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THVISTELMÄ 

Betonipäällysteen  käyttäytyminen  ja  ominaisuudet ovat kehittyneet  enna-
koidun  mukaisesti.  

Päällysteen  tasaisuus  on  pysynyt erinomaisena. Päätien  kokonais-IRI:n 
 keskiarvo  on  viitenä vuotena suoritettujen mittausten perusteella  1,05 mm/rn. 

Betonipäällysteen urautumista  on  tapahtunut  päätiellä  lähinnä  vain  oikean 
 ajokaistan  alueella.  Urautumisen  keskiarvo  on VTT:n Mapvision profiilimit-

tausautolla  suoritettujen mittausten perusteella päätien oikealla  kaistalla  kes-
kimäärin  6,3 mm.  Tästä arvosta  on ns. 0-mittauksissa todettua alku-uraa  n. 
1,9 mm. Nastarenkaiden  aiheuttama  betonipäällysteen urakulurna  on  siis 
neljän  talven  jälkeen keskimäärin  n. 4,4 mm. Urakuluma on  hyvin suhteessa 
päätien eri osien  liikennemääriin. 

Kitkaominaisuudet  ovat pysyneet hyvinä. Vuoden  1998  mittausten kes-
kimääräinen  sivukitka-arvo  on 0.44  ja  keskimääräinen  lukkojarrutuskitka-arvo 

 on 0.27.  Kitka-arvot ovat pienentyneet noin puoleen  rakennusvuoteen  ver-
rattuna. Muutosta  1995  mittausten jälkeen ei ole juurikaan tapahtunut.  

Valonheijastavuuden  ja melun seurantamittaukset  eivät ole keskenään ver-
tailukelpoisia  vaihtuneiden mittausvälineiden  takia. Voidaan kuitenkin todeta 
että  valonheijastavuudessa  ei oleellisia muutoksia ole tapahtunut  ja  ohitus

-meluarvot  ovat pienentyneet.  

Betonin lujuudenkehitys  on  jatkunut normaalina.  Betonin  suola-pakkaskoe
-kestävyydessä ei ole tapahtunut muutosta. 

Tulevien  kunnossapitotoimenpiteiden ohjelmoimiseksi  ja suunnittelemiseksi 
 olisi  koko tieosalla  suoritettava  edustavista poikkileikkauksista  "manuaaliset" 

 oikolautarnittaukset  sekä huolellinen  ja  tarkoin dokumentoitu  PTM  mittaus
-autoajo.  Mittaukset olisi tehtävä keväällä  1999. 
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ABSTRACT 

The behaviour and properties of concrete pavement have developed as fore-
casted. 

The  evennes  has remained on an excellent level. The total RI-average on 
the  mainroad  is 1,05  mm/year  based on measurements during the period of 
five years. 

On the  mainroad  the rutting of concrete pavement has occurred mainly on 
the right traffic lane. According to measurements carried out with  Mapvision 

 (road measuring system) by the Technical Research Centre of Finland rut-
ting on the right traffic lane is approximately 6,3 mm when initial rutting has 
been approximately 1,9 mm. So the rutting of concrete pavement caused by 
studded winter tyres after four winters is approximately 4,4 mm. The rutting is 
in good relation to traffic volumes on different parts of the  mainroad.  

Friction properties have remained on a good level. Based on measurements 
made in 1998 the average sideway friction value is 0.44 and the average 
lock-braking friction value is 0.27. Friction values have reduced to half com-
pared to the year the road was built. There has hardly been any change after 
the measurements carried out in 1995. 

Light reflection measurements and noise follow-up measurements are not 
comparable because the measuring instruments have changed a great deal. 
There has however been no essential changes in light reflection and the 
passing-noise values have decreased. 

The strength development of concrete has been normal. 

Straightedge measurements in adequate cross-sections as well as meas-
urements concerning rutting are in order to plan the corrective maintenance 
in the future. These measurements should be carried out in spring 1999.  



ALKUSANAT  

Vt  9  Lakalaiva - Alasjärvi  eli  Tampereen  itäisen ohikulkutien  betonipäällyste 
 on  Suomessa tähän asti  toteutetuista betonipäällystekohteista  laajin.  Betoni-

päällystettä  rakennettiin yhteensä noin  250 000 m 2 ,  josta päätielle noin 
 180 000 m2  ja rampeille  noin  70 000 m2 .  Kohteessa  käytethin korkealujuus -

betonia, jonka  puristulujuusvaatirnus  oli  K80  (MN/rn2 )  ja taivutusvetolujuus
-vaatimus  K7,5  (MN/rn2) vertailulujuuksina  ilmoitettuna.  Pääflysteen  pinta- 

rakenne toteutettiin  ns. pesubetonipintana. Betonipäällysteen saumausmate-
riaalina  käytettiin  EPDM-kumista  valmistettuja  saumalistoja. 

Päällysteen  seurantaa varten laadittiin  seurantasuunnitelma,  jonka tavoit-
teena  on  saada tietoa uusista teknisistä ratkaisuista sekä  päällysteen  
kestävyydestä  ja palvelutasosta.  Näitä tietoja tarvitaan kohteen  kunnossapi-
totoimenpiteitä ohjelmoitaessa. 

Betonitien  seuranta  on  suunniteltu kattavan  päällysteen  osalta ensimmäiset 
 10  vuotta eli vuoteen  2005  asti.  Seurantarnittaukset  on  tarkoituksena koota 

noin  3  -  4  vuoden välein  seurantaraporteiksi,  joista tämä  on  ensimmäinen.  

Betonipäällysteen  suunnittelun  ja  rakentamisen vaiheet sekä  ns.  0-vuoden  
mittaustulokset  on  koottu Hämeen tiepiirin julkaisuun vuodelta  1994:  Vt  9 

 Lakalaiva - Alasjärvi, Betonipäällysteen  suunnittelu  ja  rakentaminen. Raportin 
 on  laatinut  Tielaitoksen  Hämeen tiepiirin  /  Tampereen  itäisen  ohikulkutie

-projektin  toimeksiannosta  RI  Pekka  AIa-Tuuhonen  Turun  Viatek  Oy:stä. 

Tämä  seurantaraportti  sisältää  tiivistettynä  tarvittavat  ns.  0-vuoden mittaus- 
tulokset,  VTT:n  tekemät  seurantamittaukset  vuosilta  1994  -  1998,  Hämeen 
tiepiirin  PTM-mittausautolla suorittamien tasaisuusmittausten  tulokset vuo-
silta  1994 -1998  sekä  VTT  Rakennustekniikan suorittamat  päällystebetonin 
Iaatututkimukset. 

Seurantaraporttissa  on  myös esitetty johtopäätöksiä suoritettujen mittausten 
pohjalta  päällysteen  käyttäytymisestä sekä esitetty tarvittavia  jatkotoimen-
piteitä. 

Tielaitoksen  Tuotannon  T&K-toiminnoissa betoniteiden  seurantaa johtaa 
 Dl Heikki  Suni.  Tämä  seurantaraportti  on  laadittu tuotannon  T&K:n  toimek-

siannosta yhteistyössä Hämeen  tiepilrin tiehatlinnon  kanssa. Seuranta- 
raportin  on  laatinut  RI  Pekka  Ala-Tuuhonen  Turun  Viatek  Oy:stä.  
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SEURANTAOHJELMA  

1.1 	Seurantaohjelman  sisältö 

Betonipäällysteen  seurantaa  on  tehty  Tielaitoksen  Hämeen  tiepiirisssä 
 syyskuussa  1994  valmistuneen  Betonipäällysteen seurantaohjelman  mukais-

esti.  Betonipäällysteen seurantaohjelma  on  laadittu silmällä pitäen tiedon 
hankintaa uusista teknisistä ratkaisuista sekä  päällysteen  kestävyydestä  ja 
palvelutasosta.  Näitä tietoja tarvitaan  mm.  kohteen  kunnossapitotoimenpiteitä 
ohjel  m oitaessa. 

Betonitien valmistumisvaiheessa  syksyllä  1994  tehtiin  lähtötilanteen doku-
mentointia  ja  alkuvaiheen seurantaa varten kaikki ohjelman mukaiset tut-
kimukset. Tutkimukset  on koottuna Tielaitoksen  Hämeen tiepiirin julkaise-
massa raportissa  Betonipäällysteen  suunnittelu  ja  rakentaminen. Vuosia 

 1994 - 2005  koskeva alkuperäinen  Betonipäällysteen seurantaohjelma  on 
 esitetty kuvassa  1. 

Viite  Vuosi  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
nro  Kuukausi  9/10 6 6 6 6 6 6 

1  Raportti 	suun-  x  
nittelusta  ja  
rakentamisesta  

2  Tasaisuus  x x x x x x x 
3  Urautuminen  x x x x x x x 
4  Kitkaominai-  x x x x x 

s  uudet  
5  Paluuheijasta-  x x x x'  

vuus 
jMelu  x x x 
7  Kuntorekisterin  x x x x x x x  

päivitys  
8  Saumojen  x x x x  

tarkastus  
9 Sää  xxx xxx xxx xxx  
10  Liikenne xxx xxx xx xxx  x 
11 Vert. 	SMA/BET-  x x x  (**  

välillä  
12  Proflilihuippu-  x x x  (**  

etäisyyden 	mit- 
taukset  

13  Seurantaraportti  x x x  
*tarpeen  mukaan  

(**  toimenpiteen  jatkomittauksista  päätetään erikseen  

Kuva  1. 	Betonipäällysteen seurantaohjelma 
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1.2  Seurantaohjelman  toteutuminen 

Tasaisuus 

Betonipäällysteen  tasaisuus mitattiin tien valmistumisen jälkeen erikseen 
päätiellä  ja rampeilla.  Mittaukset suoritettiin Hämeen tiepiirin PTM palvelub-
somittausautolla  Laser-tasaisuusmittauksena. Jatkomittauksissa on  käytetty 
samaa mittauskalustoa. 

Seurantaohjelman  mukaisia tasaisuusmittauksia  on  tehty päätiellä vuositain. 

Urautuminen 

Päällysteen  kulumista seurataan profiilimittauksin.  Ns. 0-mittaukset suoritettiin 
VTT Yhdyskuntatekniikan Mapvision profiilinmittausautolla. Jatkomittauksissa 

 on  vuosittain käytetty samaa mittauskalustoa. 

Kitkaominaisuudet 

Betonipäällysteen  kitkaa  on  mitattu VTT Yhdyskuntatekniikan kitkamit-
tausautolla. Kitkamittaukset  on  suoritettu tien valmistumisen jälkeen  1994  ja 

 1995  sekä vuonna  1998.  Vuodelle  1997  ohjelmoitu mittaus tehtiin vuonna 
 1998.  

Valon paluuheijastavuus 

Valon paluuheijastuvuutta  on  mitattu tien valmistumisen jälkeen syksyllä  1994 
LTL 800 Retrometer paluuheijastavuusmittarilla.  Vuodelle  1997  ohjelmoitu 
paluuheijastavuusmittaus tehtiin vuonna  1998 Ecodyn valonheijastuvuusmit-
tarilla.  Mittaukset  on  suorittanut VTT Yhdyskuntatekniikka. Mittauskaluston 
erilaisuudesta johtuen ei mittaustuloksia voida verrata keskenään. 

Melumittaukset 

Melumittaukset  tehtiin tien valmistumisen jälkeen  ja  vuonna  1998.  Mittaukset 
 on  suorittanut VTT Yhdyskuntatekniikka.  Tien  valmistumisen jälkeen mit-

taukset tehtiin VWGoIf-mittausautolla  ja  vuonna  1998 Opel Vectra 
-mittausautolla. Mittauskaluston  erilaisuudesta johtuen ei mittaustuloksia voida 
verrata keskenään.  

1.3 	Muut selvitykset 

Vaurioinventointi  

Tiepiirin rakennuttajaorganisaatio  on  tehnyt syksyllä  1996 betonipäällysteen 
takuutarkastukseen  liittyvän vaurioinventoinnin. Vaurioinventointi  on  tehty 
normaaleille päällysteen vaurioinventointilomakkeille. 
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Betonin laatuselvitys  

Kesällä  1998 VTT: n Rakennustekniikka  teki tutkimuksen betonipäällysteen 
betonin laadusta. Tarkoituksena oli selvittää päällystebetonin taivutus-  ja pur-
istuslujuudet  sekä pakkassuolakestävyys tiestä otettujen koekappaleittaen 
perusteella.  

2 	SEURANTATULOKSET  

2.1 	Mittaustulokset  

2.1.1  Tasaisuusmittaukset 

Päällysteen  tasaisuus  on  mitattu PTM-palvelutasomittausautolla  laser-
tasaisuusmittauksena.  Laite mittaa tien pituusprofiilin, josta voidaan laskea 
erilaisia tien kuntoa ilmaisevia pituussuuntaisen tasaisuuden tunnuslukuja. 
Ajomukavuusepätasaisuuden tunnuslukuna käytetään kansainvälistä lRl-
arvoa,  International Roughness Index, IRI -mittauksen  tulos  on se  liike, joka 
ajoneuvossa tapahtuu  korin ja  akselin välillä ajettaessa epätasaisella tiellä. 
IRI-arvo kuvaa autoilijan ajomukavuutta. IRI  on  sovitettu vastaamaan nykyis-
ten henkilöautojen ominaisuuksia  ja  laskennallinen ajonopeus  on 80 km/h. 
IRI -arvon yksikkönä käytetään mm/rn  tai rn/km. IRI-lukuarvo 1 mm/rn  merkit 

 see  sitä, että  100 m:n tulostusmatkalla  auton rungon  ja  akselin välisten liikkei-
den  summa on 100  rn  x 1 mm/rn = 100 mm. 

Betonipäällysteen  tasaisuus  on  kehittynyt odotetusti. Päällysteen tasaisuus  on 
 edelleen erinomainen.  Tien  valmistumisen jälkeen mitattu IRI-arvon keskiarvo 

oli päätiellä  1,0 mm/rn  ja rampeilla 1,18mm/rn.  Vuonna  1998  mitattu IRI-arvon 
keskiarvo oli päätiellä  1,03 mm/rn. Rarnpeilla  ei mittausta ole erikseen suori-
tettu. 

Ramppi-  ja lisäkaistaosuuksilla pituuussaumojen  kohdalla esiintyy edelleen 
pientä epätasaisuutta. Päätien paaluvälillä  3900 - 4400  valmistumisen jälkeen 
havaitut yli  1,2 mm/rn IRI -arvot ovat vielä havaittavissa. 

Mittausvuosi  Päätien kokonais-IRI, molemmat kaistat  
1994 1,00mm/rn  
1995 1,03mm/rn  
1996 1,08mm/rn  
1997 1,O9mm/m  
1998 1,03mm/rn  

Taulukko  1. Betonitien tasaisuusmittaustulosten keskiarvot  vuosittain 

Vaihtelut vuosittain mitatusta kokonais-IRI keskiarvossa saattavat johtua mi 
tausten määrästä. Vuosina  1994, 1995  ja  1998  mittauksia  on  suoritettu yli 
puolet enemmän kuin muina vuosina. Tällöin saadaan kattavampi lähtötietoai-
neisto keskiarvon laskentaa varten 
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2.1.2  Uramittaukset  

Tien  päällysteen  kulumista seurataan mittaamalla tien  poikkisuuntaisen profii
-in  kehittymistä.  Profiilimittaukset  on  tehty  \JTT:n Mapvision profiilinmi 

tausautolla. Profiilien sijanti  on  esitetty liitteenä olevassa kartassa. Mitat 
 tuja  poikkileikkauksia  on  yhteensä  54  kpl. Mittauspaikkoja  on  yhteensä  11  kpl. 

 Seuraavassa  on  esitetty  urakuluman kehitykset mittauspaikoittain urasyvy4c-
sien (keskiura/reunaura) keskiarvoina. 

Karkuvuori poikkileikkaukset  1-7 

1994 1995 1996 1997 1998  
keskura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura 

k.a _______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______  
1.8 1.9 2.8 2.9 4.4 4.8 7 6.1 8.2 8.1  
URIEN k.a _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  
1.85  ______  2.85  ______  4.6  ______  6.55  ______  8.15  ______ 

KVL _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  
13 500  ______  15 200  ______  17 400  ______  19 600  ______  21 700  ______  

Taulukko  1. Karkuvuoren  mitta uspaikka; betonipääl/yste. Liikennemäärät 
saatu  LAM-asemalta 

Ha/lila poikkileikkaukset  8-14 

1994 1995 1996 1997 1998  
keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura - reunaura keskiura reunaura 

k.a _______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ _______  
2 2 2.9 2.2 3.9 4.1 5.4 4.8 6.7 6.5  
URIEN k.a _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  
2 2.55  ______  4  ______  5.1  ______  6.6  ______  

Taulukko  2. Ha//i/an  mitta uspaikka suunta Lakalaiva - Alasjärvi; betonipääl-
lyste 

Hal/i/a poikkileikkaukset  36-42 

1994 1995 1996 1997 1998  
keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura 

k.a ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______  
2.1 1.7 2.9 1.4 3.2 3.5 4.3 3.5 6.3 4.7  
URIEN k.a _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  
1.9 2.15  ______  3.35  ______  3.9  ______  5.5  ______  

Taulukko  3. Ha//lan  mitta uspaikka suunta Alasjärvi-Lakalaiva; betonipää/lyste 
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Kässälä poikkileikkaukset  15-21 

1994 1995 1996 1997 1998  
keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura 

k.a ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______  
1.9 1.9 2.9 1.7 3 3.6 5 3.8 5.6 5.8  
URIEN k.a _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  
1.9 2.3  ______  3.3  ______  4.4  ______  5.7  ______  

Taulukko  4.  Kässälän  mitta  uspaikka; betonipää/lyste 

Alasjä,'vi betonipäällyste poikkileikkaukset  22-28 

1994 1995 1996 1997 1998  
keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reurraura 

k.a _______ ______ _______ ______ _______  
2.1 1.7 2.8 2.4 2.2 3.2 3.7 3.3 5.6 5.8  
URIENk.a _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  
1.9 2.6  ______  2.7  ______  3.5  ______  5.7  ______ 

Alasjärvi SMA -paa/lyste poikkileikkaukset_29 -35 

1994 1995 1996 1997 1998  
keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura 

k.a _______ ______ _______ ______ _______ _______ _______ _______ _______  
1.9 1.8 3 1.9 5 6.1 6.1 4.4 8.2 8  
URIENk.a _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  
1.85 2.45  ______  5.55  ______  5.25  ______  8.1  ______  

Taulukko  5.  Alasjärven  mitta  uspaikka; vertailu betonipääl/ysteen  ja  
SMA-pää//ysteen  välillä 

Taulukosta  5  voidaan todeta. että samalla liikennemäärällä SMA-päällysteen 
kuluma  on  ollut keskimäärin  1 ,5-kertaista betonipääliysteeseen  nähden. Huo-
mattava  on  kuitenkin  se  että vuosittaisissa mittauksissa esiintyvät ristiriitai-
suudet  mm. SMA-päällysteen reunauran  mittauksissa kertovat siitä että  lo-
konaisurautuminen on  ollut  varsin  pientä. Kulumisen lisääntyessä urautumisen 
mittaaminen tarkentuu käytetyllä mittausmenetelmällä. 

Seuraavassa  on  esitetty Lakalaivan ramppien urautumista erilaisilla päälls-
teillä. Huomattava  on  että mittaukset antavat osittain ristiriitaisia tuloksia. - 

 män  vuoksi voidaan todeta että ramppien osalta mittaukset ovat vasta suun-
taa antavia. 
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Ramp pi El/RI betonipäällyste poikkileikkaukset 43-45 

1994 1995 1996 1997 1998  
keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura 

k.a ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______  
2.2 1.9 1.9 2.2 2 3.7 2.4 3.4  ei  mit  ei  mit  
URIEN k.a _____ _____ _____ _____ _____ _____  
2.05 2.05  ______  2.85  ______  2.9  ______  ei  mit  ______  

Ram ppi El/Ri valuasfalttipäällyste poikkileikkaukset 46-4 8 

1994 1995 1996 1997 1998  
keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura 

k.a ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______  
3.7 2 5.5 2.6 4 3.9 5.6 3 4 3.9  
URIEN k.a _____ _____ _____ _____ _____ _____  
2.85 4.05  ______  3.95  ______  4.3  ______  3.95  ______ 

Ramppi El/Ri remixasfalttipäällyste poikkileikkaukset  49-5 I 

1994 1995 1996 1997 1998  
keskjura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura 

k.a _______ ______ ______ _______ _______ ______ _______ _______  
1.6 2.5 1.4 9.7 4 3.9 3 11.1 4.7 13.1  
URIEN k.a _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  
2.05 5.55  ______  3.95  ______  7.05  ______  8.9  ______  

Taulukko  6. Lakalaivan ramppi El/Ri;  vertailu betonipäällysteen, valuasfaltin 
sekä remix-asfa/tin välillä 

Lakalaiva El/R7 betonipäällyste poikkileikkaukset  52-54 

1994 1995 1996 1997 1998  
keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura 

k.a ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______  
2.7 2.3 2.5 2 2.3 2.5 2.2 2.2 1.5 2.9  
URIEN k.a _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  
2.5 2.25  ______  2.4  ______  2.2  ______  2.2  ______  

Taulukko  7. Lakalaivan ramppi E1/R7. 

Lakalaiva El/R5 betonipäällyste poikkileikkaukset  55-57 

1994 1995 1996 1997 1998  
keskiura reunaura keskiura reuriaura keskiura reunaura keskiura reunaura keskiura reunaura 

k.a ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______  
1.8 2.2 1.7 1.6 2 2.3 2.5 3.5 2.7 3.4  
URIEN k.a _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  
2 1.65  _____  2.15  _____  3  ______  3.05  _____  

Taulukko  8. Lakalaivan ramppi El/R5 
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Piirin omalla PTM-mittausautolla vuonna  1998  suoritetuissa betonipäällysteen 
uramittauksissa mitattiin  koko päällysteen  osalta unen keskiarvoksi  5,38 mm. 
100 m:n jaksoilta mitattujen maksimiurien  keskiarvoksi saatiin  6,00 mm. 
VTT:n Mapvision mittausautolla  mitattu yksittäinen maksimiura oli vuonna 

 1998 10,4 mm  ja  se  sijaitsi Karkuvuoren mittausjaksolla. 

Eri vuosina VTT:  n Mapvision profiilinmittausautolla  suoritetuissa mittauksissa 
 on keskenäisiä epäjohdonmukaisuuksia.  Tämä näkyy jopa päätiellä suorite-

tuissa mittauksissa  ja  varsinkin rampeilla tehdyissä tutkimuksissa. Ilmeisesti 
poikkileikkausten kohdistamien aina samalle paikalle  on  tuottanut vaikeuksia. 

Yleisesti voidaan todeta että betonipäällysteen urautuminen  on  ollut vähäistä. 
Ramppien osalta ei urautumista ole tapahtunut juuri lainkaan  tai se  ei ole ollut 
vielä mitattavissa. Päätien ohituskaistoilla ei urautumista ole vielä havaittavis-
sa.  

2.1.3 Kitkaominaisuudet 

Päällysteen kitkaominaisuuksia  on  mitattu kitkanmittausautolla. Mittauksia  on 
 tehty tien molempiin pääsuuntiin neljältä eri osuudelta. Vertailumittaukset  on 
 tehty SMA-päällyste osuudella. 

Kitkanmittauslaitteena  on  käytetty kuorma-autoon rakennettua henkilöauton 
etupyörää, alkuperäisine ripustuksineen  ja varusteineen. Pyörään  kohdistuvat 
voimat mitataan kandella anturilla. Lukkojarrutuksessa pyörä  on  auton suun-
tainen  ja  jarrutetaan täysin lukkoon. Sivukitkamittauksessa pyörä käännetään 
tiettyyn vierintäkulmaan kulkusuuntaan nähden. Molemmissa mittauksissa 
ruiskutetaan vettä pyörän eteen noin  1 I/m2 . 

Kitkanmittausautolla  on  mitattu lukkojarrutuskitkaa  ja sivukitkaa.  Oheiseen 
taulukkoon  on  koottu suoritetut kitkamittaukset. 

Sivukitka  

VUOSI  -94  VUOSI  -95  VUOSI  -98  VUOSI  -94  VUOSI  -95  VUOSI  -98  
SUUNTAI SUUNTA2  
OSUUS  1 0.92 0.45 0.37  OSUUS  1 0.85 0.74 0.45  
OSUUS  2 0.87 0.47 0.48  osuus  2 0.85 0.56 0.45  
OSUUS  3 0.84 0.41 0.44  osuus  3 0.89 0.38 0.43  
OsUUS  4 0.89 0.46 0.46  osuus  4 0.93 0.39 0.42  

SMA  0.85 0.70 0.65  SMA  0.71 0.57  ei  mit.  

Lukkokitka Keskiarvot  

VUOSI  -94  VUOSI  -95  VUOSI  -98  VUOSI  -94  VUOSI  -95  VUOSI  -98  

SUUNTAI SUUNTA2  
OSUUS  1 0.43 0.26 0.27  osuus  i  0.46 0.45 0.28  
OsUUS  2 0.43 0.29 0.28  OSUUS  2 0.45 0.37 0.29  
OSUUs  3 0.43 0.26 0.28  osuus  3 0.42 0.22 0.25  
osuus  4 0.43 0.26 0.27  OSUUS  4 0.45 0.22 0.25  

SMA  0.44 0.38 0.34  SMA  0.32 0.29  ei  mit.  

Taulukko  9.  Suoritetut  kitkamittaukset  vuosina  1994, 1995  ja  1998  
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Betonipäällysteen kitkamittauksia  on  tehty vuosina  1994, 1995  ja  1998.  Kitka- 
arvot eivät ole oleellisesti muuttuneet vuoden  1995  mittausten jälkeen. Ra-
kentamisen jälkeisiin  ns.  0-mittauksiin nähden kitka-arvot ovat pienentyneet 
noin  30 - 40 %. 

2.1.4  Valon  paluuheijastavuus  

Valon  paluuheijastavuusmittaukset  tehtiin vuonna  1994 LTL-800 Retrometer 
paluuheijastavuusmittarilla.  Vuoden  1998  mittaukset tehtiin  Ecodyn paluuhei-
jastavuusmittarilla. Mittaustulokset  eivät ole suoranaisesti keskenään vertailu-
kelpoisia laitteiden eri  heijastuskulman  takia.  

Keskimäärainen 
paluuheijastavuus  

Betonipäällyste SMA-päällyste  

Vuoden  1994  mittaus  18,3  mcd/m2lx  9,3  mcd/m2lx  

Vuoden  1998  mittaus  24,4  mcd/m2lx  20,5  mcd/m2lx 

SMA-päällysteellä  on  vuoden  1998 mittaussuunnassa  vaaleampi  kiviaines 
 kuin  betonipäällysteellä.  

2.1.5  Melumittaukset 

Melumittausket  tehtiin tien valmistumisen jälkeen  VVV  Golf  —mittaus- 
autolla  ja  vuonna  1998 Opel Vectra -mittausautolla. Mittauskaluston 

 erilaisuudesta johtuen ei  meluarvoja  voida verrata keskenään. 

Vuonna  1994  suoritettiin  ohitusmelun  ja  sisämelun  mittaukset.  Vuonnal998 
 suoritettiin  vain ohitusmelumittaukset. Päällysteiden  ominaisuuksien  vertalun 

 takia tehtiin mittaukset myös  SMA-päällysteellä.  

Vuoden  1994  ohitusmelumittaukset 

Betoni -päällyste  SMA-päällyste  
60 km/h 80 km/h 100 km/h 60 km/h 80 km/h 100 km/h  

Keskiarvo  89.3 dB (A) 93.8 dB (A) 95.8 dB (A) 87.8 dB (A) 92.0 dB (A) 94.6 dB (A)  

Vuoden  1994  mittausten mukaan oli  ohitusmelu  keskimäärin  2 dB  suurempi 
 betonipäällysteellä  kuin  SMA-päältysteellä.  Vuoden  1998  mittausten mukaan 

 ohitusmelu  oli seuraavan taulukon mukainen. 

Vuoden  1998  ohitusmelumittaukset 

Betonipäällyste SMA-päällyste  
80 km/h 100 km/h 80  km/ti  100 km/h  

Keskiarvo  75,1 dB (A) 78,6 dB (A) 75,5 dB (A) 79 dB (A) 

80 km/h:n  ja  100 km/h:n nopeudessa  olisi uuden mittauksen mukaan  0,4 dB:n 
 ero  betonipäällysteen  hyväksi.  Melumittauksista  voidaan lähinnä  vain  todeta 

että melu  on  kaikilla  osuuksilla  vähentynyt.  
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2.2 	Päällysteen  kunnon seuranta  

2.2.1  Kunto-/vaurioinventointi 

Päällysteen  varsinainen kuntoinventointi oli tarkoitus tehdä syksyllä  1994  tien 
valmistumisen jälkeen. Yleisarviona voidaan todeta että betonipäällystystyö 
onnistui erinomaisesti. Vaaditut betonin lujuudet  ja tasaisuudet  saavutettiin  ja 

 ylitettiin kirkkaasti. Verrattuna maassamme toteutettuihin betonikoeteihin 
puhutaan  jo  aivan eri sukupolven betonitiestä. Edellä olevat seikat huomioi-
den varsinaisesta tarkemmasta kuntoinventoinnista luovuttiin, koska ei ollut 
tarkoituksenmukaista luoda erillistä kuntorekisteriä tiestä jossa ei ollut mitään 
erityistä dokumentoitavaa.  Vt  9 Lakalaiva - Alasjärvi betonipäällyste  ei ollut 
enää betonikoetikohde, joten raskaasta kuntoinventoinnista luovuttiin. 

Betonipäällysteen  kuntoa  on  seurattu normaalien PTM palvelutasomittausa-
jojen yhteydessä. Mitään erityistä raportoitavaa ei ole ollut. 

Tiepiirin rakennuttajaorganisaatio  on  tehnyt syksyllä  1996 betonipäällysteen 
takuutarkastukseen  liittyvän vaurioinventoinnin. Vaurioinventointi  on  tehty 
normaaleille päällysteen vaurioinventointilomakkeille. Havaittuja yksittäisiä 
vaurioita oli lähinnä kanden  sillan  siirtymä-  ja liikuntasaurnarakenteissä.  Ha-
vaitut vauriot koskivat lähinnä betonin pieniä murtumia saurrojen kohdilta.  

2.2.2  Saumojen  tarkastus 

Saurnarakenteet  on  säännöllisesti tarkastettu muiden toimenpiteiden yhtey-
dessä. Saumarakenteissa ei ole betonipäällysteosuudella ollut minkäänlaisia 
ongelmia. Valitut saurnarakenteet eli EPDM-kumista valmistetut saumalistat 
ovat toimineet erinomaisesti. Niitä ei ole tarvinnut huoltaa lainkaan. 

Ennen Karkuvuoren tunnelia Alasjärvi - Lakalaiva suunnassa tehtiin raken-
tamisen yhteydessä pienirnuotoinen erilaisten saumaustapojen kokeilukohde. 
Noin  100  metrin matkalla tehtiin neljä erilaista koejaksoa.  

1. jakso:  3 mm sahaus saumoihin  ilman avarrussahausta sekä saumatäytettä  
2. jakso:  3 mm sahaus saumoihin  ilman avarrussahausta, saumat täytettiin 

saumamassalla pintaan asti  
3. jakso:  3 mm sahaus saumoihin  sekä avarrussahaus, saumat täytettiin bel-

gialaisella kaksikomponenttimassalla  
4. jakso: normaalilevyiset saumat käyttäen Suomen muotonauhan valmista- 

maa saurnanauhaa 

Koekohteessa saumarakenteissa  ei ole ollut ongelmia. Kaikki saurnat ovat 
toimineet ongelmitta.  

2.2.3  Betonin  laadun seuranta 

Työn aikainen betonin laadunseuranta 

Työn aikaisten koekappaleitten perusteella päällystebetonin vertailulujuus oli 
keskimäärin  94 MN/rn 2  ja taivutusvetolujuuden vertailulujuus  oli keskimäärin 

 9.5 MN/rn2 . Pakkassuolakokeessa  saatiin seuraavan taulukon mukaiset tulok-
set. Koekappaleita oli kokeessa  26 kpl. 
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Pakkassuolakoe  Tiheys  10  kierrosta  25  kierrosta  50  kierrosta  
Keskiarvotulokset  2600 +0.06  %  +0.08  %  -0.05  %  

"plus" 	tilavuus lisääntynyt  %.  paisunut  %  
"miinus"  =  tilavuus vähentynyt  % , rapautunut % 

Päällystebetonin pakkas-suolakokeer vaatimus oli  50  kierroksen osalta  <  3  
%.  Kokeen perusteella voitiin todeta  että  koekappaleiden  tilavuuden  muutok  
set  olivat  alle  mittatarkkuuden.  

Vuoden  1998  betonin laatuselvitys  

Vuonna  1998  teki  VTT Rakennustekniikka päällystebetonin laatuselvityksen. 
 Tarkoituksena oli määrittää kandesta eri kohdasta  sahattujen koekappaleiden 

 avulla  betonin taivutusvetolujuus, puristuslujuus  sekä  pakkas-suola kestävyys. 
Tämän lisäksi tehtiin  ohuthietutkimus näytepaloista valmistetuista ohuthieistä. 

 Ohessa  on  taulukoituna  tehtyjen tutkimusten  tulolet. 

Taivutusvetolujuudet: 

Koekappaleet  I  
Palkit 

Taivutusvetolujuus keskim.  
MN/m 2  

Tiheys  keskim. 
kg/rn 3  

Kohta  1  betonin yläpinta  9.10 2540  
Kohta  1  betonin alapinta  8.20 2560  
Kohta  2  betonin yläpinta  9.60 2580  
Kohta  2  betonin alapinta  8.20 2570  

Puristuslujuudet: 

Koekappaleet Puristuslujuus keskim.  
MN/rn 2  

Tiheys  keskim. 
kg/rn 3  

Kohta  1  betonin yläpinta  108.0 2540  
Kohta  1  betonin alapinta  100.0 2540  
Kohta  2  betonin yläpinta  111.0 2570  
Kohta  2  betonin alapInta  97.5 2560  

Pakkas-suolako  keen  tulokset: 

Koekappaleet Esisäilytyksessä  10  kierrosta  25  kierrosta  50  kierrosta  
imeytyneen  tilavuuden tilavuuden tilavuuden  

veden  määrä  %  muutos  %  muutos  %  muutos  %  
Kohta  1 0.7 +0.00 +0.47 +0.16  
Kohta  2 0.6 +0.17 +0.54 +0.13  

Ohuthietutkimuksen  mukaan  betoni  oli rakenteeltaan  tasalaatuista  ja  tiivistä 
sekä  suojahuokostamatonta. Tiivistyshuokosissa  ei ollut  kiteytymiä. Betonissa 

 ei ollut säröjä eikä halkeamia.  Karbonatiosoituminen  oli edennyt tien  yläpin-
nasta  lukien  alle  1  mrn:n syvteen. 
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Edellä esitetyn perusteella ei  betonin  laadussa ole tapahtunut muutoksia  ra
-kentamisvuoteen  nähden. Kohteen  päällystebetonin lujuusarvot  ylittävät kaikki 

ne vaatimukset mitä urakka-asiakirjoissa esitettiin.  Päällystebetonin  sään 
kestävyydessä ei ole tapahtunut muutoksia.  Päällysteelle  voikin ennustaa  lu-
juusarvojen  sekä  säänkeston  osalta pitkää ikää.  

3 	JOHTOPÄÄTÖKSIÄ  JA  ESITYS  JATKOTOIMENPITEIKSI 

Profiilinmittauksissa  käytetty  VTT:n Mapvision profiilinmittausauto  —menetel-
mä ei anna toisiinsa vertailukelpoisia  mittaustuloksia.  Eri vuosina suoritetuissa 
mittauksissa  on  keskenäisiä epäjohdonmukaisuuksia.  Tarkan  urautumistilan

-teen  selville saamiseksi olisi  koko  tieosalla  suoritettava  edustavista poikkileik-
kauksista  "manuaaliset"  oikolautamittaukset  sekä huolellinen  ja  tarkoin doku-
mentoitu  PTM mittausautoajo.  Tulevien  kunnossapitotoimenpiteiden ohjel-
moimiseksi  ja  suunnittelemiseksi  mittaukset olisi tehtävä  leväällä  1999.  

Saatujen  uramittaustulosten  valossa  betonipäällysteen  keskimääräinen  om
-naiskuluma  on  ollut  Tampereen  itäisellä  ohikulkutiellä  noin  0,073  mmIl000 

KVL/vuosi. PTM -autolla mitattu keskimääräinen ura  on  päätien oikealla  kais-
talla  nyt  5,38 mm. Jos  liikennemäärät  kehittyvät tasaisesti jatkossakin, voi-
daan arvioida että  14 mm  urataso  saavutetaan oikealla  kaistalla  viiden vuoden 
kuluttua. Tällöin olisi ensimmäinen oikean kaistan  timanttihionta  ajankohtai-
nen. Tähän teoreettiseen tarkasteluun saataisiin laajempaa  tarkastelupohjaa, 

 jos  keväällä  1999  tehdään edellä mainittu tarkempi  urakulumatutlmus.  

Eniten  varautuneissa  kohdin, jossa  ajoneuvot  tien optisesta ohjauksesta joh-
tuen käyttävät samaa  ajouraa,  voidaan urakehitystä hidastaa  esim. kaisu

-maalauksia siirtämällä. Toimenpide tulisi suorittaa hyvissä ajoin ennen kuin 
 urautuminen  etenee liian pitkälle.  

Betonipäällysteen seurantaohjelmaa  voitaisiin keventää pidentämällä  VTT:n 
suorittamien profiilimittausten  väli kahteen vuoteen. Tähän mennessä ne  on 

 suoritettu alkuperäisestä ohjelmasta poiketen joka vuosi.  

PTM-mittausautoajoja  tulee ohjelmoida  tiejaksolle tasaisin  väliajoin  ja  sama 
määrä joka vuosi. Ajot tulisi ulottaa myös  tieosan ramppiosille. 
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LuTE  1(4)  

Vt  9  Lakalaiva - Atasjärvi betonitien 
Liikennemäärätja urakulumien keskiarvot  

Turun  Viatek  Oy  
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TAMPEREE  E  ERifASOUIITYMA  I 	 I  

T1HAWLAN 
ERITASOUflTYMA  
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L&ALJVA-ALASJARq 

\9'TURUNVIATEKOY 	98137  
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Korkuvuori 
Betonlpddllyste 
Poikklleikkaukset 	1 —7  

VUOSI KVL URIEN K.A.  
1994 13500 1.85 
1995 15200 2.85 
1998 17400 4.60 
1997 19600 6.55 
1998 21700* 8.15  

1-lallilo 	(uurto  AaJrvI—Lakoco) 

BetonpidIIyste 
Poikkileikkoukset  36-42  

VUOSI KVL URIEN K.A  
1994 12600 1.90 
1995 14200 2.15 
1996 16200 3.35 
1997 18300 3.90 
1998 20300 5.50  

*arvjo *_orviO  

LAHDESJÄ  YEN 
 ERDTASOUDUYMÄ 

Hallila 	(uunth 	LakIoiv—Jojör'i) 

BetonlpdIIyste 
Poikkilelkkaukset  8-14  

VUOSI KVL URIEN K.A  
1994 12600 2.00 
1995 14200 2.55 
1996 16200 4.00 
1997 18300 5.10 
1998 20300 6.60  

*=arvIo  

1 A  HALLILAN  4  ERffASOUI1T(MÄ  

KARKU  VUOREN 
TUNNELI  

KUVA  2  



E  ' ALASJÄR YEN 
I  ERDTASOLOflTYMÄ 

Betonipddllyste 
Polkkileikkaukset  22-28  

VUOSI 	KyL 	URIEN K.A,  
1994 	9000 1.90 
1995 	10100 2.60 
1996 	11600 2.70 
1997 	13000 3.50 
1998 	14500*  5.70  

t=orvio 

KÄSSÄLÄN  
LL 0  ERITASOLIU1T'MÄ 

Alasjiirvi 
SMA—p1IIyste 
Poikkileikkaukset  29-35  

VUOSI  KVL URIEN KA.  
1994 9000 1.85 
1995 10100 2.45 
1996 11600 5.55 
1997 13000 5.25 
1998 14500*  8,10  

=  arvio  

Kdssdld 
9etonipIIyste 
Poikkilelkkoukset 15-21  

VUOSI  KVL URIEN K.A,  
1994 10700 1.90 
1995 12000 2.30 
1996 13800 3.30 
1997 15500 4.40 
1998 17200*  5.70  

* =  a  n/jo  

KUVA  3  
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Vt  9  Lakalaiva - Alasjärvi betonitien 
 Laatu selvitys  1998 

'[IT  Rakennustekniikka,  Espoo 



TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE80147!98  

Vt  9 Lakalaiva - Alasjärvi betonitien 
laatuselvitys 

Tielaitos 

VTT:n  nimen käyttäminen mainonnassa  tai  tämän selostuksen osittainen julkaiseminen  on  sallittu  vain 
 VTT:stä  saadun kirjallisen  luvan  perusteella.  
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 RAKENNUSTEKNIIKKA 	 TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE80147/98 	1(6)  

Tilaaja 	 Tielaitos 
Tuotannon  T & K-toiminto 
PL 261 
90101  OULU 

Tilaus 	 Heikki Suni, 410/98/24/UP 

Yhteyshenkilö 	Ryhmäpäällikkö  Eero Punakallio 
VTT:ssä 	 VTT Rakennustekniikka  

PL 1805, (Kemistintie 3,  Espoo) 
 02044 VTT  

Puh.  09-456 6918 
Telekopio  09-45 6 7003  

Tehtävä 	Vt  9 Lakalaiva - Alasjärvi betonitien laatuselvitys. 

I  TUTKIMUKSEN KOHDE 

Tutkimuksen kohteena oli  Vt  9 Lakalaiva - Alasjärvi betonitien päällysteen 
betoni. 

2  NÄYTTEIDEN IRROTUS 

Näytteiden irrotuskohdat valittiin yhdessä Tielaitoksen edustajan  Heikki Sunin 
 kanssa. 

Näytteet irrotettiin timanttisahallaja timanttiporalla seuraavista kohdista: 
•  Kohta  1  sijaitsi Jyväskylään mentäessä Haiharan alueella noin  40 m 

Santaharjuntien ylikulkusillan  jälkeen tien oikeassa reunassa. 
•  Kohta  2  sijaitsi noin  1,5 km  kohdasta  1  eteenpäin, Linnainniaan kohdalla. 

Näytteet irrotti  16.6.1998 Mansen Timanttisaha  Oy VTT:n edustajan 
valvonnassa. 

Molemmista kohdista irrotettiin neljä  ø 100 mm lieriötä  ja  kolme noin  500 
 mm:n pituista  ja  noin  100  mm:n levyistä palkkia. Näytteiden korkeus oli 

betonipäällysteen paksuus  ja  noin  15 - 35 mm päällysteen  alla  ollutta maa- 
betonia. Kohdasta  1 irrotetut lieriöt  merkittiin tunnuksilla  1.1, 1.2, 1.3  ja  1.4 

 sekä palkit tunnuksilla  1.5, 1.6  ja  1.7.  Kohdasta  2 irrotetut lieriöt  merkittiin 
tunnuksilla  2.1, 2.2, 2.3  ja  2.4  sekä palkit tunnuksilla  2.5, 2.6  ja  2.7. 

VTT:n  nimen käyttäminen mainonnassa  tai  tämän selostuksen osittainen julkaiseminen  on  sallittu  vain 
 V1'T:stä  saadun kirjallisen  luvan  perusteella. 
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3  TOIMENPITEET  JA  TUTKIMUKSET 

Laboratoriossa näytteille tehtiin seuraavat toimenpiteet  ja  tutkimukset:  
1. Näytteiden silmämääräinen tarkastelu.  
2. Koekappaleiden  valmistus.  
3. Taivutusvetoluj  uuden mäiritys näytteistä valmistetuista palkeista.  
4. Puristuslujuuden mäaritys koepaikkien  päistä valmistetuista koekappaleista.  
5. Pakkas-suolakestävyyden määritys poralieriöistä valmistetuista koekappa-

leista.  
6. Ohuthietutkimus poralieriöistä irrotetuista näytepaloista valmistetuista  ohut-

hieistä.  

3.1  Näytteiden  silmämääräinen  tarkastelu  

-  Näytteiden yläpinta (tien  pinta)  oli kulunut karheaksi. 
- Päällystebetonin runkoaineen  suurin raekoko oli  ø 20 mm. 
-  Kaikkien näytteiden betonissa oli muutamia tiivistyshuokosia. 
- Näytteistä  mitattu päällystebetonikerroksen paksuus oli kohdassa  1 220 mm 

 ja  kohdassa  2 235 mm. 

Silmämääräisen  tarkastelun yhteydessä mitattiin palkkinäytteiden sivupinnoista 
runkoaineen osuus kandelta eri syvyydeltä tien yläpinnasta lukien. Tulokset 
esitetään taulukossa  1.  

Taulukko  1. Runkoaineen  osuus eri syvyydellä tien yläpinnasta lukien. 

Näyte 

_____________ 

Runkoaineen  osuus 
 20  mm:n etäisyydeltä tien 	110  mm:n etäisyydeltä tien 

yläpinnasta 	 yläpinnasta  
1,5 57 63 
1,6 45 59 
1,7 55 68  

Keskiarvo  52 63 
2,5 56 71 
2,6 60 72 
2,7 57 71  

Keskiarvo  58 71 

3.2 Koekappaleiden  valmistus 

Näytteitä  ja  niistä valmistettuja koekappaleita säilytettiin  +20 °C  lämpötilassa 
 ja  95  %  suhteellisessa kosteudessa. 

Jokaisesta näytepalkeista valmistettiin kaksi noin  100 mm x 100 mm x 500 mm 
 kokoista koepaikkia (yläosasta  ja alaosasta). Koepalkkej  a  valmistettiin yhteen-

sä  12 kpl. 

VTT:n  nimen  kayttäminen  mainonnassa  tat  tämän selostuksen osittainen julkaiseminen  on  sallittu  vain 
VTT:stä  saadun kirjallisen  luvan  perusteella.  
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Taivutusluj  uuden määrityksen jälkeen valmistettiin paikkien päistä noin  100 
mm x 100 mm x 100 mm,  kokoiset koekappaleet puristuslujuuden mäaritystä 
varten. Koekappaleita valmistettiin yhteensä  12 kpl.  

Kuudesta  ø 100 mm poralieriöstä  valmistettiin yläpinnasta lukien  100 rnm:n 
 korkuiset koekappaleet (kolme molemmista tutkituista alueista) pakkas-suola

-koetta  varten. 

Kandesta  ø 100 mm poralieriöstä  valmistettiin yläpinnasta lähtien petro- 
graafiset ohuthieet (yksi molemmista tutkituista alueista).  

3.3  Taivutusvetolujuuden määritys  

Kaikista palkeista määritettiin taivutusvetolujuus  standardin SFS  5444  mukaan 
kahta viivakuormaa käyttäen. Kuormitus kohdistettiin yläosasta valmistettuun 
palkkiin siten, että vetopuolena oli tien  pinnan  puoleinen syljä  ja alaosasta 

 valmistettiin palkkiin siten, että vetopuolena oli tien alapinnan puoleinen syrjä. 
Tulokset esitetään taulukossa  2.  

Taulukko  2. Taivutusvetoluj  uudet. 

Koekappale  Tai vutusvetoluj uus  Tiheys  
1) MN/rn2  kg/rn3  

l.5y  9,00 2550 
l.6y  9,30 2510 

7y......................  
Keskiarvo  9,10 2540 

1.5a 8,00 2560 
l.6a  8,00 2540 
1.7a 8,70 2580  

Keskiarvo  8,20 2560 
2.5y 9,70 2580 

9,55 2580 
.1Y..................... 29.........................  

Keskiarvo  9,60 2580 
2.5a 8,60 2580 

8,00 2560 

Keskiarvo 
.:2Y...................... 

- 	8,20 
8'95 ..  

2570 
1) y on yläpinnan paikki  ja  a on alapinnan paikki. 

VTT:n  nimen käyttäminen mainonnassa  tai  tämän selostuksen osittainen julkaiseminen  on  sallittu  vain 
 VTT:stä  saadun kirjallisen  luvan  perusteella.  
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3.4  Puristuslujuuden määritys 

Puristuslujuus  määritettiin  standardin SFS  4474  mukaan siten, että puristus- 
suunta oli tien pintaa vastaan kohtisuoraan. Tulokset esitetään taulukossa  3.  

Taulukko  3. Puristuslujuudet. 

Koekappale Puristuslujuus  Tiheys  
1) MN/rn2  kg/rn3  

l.5y  115,0 2550  
l.6y  102,0 2530 

7y..................... 0L0 	.........  
Keskiarvo  108,0 2540 

1.5a 105,5 2510 
1.6a 99,0 2560 
1.7a 96,0 2550  

Keskiarvo  100,0 2540 
2.5y 108,5 2550 

110,0 2580 
.........4,0 o  

Keskiarvo  111,0 2570 
2.5a 97,5 2560 
2.6a 98,0 2560 

. 

2.7a 97,0 2550  
Keskiarvo  97,5 2560 

1) y on yläpinnan palkistaja a on alapinnan palkista  valmistettu koekappale.  

3.5  Pakkas-suolakestävyys 

Pakkas-suolakestävyys  määritettiin  standardin SFS  5449  mukaan. Jäädytys-
sulatuskierrosten lukumäärä oli  50.  Tulokset esitetään taulukossa  4.  

Taulukko  4. Pakka-suolakokeen  tulokset. 

Koekappale 
_________  

Esisäilytyksessä imeytyneen  
veden  määrä%  

Tilavuuden muutos  % 
10 	25 	50 

1.1 0,7 -0,02 +0,31 +0,21 
1.2 0,7 +0,02 +0,70 +0,15 
1.3 0,7 0,00 +0,40 +0,12  

Keskiarvo  0,7 0,00 +0,47 +0,16 
2.1 0,6 +0,12 +0,49 +0,04 
2.2 0,6 +0,21 +0,49 +0,12 
2.3 0,6 +0,18 +0,65 +0,23  

Keskiarvo  0,6 +0,17 +0,54 +0,13 

VTT:n  nimen käyttäminen mainonnassa  tai  tämän selostuksen osittainen julkaiseminen  on  sallittu  vain 
 VTF:stä  saadun kirjallisen  luvan  perusteella.  
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Kokeen aikana koekappaleiden tilavuus kasvoi. Kokeen päätyttyä koekappa-
leiden  pinnat  olivat hieman karhentuneet, mutta runkoainerakeiden  tai  koe- 
kappaleiden nurkkien irtoamista ei havaittu. 

3.6  Ohuthietutkimus  
Ohuthietutkimus  tehtiin näytteistä  1.4  ja  2.4 valmistetuista ohuthieistä. 
Ohuthieet  tutkittiin Leiz Ortholux-polarisaatio-  ja fluoresenssimikroskoopilla. 
Ohuthieiden preparointi- ja  tutkimusmenetelmä  on  esitetty standardeissa 
ASTM  C856  ja  NT Build 381. 

Ohuthieistä  tehtiin seuraavia havaintoja: 

Näyte  1.4  

Betoni  oli rakenteeltaan tasalaatuista  ja  erittäin tiivistä. Betonin runkoaine oli 
hyvälaatuista  ja rapautumatonta. Sementtikivi  oli rakenteeltaan tasalaatuista. 
Sideaineen hydrataatioaste oli matalahko. Betoni oli suojahuokostamatonta. 
Betonissa oli muutamia pieniä tiivistyshuokosia. Huokosissa ei ollut 
kiteytyrniä. Betonissa ei ollut säröjä eikä halkeamia. Karbonatisoituminen oli 
edennyt tien yläpinnasta lukien  alle  1 mrn:n  syvyyteen. 

Näyte  2.4  

Kuten näyte  1.4. 

4  TULOSTEN TARKASTELU 

Betonipäällysteen  paksuus vaihteli välillä  220 - 235 mm.  

Tutkittujen näytteiden betoni oli tiivistä  ja  hyväkuntoisen näköistä.  Runko- 
aineen rnärä oli hieman suurempi betonipäällysteen alaosassa kuin yläosassa. 

Ohuthietutkimuksen  mukaan betoni oli rakenteeltaan tasalaatuista  ja  tiivistä 
sekä suojahuokostamatonta. Tiivistyshuokosissa ei ollut kiteytymiä. Betonissa 
ei ollut säröjä eikä halkeamia. 

Kohdan  1 yläosasta määritettyjen taivutusvetolujuusarvojen  keskiarvo oli  9,10 
MN/rn2  ja alaosasta määritetty  8,20 MN/rn2 .  Vastaavat keskiarvot kohdassa  2 

 olivat  9,60 MN/rn2  ja  8,20 MN/rn2 . Päällysteen  yläosassa taivutusvetolujuuden 
keskiarvo oli suurempi kuin alaosassa. 

Kohdan  1 yläosasta  maantettyjen puristuslujuusarvojen keskiarvo oli  108,0 
MN/rn2  ja alaosasta määritettyjen  100,0 MN/rn2 .  Vastaavat keskiarvot koh-
dassa  2  olivat  111,0 MN/rn2  ja  97,5  MN/rn2 . Päällysteen  yläosassa puristus-
luj uuden keskiarvo oli suurempi kuin alaosassa. 

VTT:n  nimen käyttäminen mainonnassa  tai  tämän selostuksen osittainen julkaiseminen  on  sallittu  vain 
ViT:stä  saadun kirjallisen  luvan  perusteella. 
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Kohdan  I yläosasta määritettyjen tiheyksien  keskiarvo oli  2540 kg/rn3  ja  ala- 
osasta määritetty  2550  kg/rn3 .  Vastaavat keskiarvot laatassa  2  olivat  2580 
kg/rn3  ja  2570  kg/rn3 . Tiheyserot  eivät ole merkittäviä. 

Pakkas-suolakokeessa  (50  kierrosta) ei koekappaleisiin syntynyt näkyviä vau-
noita. Tilavuuden kasvu kohdasta  1 valmistetuissa koekappaleissa  oli kokeen 
päätyttyä keskimäärin  0,16 %  ja  kohdasta  2 valmistetuissa koekappaleissa 

 keskimäärin  0,13  %.  Tilavuuden kasvu viittaa lievään betonien sisäiseen 
säröilyyn. 

Espoo  3 1.8.1998 

____  

Eero Punakallio 	 Pasi Hopia 
Ryhmäpäällikkä 
	 Tutkija 

Jakelu 	 Tilaaja, alkuperäinen 
VTT/Arkisto,  alkuperäinen 

VTT:n  nimen kayttärninen mainonnassa  tai  tämän selostuksen osittainen julkaiseminen  on  sallittu  vain 
VTT:stä  saadun kirjallisen  luvan  perusteella. 
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