  22 
MPa. 

3.4  HAAPAVESI,  kl  85  Karsikas - Puusaari 

 3.4.1  Yleistä 

Kohde sijaitsee Haapavedellä, kantatie 85:llä välillä Karsikas - Puusaari 
 (kuva  14). Valtatieksi perusparannettavan  tieosuuden kokonaispituus oli 

noin  25 km  ja normaalipoikkileikkaus  on 8/7. Liikennemäärä  osuudella  on 
 noin  1100 ajon/vrk,  josta raskaan liikenteen osuus  on  noin  10 %. Perusra-

kenteen parannustoimenpiteenä  oli kantavan kerroksen masuunihiekkas-
tabilointi. Koerakenteen stabilointi tehtiin erikoiskovabitumistabilointina. 

Koeosuus  sijaitsee noin  1,5  kilometriä ennen Karsikkaan kylää Nivalasta 
Kärsämäkeä kohti ajettaessa. Koeosuus alkaa oikealle avautuvalle pelto-
aukealle tultaessa tien vasemmalla puolella olevien asuinrakennusten koh-
dalta  ja  jatkuu tien yli menevän voimalinjan jälkeen pieneen notkelmaan 
asti. Koeosuuden pituus  on 800 m. MaHk-stabiloitu  rakenne jatkuu heti  bi-
tumistabiloidun  osuuden jälkeeen. 
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Kuva  14. Kt 85:n koekohteen  sijainti 

Stabilointiurakoitsijana  oli Andament Oy. Bitumistabilointi tehtiin  9.6.1995. 
 Säätila stabiloinnin  aikana oli puolipilvinen  ja  lämmin. Edellisenä yönä oli 

satanut melko runsaasti  ja  aamupäivä oli viileä, mutta iltapäivällä lämpötila 
kohosi yli  20  lämpöasteen.  Kt 76:n  työmaan tavoin osuus oli liikennöitynä 

 koko stabilointitöiden  ajan.  

3.4.2  Koerakenne 

Koerakenne  sijaitsee paaluvälillä  1400  -  2200.  Vanha rakenne oli vuosina 
 1983-84  parannettu rakenne, jonka päällysteenä oli  50.. .60  mm:n  AB-ker-

ros. 

Varsinainen stabiloitava kerros oli vanhasta rouhitusta kulutuskerroksesta  ja 
 kantavan kerroksen kivlaineksesta muodostuva kerros. Suunniteltu jäävän 

bitumin määrä oli  3,3  %.  Kerrokseen sekoitetun vanhan päällysteen sideai-
nemäärä otettiin huomioon bitumistabilointiohjeen mukaisesti stabiloinnin 
sideainemäärää määritettäessä. 

Stabiloinnin sideaineena  oli  kovan bitumin emulsio.  Emulsion  bitumipitoi-
suus  oli  63  %  ja viskositeetti  (+25 00)  57  mm2/s.  Käytetyn pohjabitumin  tun

-keuma  oli  27 1/10 mm.  Stabilointisyvyys  oli  200 mm  ja stabilointileveys  7,5 
m.  Kaikkiaan stabiloitua alaa oli noin  6000 m2 . 

Stabiloitavan kiviaineksen  Proctor-tiheys oli  2230  kg/rn3  ja optimivesipitoi-
suus  5,5  %.  Ylisuurten rakeitten johdosta tehtävän korjauksen jälkeen  kivi- 
aineksen maksimi irtoiheys  ja optimivesipitoisuus  olivat  2365  kg/rn3  ja  3,52 

 %. Esisekoitetusta kerroksesta määritetty  vanhan sideaineen määrä oli  
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keskimäärin  1,4 %. Stabiloitavan kiviaineksen rakeisuus  oli  0-64 mm,  mutta 
seassa oli jonkin verran tätä suurempiakin kiviä. Kiviaineksen rakeisuus  on 

 esitetty liitteessä  6. 

3.4.3Stabilointityön  toteutus 

Stabilointikal ustona  olivat stabiloi ntijyrsin, kaksi säiliöautoa sideaineelle, 
vesiauto stabiloitavan rakenteen kastelemiseen, tiehöylä sekä kaksi jyrää. 
Stabiloitavan kerroksen esikäsittelyssä käytettiin asfaltinjyrsintä  ja  traktori-
vetoista syväjyrsintä. 

Stabilointijyrsimenä  oli  Cutter 4200 merkkinen jyrsin,  jonka työleveys oli 
säädettävissä  3,85 m:n leveyteen  asti. Esitiivistyksessä käytetty jyrä oli 
kumipyöräjyrä, minkä paino oli noin  20  tonnia. Jälkitiivistyksessä  käytetty 
jyrä oli  11,5  tonnin painoinen kumipyörävetoinen täryvalssijyrä. 
Rakenne esikäsiteltiin rouhimalla vanha  AB-päällyste  ja  sekoittamalla  se 
traktorivetoisella jyrsimellä  kantavan kerroksen kanssa. Esijyrsintä tehtiin 
noin  20 cm:n  syvyyteen. Tämän jälkeen  pinta muotoiltiin  ja tiivistettiin  lopul-
liseen muotoonsa. 

Ennen varsinaista stabilointia stabi loitava kerros kasteltiin. Stabilointi tehtiin 
kahtena koneenleveytenä kaista kerrallaan. Stabilointisyvyys oli  20 cm. 

 Kaistan stabilointileveys oli noin  3,8 m  ja keskisauman limitys  noin  10 cm. 
Koeosuutta  ei stabiloitu pienemmissä jaksoissa, vaan kumpikin kaista ajet-
tiin kerralla  koko  pituudeltaan eli  800  metrin mittaisina. Heti stabiloinnin jäl-
keen kerros esitiivistettiin kumipyöräjyrällä. Esitiivistysmäärä oli  2 ylitysker-
taa.  Tämän jälkeen  pinta muotoiltiin tiehöylällä  lopulliseen muotoonsa. JäI-
kitiivistys tehtiin välittömästi muotoilun jälkeen. Jälkitiivistysmäärä oli  6 ± 1 
ylityskertaa.  

Kokemuksia stabilointityöstä 

Edellisenä yönä olleen vesisateen takia stabiloitava kerros oli niin märkä, 
että ylimääräinen kastelu lopetettiin  jo  aamupäivällä. Kastelun lopettamises-
ta huolimatta pohjien vesipitoisuus oli noussut keskimäärin  jo  yli  3,0 %:n. 
Emulsion  lisäämisen takia kerroksen vesipitoisuus nousi tästä vieläkin suu-
remmaksi. Stabiloidusta kerroksesta Troxlerilla mitattu vesipitoisuus oli 
keskimäärin  5,6 %.  Suurimmat vesipitoisuudet olivat jopa yli  8 %. 

Bitumiemu Isbn pumppaaminen  emulsion kuijettaneesta säiliöautosta  ura-
koitsijan säiliöautoon oli vaikeata  emulsion  runsaan vaahtoamisen takia. 
Stabilointijyrsin joutui odottamaan autonvaihdossa koska pumppausta ei 
ehditty tehdä samassa ajassa kuin toinen säiliö tyhjeni työn edetessä. 
Vaahtoamisen takia säiliöihin saatiin mahtumaan emulsiota  vain  noin puolet 
säillöön vaahtoamatta sopivasta emulsiomäärästä. Vaahtoamisongelma 
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saatiin kuitenkin poistettua, kun urakoitsija muuth säiliöautojensa täytön 
tapahtumaan säiliön alakautta yläkautta tapahtuvan täytön sijaan. 

Stabilointityö  sujui kohtuullisen hyvin stabilointijyrsimessä esiintyneitä vä-
häisiä ongelmia  ja sideaineen  kierron tukkeumia lukuunottamatta. Kun en-
simmäistä kaistaa oli stabiloitu noin  300  metriä, alkoi sideaineen syötössä 
esiintyä ongelmia. Pian tämän jälkeen  osa jyrsimen sekoitusrummun  side- 
aineen ruiskutussuuttimista tukkeutui  ja  työ jouduttiin keskeyttämään. Noin 
kanden  tunnin seisokin  aikana suuthmet saatiin auki  ja tukkeutumisen  ai-
heuttanut  vika paikannettua.  Syynä tukkeutumiseen oli sideaineen suo-
dattimen rikkoutuminen. Suodattimesta löytyi myös suuria "bitumiklönttejä", 
jotka olivat todennäköisesti bitumisäiliön pohjalta irronnutta vanhaa bitumia. 
Vanhan bitumin liikkeellelähtemisen syynä oli Jämpötilaltaan noin  70-80 
asteinen bitumiemulsio,  joka oli vähitellen irrottanut säiliön pohjalle jäänyttä 
vanhaa bitumia. 

Suuttimien tukkeutumisen  ja  suodattimen hajoamisen lisäksi seisokin ai-
heuttivat sekä jyrsimen sekoitusrummun hydrauliikkaletkun pettäminen että 
sideaineen syötön automatiikan rikkoutuminen. Hydrauliikka saatiin toimi-
maan vaihtamalla letku ehjään, mutta sideaineen syötön automatiikkaa ei 
saatu korjattua. Uusi sideaineen syötön ohjausyksikkö olisi saatu vasta seu-
raavana aamuna, joten viimeiset  300  metriä stabiloitiin vakiona pidetyllä 
sideaineen syötöllä  ja jyrsimen  nopeutta tarkkailemalla. 

Silmämääräisesti  tarkasteltuna stabilointijälki oli melko tasalaatuista. Opti-
mivesipitoisuuden yliffyminen ei näkynyt suoraan massasta, mutta koekap-
paleiden puristamisen yhteydessä todettiin vettä olevan melko runsaasti. 
Stabiloidusta kerroksesta  sen  sijaan erottui selvästi kiviaineksen runsas 
lajittuminen tien reunoilla. Lajittuminen ei kuitenkaan ollut seurausta stabi-
loinnista, vaan kiviaines oli lajittunut  jo  kerroksen esijyrsinnän  ja  erityisesti 
kerroksen muotoilun aikana.  

3.4.4  Tutkimustulokset  

Bitumistabilointiosuudelta  tehtiin kaksi poikkileikkaussarjaa sekä ajalliset 
sarjat. 

Poikkileikkaussarjat  tehtiin paaluilta  1580 (plx)  ja  1900 (plz). Poikkileikkaus
-sarjojen näytteenottokaavio oli kuvan  15  mukainen. Kuvassa  on  esitetty 

stabilointijärjestys jyrsimen ajosuuntineen sekä koekappaleiden massojen 
näytteenottokohdat. Massanäytteinä otettiin reunanäytteet  (1  ja  2), sauma

-näyte  (3)  sekä kaistanäyte  (4).  Jokaisesta näytteenottokohdasta tehtiin 
kaksi rinnakkaista koekappaletta, eli yhteensä  8 kpl/poikkileikaus. 
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Kuva  15.  Poikkileikkaussarjojen näytteenottokaavio 

AjaHisen  sarjan koekappaleita tehtiin neljä rinnakkaista kappaletta viideltä 
eri paalulta. Ajallisen sarjan kappaleiden massat otettiin seuraavilta  paa-
luilta; 

kpl 	1-4 1680/ vas 
5-8 1420/  oik  

9-12  1580/oik  
13-16  1740/vas  
1 7-20 1900/  oik 

Paaluluvun  jäljessä oleva merkintä osoittaa kummalta kaistalta paalutus-
suuntaan nähden massanäyte  on  otettu. Massanäytteet  on  otettu keskeltä 
kaistaa.  

Hal  kaisuvetol ujuudet  

Ajalliset sarjat koestettiin  7, 28  ja  90  vuorokauden ikäisinä. Ajallisiin sarjoi-
hin valittiin  5  rinnakkaista koekappaletta. Kappaleet valittiin satunnaisesti eri 
paaluilta tehtyjen kappaleiden joukosta. Ajallisten sarjojen halkaisuvetolu-
juudet  ja  niiden keskihajonnat  on  esitetty taulukossa  10.  

Taulukko  10.  Ajallisten sarjojen halkaisuvetolujuudet  ja  keskihajonnat. 

Halkaisuvetolujuus kPa  (+10°C)  
7vrk 	28vrk 	90vrk  

keskiarvo  740 	1366 	1449  
keskihajonta  79 	142 	173  
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Lujuudet  7  vuorokauden iässä ovat suunnilleen puolet  28  vuorokauden lu-
juuksista. Tämän jälkeen lujuudenkasvu  on  ollut hyvin hidasta,  sillä  90  vuo-
rokauden lujuudet eivät ole juurikaan  28  vuorokauden lujuuksia suuremmat. 
Vanhasta päällysteestä rakenteeseen jääneen sideaineen takia koekappa-
leiden sideainepitoisuudet olivat suunniteltua suurempia. Lisäksi massassa 
oli melko paljon ylimääräistä vettä. Suuren sideainepitoisuuden takia kappa-
leet olivat myös "tiiviimpiä", joten vesi ei päässyt haihtumaan kappaleista 
yhtä nopeasti kuin muiden koekohteiden kappaleista. Tämän takia  7  vuoro-
kauden lujuudet jäivät huomattavan paljon pienemmiksi kuin  28  vuorokau-
den lujuudet. 

Poikkileikkaussarjojen halkaisuvetolujuudet  on  esitetty kuvissa  16 - 1 7.  Ku-
vissa  on  lisäksi esitetty ajallisen sarjan  7  vuorokauden lujuudet. 

Kummankin poikkileikkauksen halkaisuvetolujuuksien kuvaajat ovat saman 
muotoiset. Reunanäytteiden (xl  ja zi) lujuudet  ovat jääneet kuitenkin sel-
västi muita pienemmiksi. Syynä tähän  on  ollut stabiloitavan kiviaineksen 
runsas lajittuminen tien reunoifla, jolloin reunoille ei ole jäänyt hienoainesta 
läheskään yhtä paljon kuin keskemmälle tietä. Koska sideaineen tartunta 
karkeampaan kiviainekseen  on  vähäisempää kuin hienompaan kiviainek

-seen  ovat reunanäytteiden lujuudet tältäkin osin muita pienemmät. Toisten 
reunanäytteiden  (x2  ja  z2) lujuudet  ovat edellisiä suurempia, mutta nekin 
ovat vielä kaista-  ja saumanäytteiden fujuuksia  pienemmät. Näissä pienen 
lujuuden syynä  on  todennäköisesti stabilointijyrsimen aikaansaama lajitumi-
nen  ja  karkean kiviaineksen erottuminen sekoitusrummun reunalla. Sauma-
näytteet  (x3  ja  z3)  ovat reunanäytteitä suuremmat sauman limityksestä ai-
heutuvan sideainemäärän kaksin kertaistumisen takia. Kivialneksen suu-
rempi lajittuminen saumassa estää kuitenkin lujuuden nousemisen täysin 
kaksinkertaista sideainemäärää vastaavaksi. 

Halkaisuvetolujuus  (7  vrk,  +10°C) 
 Poikkileikkaus  x 

1000 

700 
600 
500 

a) 
400 ----- - ------------------------ - -•Aasarja 

.? 	300 
co . 	200 

100 

	

0 	 I 	I 	I 
0 	1 	2 	3 	4 	5 	6  

Kuva  16.  Poikkileikkaussarja x:n halkaisuvetolujuudet 
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Halkaisuvetolujuus  (7 vrk, +10°C) 
Poikkileikkaus z 
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Åz2  
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1 	 2 	 3 	4 	 5 	6  

Kuva  17.  Poikkileikkaussarja  z:n halkaisuvetolujuudet 

Poikkileikkaussarja x:n lujuuksien  keskiarvo oli  578 kPa  ja keskihajonta  132 
kPa. Plz:n lujuuksien  keskiarvo oli  724 kPaja keskihajonta 137 kPa.  Poikki-
leikkaussarjojen hajonnat nousivat ajallisten sarjojen hajontoja suuremmiksi 
reunanäytteiden pienten lujuuksien takia. Kaista-  ja saumanäytteiden  osalta 
hajonnat olivat ajallisten sarjojen su uruiset. 

Puristuslujuudet 

Puristuslujuuskokeisiin  tehty sarja koestettiin  90  vuorokauden ikäisenä. Vii-
den koekappaleen puristuslujuuksien keskiarvo oli  10,9 MPa  ja keskiha-
jonta  0,7 MPa. 

Sideainepitoisuudet  ja  rakeisuus 

Sideainepitoisuudet  ja rakeisuudet  määritettiin kolmesta koekappaleesta. 
Valitut koekappaleet olivat reunanäyte  Hal, kaistanäyte Ha2  ja sauma

-näyte Ha3. 

Koekappaleiden sideainepitoisuuksiksi  saatiin;  

Hal 3,7% 
Ha2  6,4% 
Ha3  8,3% 

Reunanäytteen sideainepitoisuus  jäi pieneksi kiviaineksen runsaan lajittu-
misen takia. Vastaavasti keskisauman limitys  on  toteutunut suunnitellusti, 

 sillä sideainepitoisuus  on  noin puolitoistakertainen kaistanäytteen sideai- 
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nepitoisuuteen  verrattuna. Sideainepitoisuudet eivät ole sellaisenaan vertai-
lukelpoisia rakenteesta määritetyille sideainepitoisuuksille niiden katkaistun 
rakeisuutensa vuoksi. 

Uuttam  isen  jälkeen koekappaleiden kiviaineksen rakeisuus määritettiin 
seulomalla. Kappaleiden rakeisuudet  on  esitetty liitteessä  6. 

Pudotuspai nomittaukset 

Pudotuspainomittaukset  tehtiin tiepiirin toimesta vajaan  6  viikon kuluttua 
stabiloinnista. Kovabitumilla stabiloitu osuus oli päällystetty heti stabiloinnin 
jälkeen paaluvälillä  1400-2000,  mutta paaluväli Ilä  2000-2180 stabiloitu 

 osuus oli jätetty päällystämättä. Molemmat osuudet olivat avoinna liiken-
teelle stabiloinnin päättymisestä asti. Päällystetyllä osuudella päällysteenä 
oli pehmeä asfaittibetoni PAB  16/40. 

Pudotuspainomittaukset  tehtiin  ply 1400-2000 päällysteen  päältä  ja  ply 
2000-2180 stabiloidun  kantavan kerroksen pinnasta. Päällystetylle osuu-
delle  on  tehty lämpötilakorjau kset pudotuspainomittaustuloksiin. Päällystä-
mättömällä osuudella korjauksia ei ole tehty. Mittaukset tehtiin päällystetyllä 
osuudella  50  metrin välein vuorotellen kummaltakin kaistalta. Päällystämät-
tömällä osuudella mittaukset tehtiin  10  metrin välein niinikään vuorotellen 
kummaltakin kaistalta. 

Paaluvälillä  1400-2000 kantavuusmittausten E2 -arvo oli  357 MPa  ja  keski- 
hajonta  55 MPa.  Ilman lämpötilakorjausta keskiarvo oli  365 MPa. 

Paaluvälillä  2000-2180 kantavuuksien  keskiarvo oli  306 MPa  ja keskiha-
jonta  42 MPa. 
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4.  KUUMASEKOIUEISET ABK-RAKENTEET  

4.1  KAARINA,  Vt  1 Turku  - Paimio  

4.1.1  Yleistä  

Koekohde  sijaitsee  Kaarinassa  vt  1:n  uudella  moottoritielinjauksella  noin  10 
km  ennen  Turkua  (kuva  18).  

Kuva  18.  Vt  1:n  koekohteen s/ainti 

Koeosuuden  pituus  on 960 m  ja  se  sijaitsee Turkuun  menevällä ajoradalla 
paaluvälillä  11540- 12500.  Paalutussuunnassa  ennen  koeosuutta  on 800 

 m:n  pituinen  vertailuosuus. Vertailuosuus  sijaitsee  paaluvälillä  10460  - 
 11260.  Koeosuuden  jälkeen alkaa vuonna  1994  tehty kantavan kerroksen 

 maabetoniosuus. 

Koeosuus  tehtiin  31 .7-1 .8.1995  välisenä aikana. Työ tehtiin tiepiirin omana 
työnä.  

4.1.2  Koerakenne 

Koeosuus  sijaitsee  ajoradan oikeanpuoleisella ajokaistalla. Koerakenne  on 
 ABK  32/200.  Käytetty  sideaine  on BIT-EKB  ja sideainemäärä  4,2  %. 

Vertailuosuuden  rakenne  on  myös  ABK  32/200.  Vertailuosuuden sidealne 
 on  bitumi  B35/50  ja sideainemäärä  4,2  %.  Kummallakin osuudella  on  pääl-

lysteenä  AB 20/1 20.  Päällysteessä  käytetty  sideaine  on B50/70  ja sideai-
nemäärä  5,2  %. 
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Lisäksi kohteessa  on  noin  5  km:n mittainen ABK  32/200 -osuus, missä 
sideaineena  on  käytetty bitumia  B50170.  

Käytetyn kiviaineksen rakeisuus  on  esitetty liitteessä  7. 

4.1 .3  Työn toteutus  

Massa  levitettiin asfaltinlevittimellä yhdessä kerroksessa.  Massan  levitys- 
lämpötila oli  153.. .165 °C.  Jyräyskalustona  oli  lo  tonnin vaissijyrä sekä noin 

 7  tonnin täryvalssijyrä.  

Massan  valmistus, levitys  ja  tiivistys sujuivat ongelmitta.  

4.1.4  Tutkimustulokset 

Sekä koe- että vertailuosuudelta tehtiin ajafliset sarjat. Kummaltakin osuu-
delta  tehtiin kandeksan rinnakkaiskappaletta, joista puolet koestettiin  7  vuo-
rokauden iässä  ja  puolet  28  vuorokauden iässä. Ajallisten sarjojen  hal

-kaisuvetolujuuksien keskiarvot  ja  keskihajonnat  on  esitetty taulukossa  11.  

Taulukko  11.  Ajallisten sarjojen  halkaisuvetolujuuksien keskiarvotja 
keskihajonnat. 

Halkaisuvetolujuus MPa  
(+10°C)  

Sideaine  7  vrk  28  vrk  
BIT-  EKB  keskiarvo  2076 2263  

________________ keskihajonta  34 179 
B35/50  keskiarvo  1949 2128  

_______________ keskihajonta  144 236  

Sideainepitoisuudet  ja  rakeisuus 

Sideainepitoisuus  ja  rakeisuus  määritettiin kolmesta koekappaleesta. Koe- 
kappaleiden sideainepitoisuudet olivat  

Kai 5,3%  
Ka2  5,4%  
Ka3  5,1  % 

Uutettujen  kappaleiden rakeisuudet määritettiin seulomalla. Rakeisuudet  on 
 esitetty liitteessä  7.  
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Pudotuspai  nom ittaukset 

Pudotuspainomittaukset  tehtiin noin yhdentoista viikon kuluttua ABK:n levit-
tämisestä. Mittaukset tehtiin AB:n päältä. 

Kantavuusmittausten  keskiarvo koeosuudella oli  642 MPa  ja keskihajonta 
 66 MPa. Vertailuosuudella kantavuusmittausten  keskiarvo oli  546 MPa  ja 

keskihajonta  70 MPa.  

Lisäksi kantavuudet mitattiin vuotta aikaisemmin tehdyltä maabetoniosuu
-delta. Maabetoniosuuden kantavuusmittausten  keskiarvo oli  747 MPa  ja 

keskihajonta  187 MPa. Päällysteenä maabetoniosuudella  oli SMA  16/120. 

4.2  HIRVENSALMI,  Vt  5  Hurus - Lahnaniemi  

4.2.1  Yleistä 

Kohde  on  sama kuin  vt  5:n bitumi-  ja sementtistabilointikohde (Kuva  6). 
ABK-rakenne sijaitsee ennen bitumistabilointiosuutta paaluvälillä  47360-
4801 0.  Osuuden pituus  on 650 m. 

ABK-rakenne tehtiin  25.7.1995. Säätila  oli puolipilvinen  ja  lämpötila hieman 
 alle  +20 °C.  Lisäksi päivän aikana esiintyi joitakin kuurosateita. Urakoitsi

-jana  oli Asfaltti-Tekra Oy.  

4.2.2  Koerakenne 

Koeosuus  on  jaettu pohjamaan mukaan kahteen erilaiseen rakenteeseen. 
Kummallakin osuudella ABK-massassa käytetty sideaine  on erikoiskovabi-
tumi  ja sideainemäärä  4,0  %. ABK:ssa  käytetyn kiviaineksen rakeisuus  on 

 esitetty liitteessä  8. Koeosuuden  rakenteet ovat; 

p/v  47360-47640  
Päällyste 
Kantava 
Jakava 
Suodatin 
Alusrakenne 

50 mm AB 20/1 20 
100 mm ABK32/250  
300 mm KaM  0-80 mm 
800 mm  Hk 

SiHkMr 

p/v  47640-48010  
Päällyste 
	

50mm 	AB 20/120 
Kantava 	80mm ABK32/200 
Al usrakenne 	 Louhepenger + 100 mm kiilausmurske 
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4.2.3  Työn toteutus  

Massa  sekoitettiin  noin  2  kilometrin päässä olleella asfaittiasemalla.  Massan 
sekoituslämpötila  oli noin  1 65 °C. Massa  levitettiin asfaltinlevittimellä yhtenä 
kerroksena. Levityskaistoja oli  4  kpl/poikkileikkaus. Tiivistyskalustona  oli 
yksi  10  tonnin painoinen kumipyöräjyrä sekä kaksi  7  tonnin painoista valssi- 
jyrää.  

Massan  levittäminen sujui ongelmitta lukuunottamatta sadekuurojen aiheut-
tamia viivästyksiä. 

Tiivistämisen  osalta sitä vastoin esiintyi vaikeuksia. Erityisesti paksumman 
rakenteen tiivistäminen ei tahtonut onnistua edellämainituila kalustolla. To-
sin ohuemmankin rakenteen kohdalla esiintyi tiivistämisvaikeuksia. Lisäksi 
sadekuurojen aiheuttama  pinnan  nopea jäähtyminen aiheutti tiivistettävyy-
den  heikkenemistä. Tiivistämisvaikeuksien lisäksi pohjien kallistusten paik-
kansapitämättömyys aiheutti ongelmia erityisesti massamenekin suhteen.  

4.2.4  Tutkimustulokset  

ABK-massasta tehtiin ajalliset sarjat  7  ja  28  vuorokauden halkaisuvetoko-
keisiin. Ajallisten sarjojen halkaisuvetolujuudet  on  esitetty taulukossa  12.  

Taulukko  12.  Ala/listen  sarjojen halkaisuvetolujuudetja keskihajonnat 

Halkaisuvetolujuus kPa  (+10°C)  
__________ 7vrk 	28vrk  
keskiarvo  2092 	 2112  
kesk ihajonta  153 	 201  

Lujuudet  ovat suunnilleen saman suuruiset kuin Kaarinan ABK-massoista 
tehdyillä kappaleilla, vaikka sideainepitoisuus  on  hieman pienempi. Myös 
hajonnat ovat suunnilleen saman suuruiset. 

Pudotuspainom ittaukset 

Pudotuspainomittaukset  tehtiin neljän viikon kuluttua ABK:n levittämisestä. 
Mittaukset tehtiin pääliysteen  (AB 20/1 20)  päältä. 

Paaluvälillä  47360-47640  kantavuusmittausten  keskiarvo oli  461  MPa  ja 
keskihajonta  56  MPa. Paaluvälillä  47640-48010  kantavuusmittausten  keski-
arvo oli  628  MPa  ja keskihajonta  113  MPa.  Syynä suureen kantavuuseroon 

 on  osuuksien alusrakenteiden erilaisuus. 
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5.  ASEMASEKOITTEINEN BITUMISTABILOINTI  

5.1  KAARINA,  Vt  1  / mt  180  Kuusistonsalmi -  Lad  jakoski  

5.1.1  Yleistä 

Asemasekoitteinen, enkoiskovan bitumin emulsiolla stabiloitu koerakenne 
 toteutettiin kandessa eri kohteessa.  Koekohteet  olivat uudella moottori

-tielinjalla  vt  1  :llä  sekä  Kaarinasta Paraisitle menevällä mt  1  80:llä  (kuva  19). 
 Vertailurakenteiksi bitumistabiloinnille  tehtiin molempiin kohteisiin vastaa-

vanlaiset  ABK-rakenteina  toteutetut  vertailuosuudet.  
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Kuva  19.  Asemasekoitteisen BST:n koekohteiden sjainnit  

Kohde  vt  1  :llä  sijaitsee noin  3,5  km:n päässä  erikoiskovabitumilla toteute-
tusta ABK-koerakenteesta  kohti  Turkua  mentäessä.  Koeosuus  päättyy juuri 
ennen  Piispanristi-Kurkela siltaa. Osuuden pituus  on 230 m  ja  se  sijaitsee 

 paaluvälillä  7880-8110.  Toinen kohde sijaitsee  mt  180:n  uudella linjauksella 
noin  0,5 km  mt  110:n  liittymästä  Paraisille  päin mentäessä. Osuus alkaa 

 loivassa  alamäessä  ja  päättyy ennen  notkokohtaa.  Osuuden pituus  on 440 
m  ja  se  sijaitsee  paaluvälillä  640-1080.  

Bitumistabiloidun  massan  levitystyöt  tehtiin viikoilla  37-38.  Säätila  levitys- 
päivinä oli melko tuulinen  ja  kolea.  Aurinko  paistol  satunnaisesti  ja  lämpötila 
oli  13-17 °C.  Urakoitsijana  oli Lemminkäinen Oy.  

5.1.2  Koerakenne 

Bitumiemulsiolla stabiloidun  kantavan kerroksen  massamäärä  vt  1  :llä  oli 
 240  kg/m 2  ja  mt  1  80:llä  230  kg/rn2 .  Jäävän  bitumin  määrä rakenteessa oli 
 3,5  %. Sideaineena  käytetty  emulsio  oli  emulgoitu  Naantalin jalostamolla.  
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Emulsion  bitumipitoisuus  oli  62  %  ja viskositeetti  56  mm2/s  (+25 °C).  Käyte-
tyn pohjabitumin tunkeuma oli  20 1/10 mm.  

Vertailu rakenteina toteutetut ABK-rakenteet olivat massamäärUtään edellis-
ten suuruiset. Massoissa käytetty sideainemäärä oli  4,2  %  ja sideaine 

 B35/50.  Päällysteenä  vt 1:llä  on AB 20/120  ja mt 180:llä  AB 16/135.  Pääl-
lysteissä  käytetty sideaine  on B 50/70. 

5.1.3  Työn toteutus  

Massa  sekoitetti  in  kylmäsekoituksena  tarkoitukseen tehdyllä asemalla. Ki-
viaines johdettiin jatkuvasyöttöisesti hihnaa pitkin sekoiffimeen. Sekoitti-
messa kiviainekseen lisättiin sideaine  ja  vesi omista ruiskutussuuttimistaan. 
Sekoittimesta  massa  siirrettiin hih naku Ijettimella varastosiiloon, mistä  mas-
sa  pudotettiin edelleen siilon  alla  olevan vaa'an kautta auton lavalle  ja levi-
tyskohteeseen  vietäväksi.  

Massa  levitettiin asfaltinlevittimellä  ja tiivistettiin  kandella kumipyörävetoisel
-la  täryvalssijyrällä. Jyrien  painot olivat noin  6  tja  10,5 t.  Kokonaistiivistys

-määrä kummallakin jyrällä oli  5-6  ylityskertaa.  

Massan  valmistuksessa esiintyi ongelmia  koko  töiden ajan. Keskiviikkoilta-
päivällä  13.9.  alkanut  massan  valmistus keskeytyi  jo parin tunnin  jälkeen 
sideaineen syötön tukkeutumisen takia. Tukkeutumisen aiheutti todennä-
köisesti sideainesäiliössä ollut vanha bitumi, joka oli lähtenyt liikkeelle noin 

 70-asteisen  emulsion  irrottamana.  Iltaan asti jatkuneiden huoltotöiden takia 
massaa saatiin levitettyä mt  1 80 Ile  ainoastaan noin  100  metrin  matkalle. 

 Myös seuraava päivä kului huoltotöiden merkeissä, joten massaa ei levi-
tetty. Perjantaina  massa-asema toimi kunnes  massa  alkoi holvaantua  va-
rastosliloon. Siilon tukkeentumisen  jälkeen massaa ei enää levitetty,  sillä 
puhdistustyöt  kestivät pitkälle  i Itapäivään. 

Massan  teko aloitettiin uudelleen seuraavan viikon tiistaina,  sillä sideaine
-toimittaja ei pystynyt toimittamaan uutta sideainetta maanantaiksi. Tukkeu
-mien  välttämiseksi sideainetta ei pumpattu urakoitsijan säiliöön vaan suo-

raan perävaunun säiliöstä. Tämän jälkeen uusia tukkeumia ei esiintynyt. 
 Sen  sijaan  massa  ei tahtonut vieläkään mennä läpi varastosiilosta. Ongel-

man välttämiseksi  massa  päästettiin putoamaan suoraan siilon lävitse. 
 Massa  vastaanotettiin siilon  alta pyöräkuormaajalla, joka kuormasi  massan 
 edelleen auton lavalle. Siilon tukkeutuminen loppui  ja  samalla vähenivät 

erittäin pahat lajittumat, joita esiintyi varastosiilon ollessa käytössä. 

Edellisten ongelmien lisäksi esiintyi vaikeuksia oikean sideainemäärän ai-
kaansaamisessa.  Massa  oli pääasiassa liian kuivan tuntuista  ja sideainepi-
toisuudet  jäivät paljon  alle  suunnitellun. Lopulta kun sideaineen syöttö saa- 
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tim  kohdalleen, alkoi  massa  jäädä kiinni kuljetinhihnaan  ja  hihnalta alkoi 
tippua hienoaineksen  ja  emulsion  muodostamaa juoksevaa lietettä". 

Levityspäässä  massa  tuntui kuivalta vaikka sideainepitoisuus oli kohdal-
laan. Tiivistetty  massa  ei myöskään lujittunut tiivistyksen jälkeen,  sillä  pin-
nasta  ja  reunasta pystyi seuraavana päivänä potkimaan kengän kärjellä 
kiviä irti.  Massan lastaukseen ja  kuljetukseen kulunut aika oli  40...45  mi-
nuuttia, joten  massan sekoituksen ja  levityksen välinen aika saattoi venyä 
jopa  tunnin  mittaiseksi. Tämän takia  on  todennäköistä, että emulsio ehtii 
ainakin osittain murtua ennen levittämistä  ja  tiivistämistä. Nopeata  emulsion 

 murtumista edesauttaa myös  se,  että sideaineen ruiskutus asemalla tapah-
tuu varastokuivaan kiviainekseen ennen  veden  lisäämistä.  

Mt 180:n koeosuus  saatiin valmiiksi noin viikon kuluttua töiden aloituksesta. 
Alunperin noin  1000 m:n  mittaiseksi suunnitellusta koeosuudesta tehtiin 
kuitenkin  vain 440 m:n  pituinen pala. 

Koeosuus  vt  1 :llä  tehtiin  20.9. Sideaineen  syöttö saatiin toimimaan parem-
min  ja sideainepitoisuudet  pysymään suunniteltuina. Varastosiiloa ei voitu 
käyttää siilon tukkeutumisherkkyyden takia. Asemaa jouduttiin kuitenkin 
seisottamaan joitakin tunteja muiden vikojen takia.  Massa  oli huomattavasti 
paremman tuntuista kuin aikaisemmin, mutta  emulsion  osittainen murtumi-
nen ennen levittämistä  ja  tiivistämistä oli edelleen havaittavissa.  

5.1  .4Tutkimustulokset 

Asemasekoitteisesta kovabitumistabilointimassasta  tehdyistä koekappaleis
-ta  määritettiin halkaisuvetolujuudet paikaliasekoitettujen kovabitumistabi-

lointimassojen tavoin. Lisäksi mt  180:n koekohteessa  tutkittiin  emulsion 
murtumisnopeutta tiivistetyn  rakenteen päältä tehdyil  lä kantavuusmittauksil-
la.  

Massasta tehtiin kaksi kandeksan rinnakkaiskappaleen sarjaa  7  ja  28  vuo-
rokauden kokeisiin. Koekappaleita tehtäessä pyrittiin erityisesti välttämään 
lajittumia  ja  tekemään useampia rinnakkaiskappaleita suurista massanäyt-
teistä. Näin menettelemällä pyrittiin minimoimaan koekappaleiden väliset 
erot  ja  edelleen lujuustulosten hajonnat. 

Kappaleet koestetti  in  hal kaisuvetokokein. Halkaisuvetolujuuksien keskiarvot 
 sekä keskihajonnat  on  esitetty taulukossa  13. 

Lujuudet  ovat suunnilleen saman suuruiset kuin tiesekoitteisilla stabilointi-
massoilla, mikä oli odotettavissakin. Sitä vastoin lujuustulosten hajonnat 
ovat, ehkä hieman yllättäen, tiesekoitteisten massojen hajontoja vastaavat. 
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Taulukko  13.  Asemasekoitteisen emulsiostabiloinnin halkaisuvetolujuudet 
 ja  lujuuksien keskihajonnat 

Halkaisuvetolujuus kPa  (+10°C) 
7vrk 	 28vrk  

keskiarvo  589 	 549 
keskihajonta  109 	 79  

Osasyynä suuriin hajontoihin saattavat olla sekoitusaseman toiminnassa 
esiintyneet häiriöt. Tosin koekappaleiden massat otettiin hetkellä, jolloin 
aseman toiminnassa ei ollut häiriöitä  ja massan  laatu tältä osin oli tasala-
tuista. Suurimpana syynä lienee kuitenkin sideaineen epätasainen tartunta 
kiviainekseen. Sideaine tarttuu pääasiassa pieniin kivirakeisiin sekä hieno-
ainekseen, mutta isommat kivirakeet jäävät suurimmaksi osaksi paljaaksi 
sideaineesta. 

Kantavuusmittaukset kannettavalla pudotuspainolaitteella  

Emulsion mu rtumisnopeutta  ja massan  kovettumista  tutkittiin stabiloidun 
rakenteen päältä tehdyillä  pp-mittauksilla. Emulsion  murtumisesta aiheutu-
va  massan  kovettuminen  määrää samalla myös  massan  työstettävyysajan, 

 sillä  murtumisen jälkeen  massa  jäykistyy  ja ja  työstettävyys  huononee 
merkittävästi. 

Mittaukset tehtiin  2-3:n ri nnakkaismittauksen sarjoi na  kolmelta eri paalul  u-
kemalta.  Ensimmäiset mittaukset tehtiin  1 h 20  minuuttia  massan  sekoituk-
sesta  ja  viimeiset mittaukset  5h 45  minuuttia sekoituksesta. Ensimmäisiä 
mittauksia ei voitu tehdä aikaisemmin  sillä  massakuorman sekoitukseen, 
levitykseeen  sekä rakenteen tiivistämiseen kulunut kokonaisaika oli keski-
määrin ih  15  minuuttia. 

Kantavuusmittausten  tulokset  on  esitetty kuvassa  20.  Kuvan  E2-arvot ovat 
rinnakkaismittausten keskiarvoja. 

Kuvaajasta  nähdään, että kantavuudet eivät ole juurikaan suurentuneet 
ensimmäisen  ja  viimeisen mittausajankohdan välillä. Toki lujittumista  on 

 hieman tapahtunut, mutta tämän perusteella voidaan melko hyvin sanoa 
sideaineen murtuneen suurimmaksi osaksi  jo  ennen ensimmäisiä mittauk-
sia. Tätä olettamusta tukee myös edellisessä luvussa todettu  massan kul

-vahkoksi  muuttuminen  jo  ennen levittämistä. 
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mt  180  (asemasekoitteinen  BST) 
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Kuva  20. Koeosuuden pp -mittausten  kanta vuudet  

Edellisen perusteella voidaan todeta, että  massan  sekoituksen  ja  levittämi-
sen välinen aika  on  liian pitkä käytetyn menetelmän kannalta.  Sideaineen 

 murtuminen tulisi saada niin paljon hitaammaksi, että  massa  saadaan tiivis
-tettyä  rakenteeseen ennen  sideaineen  murtumista.  Jos  tämä ei ole mandol-

lista, ei kohdetta tulisi toteuttaa tällä menetelmällä.  
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6. VAAHTOBITUMISTABILOINTI 

6.1  Kuhmo,  kt  76  Ontojoki -Tervasalmi 

 6.1.1  Yleistä 

Kohde  on  sama kuin bitumiemulsiostabiloinnissakin eli kt 76:lla välillä  Onto- 
joki - Tervasalmi  (kuva  10).  Noin  10  km:n pituisen perusparannettavan 
osuuden parannustoimenpiteenä oli vaahtobitumistabilointi. 

Vaahtobitumistabilointi  toteutettiin  200. ..300  metrin mittaisina jaksoina. Jo-
kainen jakso stabiloitiin  koko  leveydeltään ennen seuraavan jakson stabi-
lointia. Kaksipuolisesti kailistetut kaarteet nostettiin  ja muotoiltiin  kai listuk-
seltaan yksipuolisiksi ennen stabilointia. Kallistusten muotoilussa käytettiin 
iisäkiviaineena  0 - 50 mm kalliomursketta.  Vanha päällyste jyrsittiin pääosin 
kantavan kerroksen kanssa sekaisin. Pahimmissa vanhan rakenteen vauri-
kohdissa käytettiin jakavaan kerrokseen asennettuja teräsverkkovahvisteita.  

Tie  oli liikennöitynä  koko stabilointityön  ajan kuten kovabitumistabiloinnis
-sakin. Vertailuosuus stabiloitiin  27.6.1995. Säätila stabiloinnin  aikana oli 

aurinkoinen/puolipilvinen  ja  lämpötila  17...19 °C. Stabilointiurakoitsijana  oli 
Lemminkäinen Oy.  

6.1.2  Rakenne  

Vaahtobitumistabiloinnissa  käytetty sideaine oli bitumi  B 250/330  ja sideai-
nemäärä  joko  2,5 % tai 3,0 %.  Vanhan päällysteen sideainetta ei otettu 
huomioon jäävän bitumin määrää laskettaessa. Vertailuosuudeksi erikois-
kovabitumistabiloidul  le koeosuudel le  valittiin vaahtobitumistabiloitavasta 
rakenteesta suunnilleen  300  metrin pituinen osuus. Vertailuosuus sijaitsee 
noin  500 m  ennen koeosuutta. Stabilointileveys oli  8 m  ja stabilointisyvyys 

 150 mm  kuten koeosuudellakin. Koeosuudella käytetty sideainemäärä oli 
 3,0%  eli noin  10 kg/rn2. Päällysteenä  osuudella  on AB 22/1 50. 

Stabiloitavan  kerroksen kiviaines vaihteli osuudella melkoisesti. Kiviainek
-sena  oli sekä vanhan päällysteen  ja  vanhan kantavan kerroksen kiviainek

-sen  seos, kantavan kerroksen kiviaineksen  ja  uuden murskeen seos että 
uusi murske. Eri kiviainesseosten optimivesipitoisuudet olivat  3,5...7,0 %  ja 

 maksimi kuivairtotiheydet  221 0...2300 kg/m2 . 

6.1.3  Stabilointityön  toteutus  

Stabilointikalustona  oli sama kalusto kuin kovabitu mistabiloin nissakin eli 
stabilointijyrsin, kaksi säiliäautoa sideaineelle, tiehöylä, vesiauto sekä  10  ja 

 11  tonnin painoiset jyrät. 
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Ennen stabilointia rakenne kasteltiin hieman  alle optimivesipitoisuuden. 
Stabilointi  tehtiin neljänä stabilointikaistana kuvan  21  mukaisessa järjestyk-
sessä. 

Stabilointi  aloitettiin tien vasemmasta reunasta, minkä jälkeen stabilointia 
jatkettiin täysinä koneenleveyksinä edellisestä stabilointikaistasta. Vierek-
käisten stabilointikaistojen limitys oli noin  10 cm.  Viimeiseksi stabiloitiln tien 
toiseen reunaan jäänyt kapea, noin metrin levyinen kaistale. 

Esitiivistys  tehtiin heti stabiloinnin jälkeen kaksivalssisella valssijyrällä.  Tu-
vistysmäärä  oli kaksi jyräyskertaa. Stabiloidun kerroksen muotoilu aloitettiin 
jyrsimen ryhtyessä sekoittamaan toista stabilointikaistaa. Jälkitiivistys aloi-
tettiin kun muotoilu oli tehty kanden stabiloidun kaistan leveydeltä  ja  jatkui 
sitä mukaa kun kerros saatiin muotoiltua. Jälkitiivistyksessä käytetty jyrä oli 
kumipyörävetoinen täryvaissijyrä. Tiivistysmäärä oli  4...5 jyräyskertaa.  

Kantavan kerroksen tiiveyttä  ja  vesipitoisuutta tarkkailtiin Troxler-mittauksin 
 ja stabilointisyvyyttä koekuopilla. Stabiloinnin ja tiivistämisen  jälkeen mitatut 

tilveysasteet olivat  92 - 95 %.  Kaikkiaan vaahtobitumistabiloidussa raken-
teessa päästiin keskimäärin  94 %:n tiiveysasteeseen  eli tavoitteesta  (95 %) 

 jäätiin hieman. Koekuopista määritetyt stabilointisyvyydet olivat keskimäärin 
 16 cm  eli hieman yli tavoitellun  15 cm:n.  

Kokemuksia  stabilointityästä 

Vertailuosuuden stabilointityö  sujui ongelmitta. Sideainesäiliöauton vaihdot 
stabilointijyrsimen eteen olivat ainoat syyt pysähdyksiin. Poikkileikkauksen 
stabilointijärjestys oli parempi  ja  tehokkaampi kuin kovabitumitabiloinnissa 
käytetty järjestys. Ainoastaan reunaan jäävän kapean kaistan osalta stabi-
lointijärjestyksen olisi voinut toteuttaa hieman toisin. 

Muotoilu  ja  tiivistäminen stabiloinnin jälkeen saatiin tehtyä erikoiskovabitu-
mistabilointia nopeammin. Nopeus oli sekä lyhyemmän stabiloitavan osuu-
den että välittömästi stabiloinnin jälkeen tehdyn muotoilun  ja jälkitiivistyksen 

 ansiota. Tosin  300  metrin osuus  on  vielä liian pitkä kerralla stabiloitavaksi 
osuudeksi,  sillä  pientenkin viivästysten takia stabiloinnin  ja jälkitiivistyksen 

 välinen aika saattaa venyä jopa yli  tunnin  mittaiseksi. Pehmeällä bitumilla 
stabiloitaessa  on  kuitenkin etuna, että stabiloitu kerros tiivistyy kohtuullisesti 
vaikka stabiloinnista olisikin kulunut  jo  hieman pitempi aika.  

6.1.4  Tutkimustulokset 

Osu udelta tehtiin poikileikkaussarjat kandesta poikkileikkauksesta. Ajallisen 
sarjan kappaleet tehtiin samoilta paalu lu kemilta kuin poikkileikkaussarjat. 
Poikkileikkaussarjat tehtiin paaluilta  32420 (plx)  ja  32560 (plz). Poikkileik- 
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kaussarjan massanäytteet  otettiin kuvan  21  kaavion mukaisesti. Näytteet  1 
 ja  2  ovat reunanäytteitä, näytteet  4  ja  6 kaistanäytteitä  ja  näytteet  3  ja  5 

saumanäytteitä. 

1 	 4 
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Kuva  21.  Poikkileikkaussarjojen näytteenottokaa yb 

Halkaisuvetolujuudet 

Koesarjat koestettiin halkaisuvetokokeilla  7  vuorokauden iässä. Ajallisen 
sarjan lujuuksien keskiarvo oli  272 kPa  ja keskihajonta  29 kPa.  Keskimää-
räinen luju  us  oli noin kolmanneksen erikoiskovabitum  illa stabi loitujen  kappa-
leiden lujuudesta, mutta hajonta lujuuden suhteen oli yhtä pieni kuin eri-
koiskovabitumilla stabiloiduilla kappaleilla. 

Poikkileikkaussarjojen lujuudet  on  esitetty kuvissa  22 - 23 
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Kuva  22. 	Poikkileikkaussarja x:n halkaisuvetolujuudet 
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Halkaisuvetolujuus  (7 vrk, +10°C) 
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Kuva  23. Poikkileikkaussarja  z:n  halkaisuvetolujuudet 

Poikkileikkaussarja x:n lujuuksien  keskiarvo oli  244 kPa  ja  keskihajonta  22 
kPa. Plz:n lujuuksien  keskiarvo oli  280 kPa  ja  keskihajonta  27 kPa.  Poikki-
leikkaussarjojen hajonnat olivat kovalla bitumilla stabi loitujen koekappalei

-den  tavoin pienet. Plx:n  ja  plz:n  tulokset ovat keskenään lähes yhtenevät, 
joten tältä osin lopputulos  on kovabitum istabilointiakin tasalaatuisempi. 

Kantavuusmittaukset 

Kantavuusmittaukset  tehtiin noin  6  viikkoa stabilointityön jälkeen. Muista 
kohteista poiketen kantavuusmittaukset tehtiin Benkelman-palkilla. Mittauk-
set tehtiin päällysteen AB:n päältä. Mittaukset tehtiin koeosuudelle  50  met-
rin välein siten, että joka toinen mittaus tehtiin vasemmalta kaistalta  ja  joka 
toinen oikealta kaistalta. 

Kantavuusmittausten  E2-arvojen keskiarvo VBST-osuudella oli  253 MPa  ja 
 keskihajonta  34 MPa. 

Kovabitum istabiloidulta  osuudelta samanaikaisesti mitattujen kantavuuksien 
keskiarvo oli  251 MPa  ja  keskihajonta  22 MPa. BST-osuudelta viikkoa myö-
hemmin mitattujen pudotuspainomittausten keskiarvo oli  273 MPa  ja  keski- 
hajonta  38 MPa.  Tämän perusteella VBST-osuudelta Benkelman-palkilla 
mitattuja kantavuustu loksia voidaan pitää hyvinkin vertailu kelpoisina pudo-
tuspainomittauksiin verrattuina. 
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7.  SEMENTTISTABILOINNIT  

7.1  YLÖJÄRVI,  Vt  3  Soppeenmäki - Pinsiö  

7.1.1  Yleistä 

Kohde  on  sama kuin erikoiskovabitumistabiloinnissakin  (kuva  2). Maabeto-
niraken  ne sijaitsee Vaasaan menevällä ajoradalla bitumistabiloidu  n  osuu-
den jälkeen. Osuus  on  pituudeltaan noin  1000 m  ja  sijaitsee paaluvälillä 

 4980 - 6070. Stabiloitu  kerros  on bitumistabiloinnin  tavoin kantava kerros. 

Sernenttistabilointi  tehtiin  6.7.1995. Säätila  oli puolipilvinen/aurinkoinen se-
kä tuulinen. Lämpötila oli noin  ±20 °C. Stabilointiurakoitsijana  oli Lem-
minkäinen Oy.  

7.1.2  Koerakenne 

Stabiloitu  rakenne kerrospaksuuksineen osuudella  on  

Päällyste 	SMA  25/1 20  

Kantava 	200 mm  
Jakava 	300 mm 

Suodatin  tai 600 mm 
Maapenger 

(kumibitumi) paaluvälillä  4980 - 5500 
(B70/100) paaluvälillä 5500 - 6070 

SrM  0-32 mm  ja kivituhka  0-4 mm 
Sr 0-100mm  

Kantavan kerroksen stabilointisyvyys oli  190 mm  ja  normaali stabilointile-
veys  9,0 m. 

Kiviaineksena  osuudella oli sama kiviaines kuin bitumistabiloidulla osuudel-
la. Alustava suunniteltu sementtimäärä stabiloinnissa oli  16 kg/rn2  eli  3,5 %. 

 Ennen stabilointia määrää lisättiin kuitenkin siten, että sementtimääräksi tuli 
 1 7 kg/rn2  eli noin  3,7 %. Sementin kokonaismenekin  mukaan laskettuna 

sementtimääräksi tuli  16,7 kg/m 2  eli suunnitellusta määrästä jäätiin hyvin 
vähän. Sideaineena käytetty sementti oli Yleissementti CEM  Il  B 42,5. 

7.1.3  Stabilointityön  toteutus 

Stabilointikalustona  oli stabilointijyrsin, vesisäi liöllä varustettu kuorma-auto, 
tiehöylä  sekä kaksi jyrää. Lisäksi kalustoon kuului traktorivetoinen  semen-
tinlevitin. 

Stabilointijyrsin  oli  CAT RR-250 merkkinen jyrsin,  jonka sekoitusrummun 
työleveys oli  2,4 m. Esitiivistyksessä  käytetty jyrä oli kaksivalssinen, noin  8 
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tonnin painoinen teräsvaissijyrä. Jälkitiivistyksessä käytetty jyrä oli  10,5 
 tonnin painoinen kumipyörävetoinen täryvaissijyrä. 

Kantava kerros levitettiin, muotoiltiin  ja tiivistettiin  kuten  bitum istabiloidulla 
osuudellakin.  Kantava kerros kasteltiin lähelle optim ivesipitoisuutta ennen 
sementin levittämistä. Sementti levitettiin noin  200  metrin pituisina jaksoina 

 koko  tien leveydelle. 

Sementin  levittämisen jälkeen jakso stabiloitiin paikallasekoituksena neljänä 
koneenleveytenä. Stabiloinnissa ajettiin  ensin  kolme koneenleveyttä sa-
maan suuntaan, minkä jälkeen stabilointijyrsin käännettiin  ja  viimeinen  ko-
neenleveys stabiloitiin  vastakkaiseen ajosu untaan. Normaalia leveämmissä 
kohdissa stabiloitavien kaistojen lukumäärä oli  1-2  kaistaa enemmän. Heti 
stabiloinnin jälkeen kerros tiivistettiin vaissijyrällä kandella jyrän ylityskerral

-la.  Muotoilu aloitettiin kun kaksi koneenleveyttä oli stabiloitu. Muotoilun jäl-
keen stabiloitu kerros tiivistettiin kumipyörävetoisella täryvalssijyrällä. Jälki-
tiivistysmäärä oli  5-6 ylityskertaa.  

Kun noin  200  metrin mittainen jakso oli stabiloitu  koko  leveydeltään aloitet-
tiin seuraavan jakson stabilointi edellistä vastaavalla tavalla. Näin menetel

-tim  kunnes  koko  1000  metrin sementtistabilointiosuus oli kokonaisuudes-
saan stabiloitu. 

Kokemuksia  stabilointityöstä 

Stabilointityön  aloitus viivästyi joitakin tunteja stabilointijyrsimen huoltotöi
-den  johdosta. Koneiden liikkuminen  jo levitetyn sementin  päällä aiheutti 

sementin epätasaista leviämistä suuren sementhmäärän  (1 7 kglm2)  takia. 
Lisäksi voimakas  ja puuskittainen  tuuli pöllytti jonkin verran sementtiä levi-
tyksen yhteydessä. Näiden vaikutus lienee kuitenkin merkityksetön stabi-
loinnin lopputuloksen kannalta. Sitä vastoin stabiloitavan osuuden poikki 
kulkeneen tien liikenne pöllytti suuren osan sementistä sivuille  ja  tuulen 
vietäväksi. Leveyttä liikennöidyllä kohdalla oli noin  4...5  metriä eli haitta oli 

 vain  paikallinen. Tällä kohdalla sementtimäärä kuitenkin jäi muuta osuutta 
pienemmäksi. 

Stabilointityö  sujui ilman suurempia katkoksia. Myös stabiloidun kerroksen 
muotoilu  ja  tiivistäminen sujui ongelmitta. Kiviaineksen lajittumista esiintyi 
hyvin vähän. Tosin reunoilla karkean kiviaineksen suurempi osuus oli silmin 
havittavissa. Kiviaineksen vesipitoisuus pysyi optimissaan hyvin  ja  melko 
tasaisestikin. Vesipitoisuusmittausten keskiarvo oli  4,9 %  ja keskihajonta 

 0,5 %.  Tämän ansiosta saavutettiin myös tiiveysmittauksissa kohtuullisen 
hyvät tiiveysasteet. Tiiveysmittausten keskiarvo oli  95,9 %  ja keskihajonta 

 1,7%. 



62 
	

Erikoiskovabitu m istabilointikokeilut 1995 

SEMENTTISTAB  ILO  INNIT  

7.1  .4Tutkimustulokset 

Stabiloidulta  osuudelta tehtiin ajalliset sarjat sekä kaksi poikkileikkaussar
-jaa. Massanäytteet ajal  listen  sarjojen koekappaleisiin otettiin bitumistabi-

loinnin tavoin viidestä eri näytteenottokohdasta. Näytteenottokohdat valittiin 
satunnaisesti eri paaluluvuilta sekä eri stabilointikaistoilta. Jokaisesta näyt-
teenottokohdasta tehtiin neljä rinnakkaiskappaletta. 

Poikkileikkaussarjat  tehtiin kandelta eri paalulta. Massat koekappaleisiin 
otettiin kuvan  24  näytteenottokaavion  mukaisesti. Kuvassa  on  esitetty myös 
poikkileikkauksen stabilointijärjestys ajosuuntineen. Massanäytteet  1, 2  ja  4 

 ovat reunanäytteitä, näyfteet  3  ja  5  saumanäytteitä  ja  näyte  6  kaistanäyte.  

1 	2 Li 

2 	3 	4  

Kuva  24.  Poikkileikkaussarjojen näytteenottokaavio 

Puristuslujuudet 

Stabilointikappaleiden  ajalliset sarjat koestettiin  7, 28  ja  90  vuorokauden 
iässä. Ajatusten sarjojen puristuslujuuksien keskiarvot  ja keskihajonnat  on 

 esitetty tautukossa  14.  

Taulukko  14.  Ala/listen  sarjojen puristuslujuudet  ja  lujuuksien keskihajonnat 

Puristuslujuuslujuus MPa 
___________ 7vrk 	28vrk 	90vrk  

keskiarvo  11,2 	16,0 	21,4  
keskihajonta  2,2 	3,0 	3,2  

Poikkileikkaussarjojen  kappaleet koestettiin  7  vuorokauden iässä. Poikki-
leikkaussarjojen puristuslujuudet  on  esitetty kuvissa  25  -  26.  
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Kuva  25.  Poikkileikkaussarja x:n puristuslujuudet  

Vt  3 (SST) 
Poikkileikkaus  z 

20,00  _________ 

18,00 •zl  

£z2 
16,00  --- 

U) ft 	X .z3 
14,00  xz4  

---------------- 

S 
12,00 

----- -------------- - -------- --- - - 

--- s 	---------------------- 5---- •z5 
4 

10,00  ,Az6  

.Aikasaria  8,00  

-- 

-- 

6,00 I I I 

0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 7 	8  

Kuva  26.  Poikkileikkaussarja  z:n puristuslujuvdet 

Poikkileikkaussarja x:n lujuuksien  keskiarvo  on 13,3 MPa  ja  keskihajonta 
 1,9 MPa. PIz:n lujuuksien  keskiarvo  on 12,9 MPa  ja  keskiarvo  2,5 MPa. 

Poikkileikkaussarjojen lujuudet  ovat hieman ajallista sarjaa suuremmat  ja 
 hajonnat suunniJleen  saman suuruiset. 

Halkaisuvetol ujuudet 

Halkaisuvetoluju udet  määritettiin viiden koekappaleen sarjasta  90  vuoro-
kauden iässä. 
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Koesarjan halkaisuvetolujuuksien keskiarvo oli  2533 kPa  ja keskihajonta 
 389 kPa. 

Pudotuspai  nom ittau kset 

Pudotuspainomittaukset  tehtiin noin neljä viikkoa stabiloinnin jälkeen. Pudo-
tuspainomittaukset tehtiin päällysteen päältä  50  metrin välein. Päällysteenä 
oli SMA  25/120.  Vasemmalta kaistalla mittaukset tehtiin  koko  osuuden pi-
tuudelta. Oikealta kaistalta mittaukset tehtiin  vain paaluvälillä 4980 - 5210.  

Oikealta kaistalta mitattujen kantavuuksien keskiarvo oli  593 MPa  ja  keski- 
hajonta  103 MPa.  Samalta paaluväliltä vasemmalta kaistalta mitattujen 
kantavuuksien keskiarvo oli  476 MPa  ja keskihajonta  71 MPa. Koko  osuu-
delta mitattujen kantavuuksien  keskiarvo oli  538 MPa  ja keskihajonta  76 
MPa. 

7.2  HIRVENSALMI,  Vt  5 Hurus - Lahnaniemi 

7.2.1  Yleistä 

Kohde  on  sama kuin  vt  5:n erikoiskovabitumistabilointikohde  (kuva  6). Tie- 
linjan oikaisusta  on  ensin  1140 m bitumistabiloitua  sekä ABK-rakennetta  ja 

 loput  2900 m sementtistabiloitua  rakennetta. Sementtistabiloitu osuus alkaa 
bitumistabilointiosuuden jälkeen paalulta  48500  ja  jatkuu oikaisun loppuun 
asti paalulle  51400. 

Sementtistabilointi  tehtiin viikolla  30. Sementtistabiloinnin koesarjat  tehtiin 
 27.7.1995 stabiloidulta  osuudelta, paaluväliltä  48500-491 00. Säätila stabi-

loinnin  aikana oli puolipilvinen  ja  lämpötila noin  +20 00  Stabilointiurakoitsi
-jana  oli Andament Oy.  

7.2.2 Koerakenne 

Stabiloitava  kerros oli kantava kerros kuten bitumistabiloinnissakin. Stabi-
lointisyvyys oli  180 mm  ja sementtimäärä  4 %  eli  15,6 kg/rn 2. Kivlaineksena 

 oli Kauniston kalliomurske  ja sideaineena Yleissementti CEM Il  B 42,5. 

Maabetoniosuus  jakautuu alusrakenteen mukaan kahteen osuuteen kuten 
ABK-osuuskin. Rakenteet osuuksilla ovat; 
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p/v  48500-5 1080 
Päällyste 	50 mm 	AB 20/1 20  
Kantava 	60mm 	ABK32/150 

180mm MB32  
50 mm 	tasauskerros KaM 0-32 mm 

Alusrakenne 	 Louhepenger + kii!ausmurske  100 mm 

p/v  51080-51400  
Päällyste  50 mm AB 20/1 20  
Kantava  60 mm ABK  32/1 50 

180mm MB32  
50 mm tasauskerros KaM  0-32 mm  

Jakava  300 mm KaM  0-80 mm 
Alusrakenne hiekkapenger/leikkaus 

7.2.3Stabilointityän  toteutus  

Stabilointikalusto  oli sama kuin bitumistabiloinnissakin lukuunottamatta 
sideainesäiliöllä varustettuja autoja. Stabilointijyrsimen lisäksi oli vesiauto, 
tiehöylä sekä kumipyöräjyrä  ja kumipyörävetoinen täryvalssijyrä.  

Valmiiksi muotoiltu  ja  tiivistetty kantava kerros kasteltiin suunnilleen optimi-
vesipitoisuuteensa ennen stabilointia. Sementti levitettiin traktorivetoisella 
sementinlevittimellä noin  200 m:n pituisina  jaksoina. Tämän jälkeen stabi-
lointi tehtiin saman mittaisina jaksoina  3-4:nä stabilointikaistana. Stabilointi 

 tehtiin emulsiostabiloinnin tavoin  koko tiepenkereen  leveydeltä. 

Stabilointi  aloitettiin vasemmasta reunasta, minkä jälkeen seuraavat kaistat 
ajettiin samaan suuntaan. Vierekkäisten kaistojen limitys oli noin  10 cm. 

 Heti stabilointijyrsimen perässä tehtiin esitiivistys kumipyöräjyrällä. Tiivis-
tysmäärä oli  2 ylityskertaa.  Muotoilu aloitettiin kun kaksi stabilointikaistaa oli 
ajettu. Jälkitiivistys tehtiin heti muotoilun perässä. Jälkitiivistysmäärä oli  5-6 
ylityskertaa.  

Kokemuksia  stabilointityöstä 

Stabilointityö  sujui keskeytyksittä. Tehokkuutta vähensi ainoastaan jokaisen 
stabilointikaistan jälkeen tapahtuva jyrsimen siirto takaisin seuraavan stabi-
lointikaistan alkuun. Sementinlevityksessä esiintyi jonkin kerran pientä yli-
vuotoa, mutta muuten sementtimäärä pysyi suunnitellun suuruisena. 

Stabilointisyvyys  oli hieman suunniteltua suurempi. Esitiivistyksen jälkeen 
mitattu stabilointisyvyys oli keskimäärin  200 mm.  Lopullisen tiivistyksen vai-
kutuksesta stabiloidun kerroksen keskimääräinen paksuus lienee kuitenkin 
ollut melko lähellä suunniteltua  180  mm:n paksuutta. Tiivistyksen jälkeen 
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mitatut tiiveysasteet olivat keskimäärin  96,5 %  eli vaaditusta  97  %:sta  jäätiin 
 vain  hyvin vähän.  

7.2.4  Tutki mustu  lokset  

Osuudelta tehtiin poikkileikkaussarjat sekä yksi ajallinen sarja  7  vuorokau-
den lujuuskokeisiin. Poikkileikkaussarjat tehtiin paaluilta  48520 (plz)  ja 

 48940 (plx). Massanäytteet  otettiin kuvan  27  kaavion mukaisesti. Näytteet 
 1, 2  ja  5  ovat reunanäytteitä, näyte  4 kaistanäyte  ja  näytteet  3  ja  6 sauma

-näytteitä.  

1 

1 	2 
	

3 	4  

Kuva  27.  Poikkileikkaussarjojen näytteenottokaa yb 

Puristuslujuudet 

Koesarjat koestettiin  7  vuorokauden iässä. Ajallisen sarjan puristuslujuuksi
-en  keskiarvo oli  11 ,0 MPa  ja keskihajonta  1 ,7 MPa. 

Puristuslujuustulokset  on  esitetty kuvissa  28 - 29. Poikkileikkaussarja x:n 
lujuuksien  keskiarvo  on 9,9 MPa  ja keskihajonta  3,2 MPa. Plz:n lujuuksien 

 keskiarvo  on 10,9 MPa  ja keskihajonta  3,1 MPa. Lujuudet  ovat suunnilleen 
ajallisen sarjan suuruiset, mutta hajonnat suurempia. Ylöjärven sementtis-
tabiloinnin poikkileikkaussarjoihin verrattuna hajonnat ovat selvästi suurem-
mat, vaikka lujuudet ovat hieman pienempiä. 
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vt  5 (SST) 
Poikkileikkaus x 
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Kuva  28.  Poikkileikkaussarja x:n puristuslujuudet  

Vt  5 (SST) 
Poikkileikkaus z 

18,00 

16,00 
14,00 

12,00 

10,00  
- 	8,00  
- 	6,00 

4,00 

2,00 

S 

x ---------- 

• 	S 
0  

• zl  

A z2 

 •  z3 

x z4 

 •  z5 

z6  
• aikasarja  

0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8  

Kuva  29.  Poikkileikkaussarja  z:n puristuslujuudet 

Pudotuspainomittaukset 

Pudotuspainomittau kset  tehtiin neljä viikkoa stabiloinnin jälkeen. Mittaukset 
tehtiin valmiin rakenteen päältä. 

Kantavuusmittausten  keskiarvoksi saatiin  1042  MPa  ja  keskihajonnaksi  326 
 MPa. 
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8.  MASUUNIHIEKKASTABILOINTI  

8.1  HAAPAVESI, kt  85  Karsikas - Puusaari  

8.1.1  Yleistä 

Kohde  on  sama kuin Haapaveden bitumistabiloinnissakin eli kantatie 85:llä, 
välillä Karsikas-Puusaari  (kuva  14).  Tieosuuden parannustoimenpiteenä oli 
masuunihiekkastabilointi, missä käytettiin aktivaattorina sementtiä. Routa-
vauriopaikoissa käytettiin lisäksi teräsverkkoja rakenteen vahvistamiseksi. 
Masuunihiekkastabiloidusta osuudesta valittiin vertailuosuudeksi bitumi-
stabiloinnille kaksi lyhyempää osuutta, jotka sijaitsevat välittömästi bitumi-
stabilointiosuuden jälkeen. 

Vertailuosuuksien stabilointi  tehtiin  10.6.1995. Säätila stabiloinnin  aikana oli 
puolipilvinen  ja  lämpötila noin  20 °C. Stabilointiurakoitsijana  oli Andament 
Oy.  

8.1.2  Koerakenne  

Vanhan tierakenteen kokonaispaksuus oli  0,7 - 1 ,4 m  ja  kantavan kerrok-
sen  150 - 300 mm.  Kantavan kerroksen kiviaineksen maksimiraekoko oli 

 55...64 mm,  mutta joissakin paikoissa kiviaineksessa oli jopa  100  mm:n 
suuruisia kiviä. 

Stabiloitava  kerros oli vanhan rouhitun päällysteen  ja  kantavan kerroksen 
seos. Stabilointisyvyys oli  200 mm  kuten erikoiskovabitumistabiloinnissakin. 
Stabiloinnissa käytetty kuonahiekkamäärä oli  5 %  ja sementtimäärä  1,5 %. 
Vertailuosuuksilla  ei käytetty teräsverkkovahvisteita. Stabi loidun kerroksen 
päällä  on  pehmeä asfalttibetoni PAB-B 16/40.  Lopullinen kulutuskerros  on 
AB 18/90. 

8.1  .3Stabilointityön  toteutus 

Stabilointikalustona  oli stabilointijyrsin, vesiauto, tiehöylä sekä kaksi jyrää. 
Lisäksi stabiloitavan kerroksen esikäsittelyssä käytettiin asfalttijyrsintä sekä 
trakto rivetoista jyrsi ntä. Sementin levittäm  isessä  käytettiin traktorivetoista 
sementinlevitintä  ja masuu nih iekan  levittämisessä kuorma-autoon kiinn itet-
tyä ajosirotinta. 

Stabitointijyrsimenä  oli  Cutter merkkinen jyrsin. Jyrsimen sekoitusrummun 
työleveys  oli kiinteä  2,5 m. Höylä  ja jyräkalusto  oli sama kuin kovabitumis-
tabiloinnissa käytetty kalusto. Esitiivistyksessä käytetty jyrä oli kumipyörä-
jyrä, minkä paino oli noin  20  tonnia. Jälkitiivistyksessä  käytetty jyrä oli  11,5 

 tonnin painoi nen kumipyörävetoinen täryvalssijyrä. 
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Vanha  AB-kerros jyrsittiin asfalttijyrsimellä  ja sekoitettiin kantavaan  kerrok-
seen traktorivetoisella esijyrsimellä. Ennen varsinaista stabilointia esijyrsityn 

 ja  muotoillun kerroksen pintaan ajettiin kuorma-autoon kiinnitetyllä ajosirot-
timella masuunikuonahiekkaa noin  20 kg/rn 2 . Stabiloitava  kerros kasteltiin 
lähelle optimivesipitoisuutta ennen sementin levittämistä. Sementti levitettiin 
traktorivetoisella sementin levittimellä. 

Heti sementin levittämisen jälkeen tehtiin varsinainen stabilointijyrsintä. 
Stabilointi tehtiin lyhyinä, korkeintaan noin  300  metrin pituisina paloina. 
Stabilointi tehtiin kolmena koneenleveytenä siten, että  ensin  ajettiin kaksi 
kaistaa samaan suuntaan  ja  viimeinen kaista näitä vastaan. 

Verkko-osuuksilla verkot asennettiin heti stabiloinnin jälkeen. Verkko-osuu-
det tehtiin huomattavasti lyhyempinä paloina kuin verkottomat osuudet. 
Puolet stabiloidusta kerroksesta kaivettlin kaivinkoneella kasalle keskelle 
ajorataa. Tämän jälkeen verkot asennettiin käsityönä yksi kerrallaan  ja 

 peitettiin kaivinkoneella. Verkkojen peittämisen jälkeen osuus muotoiltiin 
tiehöylällä lopulliseen muotoonsa  ja tiivistettiin jyräämällä.  Verkkojen asen-
tamisen vaikeuden takia menetelmää kuitenkin muutettiin siten, että verkot 

 asen nettiin stabiloidun  kerroksen päälle ennen päällysteen levittämistä. 

Kokemuksia stabilointityöstä 

MaHk-stabilointi  eteni bitumistabilointia huomattavasti joutu isammin. Seura - 
tuilla osuuksilla  ei  tullut viivytyksiä  tai  katkoja stabilointityöhön. Tosin vesipi-
toisuuden hallitseminen  ja  tasaiseksi saaminen olisi syytä olla tarkempaa, 

 sillä  erot kiviainesnäytteiden vesipitoisu uksissa olivat silmin havaittavissa. 
Koekappaleita tehdessä eri kohdista otettujen massojen vesipitoisuudet 
olivat selvästi toisistaan poikkeavia. Jopa samasta poikkileikkauksesta ote-
tuissa massoissa saattoi havaita suuria vesipitoisuuseroja. 

Osuuksien liikenteellä pitäminen stabilointityön aikana aiheutti ongelmia 
erityisesti sementin levityksen kannalta. Kerralla  koko  tien leveydelle levite-
tyn sementin päällä kulkenut liikenne pöllytti sementtiä  ja  heitti osan se-
mentistä pientareille  ja  ojiin.  

8.1  4TutkimustuIokset 

MaHk-stabiloidusta  rakenteesta tehtiin kaksi poikkileikkaussarjaa  ja  ajalli-
nen sarja. Poikkileikkausssarjojen näytteet otettiin paaluilta  2440 (plz)  ja 

 2500 (plx). Poikkileikkaussarjojen massanäytteet  otettiin kuvan  30  kaavion 
mukaisesti. Näytteet  1  ja  2  ovat reunanäytteitä, näyte  3 saumanäyte  ja 

 näyte  4 kaistanäyte.  Kuvassa  on  esitetty myös kaistojen stabilointijärjestys 
sekä ajosuunnat. 
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Kuva  30.  Poikkileikkaussarjojen näytteenottokaa yb 

Puristusi ujuudet 

Stabilointikappaleet koestettiin  7  vuorokauden ikäisinä. Ajallisen sarjan 
puristuslujuuksien keskiarvo oli  1,3 MPa  ja keskihajonta  0,4 MPa. 

Poikkileikkaussarja x:n lujuuksien  keskiarvo oli  1 ,5 MPa  ja keskihajonta  0,3 
MPa. Plz:n lujuuksien  keskiarvo oli  1,0 MPa  ja keskihajonta  0,2 MPa. 
Poikkileikkaussarjojen puristuslujuudet on  esitetty kuvissa  31 - 32. 

Karsikas (SSl) 
Poikkileikkaus  x 

• xl  

x2 

 •  x3 

x x4 

 • Sarja5  

----------- 

---$  x 

0 	1 	2 	3 	4 	5 	6  

Kuva  31.  Poikkileikkaussarja x:n puristuslujuudet 
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Karsikas (SSl) 
Poikkileikkaus  z 
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• Alkasarja  
--------- ------------------ 

I I 0,00 
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Kuva  32.  Poikkileikkaussarja  z:n  puristuslujuudet  

Pienet lujuudet olivat ongelma pu ristuskokeissa käytettyjen parametrien 
takia. Käytetyillä asetuksilla voimaohjaukselle siirtyminen tapahtuu vasta, 
kun kuormitus  on  suuruudeltaan noin  1,0 MPa.  Tämän seurauksena  on, 

 että edellämainittua pienempilujuuksisten kappaleiden lujuudet jäävät suh-
teessa pienemmiksi kuin mainittua suurempiluju uksiset kappaleet. Käytän-
nössä tästä johtuvat erot tuskin nousevat edes  0,5 MPa:n suuruisiksi  eli 
tässä tapauksessa ongelma lienee lähes merkityksetön. 

Pudotuspainomittau kset 

Pudotuspainomittaukset  tehtiin vajaat  6  viikkoa stabiloinnin jälkeen. Stabi-
loidulta osuudelta tehdyt pudotuspainomittaukset ovat paaluväleiltä  650 - 
1350  ja  2200 - 3000.  Mittaukset ovat  50  metrin välein PAB-B:n  päältä  ja 

 vuorotellen kummaltakin kaistalta. 

Masuunihiekalla stabiloidun  osuuden kantavuudet olivat  BST-osuutta suu-
remmat.  E-arvojen keskiarvo oli  470  MPa  ja keskihajonta  82 MPa. 
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9.  TUTKIMUSTULOSTEN ANALYSOINTI 

 9.1  Stabilointitölden  toteutus  

Bitumiemulsiostabilointi  ei poikkea työmenetelmien osalta vaahtobitumi-
stabiloinnista.  Emulsion  käytön etuna  on  kuitenkin, että tällöin vältytään 
kuuman sideaineen käsittelyltä.  Emulsion  etuna  on  myös kovempien bitumi-
laatujen käyttömandollisuus. Bitumia  Bl  00/1 50  kovemman bitumin vaandot-
tammen  on  vaikeaa, kun taas emulsiossa voidaan käyttää huomattavasti 
tätä kovempiakin sideaineita. 

Saadut kokemukset osoittivat kuitenkin, että erikoiskovan bitumin  emulsion 
 käyttö sideaineena tuo stabilointityölle omat vaatimuksensa  ja  rajoituksen-

sa. Esimerkiksi stabilointijyrsimen putkistoihin jääneen  emulsion  murtumi-
nen aiheuttaa suodattimien  ja ruiskutussuuttimien tukkeutumista.  Samoin 
putkistoon jäänyt vanha bitumi voi tukia sekä suodattimet että suuttimet. 
Kuumaa sideainetta käytettäessä tukokset saadaan monesti poistettua kier-
rättämällä sideainetta putkissa, mutta kylmää sideainetta käytettäessä ai-
noa mandollisuus  on suodattimien  ja suuttimien  puhdistus sekä putkistojen 
lämmittäminen. Tämän takia  on  tärkeää, että putkistot puhdistetaan huolel-
lisesti stabilointityön päättyessä. Varsinkin silloin, kun käytetään kuumaa 
sideainetta  ja  siirrytään seuraavaksi käyttämään emulsiota. Huolellinen 
puhdistaminen koskee stabilointijyrsimen lisäksi myös sideainesäiliöitä. Säi

-hän  pohjalle jääneen bitumin irtoaminen säiliön pohjalta lämpimän  emulsion 
 vaikutuksesta aiheutti useita suodattimien tukkeutumisia stabilointitöiden 

aikana.  

Bitum iemulsion  runsas vaahtoam  men  hidasti sideaineen pumppaamista  ja 
sideainesäihiöiden  täyttämistä. Tämän seurauksena oli edelleen säiliöiden 
täyttökertojen lisääntyminen  ja stabilointityön  hidastuminen. Ongelma 
esiintyi erityisesti täytettäessä säihiöitä yläkautta. Täytön muuttaminen ala- 
kautta tapahtuvaksi poisti vaahtoamisen lähes kokonaan, joten  se  lienee 
suositeltavaa vastaisuudessakin. 

Sideaineen  murtuminen  ja massan kovettuminen  määrää myös stabiloidun 
kiviaineksen työstettävyysajan. Erityisesti kovia bitumeja (tunkeuma <  50 
1/10 mm)  käytettäessä tiivistäminen saattaa olla vaikeata  tai  jopa mando-
tonta,  jos massa  ehtii kovettua ennen tiivistämistä. Pehmeämpiä bitumeja 
käytetäessä tiivistäminen onnistuu vielä  emulsion  murtumisen jälkeenkin, 
mutta jyräyskertoja lisäämällä. Koekohteissa tehtyjen havaintojen perusteel-
la maksimi työstettävyysaika erikoiskovabitumistabiloinnissa oli kiviainek-
sesta riippuen  1-1 ,5  tuntia.  Massan  vesipitoisuuden kohoaminen optimive-
sipitoisuutta suuremmaksi lisäsi työstettävyysaikaa vielä tätäkin pitemmäksi.  

Paras  lopputulos saadaan, kun rakenteen muotoilu  ja  tiivistäminen voidaan 
tehdä kerralla  koko  tien leveydeltä. Tämän takia stabilointi tulee tehdä niin 
lyhyissä osuuksissa, että stabiloidun osuuden muotoilu  ja  tiivistys ehditään 
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tehdä  koko  leveydeltään ennen kuin sideaine ehtii murtua  ja  jähmettyä. 
Koekohteissa kerralla stabiloitujen jaksojen pituudet olivat  140-800 m.  Pää-
sääntöisesti stabiloitavat jaksot olivat liian pitkiä, erityisesti EKB-osuuksilla, 
siltä ylimääräisten pysähdysten takia kesti jopa useita tunteja ennen kuin 
osuus oli kokonaan muotoiltu  ja  tiivistetty. Tästä oli taas seurauksena, että 
tiiveysasteet jäivät useita prosenttiyksiköitä tavoiteltua pienemmiksi. Suu-
rimpana syynä liian pitkiin osuuksiin vaikutti olevan  se,  että urakoitsija ei 
tuntenut riittävästi  BIE-EKB:n  ominaisuuksia eikä työnjohto pystynyt selos-
tamaan lyhyiden stabilointijaksojen merkitystä työntekijöilleen. 

Kerralla stabiloitavan osuuden pituus määräytyy pääasiassa tien poikkileik-
kauksen  ja stabilointikaistojen  määrän mukaisesti. Suositeltava maksimipi-
tuus osuudelle voisi olla noin  200  metriä,  jos stabilointikaistoja  on  enemmän 
kuin  2  kappaletta poikkileikkausta kohti. Leveissä poikkileikkauksissa  on 

 kiinnitettävä erityistä huomiota myös työn suunnitteluun. Oikealla stabilointi-
järjestyksellä väitetään suuret rinnakkaisten kaistojen limitykset sekä mah-
dolliset poikkileikkau kseen  tu levat  ylimääräiset sau makohdat. 

Stabilointijyrsintä  saattaa aiheuttaa vähäistä kiviaineksen lajittumista sekoi-
tusrummun reunoilla, mutta tämä lienee merkityksetöntä verrattuna kerrosta 
levitettäessä  ja muotoiltaessa  tapahtuvaan lajittumiseen. Erityisesti Haapa-
veden  ja Hirvensalmen  kohteissa kiviaineksen lajittuminen oli runsasta tien 
reunoilla. Stabiloinnin jälkeen tapahtuva muotoilu lajittaa pinnassa olevaa 
kiviainesta erittäin paljon,  jos emulsio  on  alkanut  jo  murtua. Tämän takia  on 

 tärkeää, että stabiloitava rakenne  on  muotoiltu lopulliseen muotoonsa  ja 
tasaukseensa jo  ennen stabilointia. 

Kiviai neksen lajittu  mista  esiintyi myös asemasekoitteisessa bitumistabiloin
-nissa.  Syynä tähän oli  massan lajittuminen jo  aseman varastosiilossa sekä 

siilosta auton lavalle lastauksessa. Lisäksi  emulsion  osittainen murtuminen 
ennen levittämistä  ja  tiivistämistä heikensi saatua lopputulosta. 

Kuumasekoitteisten ABK-rakenteiden levitystöissä ei esiintynyt erityisiä on-
gelmia. Paksujen (>200kg/rn 2) kerrosten tiivistäminen oli vaikeaa,  jos massa 

 ehti jäähtyä liiaksi. Tämän takia paksut laatat onkin parasta levittää use-
ammassa kerroksessa, varsinkin kovia sideaineita käytettäessä  tai  vaihto-
ehtoisesti käyttää tehokkaampaa tevittäjää  ja tiivistyskalustoa.  

9.2  Halkaisuvetolujuudet  

Ajalliset sarjat 

Täydelliset ajalliset sarjat  7, 28  ja  90  vuorokauden halkaisuvetokokeislin 
saati  in  viidestä erikoiskovan bitumin stabilointimassasta. Asemasekoit- 
teisesta massasta oli koesarjat  7  ja  28  vuorokauden kokeisiin. BST-kappa- 
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teiden lisäksi oli VBST-massasta yksi sarja  7  vuorokauden kokeisiin. Ajallis-
ten sarjojen halkaisuvetolujuuksien keskiarvot  on  esitetty kuvassa  33. 

Kt 85:n  suuret lujuudet johtuvat rakenteeseen jätetystä vanhasta  AB-pääl-
lysteestä.  Vaikka vanha bitumi otettiin huomioon suhteituksessa,  on  sen 

 vaikutus lujuuteen ollut arvioitua suurempi. Myös pienemmällä sideaine-
määrällä tehdyssä kt  76:n  kohteessa  on stabiloidussa  kerroksessa toden-
näköisesti ollut vanhaa ötjysorapäällystettä mukana,  sillä  tujuudet  ovat 
nousseet suuremmalla sideainemäärällä stabiloitujen massojen suuru isiksi 

 tai  jopa hieman näitä suuremmiksi. 

Halkaisuvetolujuudet  (+10 °C) 
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Kuva  33. BST-kappa/eiden aja/lis ten  sarjojen halkaisuvetolujuudet 
(suunnitellut sideainepItoisuudet) 

Uudella kiviaineksella tehdyissä kohteissa  (Vt  3,  vt  5) lujuudet  ovat keske-
nään suunnilleen samoja, kuten myös asemasekoitteisessa bitumistabi-
loinnissa. Kuhmon kohteen VBST-kappaleiden lujuus oli noin puolet eri-
koiskovabitumisten  BEST-kappaleiden lujuuksista. 

Tyypillistä koesarjoille  on 7  vuorokauden lujuuksien jääminen selvästi  28  ja 
 90  vuorokauden lujuuksia heikommaksi. Syynä tähän  on  todennäköisesti 

 veden  hidas poistuminen koekappaleista, eli kappaleet eivät ole ehtineet 
"kuivua" vielä  7  vuorokauden ikään mennessä. Erityisesti kt  85:n koekappa- 
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leilla  suuri sideainepitoisuus  on  hidastanut  veden  haihtumista, mikä edel-
leen  on  hidastanut  emulsion  murtumista  ja sideaineen  tartuntaa kiviainek

-seen. 

Koesarjojen  sisäiset hajonnat olivat melko suuria. Koesarjojen rinnakkais-
kappaleet olivat peräisin eri paaluilta, joten koesarjojen hajonnat kertovat 
myös rakenteen tasalaatuisuudesta. Suurimpina syinä hajontoihin olivat 
vesipitoisuuksien suuret vaihtelut sekä kiviaineksen lajittumat. Myös sideai-
neen epätasainen leviäminen vaikuttaa hajontoja  I isäävästi. 

Katkaistusta rakeisu udesta  te hdyissä  kappaleissa kiviai neksen lajittu  mat 
 eivät kuitenkaan näy niin suurina lujuuseroina kuin ne todellisuudessa olisi-

vat, joten vesipitoisuuden vaihtelut vaikuttivat todennäköisesti eniten  nfl-

nakkaiskappaleiden iujuuseroih  in. Optimivesipitoisuudessa tai  hieman sitä 
suuremmassa vesipitoisuudessa ollut  massa  tiivistyi huomattavasti parem-
min kuin kuivahko  massa. Tiiviiden koekappaleiden lujuudet  olivat poik-
keuksetta myös pienempitiheyksisten kappaleiden  I ujuuksia  suurempia. 

Erikoiskovan bitumin emulsiolla stabiloitujen  massojen lisäksi oli sarjat 
ku umasekoitteisista massoista  7  ja  28  vuorokauden halkaisuvetokokeisiin. 
Kuumamassojen sideaineina olivat  BIT-EKB  ja  B35/50. Koesarjojen halkai-
suvetolujuuksien keskiarvot on  esitetty kuvassa  34. 

-  

__ I  __ iIr:1.I :iILi 
.  A  

Kuva  34.  Kuumasekoitteisten  massojen ajallisten sarjojen  halkaisuvetolu-
juudet  (suunnitellut  sideainepitoisuudet) 
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Lujuudet  ovat selvästi bitumistabilointikappaleiden luju uksia suuremmat. 
Kuumasekoitteisilla massoilla lujuudet  7  vuorokauden iässä ovat suunnil-
leen lopullisen lujuuden suuruiset eli lujuuskasvua ei esiinny  BST-massojen 
tavoin. Tosin kuumasekoitteisten massojen hajonnat ovat saman suuruiset 
kuin  BST-massoilla. 

Poi kkilei kkaussarjat 

Poikkileikkaussarjat  olivat tiesekoitteisista kohteista. Stabiloinnin tasalaatu 
suutta tien poikkileikkauksessa  on  arvioitu vertailemalla poikkileikkaussarjo-
jen lujuushajontoja ajallisten sarjojen  7  vuorokauden lujuuksien hajontoihin. 
Bitumistabilointikohteiden poikkileikkaussarjojen lujuuksien keskihajonnat 

 on  esitetty kuvassa  35.  Kuvassa  on vertailuarvoina  esitetty myös kunkin 
kohteen aikasarjojen lujuuksien keskihajonnat. 

Halkaisuvetolujuuksien kes kihajon nat  
(7  vrk,  +10 °C) 
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Kuva  35.  Poikkileikkaussarjojen halkaisuvetolujuuksien hajonnat 
 (suunnitellut sideainepitoisuudet) 

Bitumistabilointimassojen  pienimmät hajonnat olivat kt  76:n koesarjoissa. 
Hajonnat  olivat pienimmät sekä ajalliseen sarjaan verrattuina että poikki-
leikkaussarjojen välillä. Hajonnat olivat myös absoluuttisilta arvoiltaan pie-
ni mmät. 
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Hieman kt  76:n  hajontoja  suuremmiksi nousivat  Vt  3:n  ja vt  5:n  koesarjojen 
hajonnat.  Vt  3:n  poikkileikkaussarjojen hajonnat  olivat suunnilleen saman 
suuruiset ajallisen sarjan hajonnan kanssa.  Kt 85:n  poikkileikkaussarjojen 
hajonnat  olivat keskenään saman suuruiset, mutta selkeä ero ajallisen sar-
jan hajoritaan kertoo suuresta poikkisuuntaisesta epähomogeenisuudesta.  

Vt  5:n  absoluuttiset hajonnat ovat selvästi muiden kohteiden hajontoja suu-
remmat. Selkeät erot sekä poikkileikkaussarjojen keskinälsten että poikki-
leikkaussarjojen  ja  ajallisen sarjan hajontojen välillä osoittavat että stabiloi

-dun  massan  vaihtelut olivat suuret sekä tien poikki- että pituussuunnassa. 
Suurimpana syynä tähän oli vaikeahkon tuntuinen kiviaines, jolla esiintyi 
suurta hajontaa  jo  maksimi kuivairtotiheyttä määritettäessä. Lisäksi kiviai-
neksella oli taipumus rikkoontua, välillä melko runsaastikin, tilvistämisen 
vaikutuksesta.  

9.3 Puristuslujuudet 

Puristuslujuuskokeiden  sarjat olivat  Vt  3:n,  Vt  5:n  sekä kt  85:n  kohteiden 
maabetonimassoista sekä edellämainittujen  ja kt  76:n  kohteiden emulsios-
tabilointimassoista. Ylöjärven maabetoniosu udelta tehty sarja oli täydellinen 
ajalHnen sarja  (7, 28, 90  vrk).  Muut maabetonisarjat ovat  7  vuorokauden 
iässä koestettuja sarjoja. EKB-osuuksien koesarjat  on  koestettu  90  vuoro-
kauden iässä. Koesarjojen puristuslujuudet  on  esitetty kuvassa  36.  

Puristuslujuudet  (+10 °C) 

24  ________ ________________ _________  

22 	_______ ________ 	_______________________  
20 

•7  vrk  
18  28vrk  
16  ________________--------•-•—  •90  vrk  
14  ______________ _____________  

S12  _______________________________ ________________  

1 :8  _____  

BIE -EKB  

Kuva  36. Maabetoni-  ja  EKB  -kappaleiden puristuslujuudet 
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Vt  3:n  ja vt  5:n  maabetonikappaleiden  7  vuorokauden puristuslujuudet ovat 
saman suuruisia  BST-kappaleiden lujuuksien kanssa. Pitkän ajan lujuudet 
nousevat kuitenkin paljon  BST-kappaleita suuremmiksi.  Kt 85:n  maabetoni

-kappaleiden  7  vuorokauden lujuus jäi pieneksi pienen sementtimäärän  ja 
masuunihiekalle  ominaisen hitaan lujittumisnopeuden takia. Rakenteen 
loppulujuus noussee kuitenkin moninkertaiseksi hitaan lujittumisen takia.  

BST-koesarjojen puristuslujuudet  vastaavat melko hyvin vastaavien sarjojen 
halkaisuvetolujuuksia. Puristuslujuuksien  ja halkaisuvetolujuuksien  väliseksi 
korrelaatioksi  90  vuorokauden ikäisillä kappaleilla saatiin  0.809.  Halkaisu

-veto-  ja puristuslujuuksien  korrelaatio  on  esitetty kuvassa  37. 
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Kuva  37.  Halkaisuveto-  ja  puristuslujuuksien  (90 vrk)  korrelaatio 

Maabeton iosuuksien  poi  kkileikkausten tasalaatu isu ufta  arvioitiin poikkileik-
kaussarjojen  ja  ajallisen sarjan keskihajontoja vertailemalla. Poikkileikkaus-
sarjojen  ja  ajallisen sarjan  7  vuorokauden lujuuksien keskihajonnat  on  esi-
tetty kuvassa  38. 

Kt 85:n  koesarjojen hajonnat  ovat pienten lujuuksiensa takia myös pienim-
mät. Suhteellisesti puristuslujuuksiin verrattuina  vt  3:n  koesarjojen hajonnat 

 ovat kuitenkin kt  85:n  koesarjojakin  pienemmät. Myös  vt  5:n  ajallisen sarjan 
lujuuksien hajonnat ovat suhteellisesti edellisten suuruiset, mutta poikkileik-
kaussarjojen hajonnat ovat huomattavasti suuremmat. Tämän perusteella 
puristuslujuuksien hajonnat antavat hyvinkin samansuuntaisen lopputulok-
sen kuin vastaavien kohteiden halkaisuvetolujuuksien hajonnat. 
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Kuva  38.  Poikkileikkaussarjojen puristuslujuuksien keskihajonnat  

9.4  Sideainepitoisuudet 

Sideainepitoisuudet  määritettiin kolmen koekappaleen sarjoista. Koekappa-
leita oli kaikista toteutetuista erikoiskovabitumistabilointikohteista. Koekap-
paleet olivat poikkileikkaussarjoista valitut reuna-, kaista-  ja saumanäytteet. 

 Poikkeuksena tästä olivat  vt  1:n  kohteesta otetut näytteet, jotka olivat levitti-
mestä otettuja rinnakkaisnäytteitä.  Kt 76:n  kohteesta ei ollut saumanäytettä 
vaan reunanäyte sekä kaksi kaistanäytettä. 

Koekappaleista määritetyt sideainepitoisuudet  on  esitetty taulukossa  14. 
 Taulukossa  on  esitetty myös laadunvalvonnassa saadut sideainepitoisuu

-det  sekä  Neste  Oy:n kappaleista  ja massanäytteistä tekemien sidealnepi-
toisu usmääritysten  tulokset. Koekappaleista määritetyt sideainepitoisuudet 
ovat yksittäisiä tuloksia. Massanäytteistä määritetyt sideainepitoisuudet 
ovat  2-3 rinnakkaisnäytteen keskiarvoja. 

Koekappaleista määritetyt sideainepitoisuudet  ovat selvästi suuremmat kuin 
massanäytteistä määritetyt sideainepitoisuudet. Katkaistun rakeisuuden 
takia sideainepitoisuudet nousevat suhteellisesti todellista suuremmiksi, 

 sillä poisseulotuissa  suu remmissa kivissä  on  suhteellisesti vähemmän 
sideainetta kuin hienoaineksessa  ja  pienemmissä kivissä. Tämän takia koe-
kappaleista  ja massanäytteistä määritetyt sideainepitoisuudet  eivät ole kes-
kenään suoraan vertailukelpoisia. 
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Taulukko  14.  Sideainepitoisuusmääritys  ten  tulokset  

1KK Iaad.valv.  Neste  
________________  ohje koekapp.  massa  koekapp.  massa  

reuna  5,1  
vt3  kaista  3,5 3,9 3,4  -  3,7  

sauma  6,8  
reuna  2,7  

vt5  kaista  3,5 4,8 3,2 3,9 2,8  
sauma  5,8  
reuna  4,7  

kt76  kaista  2,5 4,8 2,9 4,4 3,2  
sauma -  

reuna  3,7  
kt85  kaista  3,3 6,4  - -  4,9  

sauma  8,3  
levitin  5,3 

vii  tevitin  4,2 5,4 4,1  -  3,9  
levitin  5,1  

Massanäytteistä määritetyt sideainepitoisuudet  vt  1  :lIä  ja vt  3:lla  ovat melko 
hyvin suunnitellun mukaiset.  Vt  5:llä  jäätiin hieman suunnitellusta sideai-
nepitoisuudesta.  Kt  76:lla  ja  kt 85:llä  suunniteltua suuremmat sideainepitoi-
suudet johtuvat massassa olleesta vanhasta päällysteestä. Erityisesti kt 
85:llä vanhasta päällysteestä jäänyt bitumimäärä  on  todennäköisesti ollut 
suurempi kuin massaa suhteitettaessa  on  oletettu. 

Poikkileikkaussarjoista määritetyt sideainepitoisuudet  antavat samansu un-
taiset tulokset kuin lujuustuloksetkin. Samasta massanäytteestä tehdyt  vt 

 1:n  koekappaleet  ovat sideainepitoisuuksiltaan luonnollisesti kaikkein tasa-
laatuisimmat. Varsinaisista poikkileikkaussarjoista kt  76:n  tulokset ovat  ta

-salaatuisimmat.  Tosin kt  76:n  sarjassa ei ollut saumanäytettä.  Vt  5:n  ja  kt 
 85:n  reunanäytteiden  pienet sideainepitoisuudet kertovat kiviaineksen lajit - 

tum  isesta  tien reunalla. Saumanäytteiden sideainepitoisuudet ovat kai  kissa 
 sarjoissa selvästi reuna-  ja  kaistanäytteitä  suuremmat eli kaikissa sau-

moissa  on  näytteenottokohdassa  ollut ainakin jonkin verran limitystä. Ha-
vainnot  on  kuitenkin tehty yksittäisten tulosten perusteella, joten niitä voi-
daan pitää korkeintaan suu ntaa-antavina.  

9.5 Rakeisuudet 

Rakeisuudet  määritettiin kuivaseulonnalla TKK:n tielaboratoriossa.  Rakel - 
suudet  määritettiin taulukossa  15  esitettyjen koesarjojen kappaleista. Koe- 
kappaleiden kiviainesten rakeisuudet  on  esitetty liitteissä  3-7.  Kuvaajissa  on  
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esitetty  vertailuna  myös kunkin kohteen  kiviaineksesta ennakkokokeissa 
määritetyt rakeisuuskäyrät.  

Vertailu  rakeisu uksiin  verrattuina  koekappaleiden rakeisuuskäyrät  kulkevat 
yleensä hieman ylempänä eli  kiviaines  on  jonkin verran  hienontunutta.  Eni-
ten  hienontumista  on  tapahtunut  vt  1:n  kuumamassan kiviaineksessa.  Lä-
hes yhtä paljon  on  hienontunut  myös  vt  3:n  ja vt  5:n  koekappaleiden kiviai-
nes. Poikkilei kkauksen  eri kohdista otettujen näytteiden  rakeisuuksien  eroja 
ei voi  yksittäiskappaleiden  perusteella lähteä analysoimaan.  Suuripiirteisesti 

 näyttää kuitenkin siltä, että  kaistanäytteiden kiviaines  on  hienontunut  kaikis-
ta vähiten.  

9.6  Kantavuudet 

Eriluokkaisten  teiden  ja  erilaisten rakenteiden takia  kantavuudet  eivät ole 
keskenään vertailukelpoisia. Eri osu  uksien  rakenteet  ja  rakennepaksuudet 

 on  esitetty taulukossa  15.  Kantavan kerroksen  ABK-  ja  BST-rakenteiden 
 sideaineena  on  erikoiskova bitumi  ellei toisin mainita. 

Taulukko  15.  Koe-  ja  vertalluosuuksien  rakenteet 

_______  Kantava kerros Päällyste  
vt  1  ABK  32/200 AB 20/120 

MB 180 mm  SMA16/120 
ABK  321200 (B35/50) AB 20/120  

______ ABK  321230  (asemas.)  AB 20/1 20  
mt  180  ABK  32/240  (asemas.)  AB 16/135  
______ ABK  32/200 (B35/50) AB 16/1 20 

vi 3  BSTIMB  190 mm  KBSMA/SMA  20/120 
BST 200 mm AB 20/1 20 

vi 5 MB 180 mm  ABK  32/150  +  AB 20/120  
ABK  321200 AB 20/1 20  

______ ABK  321250 AB 20/120  
kt76 BST15Omm AB221150 

______ VBST  150 mm (B250/330) AB 22/150  
kt  85 BST 200 mm  PAB-B 16/40  +  AB 18/90  

______  MB 200 mm  PAB-B 16/40  +  AB 18/90  

Kantavuusm ittau kset  tehtiin kaikilta kovalla  bitumitla stabiloiduilta osuuksi Ita 
 sekä näiden  vertailuosuuksilta.  Joitakin poikkeuksia lukuunottamatta  kanta

-vuusmittaukset  tehtiin kaikissa kohteissa noin kuukauden kuluttua osuuk-
sien  valm  istum  isesta. Kantavuusmittaukset  tehtiin  pudotuspainomittauksina 
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Kuhmon VBST-osuutta lukuunottamatta. VBST-osuuden kantavuudet mi-
tattiin Benkelman-palkilla. 

Kantavuustulokset  on  esitetty kuvissa  39 - 40.  Kuvassa  39 on  esitetty kuu-
masekoitteisten massojen ABK-osuuksilta  ja maabetoniosuuksi Ita  mitatut 
kantavuudet. Kuvassa  40 on  esitetty  BST-osuuksien  ja VBST-osuuden 
kantavuudet. Esitetyt kantavuudet ovat osuuksilta mitattujen yksittäisten 
kantavuustulosten keskiarvoja. 

Kantavuudet  1  kk:n  iässä  

--------------------------- 

1100 

1000 '  

- ::  ---- 

800 - 

a. 
--- - 

700' // :  
--- 

600 

500  

400  
/ _______  
/  

300 

200 

100  ...:rK:. ±.: 

B1t-EKB  

Kuva  39.  ABK-  ja  MB-osuuksien  kanta vuudet  

Selkeästi suurin kantavuus  on  Vt  5:n maabetoniosuudella.  Tosin muihin 
rakenteisiin verrattuna  sen  rakenne  on  myös kaikkein massiivisin.  Vt  1:n 

 reilun vuoden ikäisen  MB-rakenteen kantavuus erottuu suuruudeltaan vielä 
muista rakenteista, mutta tämän jälkeen kantavuudet ovat saman suuruisia 

 jo  useammassa kohteessa. Kantavuudeltaan  450.. .650 MPa:n  ryhmään 
kuuluvat kuumasekoitteiset ABK-rakenteet sekä  Vt  3:n  ja kt  85:n maabetoni

-rakenteet. Paikallasekoitettujen  BST-kohteiden kantavuudet ovat tasaisesti 
 330..430 MPa:n  välillä. Myös  vt  1:n  ja mt  180:n asemasekoitteisten BST- 

osuuksien kantavuudet asettuvat tälle välille. Selvästi pienimmät kantavuu
-det,  noin  250 MPa,  ovat kt  76:n BST-  ja VBST-osuuksilla. 
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Kantavuudet  1  kk:n iassa 

12c -'i  
11'__  

--------------- 

--------------- 

ajo'. - 
0  

7OO' 

--------------- 

E 

E-EKB  B I 	/O  

Kuva  40. BST-ja VBST-osuuksien  kanta vuudet 
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10.  KUSTANNUKSET  

Koekohteiden kustannustiedot  ovat  tiepiirien ilmoittamia  kustannuksia. 
 Stabilointikustann ukset  on  jaoteltu  sideainekustannu ksi  in  ja  työkustann uk

-si.  Sideainekustannuksiin  sisältyy  sideaineen  lisäksi  sideaineen rahti  työ-
maalle.  Stabilointityön  kustannuksiin sisältyvät kaikki  työkustannukset  val

-vontakustannuksia  lukuunottamatta.  Stabilointityön  kustannuksiin kuuluvat 
myös  esijyrsinnän  kustannukset niissä kohteissa, joissa  esijyrsintä  on  tehty. 
Uusissa kohteissa sekä kohteissa, joissa  on  käytetty  lisäkiviainesta  on  il-
moitettu  kiviaineksista  aiheutuvat kustannukset. Lisäksi kaikissa kohteissa 

 on  ilmoitettu  päällystekustan  nu kset  ja  päällystetyyppi. Yksikköhinnat  eivät 
sisällä  arvonlisäveroa  eli ne ovat  nettohintoja.  

Koska kohteet sijaitsevat  eriluokkaisilla  teillä  ja  rakenteet eroavat toisistaan 
hyvinkin paljon, eivät eri kohteiden kustannukset ole keskenään vertailukel-
poisia. Kohteiden sisällä voidaan  rakennevaihtoehtoja  pitää kuitenkin 
suunnilleen  vertailukelpoisina.  Tällöinkin  on  otettava huomioon, että eri 
osuudet saattavat sijaita erilaisilla  pohjamailla  tai penkereillä.  Lisäksi pienet 

 stabilointimäärät  nostavat  koekohteiden yksikköh intoja  verrattuina kohtei-
den  perusrakenteiden  hintoihin.  

Kohdekohtaiset kustannustiedot  on  esitetty taulukoissa  16 - 20.  Kustan-
nuksiin sisältyvät kustannukset jakavan kerroksen pinnasta  ylöspän.  

Taulukko  16.  Kustannukset; Kaarina,  Vt  1 Turku  - Paimio /mtl8O Kuusis-
tonsalmi - Ladjakoski  

rakenne  m2  
Kustannukset  mklm2  

sideaine 	työ 	kiviaines 	pääDyste 	yhteensä  
as.sekoitteinen 
BST321240  10800 3,82 	16,02 	5,52 	30,23 	55,59  
(BIE-EKB,  3,5 %) AB 16/135  

ABK  32/200 
(BIT-EKB, 4,2%) 18730 3,82 	19,39 	4,60 	18,66 	46,47 
_______________ _______  AB 201120  
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Taulukko  17.  Kustannukset; Ylöjärvi,  Vt  3  Soppeenmäki - Pinsiö  

rakenne  m2  sideaine  työ  
Kustannukset  mk/m2  
kiviaines 	päällyste yhteensä  

BST  32(19cm)  
(BIE-EKB,3,5%)  6580 14,69 5,40 13,77 22,40 56,64  

SMA2O/120  

BST  32(19cm)  
(BIE-EKB,  3,8  %)  5 139 16,74 5,40 13,77 24,59 62,26  

SMA2O/1  20 

SST 32 (19 cm)  
(sem-%3,7) 5272  sistyokus-  12,90 11,36 31,27 55,53  

tannuksiin KBSMA2O/1  20  

SST32  (19 cm)  
(sem-%  3,7) 5530  sis.  tykus-  12,90 11,36 22,09 46,35  
_________________ _______ tannuksiin SMA2O/120  

Yläjärven  kiviai neskustann  u  kset  on  laskettu rakennetun kantavan kerroksen 
 pinta-alaa kohti, ei  stabiloitua  pinta-alaa kohti. Tämän takia  yhteenlasketut 

yksikkäkustan nukset  eivät täsmää  lopull isten yhteiskustannusten  kanssa. 
Alustan  liimauskustannukset sementtistabilointiosuuksilla  on  laskettu mu-
kaan  päällystekustannuksiin.  

Taulukko  18.  Kustannukset; HirvensaImi  Vt  5 Hurus - Lahnaniemi  

rakenne  m2  sideaine  työ  
Kustannukset  mk/m2  

kiviaines 	päällyste yhteensä  
BST 32 (20 cm)  
(BIE-EKB,3,5%)  6050 14,61 14,59  sistyokus-  16,46 45,66  

tannuksiin AB2O/120 

ABK  32/250 
(BIT-EKB,  4,0%) 2652 6,15 22,30 19,28 16,46 64,19  

sitom. k}c AB2O/120 

ABK32/200  
(BIT-EKB,4,0%)  4455 4,78 17,16 6,4.8 16,46 44,88  

sitom. kic AB2O/120 

SSl 32(18cm) 
(sem-%  4,0) 38 503 5,50 16,97  sistyokus-  33,05 55,52  
_______________ ________ tannuksiin  AB  + ABK 

Hirvensal  men  paikallastabiloidun  kantavan kerroksen  kiviaineskustannukset 
 sisältyvät  työkustannuksiin. ABK-osuuksilla  kantava kerros muodostuu sekä 

 sitomattomasta kiviaineksesta  että  ABK-kerroksesta,  joten kustannuksissa 
 on  ilmoitettu erikseen  sitomattoman kiviaineksen  kustannukset.  ABK:n 

 osalta  kiviaineskustannukset  sisältyvät  työkustannuksiin. 
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Taulukko  19.  Kustannukset; Kuhmo,  Kt 76 Ontojoki - Tervasalmi  

rakenne  m2  
Kustannukset  mk/m2  

sideaine 	työ 	päällyste 	yhteensä  
BST 64 (15 cm)  
(BIE-EKB,  2,5  %)  5 370 7,86 	9,20 	23,85 	40,91 

AB 22/150 

VBST  64 (15 cm)  
(Bl  60/220, 2,5%) 14010 5,39 	7,30 	23,85 	36,54  
__________________ ________  AB 22/150  

Kuhmon kustannukset eivät sisällä rakenteen muotoilussa  ja  kaksipuolisesti 
kalflstettujen kaarteiden  nostamisessa käytettyä  lisäkiviainesta. Lisäkiviai-
neksen  käyttö oli  paikoittaista,  mutta  kokonaismenekin  mukaan laskettuna 

 kiviaineskustannus  koko  tieosuudelle  on  noin  5  mklm2 .  

Taulukko  20.  Kustannukset; Haapa vesi, kt  85 Karsikas - Puusaari  

rakenne  m2  
Kustannukset  mklm2  

sideaine 	työ 	päällyste 	yhteensä  
BST 64 (20 cm)  
(B!E-EKB,3,3%)  6050 17,68 	8,66 	19,15 	45,49  

AB1  8/90 

MaHkST  64 (20 cm)  
(MaHk,5,0%+  159900 1,72 	11,07 	19,15 	31,94  
Sem.,  1,5%)  ________ AB18/90  

Haapaveden  pääl lysteku 
roksen  päälle tehdyn  tas  
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11.  PÄÄTELMÄT  

Bitumiemulsiolla stabiloidun  massan  vesipitoisuudella  on  suuri vaikutus 
 massan  tiivistymiseen sekä edelleen massasta tehtyjen kappaleiden lujuu-

teen. Puristamalla tehdyillä kappaleilla tiivistyminen oli parasta  massan  ol-
lessa niin märkää, että kappaleista erottui jonkin verran vettä kappaleita 
puristettaessa. Kostean  massan työstettävyys  tuntui säilyvän parempana 
myös pidemmän ajan verratuna kuivahkoon massaan. 

Ylimääräinen vesi hidastaa  emulsion  murtumista  ja sideaineen  tarttumista 
kiviainekseen. Ajallisten koesarjojen  7  vuorokauden  ja  28  vuorokauden lu-
juuksissa oli suuret erot, kun taas  28  vuorokauden  ja  90  vuorokauden lu-
juuksissa ei eroja enää juurikaan ollut. Edellisen perusteella  massan  vesipi-
toisuus olisi hyvä pitää suurena stabiloinnin aikana, koska silloin voidaan 
käyttää myös pitempi aika rakenteen muotoilemiseen  ja tiivistämiseen.  Op-
timivesipitoisuutta  suuremman vesimäärän vaikutus  massan  ominaisuuksiin 

 on  kuitenkin tarkemmin selvitettävä,  sillä  suuresta vesipitoisuudesta saattaa 
seurata ylitäyttöä  ja tiivistyvyyden  heikkenemistä. Vaikka ylimääräinen vesi 
ei haittaa staattista tiivistämistä, saattaa  se  kuitenkin haitata työmaalla 
käytettävää tärytiivistämistä. 

Samasta massanäytteestä tehtyjen koekappaleiden lujuustulosten keski-
näiset hajonnat olivat yllättävän suuria. Vaikka koekappaleiden teossa py-
rittiin erityisesti välttämään lajittumia, eivät lujuuksien hajonnat pienenty-
neet. Syynä suuriin hajontoihin ei kuitenkaan ole bitumin kovuus,  sillä  ha-
jontaa esiintyy yhtälailla pehmeämmillä bitumeilla. Tämän perusteella suu-
ret hajonnat tuntuvat olevan yleisesti bitumistabiloinnille ominaisia. Kylmänä 
tehdyssä  bitum iemulsiostabiloin nissa sidealne  tarttuu pääasiassa hienoai-
nekseen sekä pienimpiin kivirakeisiin, kun taas suuremmat  kivet  jäävät 
suurimmaksi osaksi paljaaksi sideaineesta. 

Rinnakkaiskappaleiden lujuuksien hajonnan  lisäksi oli havaittavissa suuria-
kin hajontoja tielinjan  eri kohdista tehtyjen koekappaleiden lujuuksissa. 
Vaikka useissa kohteissa esiintyneet sideaineen syöttöhäiriöt sekä kiviai-
neksessa ollut vanha päällyste ovat saattaneet vaikuttaa osaksi tuloksiin, 

 on  suurin syy hajontoihin kiviaineksen lajittuminen  jo stabiloitavan  kerroksen 
tekovaiheessa. Osoituksena tästä esiintyivät samat ongelmat bitumistabi-
lointikohteiden tavoin myös sementtistabi lointikohteissa. Vaikka stabilointi-
jyrsimen sekoitusrummun reunoilla tapahtuu hieman lajittumista, ovat  sen 

 vaikutukset vähäiset  jo  ennen stabilointia syntyneisiin lajittumiin verrattuina. 
Tämän takia olisikin syytä kontrolloida  jo stabiloitavan  kerroksen rakentami-
sessa  ja  muotoilussa syntyviä lajittumia, jotta myös stabiloinnin lopputulos 
olisi mandollisimman tasalaatuinen. 

Paikallastabilointi erikoiskovan bitumin emulsiolla  toimii menetelmänä kuten 
sementtistabilointi  tai stabilointi  kuumalla bitumilla. Bitumiemulsion käyttö 
sideaineena edellyttää kuitenkin erityistä huolellisuutta laitteiden puhdista- 
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misessa,  sillä  emulsion  murtuminen stabilointijyrsimen putkiin tukkii niin 
suodattimet kuin sideaineen kierron. Tämän takia onkin erityisen tärkeää, 
että ennen emulsiostabiloinnin aloittamista vanha sideaine  on  puhdistettu 
ennen kovettum istaan niin sideainesäiliöistä kuin putkistostakin. 

Bitumiemulsion murtumisnopeus  asettaa rajat muotoiluun  ja tiivistämiseen 
käytettävälle  ajalle. Stabiloidun kerroksen muotoilu  ja  tiivistys tulee tehdä 
ennen  emulsion  murtumista  ja massan kovettumista.  Emulsion  murtuessa 

 massa jäykistyy ja kovettuu,  minkä jälkeen massaa ei pystytä muotoilemaan 
massaa lajittamatta eikä tiivistämään kunnolla. Murtumisaika tulisi tietää 
suunnilleen,  sillä sen  perusteella määräytyy myös kerralla stabiloitavien 
osuuksien pituus. 

Kuumasekoitteisten erikoiskovabitu mimassojen  valmistaminen, levittäminen 
 ja  tiivistäminen ei poikkea pehmeämpien sideineiden vastaavista työmene-

telmistä. Sideaineen kovuus aiheuttaa ainoastaan  sen,  että levitysnopeu
-den  ja jyräyksen tandistaminen  tulee erittäin tärkeäksi. Liiaksi jäähtynyt 

 massa  ei tiivisty kuten pehmeämpien sideaineiden massat, joten jyräkalusto 
ei saa jäädä liiaksi jälkeen levittimestä. Paksuja ABK-kerroksia ei voi myös-
kään tehdä yhtä paksuina kuin pehmeillä bitumeilla sidottuja kerroksia. 
Suurin kerrallalevitettävä massamäärä kokeiluissa käytetyllä kalustolla tulisi 
olla korkeintaan noin  200 kg/rn 2. Paksumpien  kerrosten levittäminen yhtenä 
kerroksena vaatii suuremman  ja  tehokkaamman levittimen sekä järeämmän 
jyräkal uston. 

Tutkim ustulosten  mukaan maabetonikappaleiden lujuudet  ja maabetoni-
osuuksilta  mitatut kantavuudet olivat selvästi suurimmat. Erikoiskovalla  bi- 
tumilla  tehdyistä kuumamassoista valmistettujen koekappaleiden lujudet 
vastannevat suunnilleen maabetonikappaleiden lujuuksia. Myös ABK-
osuuksien kantavuudet ovat lähes maabetoniosuuksien suuruiset. Bitumie-
mulsiolla stabiloitujen massojen lujuudet jäivät selvästi edellisten lujuuksis

-ta.  Tosin käytetyt sideainepitoisuudet olivat myös jonkin verran ABK-
massoissa käytettyjä sideainepitoisuuksia pienempiä. Lujuuksien tavoin 
myös kantavuudet olivat edellämai nittuja pienempiä. 

Kustannusvertailu  eri kohteiden välillä ei ole tasapuolista hyvin erilaisten 
rakenteiden takia. Yleisesti kovabitumistabilointi oli hieman kalliimpaa kuin 
sementtistabilointi. Kustannuksissa tulee kuitenkin ottaa huomioon muun-
muassa kohteiden pienuus, uusi työmenetelmä sekä työn koeluontoisuus, 
mitkä osaltaan nostavat stabiloin nm kustannuksia. Vaahtobitum istabilointiin 
verratuna kovabitumistabiloinnilla päästiin samoihin lujuuksiin  ja kanta-
vuuksiin pienmmällä sideainemäärällä,  joten tältä osin voidaan olettaa syn-
tyvän myös kustannussäästöjä. Myös ABK-rakenteilla saavutettiin vastaa-
vanlaiset tulokset. 

Saatujen tulosten perusteella voidaan esittää korkeintaan suuntaa-antavia 
arvioita valmiiden rakenteiden toiminnasta  ja  kestävyydestä. Saatujen  tulos- 
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ten  rinnalle kerätään jatkossa tietoa kultakin osuudelta. Kovabitumistabiloi-
tujen rakenteiden kuntoa vertailurakenteisiin verrattuna arvioidaan vaurioin-
ventoinneilla sekä kantavuus-, tasaisuus-  ja  uramittauksilla.  Seurannan tu-
losten perusteella saadaan edelleen selville onko  kovan  bitumin  käytöllä 
ollut vaikutusta esimerkiksi tien kestävyyteen, vaurioitumisherkkyyteen  tai 
urautumiseen. 

Erikoiskovabitumistabilointitutkim usta  jatketaan vuonna  1996.  Tarkoituk-
sena  on  selvittää tarkemmin muunmuassa  emulsion  murtumista  ja  siihen 
vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi selvitetään stabiloidun  massan  työstettävyyttä 

 sekä vanhan päällysteen vaikutusta stabilointitu lokseen. 

Koekohteissa  pyritään parantamaan menetelmissä havaittuja heikkouksia 
kuten työnsuunnittelua sekä  massan  vesipitoisuuden  ja  emulsion murtu-

'--"" ""-'nna 1996 toteutettavia koekohteita  tulevat olemaan 
välillä Hämeenlinna -  Tampere  sekä mt  325  välillä 

 i  keskusta. 
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