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TIIVISTELMÄ 

Bitumi-sementti-komposiitillä  tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tien päällys- 
rakenteen kerrosta, jossa  on  käytetty  sideaineena  sekä  bitumia  että se-
menttiä.  Tien  pohja-  ja  päällysrakenteet (TPPT)  tutkimusohjelmaan liittyvän 
tutkimuksen tavoitteena oli selvittää  komposiittien materlaalimallit  ja  mitoi-
tusparametrit  tien kantavassa  tai  jakavassa  kerroksessa. 

Tutkimus toteutettiin  v.1994-98  VTT:n Yhdyskuntan  ja  Rakennusteknilkan 
 yhteistyönä. Tutkimuksen  esikokeissa  selvitettiin viidellä eri rakentamista- 

valla  tehtyjen erilaisten  komposiittityyppien  alustavat  lujuusominaisuudet  ja 
 materiaalikustannukset,  jatkotutkimuksissa selvitettiin kolmen  lupaavimman 

komposiittityypin  toiminnalliset ominaisuudet  (sementtilaastilla imeytetyn 
 avoimen  asfaltin,  asfalttirouhekomposiitin  ja  komposiittistabiloinnin  lujuus, 

jäykkyys,  pakkasenkestävyys  ja  väsyminen).  Sementtilaastilla imeytettyä 
 avointa  asfaittia  tutkittiin lisäksi  koetiellä.  Tutkimus tuotti kolmen erilaisen 
 komposiittityypin  analyyttisen  mitoituksen  perustiedot.  

Asfalttirouheen ia sementtilaastin komposlitti  osoittautui laboratoriokokeissa 
erityisen  lupaavaksi  materiaaliksi.  Se on  helposti  tiivistyvää  verrattuna  esim. 
komposiittistabilointiin.  Materiaali oli  pakkasenkestävää.  Se  kesti  väsytysko-
keessa  muihin  komposiitteihin  verrattuna hyvin sekä pieniä että  komposiitti

-materiaalille suhteellisen suuria  muodonmuutoksia.  Hyvästä  väsymiskestä-
vyydestä  huolimatta materiaali oli myös jäykkää  ja  lujaa muihin  komposiittei

-hin  verrattuna.  Komposiitin  etuna  esim.  kantavan kerroksen  asfalttibetoniin 
 verrattuna  on  suurempi jäykkyys  ja  lämpötilan vähäisempi vaikutus 

materiaalin ominaisuuksiin.  

Sementtilaastilla imeytetty  avoin asfaltti vastasi  halkaisuvetolujuudeltaan 
vertailumateriaalina  olevaa kantavan kerroksen  asfalttibetonia (ABK),  mutta 
oli huomattavasti  jäykempää.  Lämpötila vaikutti  komposiitin  jäykkyyteen, ei 
kuitenkaan yhtä paljon kuin  vertailumateriaalin  vastaavan arvoon.  Pakka-
senkestävyydeltään komposiittityyppi  oli tyydyttävä. Materiaalin jäykkyyden 
vuoksi  muodonmuutokset väsytyskokeessa  olivat suhteellisen pieniä. Koe- 
tiellä avoimen  asfaltin  teossa ei ollut ongelmia.  Sementtilaastin imeytykses

-sä  oli ratkaisevan tärkeää  levitystyövaiheiden tandistaminen  siten, että työ 
sujui keskeytyksettä sekä  imeytyslaastin notkeuden  hallinta.  Vastemittaus

-ten  mukaan  koealueen komposiittirakenne  kestää noin  300  kertaa niin pal-
jon  10 t  akselipainokuormia  kuin  koetien ABK-rakenne.  

Komposiittistabilointi  valmistettiin sekoittamalla  kivialnes, sementti  ja  bitumi-
emulsio  keskenään  sekoittimessa.  Massa  oli vaikeasti  tiivistettävää.  Kom

-posiitin  etuna  bitumistabilointlin  verrattuna  on  nopea  alkulujuuden  kehitys  ja 
 lämpötilan vähäisempi vaikutus materiaalin jäykkyyteen.  Komposiittistabi-

loinnin pakkasenkestävyysominaisuudet  olivat hyvät.  Väsytyskokeessa  ma-
teriaali toimi enemmän  betoninomaisesti  kuin muut  komposiitit.  Materiaalin 

 kuormituskestävyys  oli suhteellisen vähän riippuvainen muodonmuutoksen 
suuruudesta, kunhan muodonmuutos ei yhtä tiettyä rajaa.  
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ABSTRACT 

Bitumen cement mass composite is defined in this study as a structural 
road layer containing both bitumen and cement as binder. The study is a 
part of the Road Structures Research Programme (TPPT) and is aimed at 
determining material models and measuring parameters of composites for 
binder course and base course.The study was carried out in 1994-98 in 
partnership with VTT Communities and Infrastructure and VTT Building 
Technology. It was financed by the Finnish National Road Administration. A 
preliminary study evaluated the material strength properties and material 
costs of five different composite types. In follow-up studies the functional 
properties (strength, stiffness, fatigue and frost resistance) were examined 
for three composite types. The main result of the composite study was that 
it provided a basis for analytical design methods for these composite types. 
More information in the chapter "Summary". 

The composite of milled asphalt and cement mortar proved in laboratory 
tests to be a very promising material. It was easy to compact compared to 
the composite stabilization, ln the beam fatigue test the material could 
better withstand small strains compared with the other three composite 
materials. For a composite material it also had relatively good performance 
with large strains. Along with good fatigue properties the material was also 
stiff and strong compared with other composites. The frost resistance was 
satisfactory. Benefits of the composite compared with a base course 
asphalt concrete are a higher stiffness and less thermal sensitivity. 

The cement mortar grouted porous asphalt performed also well in 
laboratory tests. Temperature did influence the composite but it was not as 
thermally sensitive as the reference material. The frost resistance was 
satisfactory. Because of the composite's stiffness, the strains in the beam 
fatigue test were relative low. When grouting the cement mortar on the test 
road it was definitively important to synchronize the laying phases so the 
work was continuous and the liquidity of the mortar was controlled. 
According to the response measurements of the composite structure, the 
test road will withstand a 10 ton load 300 times more than compared with a 
standard structure: unbound base course and asphalt concrete. 

The composite stabilization was produced by mixing aggregate, cement 
and bitumen emulsion in a mixer. This material was difficult to compact. 
Benefits of the composite compared with a standard bitumen stabilization 
are a faster initial strength increase and less thermal sensitivity of stiffness. 
The frost resistance properties were good. ln the beam fatigue test this 
material worked more like concrete than the other composite types. The 
stress in the fatigue test had a relatively weak correlation with the amount 
of the strain, if the strain was exceeding a certain limit. 



ALKU SANAT  

Bitumi-sementti-komposiittien  tutkimus oli  Tien  pohja-  ja  päällysrakenteet 
(TPPT)  tutkimusohjelman Materiaalitekniikkaryhmän  (M)  alainen osaprojek

-ti M41.  

Tutkimuksen suorittivat  v. 1994-98  Tielaitoksen TPPT-tutkimusohjelman toi-
meksiannosta VTT Yhdyskuntatekniikka sekä \JTT Rakennusteknhikka. 

Tutkimus sisälsi esiselvityksinä tehdyt viiden eri komposiittityypin alustavat 
tutkimukset sekä kolmen eri komposiittityypin tarkemmat jatkotutkimukset, 
joissa selvitettiin materiaalien toiminnalliset ominaisuudet. Lisäksi yhtä  kom-
posiittityyppiä  tutkittiin koerakennuskohteessa. 

Komposhittimaterhaalitutkimuksesta  valmistui aiemmin neljä väliraporttia, jot-
ka olivat laatineet dipl.ins. Kyösti Laukkanen VTT Yhdyskuntatekniikasta 
sekä tekn.tri Markku Leivo VTT Rakennustekniikasta. Loppuraportin  on 

 koonnut väliraporttien perusteella tutkimuksen projektipäällikkönä toiminut 
dipl.ins. Kyösti Laukkanen VTT Yhdyskuntatekniikasta. 
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I  JOHDANTO 

 1.1 	Yleistä 

Tutkimus liittyy  'Tien  pohja-  ja  päällysrakenteet" (TPPT)  projektiin, jonka 
avulla haetaan keinoja sekä uusien että peruskorjattavien teiden liikennöi-
tävyyden  ja  kestoiän  parantamiseen siten, että vuosikustannukset alenevat 

 ja  ympäristölle aiheutuvat haitat minimoituvat. 

Tutkimus suuntautui olennaiselta osalta uudelle materlaalitekniselle alueel-
le,  sillä  tutkimuksen alkaessa oli saatavilla  vain  vähän tutkittua tietoa bitu

-min  ja  sementin  yhdistämisestä samassa tien rakennekerroksessa. 

Tässä tutkimuksessa käytetään seuraavia nimityksiä: 

Bitumi-sementti-komposiitillä  tarkoitetaan tien rakennekerrosta, jossa kiviai-
neksen sitomiseen  on  käytetty sekä bitumia että sementtiä. 

Sementtilaastilla imeytetty  avoin asfaltti  on  komposiitti,  joka valmistetaan 
imeyttämällä levitetyn  ja  tiivistetyn  avoimen  asfaltin  toisiinsa yhteydessä 
oleviin huokosiin sementtilaastia. 

Asfalttirouhekomposiitti  on  komposiitti,  jossa asfalttirouhe  on  sidottu  se
-menttilaastilla. 

Komposiittistabiloi  nti  on  komposiitti,  joka  on  valmistettu sekoittamalla kes-
kenään peräkkäisissä sekoitusvaiheessa kiviaines, sementti, vesi  ja  bitumi-
nen sidealne.  

Tutkimus toteutettiin vuosina  1994-98.  Aluksi selvitettiin kirjallisuuden pe-
rusteella komposiittirakentamisen nykytila sekä ideoitiin eri tapoja yhdistää 
kiviaines, bitumi  ja  sementti  samassa tien rakennekerroksessa. Niistä valit-
tiin viisi komposiittityyppiä esikokeislin, joissa selvitettiin materiaalien alus-
tavat lujuusominaisuudet, taulukko  1  ja kuva  1.  Esikokeiden tutkimusmene-
telmät  olivat palkin taivutusvetolujuuskoe  ja  lieriönäytteen halkaisuvetolu-
juuskoe. Esikokeiden  perusteella valittiin kolme komposiittityyppiä jatkotut-
kimuksiin, joissa selvitettiin näiden massojen tarkemmat toiminnailiset omi-
naisuudet. Jatkotutkimusten komposiittityypit olivat: sementtilaastilla imey-
tetty avoin asfaitti, asfalttirouhekomposiitti  ja  komposiittistabilointi. Esikoe

-vaiheessa olivat mukana myös harvabetonilaattaan imeytetty bitumiemulsio 
sekä esibituminoidun kiviaineksen  ja  sementtilaastin komposiitti,  joita ei tut-
kittu enää myöhemmin,  [1]  -  [4].  
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Kuva  1. 	5  erilaista  komposiittityyppiä  ja  vertailumateriaali  

(A)Esibituminoidun  kl  viaineksen  ja  sementtilaastin  seos  
(B)Asfalttirouheenja sementtilaastin  seos  
(C) Sementtilaastila imeytetty  avoin  asfaitti  
(D)Bitumiemulsiolla imeytetty harvabetoni  
(E) Kanta  van  kerroksen  asfaittibetoni (vertallumateriaali) 

 (G)  Kom  posiittistabilointi  
Figure 1. 5 different composite types and reference material (E).  

Taulukko  1. Esikokeissa  tutkitut  komposiittityypit  ja  niiden rakentamista  vat. 
Table 1. Composite types and contruction methods in the preliminary studies. 

Komposiitti- Rakentamistapa (=  osa-aineiden  yhdistämistapa)  
tyyppi  Mixing method 

Composite 
type 

A  Esibituminoitu kiviaines sekoitettiin sementtiaastin  kanssa  
Bitumen coated aggregate was mixed with cement mortar ____________  

B  Asfaittirouhe sekoitettiin sementtilaastin  kanssa  sekoittimessa 
Milled asphalt was mixed with cement mortar  ____________  
Avoimeen  asfalttHaattaan imeytettiin sementtilaasti 
Cement mortar was grouted into porous asphalt ____________ 

 D  Harvabetonilaattaan imeytettiin  bitum  iemulsio 
Bitumen emulsion was grouted into porous concrete ____________ 

 G  Kiviaines, sementtUaasti  ja  bitumiem ulsio sekoitettlin  keskenään  
Aggregate, cement mortar and bitumen emulsion were mixed 

____________  with each other 
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t2  Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen  kokonaistavoite  oli esittää  materiaaUmallin  rakenne  ja  toiminta-
periaatteet,  mitoituksessa  tarvittavat  materiaaliparametrit,  niiden keskeiset oh-
jearvot  kiinnitettyinä materiaaliseoksen  koostumukseen  ja  mandolliset  suhtei-
tukselta saavutettavat  ylä-  ja  alarajat. 

Bitumi-sementti-komposiittirakenteiden käyttöominaisuudet  tuli selvittää tien 
kantavassa,  side- tai  jakavassa  kerroksessa. Toiminnallinen tavoite oli 
kehittää erilaisia puolijäykkiä tien  päällysrakenteita.  jotka kestävät alustan 

 muodonmuutoksia  paremmin kuin  maabetonirakenne  ja  ovat vähemmän  de-
formaatioherkkiä  kuin  bitumilla  sidottu rakenne. Rakenteilla tulee olla hyvä 

 säänkestävyys.  

1.3  Aiempia tutkimuksia 

Avoimen  asfalttikerroksen imeyttämistä sementtilaastilla kulutuskerrospääUys-
teeksi  on  tehty Suomessa koeluonteisesti  jo  1960-luvun lopulla lähinnä teollisuus

-lattloille  ja  esim.  Helsingin rautatieaseman  asemalaiturien  päällysteeksi  Salvia -
cim-päällysteen  nimellä.  Salviacim  on  koostumukseltaan tarkoin suunniteltu 

 laasti,  joka sisältää sementtiä, lisäainetta, hienoa hiekkaa  ja  täytejauhetta. Laasti 
imeytettiin täryttämällä  avoimeen  asfalttiin  noin  20 mm  syvyyteen.  Tielaitos  kokeili 

 1970-luvun alussa  Tampereen -Oripohjan tieosuudella,  missä määrin  Salviacim-
laasti  ja  toisaalta pelkkä  sementtilaasti  vaikuttivat  tiepäällysteen  ominaisuuksiin. 

Pinnalla ei ollut hyvää  nastarengaskulutuskestävyyttä  ja  tästä syystä menetelmä 

ei yleistynyt tien  kulutuskerroksiin,  [6], [7].  

Vanhan tien  päällysrakennetta  on  parannettu  esim.  seuraavalla menetelmällä. 

 Tien  vanha  öljysorapäällyste jyrsitään rouheeksi  ja  rouhe  sekoitetaan vanhaan 

 kantavaan  kerrokseen.  Pinta  muotoillaan  tiehöylältä  ja  tiivistetään jyräämällä.  Tä-

män jälkeen  pinta  kastellaan  kevyesti  ja  sementh  levitetään  traktorilevittimellä. 
 Seuraavassa vaiheessa  stabilointijyrsin  sekoittaa  bitumiemulsion  ja  kantavan ker-

roksen materiaalin  paikallasekoituksella  ja  levittää materiaalin tielle. Kerros  jyrä-

tään  valssi-  ja  kumipyöräjyrällä,  [8].  

Ulkomailla  on  tehty runsaasti  tienrakennukseen  liittyviä tutkimuksia  komposliteiksi 
kutsuista päällysrakenteista.  Nämä tutkimukset ovat kohdistuneet kuitenkin 
yleensä rakenteisiin, joissa erilliset joko  bitumilla  tai  sementillä  sidotut  tai  lujitetut 

 kerrokset ovat päällekkäin. Tutkimuksia, joissa molempia  sideaineita  on  käytetty 

samassa kerroksessa,  on  tehty lähinnä tien  kulutuskerroksesta.  Sen  sijaan 

molempia  sideaineita  sisältäviä tien kantavia  ja  jakavia  kerroksia  on  tutkittu vä-

hän. 

Tyypillistä  aiemmille komposiittitutkimuksille  on  myös, että ne perustuvat suurelta 

osin lähes pelkästään  koerakentamiseen  eikä niiden taustalla ote useinkaan riit- 

täviä  ennakkokokeita  laboratoriossa. Tämä johtuu siitä, että tarjolla olevat  labora- 
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toriolaitteet  on  usein kehitetty joko  asfaltin  tai  betonin  testaamiseen, kun taas 
komposiithen tutkimiseen soveltuvia laitteita laboratorioilla  on  vähän. 

Esimerkkinä komposiittipäällysrakenteesta, joka sisältää erillisiä sementillä  tai  bi- 
tumilla  sidottuja kerroksia, mainittakoon tanskalainen ECOPAVE-rakenne, jossa 
vahvan, sementillä sidotun kantavan kerroksen päällä  on  ohut asfalttikulutusker

-ros,  [9].  Rakenne vastaa siten asfalttipintaista maabetonirakennetta eikä kuulu 
tämän tutkimuksen komposiittien piiriin. 

Tanskassa  on  tehtiin vuonna  1991  rakennekokeilu,  jossa jyrsittiin vanhalta tieltä 
 500 m  koealueelta  vanha asfalttikerros  (6 cm)  ja  leikattiin  10 cm  vanhaa sitoma-

tonta kantavaa kerrosta. Nämä materiaalit vietiin sekoitusasemalle, jossa ne käy-
tettiin komposiittimassan raaka-alneiksi. Uudelle tielle rakennettiin  20 cm  paksu 
puolijäykkä komposiittilaatta, joka sisälsi: 

- 	soraa 
- 	asfalttirouhetta 
- 	kuonamursketta 
- 	betonimursketta  (0...6 mm)  
- 	sementtiä 
- 	vettä  

1040  kg/rn 3  (saman tien vanhoja kerroksia  
520  -"- 	- -  
210  -"- 	(uusiomateriaaleja)  
345 	-fl- 	 -  fl  - 

85  -"- 
140  -"- 

Massan  suhteituksessa  pyrittiin noin  5  MPa:n tavoitelujuuteen.  Tielle takaisin kul-
jetettu  massa  levitettiin asfaltinlevittimellä  ja  tiivistettiin jyräämällä.  Pinnalle  ruisku-
tettiin bitumiemulsio. Liikenne päästettiin tielle viikkoa myöhemmin.  Pinnan 

 epätasaisuuden  ja  sivukaltevuuspuutteiden  vuoksi osia koetiestä päällystettiin  jo 
 uutena  3-7 cm  paksulla asfalttikulutuskerroksella. Samalla tiivistettiin pintauksella 

koetien lukuisia harvoiksi jääneitä alueita,  [10].  

Japanissa  v. 1983  kehitetty puolijäykkä päällysrakenne sisältää avoimen asfaltti- 
kerroksen, joka  on  imeytetty  täyteen erityisominaisuudet omaavaa sernenttilaas

-tia,  [11].  
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2  MENETELMÄT 

 2.1  Yleistä 

Tutkimusmenetelmän  soveltuvuus  komposiiteille,  jotka ovat  asfaitti-  ja beto-
nirakenteiden  välimuotoja, riippuu siitä, onko rakenne enemmän asfaltti- vai 

 betonirakenteen  tyyppinen. Tämän ratkaisee tapauskohtaisesti  rakenneker-
roksen  koostumus  ja  se,  miten  komposiitin  osa-ainekset  (kiviaines, bitumi  ja 
sementti)  ovat sijoittuneet  massassa  toisiinsa nähden.  

Esikoemenetelmiksi  valittiin  palkin taivutusvetolujuuskoe  ja lieriön halkaisu-
vetolujuuskoe.  Menetelmät valittiin  sillä  perusteella, että suhteellisen halval-
la, nopeasti  ja  muilla  materiaaleilla  tehtyihin tutkimuksiin vertailukelpoisella 
tavalla saatiin karkea  kuva  kunkin  komposiittityypin  osa-aineiden yhdistä

-mistavan  käyttökelpoisuudesta  ja  materiaalien alustavista  lujuusominai-
suuksista.  

Molemmat menetelmät mittaavat  koekappaleen lujuusominaisuuksia  ja 
muodonmuutoskäyttäytymistä.  Ne  on  kehitetty  betoni-  ja asfalttinäytteiden 

 tutkimuksia varten eivätkä ne siksi sovellu yhtä hyvin kaikille muun  tyyppisil
-le materiaaleille. Bitumi-sementti-komposiitin käyttöominaisuuksien  kannalta 

ei mandollisimman suuri  murtolujuus  ole tavoite, vaan ratkaisevia ovat omi-
naisuudet, joita  rakenteella  on  sen  jälkeen, kun  sen betonikomponenttiin  on 

 syntynyt halkeamia sekä kuinka kauan kestää ennen kuin  halkeama  syntyy. 
Materiaalin murtumisen sitkeyttä kuvaa  vetolujuus,  joka  rakenteella  on 
halkaisuvetolujuus- tai taivutusvetolujuuskokeessa  murtumisen jälkeen. Eh-
jän rakenteen  kestoikää  mitattiin  väsytyskokeella  ja sen  jäykkyyttä jäykkyys

-moduulikokeella. 

Laboratoriokokeet  toteutettiin  VTT Yhdyskuntatekniikan  ja VTT  Rakennus-
tekniikan yhteistyönä.  VTT Yhdyskuntatekni ikka  suoritti tutkittavien mate-
riaalien  halkaisuvetolujuus-, jäykkyysmoduuli-  ja väsytyskokeet ja VTT Ra-
kennustekniikka taivutusvetolujuus- ja pakkasenkestävyyskokeet.  

2.2  Taivutusvetolujuuskoe 

Palkit  (450 * 100 * 70 mm3) taivutettiin murtoon +20  °C:n  lämpötilassa  MTS-
puristimella. Palkkien jänneväli taivutuksessa  oli  300 mm. Paikkeihin  koh-
distettiin kaksi  viivakuormaa,  joiden väli oli  100 mm. Paikkeja kuormitettiin 5 

 mm:n taipumaan asti.  Kuormitusnopeus  oli  0,5 mm/min. Taipuma  mitattiin 
kandella  lilkeanturilla,  jotka molemmat sijaitsivat  palkin  keskellä.  Taipuma 

 laskettiin  anturien  tulosten  keskiarvona.  

Voiman  ja taipumien  arvot rekisteröitiin kokeen aikana  0,5 s  välein. Taivu
-tusvetojännitys  laskettiin  standardin SFS  5444  mukaisella kaavalla. Tulos-

ten perusteella piirrettiin  taivutusvetojännitys-taipuma  kuvaajat.  Kimmomo-
duulit  laskettiin kuormituksen lineaariselta osalta  kuormaväliltä  10 -40 % 
murtokuormasta  kaavalla  1: 
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P*a  
*(3L2 -4a 2 ) 	 ( 1) 24f*I 	/  

jossa 	E  = kimmomoduuli [MPa]  
P  =  voima  [N] 
a  =  kuorman etäisyys  tukipisteestä  [mm] 
L  = tukipisteiden välimatka[mm] 
f  = taipuma [mm] 
I  =jäykkyys  [mm4].  

2.3  Halkaisuvetolujuuskoe 

Halkaisuvetolujuus  on lieriömäisen koekappaleen sivusuuntaisessa puns-
tuskokeessa määritetystä m urtokuormituksesta  laskettu epäsuora  vetolu-
juus. Halkaisuvetolujuuskokeet  suoritettiin menetelmän  PANK-4202  mukai-
sesti  +10  °C:ssa Lloyd-puristimella.  

Kokeessa  puristettiin koekappalelieriön vaippaa  kandella  lieriön keskiakse-
lm  suuntaisella teräspalkilla vakionopeudella 50 mm/min.  Ennen  koestusta 

 näytteet  temperoitiin tutkimuslämpötilaan.  Kokeen aikana mitattiin leukojen 
siirtymä sekä  näytteeseen  kohdistuva voima siirtymän funktiona.  Halkaisu-
vetolujuus  laskettiin kaavalla  2: 

2*P = 	max 
max  *  d* h  

jossa 	Gmax - 

max  =  
d= 
h= 

(2) 

halkaisuvetolujuus [MPa] 
maksimikuorma  [N] 
koekappaleen  halkaisija  [mm] 
koekappaleen  korkeus  [mm] 

2.4  Jäykkyysmoduuli  (epäsuora  vetokoe) 

Epäsuoraan vetokokeeseen  perustuva  kuormitusmenettely (1TT-koe 
 lndirect  Tensile Test) komposiitin jäykkyysmoduulin (Resilient Modulus) 

määrittämiseksi  dynaamisella  kuormituslaitteistolla  oli  SHRP-menetelmän 
 [4] ns.  pohjoismainen sovellutus. Näytteet olivat  komposiittilaatasta  porattu- 

ja lieriöitä  (D = 100 mm, h 50mm).  Näytteiden ylä -ja alapohjat  olivat  sa- 
hattuja pintoja. Näytteet olivat osittain samoja, jotka myöhemmin tutkittiin 

 halkaisuvetolujuuskokeessa. Koelämpötilat  olivat  +5, +15  ja  +25°C. 

Jäykkyysmoduulikokeessa kuormitetaan sylinterin  muotoista näytettä kohti- 
suoraan  sen keskiakselia  vastaan  ja  mitataan palautuvat  poikkisuuntaiset 
muodonmuutokset. Moduuli  lasketaan tunnetun  kuormituspuissin  aiheutta-
man  vaakavetojännityksen  ja palautuvien vaakamuodonmuutosten  avulla. 

 Palautusvaiheen  muodonmuutosten oletetaan olevan  elastisia.  Jäykkyys
-moduulikokeen  tuloksena ilmoitetaan sekä  jäykkyysmoduuli  M r  että  poh- 
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joismaisen SHRP-LTPP  version  mukaan korjattu jäykkyysmoduuli Mrk.  Mo-

duulit  lasketaan kaavoilla  3a  -  3b: 

Mr 
 P(v +  0,27) = 	 (3a) 

t x  Ah  

Mrk 
= ird  k (v  ^  0,27) 	

(3b) 
2  

missä 	Mr  = jäykkyysmoduuli 	 [MPa] 
Mrk =  korjattu jäykkyysmoduuli 	[MPa]  
P  = kuormitusmuutos 	 [N]  
Ah  = palautuva vaakamuodonmuutos  [mm] 
k  = havaintopisteisiin sovitetun  suoran kulmakerroin MPa/mm]  
d  =  näytteen halkaisija 	 [mm] 
t  =  näytteen paksuus 	 [mm] 
v  =  Poisson-luku.  

2.5  Jäykkyysmoduuli  (1  -aksiaalinen puristuskoe)  

Osalle komposiiteistä jäykkyysmoduuli määritettiin  1-aksiaalisena  puristus-
kokeena MTS:n kuormituslaitteistolla,  kuva  2.  Näytteet olivat Kango-porava-
saralla tiivistettyjä lieriöitä  (D  =  150 mm, h  =  300 mm).  Näytteiden ylä-  ja 
alapohjat  oli tasattu rikkilaastilla. Näytteet olivat osittain samoja, jotka myö-
hemmin tutkittiin staattisessa moduulikokeessa. Koelämpötilat olivat  +5, 
+15  ja  +25°C.  

Kuva  2. Jäykkyysmoduulin 1-aksiaalisen määrityskokeen periaatekuva, 

Figure 2. 1 -axial stiffness modulus test system, /3]. 
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Näytettä kuormitettiin  1 -aksiaalisesti pystyakselin  suunnassa (sivupaine  nol-
la)  sinimuotoisella puristusvoimapuissilla  taajuudella  0,33 Hz  (menetelmä 

 Nordic  SHRP  P07)  ja  mitattiin näytteen pystysuuntaiset muodonmuutokset 
näytteen keskiosasta  (100 mm  matkalta). Moduuli laskettiin mitatun  puns

-tuskuormapulssin  ja  mitattujen palautuvien aksiaalisten  muodonmuutosten 
avulla. Jäykkyysmoduulikokeen tuloksena ilmoitetaan sekä jäykkyysmoduuli 

 Mr  että ruotsalaista  FAS  454-menetelmää mukaillen korjattu jäykkyysmo-
duuli Mrk.  Moduulit lasketaan kaavoilla  4a  -  4b: 

Mr  (AP/A0)/( Av/H 0 ) 	 (4a)  

M rk =K * H O 	 (4b)  

missä 	Mr  = 	jäykkyysmoduuli [MPa] 
M rk =  korjattu jäykkyysmoduuli [MPa]  
AP  = aksiaalinen kuormitusmuutos  [N]  
Av  = 	aksiaalinen  muodonmuutos, 

näytteen päiden väliltä/mittausväliltä  [mm] 
A0 	=  näytteen  pinta-ala [mm2]  
H0  =  näytteen korkeus/mittausväli  [mm] 
K  = 	Av  - Ao 	havaintopisteisiin sovitetun  

suoran kulmakerroin [MPa/mm] 
Ac 1  = Av/H 0 	kokoonpuristuman  muutos {-] 
Ao 1 	AP/A., 	pystykuormituksen  muutos [MPa] 

Mrk määritetään sovittamalla  suora  Av  - Ao1  -koordinaatistoon piirrettyihin 
havaintopisteisiin.  M on  kulmakertoimen  ja  havaintovälin  tulo.  Määritys  voi-
daan tehdä myös Ac 1  - Ao -koordinaatistossa. Tällöin korjattu moduuli M rk  
on  suoraan kulmakerroin  K. 

2.6  Staattinen moduulikoe 

Jäykkyysmoduulikokeessa  olleet koekappaleet puristettiin murtoon aksiaali-
suunnassa siirtymänopeudella  3  mm/min.  Nopeus vastaa noin  1  %Imin  las-
kettuna koekappaleen (rikittömästä) korkeudesta (noin  300 mm).  Koestus

-lämpötila oli  +20 °C.  Tulosten perusteella laskettiin kaavalla  5  staattinen 
moduuli jännitysvälille  300... 1000  MPa.  

M 	 (5) 
A  

jossa 	Ao 1  = pystyjännityksen muutos 	 [MPa] 
Ac 1  = aksiaalisen kokoonpuristuman  muutos 	[-1  

Staattista moduulia  käytetään mitoitettaessa rakennetta painumien aiheut-
tamille pitkäaikaisille kuorrnille. 
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2.7  Väsytyskoe  

Asfaltin  väsytyslaitteessa (AVL) palkin  muotoiset koekappaleet  on  asetettu 
joustaville kumialustoille. Väsytyskokeen aikana laite painaa valitulla voimal-
la toistuvasti koekappalepalkin keskiosaa. Tällöin sekä palkki että kumialus

-ta  taipuvat. Kumialusta palauttaa palkin  ja  kuormituslaatan lähtöasentoon 
kuormitussykäysten  välissä olevan tauon aikana. Koekappaleen kuormitus- 
jakso muodostuu  0,05 s kuormitusajasta  ja  0,95 s tauosta.  

Laitetta voidaan ohjata joko pitämällä kokeen aikana määrätyn suuruista 
toistuvaa voirnasykäystä vakiona  tai  määrätyn suuruista toistuvaa muodon-
muutosta vakiona. Yksittäisen koekappaleen kuormituskertojen lukumäärä 
määräytyy siitä hetkestä, jolloin molemmat koekappaleeseen liimatut,  mur

-turnaa havainnoivat venymäliuskat  menevät poikki. 

Lähtömuodonmuutos  riippuu kokeen ohjaustavasta. Kun ohjaustapana  on 
vakiomuodonmuutos, on lähtömuodonmuutos  yhtä suuri kuin ohjausmuo-
donmuutos. Kun ohjaustapa  on vakiovoima,  käytetään lähtömuodonmuu-
tokselle sitä arvoa, jonka kyseessä oleva ohjausvoima aiheuttaa kuormitus-
sykäykselle numero  200.  Tämän kuormitussykäyksen venymäarvo  on  valit-
tu lähtövenyrnäarvoksi  sillä  perusteella, että laitteiston aiheuttamat kuormi-
tukset ovat tähän mennessä ehtineet asettua oikealla tasolle. 

Tulokset esitetään matemaattisesti väsymisfunktion avulla (kaava  6)  sekä 
 g raafisesti. 

N=a*(-) 	 (6)  

missä 	N 	=  maksimi kuormituskertaluku  
e 	=  suhteellinen muodonmuutos, pm/m 

 a  ja  b = regressiosuoran vakiolta  

Tulokset sijoitetaan logaritmisella asteikolla varustettuun suorakulmaiseen 
koordinaatistoon siten, että  x-akselilla on kuormitussykäysten  lukumäärä 

 (N)  ja  y-akselilla koekappaleen (alapinnan)  suhteellinen muodonmuutos  (s). 
Koekappaleen  muodonmuutos ilmaistaan mittayksikössä mikrometri/metri 
[pm/rn], josta käytetään nimitystä mikrostrain [pS]. 

Jokainen koestettu koekappale vastaa yhtä pistettä kuvissa. Koesarjan 
kaikki pisteet asettuvat edellä mainitussa koordinaatistossa lähes samalle 
suoralle. Pistejoukon regressiosuoraa kutsutaan väsyrnissuoraksi. 

Koekappaleen kestoikä  riippuu kokeen ohjaustavasta  ja  siksi tutkitaan yh-
delle massalle yleensä kaksi väsymissuoraa (vakiovoima  ja  vakiomuodon

-muutos). 

Koekappalepalkit  (koko  405*100*50  mm3) sahattiin komposiittilaatoista.  Vä-
sytyskokeet  tehtiin  +15 °C  lämpötilassa. 
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2.8  Pakkasenkestävyyskoe 

Pakkasenkestävyyskoetta  varten sahattiin komposiittilaatoista kuutioita 
 (koko  70*70*70  mm3). Osa kuutioista vanhennettiin syklisellä  jäädytys-sula-

tusrasituksella, osa  niistä oli vanhennettujen koekappaleiden pakkasenkes-
tävyyden vertailunäytteitä. 

Komposiittien pakkasenkestävyys  tutkittiin betoniteollisuuden käyttämän 
 standardin SFS  5447  mukaan. Koe  on  yleisessä käytössä betonin kaltaisten 

materiaalien pakkasenkestävyyden arvioinnissa, Vastaavat standardiniene-
telmät ovat olemassa lähes kaikissa maissa, joissa betoni altistuu pakkas-
rasituksel  le.  

Kokeessa koekappaleisiin kohdistettiin toistuvia jäädytys-  ja sulatusjaksoja. 
 Jäädytys-sulatuslaitteistolla saatiin aikaan peräkkäisiä jäädytyksiä ilmassa 

tämpötilassa  -20°C  ja sulatuksia vedessä  lämpötilassa  +20°C.  Vuorokau-
dessa tehtiin kolme jäädytys-sulatussykliä. Koekappaleet punnittiin  25 syklin 

 välein. Yleisesti käytetään betonin pakkasenkestävyyden arvosteluun  sen 
 painon muutosta sekä lujuuden muutosta  100  jäädytys-sulatusjakson aika-

na. Lujuuden muutos määritetään vertaamalla jäädytys-sulatusrasituksessa 
olleiden koekappaleiden  ja  yhtä pitkän ajan vesisäilytyksessä olleiden, 
saman koostumuksen omaavien vertailukoekappaleiden lujuuksia keske-
nään. 
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3 	KOMPOSIITTIEN SUHTEITUS  

3.1  Yleistä 

Eri komposiittityyppien suhteitustavat poikkeavat olennaisesti toisistaan. 
Seuraavassa  on  esitetty koostumu ksen suunnitteluperiaatteet sekä jatkotut-
kimuksissa tehdyt suhteituskokeet.  

3.2  Sementtilaastilla imeytetty  avoin  asfaitti  

3.2.1  Koostumuksen  suunnittelu 

Sementtilaastilla imeytettyä  avointa  asfalttia  varten suhteitettiin erikseen 
avoin asfaittimassa  ja  avoimeen asfalttikerrokseen imeytettävä sementti-
laasti. 

Avoimen  asfaltin  kiviaineksen maksimiraekoko  oli laboratoriokokeissa  20 
mm  ja  koetien massalla  25 mm.  Massan  koostumus suhteitettiin siten, että 

 asfaltin  tyhjätila  oli  20-25  %.  Avoimen  asfaltin  sideaineina  kokeiltiin suhtei-
tuskokeissa bitumeja  B80  ja  B120.  Valituissa massakoostumuksissa sideai-
neena käytettiin bitumia  B120.  

Imeytyslaasti suhteitettiin filleristä, semeritistä  ja  lisäaineista. Laastin  tuli olla 
sopivan notkeaa imeytyäkseen asfalttiin, mutta  se  ei saanut erottua käsitte-
lyn aikana. Tuoreen laastin tuli olla olomuodoltaan lähes nestemäistä,  ko

-vettuneen laastin puristuslujuuden  tuli olla  15-20  MPa  (28 d  iässä). Aluksi 
imeytyslaasti valmistettiin ilman huokostinta, viimeisissä kokeissa päädyttiin 
lisäämään massaan huokostinta pakkasenkestävyyden varmistamiseksi. 
Fillerin  0,125 mm  läpäisyn  tuli olla vähintään  30  %. Sementtilaasti imeytet

-tim  avoimeen asfalttilaattaan. 

Valmiin komposiitin tuli olla sitkeä  ja sen  puristuslujuustavoite  oli noin  4 
 MPa.  Sitkeydellä tarkoitetaan materiaalin kykyä kestää vetoa murtumisen 

jälkeen.  

3.2.2  Suhteituskokeet  

Laboratoriossa tutkittujen komposiittien koostumu kset kehitettiin  projektin 
 puitteissa eri vuosina tehtyjen tutkimusten perusteella. 

Avoimen  asfaltin  suhteitus 

•  Avoimen  asfaltin  AA 20  suhteituskokeissa  muuttujina olivat rakeisuus, 
sideainepitoisuus  ja  sidealnelaji. Laboratoriokoemassat suhteitettiin 
Teiskon granodioriitin murskelajitteista  0-3 mm, 12-16 mm  ja  16-20 mm. 

 Jutikkalan koetien avoin asfaltti suhteitettiin paikallisista kiviaineksista. 
Avoimen  asfaltin  rakeisuuskäyrät  valittiin sementtilaastin koeimeytysten 
perusteella. 
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• Bitumilajiksi  valittiin  B120.  Koetien komposiitin esikokeissa  kokeiltiin 
myös bitumia BaO, mutta myös koetielle valittiin kuitenkin bitumi  B120 

 sitkeämmän murtumistavan  perusteella. Sitkeys arvosteltiin komposiitti-
näytteiden halkaisuvetolujuuskokeen voima-muodonmuutoskäyrien pe-
rusteella. 

•  Avoimen  asfaltin  bitumipitoisuutta vaihdeltiin suhteituskokeissa  välillä 
 3,0-4,5  %. 

Sementtilaastin suhteitus 

lmeytyslaastin  tuli täyttää avoimen  asfaltin  tyhjätila  mandollisimman tarkoin, 
mutta  se  ei saanut olla herkästi erottuvaa. Laastin kiviaines oli filleriä 

 0.0,25 mm (v. 1994-95) tai 0-1 mm (v. 1996-97).  

Laastin  koostumus valittiin ennakkokokeissa, joissa pienillä  massa-annok-
silla  selvitettiin koostumuksen vaikutus laastin puristuslujuuteen. Erilaisia 
laastin koostumusvaihtoehtoja tutkittiin esikokeissa neljä, jatkotutkimuksissa 
kaksi  ja  koetien massalle  20  kpl. Ennakkosuhteitusten  avulla pyrittiin  mini

-moimaan laastin sementtimäärä  säilyttäen  massan  hyvä työstettävyys. 
Osassa laasteja käytettiin myös lentotuhkaa. Kuvassa  3 on  esitetty koetien 
suhteituskoelaastien puristuslujuudet vesisementtisuhteen funktiona. Vesi-
sementtisuhteessa lentotuhkan tehokkuusker -toimeksi  on  oletettu  0,30 

 (toisin sanoen  100 kg  lentotuhkaa  vastaa  30 kg  sementtiä).  
r 	1 
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Vesi-sementtisuhde w /( c +O,30*LT)  

Kuva  3.  Suhteituskoe/aastien  lujuus vesi-sementtisuhteen  funktiona 
 (w  =  vesi  c  = sementti  ja  LT  = lentotuhka). 

Figure 3. Relationship between compressive strength (y) and water- cement 
ratio (x) of mortars in the  preliminaty  tests (w= water, c  cemet,  LT= fly ash).  

Esikokeissa laastien  ominaisuuksia tutkittiin sekä käyttäen notkistavaa lisä-
ainetta että ilman sitä. Notkistinta käytettiin myös jatkotutkimuksen  ja  koe- 
tien komposiitin imeytyslaastin lisäaineena. Pakkasenkestävyyden paranta- 
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miseksi  käytettiin  laastin kehityskokeissa  viimeisenä  tutkimusvuonna huo-
kostavaa  lisäainetta.  

Laastin sideaineena  käytettiin laboratoriossa kokeiden nopeuttamiseksi no-
peasti  kovettuvaa  sementtiä  ja  koetiellä  sementtiä  CEM  I 52,5.  Koetien 
laastissa  ja  myöhemmissä  kehityskokeissa  käytettiin  laastissa  myös  lento- 
tuhkaa. Esimerkkinä  laastin kehitystutkimuksen suhteituskokeiden  tuloksis-
ta esitetään kuvassa  4  laastin  lujuus  sideainemäärän  muuttuessa.  Laasteis

-sa  oli  ilmapitoisuus  4,5-5  %. 

( 	25  
-,  C,  

..JC3  
Cl)  .  

Q- 0 5  

x___.________x_______ —x  

—x-2d 

—h—. 28 d  

310 	320 	330 	340 	350  
SEMENTTIPITOISUUS kg/m3  

Cement content  kg/m3  

Kuva  4. Huokostetun  ja notkistetun imeytyslaastin sementtipitoisuuden  vaikutus 
puristuslujuuteen. (Sementin lisäksi laastissa käytettiin vastaava määrä 

 lentotuhkaa.) 

Figure 4. Relationship between compressive strength of the porosified and 
plastizied grouting mortar and cement content. (The mortar contained also the 
same amount of fly ash). 

3.2.3  Valittu koostumus  

Sementtilaastilla imeytetyn  avoimen  asfaltin  tutkimuksia tehtiin neljänä 
vuonna:  esikokeissa  v. 1994  selvitettiin  komposiitin lujuusominaisuuksia  
alustavasti,  jatkotutkimuksessa  v. 1995  tutkittiin  massatyypin  toiminnalliset 
ominaisuudet,  koetien  rakentamista tutkittiin  v. 1996  ja  imeytyslaastia  kehi-
tettiin edelleen  v. 1997.  Eri vuosina tehtyjen  suhteituskokeiden  perusteella 
tutkimuksiin valittiin taulukon  2  mukaiset  koostumukset.  Avoimen  asfaltin 

 koostumukset suhteituskokeissa  on  esitetty liitteessä  1.  

Sementtilaastilla imeytetyistä  avoimista  asfaittilaatoista sahattiin taivutusko
-keen  ja  väsytyskokeen palkit  sekä  porattiin halkaisuvetolujuuskokeen  näyt-

teet.  Pakkasenkestävyyskokeen  näytteet valmistettiin sahaamalla  laatoista 
 tai  taivutuskokeen paikkien  päistä  näytteiksi kuutiot  (särmä  70 mm)  taivu- 
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tusvetolujuuskokeen  jälkeen.  Suhteituskokeiden  sisältö  on  selostettu tar-
kemmin  väliraporteissa,  [1]  -  [4].  

Taulukko  2.  Avoimen  asfaltin ja  imeytyslaastin  koostumus  v.1994-97. 

Table 2. Composition of the open graded asphalt and grouting mortar.  

___________ ________________ _______  

esikoe  

prelimi- 
 nary test 

jatko- 
 tutk  

follow- 
up test 

koetie 

test 
road 

laasti-
kehitys  
mortar  

test  
Tutk.vuosi Testyear _______  1994 1995 1996 1997  

Avoimen  asfaltin  koostumus (Composition of porous asphalt)  ________  
Maksimi-  
raekoko  

Maximum 
aggregate size  

[mm] 20 20 25 20  

Bitumilaji  Bitumen sort  ______  B120 B120 B120 B120  
Bitumipit.  Bitumen  cont. [%]  4,5 4,5 3 4,5  
Tyhjätila  Void content  [%]  25 25 25-3 1 22  

Imeytyslaastin_koostum us_(Composition_of grouting_cement  mortar)  
Sementti  Cement  kg/m3  350 360 265 310  
Lentotuhka  Fly ash  kg!m3  0 0 265 310  
Runkoaine  Aggregate  kg/m3  1250 1290 1025 990  
Notkistin  Super  platicizier kg/m3  6,3 6,4 7 7,8  
Huokostin  Air-entraining  

agent  
kg/m3  

_______ 
0 

________  
0 0 0,25 

Vesi  Water  kg/m3  364 380 375 315  

Imeytyslaastin runkoaines  on  hienoa luonnon  filleriä  0-0,25 tai 0-1 mm.  Tau-
lukossa  3 on  esitetty esimerkkinä viimeisissä  laastin kehitystutkimuksissa  v. 
1997  valittu  laastin rakeisuus,  joka vastasi myös  koetiellä  edellisenä vuonna 
käytettyä massaa. 

Taulukko  3.  Imeytyslaastin kiviaineksen rakeisuuskä  yra. 

 Table 3. Gradation of the aggregate for grouting mortar.  

Lseula  (Sieve size) [mm] 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2  
Lpaisy(Passing) 	[%]  12 30 64 85 95 100 

3.3  Asfalttirouhekomposiitti  

3.3.1  Koostumuksen  suunnittelu 

Asfalttirouhekomposiitin  raaka-aineet olivat  asfaittirouhe, lisäkiviaines,  se-
mentti  ja  vesi.  Asfaittirouhe  vastasi  komposiittimassan rakeisuutta  suunni-
teltaessa yhtä  lajitetta. Rakeisuuskäyrä suhteitettiin  jatkuvaksi.  Rouheen  si- 
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sältämä kiviaines  oli huomattavasti hienompaa kuin  asfaltin  alkuperäinen ki-
viaines. Asfalttirouheen ohella komposiittimassaan lisättiin aina myös  kar

-keampaa kiviainesta.  Tavoitteena oli valmistaa sitkeä komposiitti, jonka pu-
ristuslujuus  7 d  iässä olisi  4-5  MPa  ja  joka tiiviydeltään vastaisi tielle levitet-
tyä massaa. 

Suhteitus  tapahtui jatkotutkimuksissa kolmessa vaiheessa  
1. massan  optimivesipitoisuus  ja  tavoitetiiviys  määritettiin parannetulla 

Proctorilla  
2. sementtipitoisuus  valittiin puristuslujuuden perusteella  
3. tiivistystapa  ja  tiivistystyömäärä  valittiin tiivistyskokeiden avulla. 

Esikokeissa  vuonna  1994  käytettiin epäjatkuvan  asfaltin  rouhetta,  joka haet
-tim  Uudenmaan tieplirin rouhevarastolta Vantaan Länsimäestä. Rouheen  bi
-tumipitoisuus  oli  5,2  %. Sementti  oli nopeasti kovettuva portlandsementti 

(CEM  Il  42,5R).  

Jatkotutkimuksessa  vuonna  1997  rouhekomposiitin rakeisuus suhteitettiin 
 tieltä jyrsitystä SMA-rouheesta  ja  tarvittavista luonnonhiekkalaj itteista. Rou

-he  haettiin Uudenmaan tiepiirin asfalttiasematta Maantiekylästä  ja  se  oli 
muutamaa päivää aiemmin laatikkojyrsittyä Landen moottoritien SMA-pääl-
lystettä. Asfalttirouheen ominaisuudet olivat: 
• bitumipitoisuus  6,4-7,0  % 
• bitumin tunkeuma:  54 1/10 mm  
• rouheesta erotetun kiviaineksen maksimiraekoko  oli  12 mm  (rakeisuus 

 lute 2 (2/2).  Kiviaineksen maksimiraekoko  on  ollut päällystysvaiheessa 
todennäköisesti  18 mm  

• rouheen  vesipitoisuus  1,2%.  

Massaan lisätty hiekka koostui Optirocin luonnonhiekkalajitteista. Hienoin 
hiekkalajite  0-0,125 mm  seulottiin Optirocin hienoimmasta lajitteesta  0-0,3 
mm.  Sementti  oli Yleissementtiä  (OEM  Il  A).  Hiekkalajitteiden, rouheen  ja 

 komposiittimassan rakeisuus  on  esitetty liitteessä  2 (1/2). 

3.3.2  Suhteituskokeet 

Esikokeissa  vuonna  1994  valittiin  massan  koostumus kanden koemassan 
puristuslujuuskokeiden jälkeen. Jatkotutkimuksissa  v. 1997  massan  koostu-
mus suhteitettiin seuraavissa vaiheissa: 

Komposiltin optimivesipitoisuuden määritys 

Komposiittimassan maksimikuivairtotiheys  ja  optimivesipitoisuus  määritettiin 
isoilla  Proctor-näytteillä ilman sementtiä  ja  kandella eri sementtipitoisuudel

-la,  jotka olivat  5  %  ja  8  %  kuivan runkoaineksen painosta (= kuiva asfaitti-
rouhe+hiekat),  kuvat  5  ja  6.  
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Kuva  5. (B)  Asfalttirouhekomposiitin  Pro  ctor-näytteiden  märka- ja 
 kuivatiheyksien maksimit (sementtipit. runkoaineksen  massasta).  

Figure 5. (B) Maximum Proctor wet and dry density (cement content as a 
percentage of dry aggregate materials) 
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Kuva  6. (B)  Asfa/ttirouhekomposiitin  Proctor-na ytteiden optimi-vesitoisuudet. 

 Figure 6. (B) Optimum water content of Proctor specimen. 
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Sementtipitoisuuden  valinta 

Hienoainesmäärä tiivistämisen  aikana vaikuttaa optimivesipitoisuuteen  ja 
 siksi tiivistämisen kannalta saavutettava optimivesipitoisuus vaihtelee  se-

menttipitoisuuden  mukaan,  jos massan runkoaineksen  koostumus pidetään 
vakiona. Komposiittimassan sementtipitoisuus valittiin tavoitelujuuden  ja 

 Proctor-kokeiden avulla määritettyjen optimivesipitoisuuksien avulla. 

Sementtipitoisuuden  valintaa varten valmistettiin koemassat kolmella  se-
menttipitoisuudella. Koemassojen sementtipitoisuuden vaihteluväli  valittiin 
vuoden  1994  esikokeiden  perusteella. Tuolloin sementtipitoisuus oli  7,1  % 

 ja  vesipitoisuus  5,2  % (vIs  0,74).  Näytteistä  määritettiin puristus-  ja halkai-
suvetolujuudet.  Jatkotutkimuksissa sementtipitoisuus valittiin  7  vrk  puristus- 
lujuuden perusteella.  Massa  sekoitettiin  kylmänä laboratoriosekoittimella. 
Kuivasekoitusaika cli  0,5 min  ja märkäsekoitusaika  3 min.  Näytteet tiivistet

-tim  isolla ICT:Ilä automatiikan avulla  Proctor-kokeiden perusteella valittuun 
tavoitetiheyteen.  

Massa-annosten koostumukset  ja ICT:n automatiikan  mukainen näytteen 
märkätiheys  on  esitetty taulukossa  4.  Näytteiden puristuslujuus määritettiin 

 7  vrk  iässä  standardin SFS  4474  mukaisella menetelmällä. Halkaisuvetolu-
juus määritettiin kohdan  2.3  mukaisesti. Lujuuskokeiden tulokset  on  esitetty 
taulukossa  4.  Puristuslujuus  on  esitetty lisäksi kuvassa  7  ja halkaisuvetolu-
juus  kuvassa  8.  

Taulukko  4. (B) Asfalttirouhekomposiitin  massa-annosten koostumukset, näyt-
teiden tiiviysja lujuus.  

Table 4. (B) Composition and properties of the composite of milled asphalt and 
cement mortar in preliminary tests. 

ANNOKSET 

_______ _______ ___  A B C  

SEMENTTIPITOISUUS  CEMENT CONTENT  %  5 7 8  
KOOSTUMUS  COMPOSITION  _______ _____ _____ ______ 

Sementti  Cement g 1500 2100 2400  
Runkoaine yht.  Aggregate, total g 30000 30000 30000  

Luonnon hiekka  Natural sand g 11100 11100 11100  
Asf.rouhe  (kuiva)  Milled asphalt, dry g 18900 18900 18900  

Vesi  yht.  Water, total g 1692 1801 1853  
V/S  W/C  _______  1,1 0,9 0,8  
Ra/S Aggr/Cement ________  20,0 14,3 12,5  

Puristuslujuus  (7d) Compressive strength  MPa  4,0 5,1 5,6  
Halk.vetolujuus  (7d)  Indir.  tensile strength  MPa  1,0 1,2 1,3  
Märkätiheys  Wet density  kg/m3  2256 2280 2290 
C:\.  .\TPPT97\V-2-res.xjs ___________________ _________ ______________ 
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Kuva  7. (B) Asfalttirouhekomposiitin puristuslujuuden (7d)  riippuvuus sementti-
pitoisuudesta.  

Figure 7. (B) Relationship between the composite compressive strength and 
cement content. 
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Kuva  8. (B) Asfalttirouhekomposiitin halkaisuvetojännityksen  riippuvuus 
sementtipitoisuudesta.  

Figure 8. (B) Relationship between the indirect tensile stress and strain. 
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Laattojen tiivistystavan valinta 

Lujuuskokeiden  perusteella valittiin komposiitin sideainepitoisuudeksi  4,9  % 
 laskettuna kuivan rouheen  ja  hiekan painosta. Optimikosteus oli  5,35  % 

 kuiva-alneksesta (= kuiva rouhe+hiekka+sementti). Valmiin laatan tavoite- 
paksuus oli  70 mm  ja  tavoitetiiviys  on 2250  kglm3.  

Massasta valmistettiin kolme koelaattaa eri tiivistystavoin. Laatat tiivistettiin 
staattisesti laboratorion keinujyrällä. Laattojen märkätiheys määritettiin  pun

-nitusten  ja  ulkomittojen  perusteella. 

Laatoista sahatuista kuutioista  (särmä  70 mm)  määritettiin puristuslujuus 
 (7d),  tyhjätila  ja  kuivatiheys. Tyhjätila  määritettiin punnitusmenetelmältä 
 (PANK  4114).  Tiivistyskokeiden  tulokset  on  esitetty kuvassa  9. 
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Kuva  9. (B)  Asfalttirouhekomposiitin tiheyden  riippuvuus  jyräysmäärästä  

Figure 9. (B) Relationship between wet density of the slab and  laboratoiy  roller 
passes. 

3.3.3  Valittu koostumus  

Lujuuskokeiden  perusteella valittiin astalttirouhekomposiitin sementtipi-
toisuudeksi  4,9  %  laskettuna kuivan rouheen  ja  hiekan painosta. Optimikos-
teus oli  5,35  %  kuiva-aineksesta (= kuiva rouhe+hiekka+sementti).  Rae- 
koostumus  on  esitetty liitteessä  2 (1/2).  

• Halkaisuvetolujuuskoenäytteet  (D 150 mm, h= 150 mm)  tiivistettiin 
ICT:llä tavoitetiiviyteen  2250  kg/m3. 

• Jäykkyysmoduulikoenäytteet  (h= 300 mm, D= 150 mm)  tiivistettiin  Kan-
go-vasaralla samaan tiiviyteen.  
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• Väsytys-,  taivutus-  ja  pakkasenkestävyyskokeisiin  valmistettiin valitulla 
jyräystavalla  (12  ylityskertaa  ilman taryä) yhteensä  8  komposiittilaattaa. 

Laatoista sahattiin taivutuskoetta  varten  450  *  100  *  70  mm 3:n palkitja  vä
-sytyskoetta  varten  405  *  100  *  50  mm 3 :n palkit.  Samoista laatoista sahattiln 

kuutiot  (S 70 mm)  myös puristus-  ja  pakkasenkestävyyskokeita  varten.  

34  Komposiittistabilointi  

3.4.1  Koostumuksen  suunnittelu 

Komposiittistabilointimassan  raaka-aineet olivat laboratoriokokeissa kiviai-
nes, sementti, bitumiemulsio  ja  vesi. Rakeisuuskäyrä suhteitettiin jatkuvak-
si. Aluksi komposiitin suhteituksessa pyrittiin sitkeään, pakkasenkestävään 
massaan, jonka puristuslujuus  7 d  iässä  on 4-5  MPa.  Tämän komposiittityy

-pin  suhteitustavoitteita  jouduttiin kuitenkin tutkimuksen aikana muuttamaan. 
Pakkasenkestävyyden saavuttamiseksi nostettiin sementtipitoisuutta tasol-
le, joka heikensi  massan  sitkeysominaisuuksia.  Vaikea tiivistettävyys vaikut-
ti osaltaan siihen, että puristuslujuus jäi alhaisemmaksi kuin muilla kompo-
siittityypeillä. Jatkotutkimuksiin suhteitetun  massan  puristuslujuus  7 d  iässä 
oli noin  1  MPa.  

3.4.2  Suhteituskokeet 

Sekoitustavan  valinta 

Komposiittistabilointimassa sekoitettiin laboratoriosekoittimella,  johon  osa- 
aineet (kiviaines, sementti, lisävesi  ja  bitumiemuislo)  lisättiin lähes peräk-
käin. Koostumus valittiin koemassojen lujuusominaisuuksien perusteella. 

Runkoaines  yhdistettiin neljästä Teiskon granodioriith-lajitteesta  ja sen  hie
-noainemäärää  lisättiin neljän graniittipohjaisen hienoalneksen avulla. Yhdis-

tetyn runkoaineen rakeisuus esitetään taulukossa  5.  Sementti  oli nopeasti 
kovettuvaa sementtiä  (OEM  Il  A 42,5 R,  Finnsementti  Oy  I  Parainen). 
Bitumiemulsio (Nesteen  K-0)  sekoitettiin  massaan lämpötilassa  +20°C.  

Taulukko  5. Komposiittistabiloinnin  yhdistetyn  runkoaineen rakeisuus  (G). 

Table 5. 	Gradation of the aggregate for composite stabilization (type G) 

Seula  0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 

Lapäisy%  8 13 17 23 33 44 68 92 100 

Esikokeiden  massojen koostumus esitetään taulukossa  6.  Koemassojen 
puristuslujuuserojen  avulla haettiin sopivaa  massan  kosteuspitoisuutta,  sel- 
vitettiin bitumi-  ja  sementtipitoisuuden  vaikutusta sekä  osa-aineiden sekoi- 
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tusjärjestyksen  vaikutusta. Koesarjassa määritettiin komposlitin lujuus  7 d 
 iässä puristuslujuuden avulla. Koekappaleet olivat  150  mm:n kuutioita.  Mas-

sa  tiivistettiin Kango-poravasaraan kiinnitetyllä paininlevyllä.  

Taulukko  6.  Massan koostumuksen ja sekoitusjärjestyksen  vaikutus  kom poslltti-
stabioinnin  (G) puristuslujuuteen. 

Table 6. Influence of composition and mixing procedure to compressive 
strength of composite stabilization (type G). 

Yks. Komposiitin koostumusvaihtoehto 

________ ___  1 2 3 4  
Osa-aine  _____ ___________ ___________ _________ ___________ 
-sementti  m-% 3 3 2 2  
-bitumiemulslo *)  m-% 3 3 3 3  
-vesi  m-% 7 5,8 5,8 5,8  
Sekoitusjarjestys ______ r+s+v+e **) r+s+v+e r+s+v+e r+e+s +v***) 

Puristuslujuus  7 d  MPa  2,1 3,5 1,7 1,4  

*) 	bitumiemulsiosta bitumia  65%,  taulukossa ilmoitettu  jävan bitumin  määrä  
**) runkoaine + sementti +  vesi, sekoitus  1 min,  + emulsio,  sekoitus  3 min 

 ***) runkoaine + emulsio,  sekoitus  1 min,  + sementti +  vesi, sekoitus  3 min.  

Suhteituskoemassoilla  1  ja  2  haettiln  sopivaa vesipitoisuutta  massan  hyvää 
tiivistettävyyttä heikentämättä. Koostumuksen  1  mukaisesta massasta erot-
tui tiivistettäessä ylimääräistä vettä. Massassa  2  vesipitoisuutta oli alennettu 
eikä siitä erottunut enää ylimääräistä vettä. Vesipitoisuuden alenemisen 
seurauksena komposiitin lujuus kasvoi  67  %. Massassa  3  pienennettiin 
komposlitin sementtipitoisuutta  kolmanneksella edelliseen massaan verrat-
tuna.  Massan  työstettävyys/tiivistettävyys  pysyi tällöin lähes muuttumatto-
mana, mutta puristuslujuus heikkeni  50  %. 

Massassa  4  tutkittiin annostelujärjestyksen vaikutusta. Tämä  massa  on 
 koostumukseltaan samanlaista kuin  massa  3.  Kun bitumiemulsio annostel

-tim  suoraan kiviaineksen sekaan  ja  vasta tämän jälkeen lisättiin sementti  ja 
 tarvittava lisävesi, heikkeni komposiitin puristuslujuus  18  %. Esikokeen pak-

kasenkestävyys-,  taivutus-  ja  halkaisuvetolujuusnäytteiden massoihin  an
-nosteltiin  tästä syystä runkoaineen joukkoon  ensin  sementti  ja  lisävesi  sekä 

lyhyen sekoitusajan  (1 min)  jälkeen bitumiemulsio, kuten koostumusvaihto-
ehtojen  1  . .  .3  mukaisissa suhteituskoemassoissa. 

Puristuslujuustavoitteen  4-5  MPa suuruusluokkaan  päästiin ainoastaan 
massalla  2  ja  esikoemassan tavoitekoostumus  taivutus-  ja  halkaisuvetolu-
juuskokeisiin  valittiin  sen  mukaiseksi. 

Sideainepitoisuuden  vaikutus pakkasenkestävyyteen 

Maabetoneilla  oli pakkasenkestävyys havaittu ongelmaksi. Siksi päätettiin 
selvittää suppealla koesarjalla, vaikuttaako bitumin lisääminen maabetoni-
massaan pakkasenkestävyyttä parantavasti. Tästä syystä tutkittiin kiviainek- 
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sen,  sementin  ja  bitumin seoskomposiitin pakkasenkestävyys suhteituksen 
 yhteydessä kolmella eri  sideainekoostumuksen omaavalla koemassalla, 

 taulukko  7.  Koemassojen runkoaineella  oli taulukon  5  mukainen  rakeisuus. 

Koemassoista  valmistettiin  100 mm  näytekuutioita,  jotka  tiivistettiin Kango-
poravasaraan kiinnitetyllä paininlevyllä. Pakkasenkestävyys  tutkittiin kohdan 

 2.8  mukaisesti.  

Pakkasenkestävyyden suhteituskokeissa  käytetyt  massavaihtoehdot  ja  pak-
kaskokeiden  tulokset  on  esitetty taulukossa  7.  Koostumusvaihtoehdot  a  ja  b 

 olivat yleisesti käytetyn kriteerin mukaan (lujuudesta jäljellä yli  2/3)  hyvin 
lähellä  pakkasenkestävyysrajaa. Koostumusvaihtoehto  a  alitti vaatimuksen 

 ja  vaihtoehto  b  juuri  ja  juuri täytti kriteerin.  Koostumuksen  c  mukainen  mas-
sa  ei ollut  pakkasenkestävää. Suhteituskokeiden  mukaan  bitumiemulsion 

 käyttö ei parantanut  maabetonin pakkasenkestävyyttä  (ainakaan riittävästi), 
joten  se  tulee varmistaa muilla tavoin. 

Taulukko  7.  Komposiittistabiloinnin  (G)  pakkasenkestävyyden  riippuvuus  mas-
san  koostumuksesta.  

Table 7. Relationship between frost resistance and mixture composition of com-
posite stabilization (type G)  

_______________ 
Yks. 

___  
Koostumusvaihtoehto 

a b c  
Osa-aine  
- sementti  m-% 3 3 1  
- bitumi  m-% 1 3 3  
-  vesi  m-% 5,3 5,3 5,3  
Pakkaskoe,  massan  muutos  
-25jaksoa  m-% +1,9 +1,5 +1,3  
-  50  jaksoa  m-% +1,6 +1,0 -3,8  * 
-  75  jaksoa  m-% +12 +1,0 -11  ** 
-  100  jaksoa  m-% +2,0 +0,9 -17  ** 

Puristuslujuus pakkaskokeen  jälkeen  MPa  7,8 3,1  - 
Vertailukappaleiden  lujuus  MPa  12 4,6 1,4  
*) 	rapautumista 
**) 	erittäin voimakasta  rapautumista 
***) koekappaleet  kelvottomia  puristettavaksi 

Qpm ives  i  pitois  u us  

Jatkotutkimuksia  varten jatkettiin  massan  suhteituskokeita  toiminnallisten 
ominaisuuksien tutkimista varten. 

Näissä kokeissa käytettiin samoja  kiviaineksia, raekoostumusta  (taulukko 
 5),  osa-aineiden  sekoitusjärjestystä  ja  sideainepitoisuutta. Sideainepitoisuu-

deksi  valittiin  esikokeiden  perusteella  3  %  sementtiä  ja  3  %  jäävää  bitumia 
 laskettuna  kiviaineksen  painosta.  
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Komposiltin  vaihtoehtoisilla vesipitoisuuksilla  (5-7  %)  valmistettiin suhteitus-
koemassoja, joista tiivistettiin ICT-kiertotiivistimellä lieriönäytteitä  (D  =  150 
mm, h 150 mm).  Ensimmäisissä kokeissa kierrosmäärä oli  300 r.  Sement

-ti  oli Yleissementtiä (CEM  Il  A,  Finnsementti  Oy)  ja  bitumiemulsio  Nesteen 
 K-0,  jonka bitumipohja oli  B200.  Bitumiemulsio lämmitettiin  näissä kokeissa 

lämpötilaan  +40°C  ennen  sen  lisäystä massaan. Muita materiaaleja ei läm-
mitetty. 

Koemassojen puristuslujuuserojen  (7 d)  avulla haettiin sopivaa  massan kos
-teuspitoisuutta.  Vesipitoisuuden vaikutus puristuslujuuteen  on  esitetty ku-

vassa  10.  
Runsaammin vettä sisältäneistä näytteistä poistui vettä tiivistyksen aikana 
ennen kuin näytettä oli tiivistetty  100  kierrosta. Yhdestä  massa-annoksesta 
valmistettiin peräkkäin  4  ICT-koekappaletta.  Massan  työstöaika,  joka lasket-
tiin  emulsion  lisäämishetkestä,  vaihteli tästä syystä eri koekappaleiden välil-
lä  emulsion  murtuessa vähitellen.  Massan  työstöaika  vaikutti näytteiden pu-
ristuslujuuteen  ja  tiheyteen.  Neljännen näytteen lujuus oli  jo  olennaisesti 
muita heikompi,  kuva  10. 

- - 	 - 

____ ____ 
:-- 

20 	 30 	 40 	 50 	 60 	 70  
KOMPOSIITTIMASSAN TYÖSTÖAIKA  [min]  

Kuva  10. (G)  Komposiittistabioinnin puristuslujuuden rIIppuvuus  vesipitoisuu-
desta  ja  työ  stöajasta.  

Figure 10. (G) Relationship between the compressive strength, water content 
and working time  (=  interval between emulsion addition and composite 
compaction)  

Tiivistystavan  valinta 

Tiivistyskokeisiin  valittiin vesipitoisuudeksi  5  %,  muilta osin koostumus pi- 
dettiin ennallaan. Tiivistyskokeisiin valmistettiin useilla eri tiivistystavoilla 
komposiittikoekappaleita  (Proctor,  laboratorion keinujyrä, iso ICT). Tiivistys- 

2,0 

10  
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la,  mutta  löyhtyi  samalla hetkellä  iskukohdan  vieressä.  Komposiittimassa  ei 
soveltunut hyvin  Proctorilta tiivistettäväksi  eikä  Proctor-tiiviyttä  siksi valittu 

 massan  tavoitetiiviyden  perusteeksi.  

Tiivistyskokeiden  jälkeen jatkoon valittiin  jyräystapa  (8  st+4 täry+16  st),  jolla 
 tilvistetyn  näytteen  puristuslujuus  vastasi  lujuudeltaan ICT -näytettä,  jota  oli 

tiivistetty  20  kierrosta. 

Taulukko  8. (G)  Komposiittistabiloin n/n tiivistysta  van  vaikutus  puristuslujuuteen 
 ja tiheyteen.  

Table 8. (G) Relationship with compaction method, compressive strength and 
wet density of composite.  

Tiivistys-  
laite 
(eq uipment)  

_____________ 

Tiivistystyö-  
määrä 
(compaction) 
________________ 

Märkä-  
tiheys 

kglm3 

Purist. 
lujuus 
(7d) 
MPa 

Purist.  
näyte  
(Specimen)  
________________  

Proctor (D152)  5*56  iskua  2185 1,37  lieriö  (h 	150 mm)  
lOT  (D150) 

____________  

20 r 2220 2,26  lieriö  (h 	150 mm) 
(Cylinder) 

_______________ 

80 r 2300 3,10 
160r  ______  3,66  
300 r  _______  4,77  

keinujyrä  
(VTT's 

 laboratory 
roller)  

_____________  

12  st*)  _______  1,35  Laatasta sahattu 
kuutio  (s 70 mm) 
(Cube) 

________________ 

20  st  (alt. B)  ________  1,45  
28  st  ________  1,57 
l2st  +2  täry +l2st _______  1,90 
8  st  +  4  täry +l6st 

 (alt. A)  _______ 
2,22 

 _______ 
*) 	st  = 	staattinen ylityskerta  (static pass of roller)  

täry = 	ylityskerta täryttäen  (vibrating pass of roller) 

3.4.3  Valittu koostumus  

Komposiittistabilointimassan runkoainekoostumus  oli sama kuin  suhteitus
-kokeissa (taulukko  5).  Sementtiä käytettiin  3  %  ja  bitumipitoisuus 

(=bitumiemulsion  jäävä  sideaine)  oli samoin  3  % kiviaineksen  massasta. 
 Vesipitoisuudeksi  valittiin  5,5  % kiviaineksen  painosta.  

Taivutusvetolujuuskokeita  varten valmistettiin kaksi  komposiittilaattaa  (koko 
 450*700*70  mm)  kandella eri  tiivistystavalla  (A  ja  B): 

A  = keinujyrällä  8  staattista +  4  täry +  16  staattista  jyrän  ylityskertaa  
B  = keinujyrällä  20  staattista  jyrän  ylityskertaa. 

Väsytyskokeisiin  valmistettiin  jyräystavalla  A  yhteensä  7  pienempää  laattaa, 
 joiden tiiviys vastasi  komposiitin tyhjätilaa  12,5  %  ja  märkätiheyttä  2260 

 kg/m3 tiivistyksen päättymishetkellä. Tyhjätila  on  laskettu  komposiitin  osa- 
aineiden määrien  ja  tiheyksien  perusteella.  
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Halkaisuvetolujuuskokeisiin  valmistettiin isolla  (D 150 mm)  ICT:llä  150 mm 
 korkeita  tieriöitä,  jotka  tiivistettiin  laitteen  automatiikan  avulla samaan  mär

-kätiheyteen  kuin  väsytyskoelaatat  (2260  kglm3).  Tällä  kierrosmäärällä  (35-
40 r)  näytteestä  ei poistunut vettä.  

Jäykkyysmoduulinäytteet  valmistettiin kohdan  2.5  mukaisesti.  Taivutusveto
-lujuus-, puristuslujuus-  ja  pakkasenkestävyyskokeen  näytteet  sahattlin  70 

mm  paksusta  komposiittilaatasta. 



Bitumi-sementti-massakomposiittien  ominaisuudet  ja  tutkimusmenetelmät 	35  
TUTKIMUSTULOKSET  

4  TUTKIMUSTULOKSET  

4.1  Yleistä 

Seuraavassa  on  esitetty kaikkien kolmen jatkotutkimuksissa tutkitun  kom
-posiittityypin  toiminnalliset ominaisuudet. Jatkotutkimusten tuloksia  on  ver-

rattu esikokeiden  ja  vertailumateriaalien  vastaaviin tuloksiin. Tulokset perus-
tuvat  projektin  neljään väliraporttiin,  {1]-[4J. 

4.2  Taivutusvetolujuus 

Komposiittitaatoista sahattujen palkkien taivutusvetolujuudet,  vastaavat  tai
-pumat  ja  taipumakuvaajista määritetyt kimmomoduulit  esitetään taulukossa 

 9.  Taivutusvetokokeet  tehtiin  +20  °C:n  lämpötilassa koekappaleiden ollessa 
 21-70 d  ikäisiä. Tulokset  on  ilmoitettu  4-5  palkin mittatietojen keskiarvona. 

Esikokeissa määritetyt taivutusvetojännitykset taipuman  funktiona  on  esitet-
ty liitteessä  3.  

Sementtitaastilla imeytetty  avoin asfaitti kesti komposiiteistä suurimman  tai - 
puman.  Taipuma murtohetkellä  oli jatkotutkimuksissa noin  20-kertainen 
maabetonin  ja  1/10  osa  TPPT:n vertailumateriaalina  olevan kantavan ker-
roksen asfalttibetonin vastaavasta arvosta. Komposiitin taivutusvetoluj uus 
oli noin kaksinkertainen ABK:n lujuuteen verrattuna, taulukko  9.  Sitkeydel-
tään  materiaali  on  huomattavasti lähempänä ABK:ta kuin maabetonia. 

Asfaittirouheen  a  sementtilaastin komposiitilla  oli suurempi taivutusvetolu-
juus kuin muilla komposiiteilla. Jatkotutkimuksissa taivutusvetolujuus oli 
noin  60  % maabetonin  vastaavasta arvosta. Asfalttirouheen  ja  sementtilaas

-tin  komposlitti  oli  varsin  jäykkä verrattuna muihin tutkittuihin komposlitteihin. 
Kimmomoduuli lähestyy maabetonista määritettyä kimmomoduulia, mutta 
materiaalin sitkeys  on  kuitenkin huomattavasti suurempi kuin maabetonilla. 

Komposiittistabiloinnin taivutusvetolujuus  oli jatkotutkimuksissa samaa 
suuruusuokkaa kuin sementtilaastilla imeytetyllä avoimella  asfaltilla ja  noin 
viidennes maabetonin vastaavasta arvosta. 
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Taulukko  9.  Eri materiaalien  taivutusvetolujuus,  vastaava  taipuma,  sekä taivu
-tuksesta määritetty kimmomoduuli  (T= +20 °C). 

Table 9. Bending strength, deflection and elastic modulus of different materials 
(beam  450*100*70  mm3,  T= +20 °C).  

Koestus-  Taivutus-  Taipuma  Kimmo- 
ikä  vetolujuus  (Deflection)  moduuli  

(Age) (Bending (Elastic 
strength modulus)  

_______________  d  MPa  mm  MPa  
(C)  Sementtilaastilla imeytetty  avoin asfaltti  

(C) Cement mortar grouted porous asphalt  __________ 
Laastin kehityskoe  -97 70 0,42 0,66 390 
(Mortar improvement -97)  _______ _____________ __________ __________ 
Jatkotutk.  -95 (Tests -95) 21 0,51 0,63 760  
Esikoe -94 28 0,90 0,32 4400 
(Preliminary tests)  _______ ______________ __________ _________  

(B) Asfaittirouheen  ja  sementtilaastin komposlitti  
(B) Composite mixture of  mil/ed  asphalt and cement mortar  

Jatkotutk.-97(Tests -97) 50 1,30 0,10 16000  
Esikoe -94 28 1,11 0,12 10300 
(Preliminary tests)  _______ ______________ __________ _________  

(G) Komposiittistabilointi 	(G) Composite stabilization  _________ 
Jatkotutk.  -96 (Tests -96) 28 0,47 0,04 10200  
Esikoe -95 28 0,52 0,08 
(Preliminary tests)  _______ ______________ __________ __________  

Kantavan kerroksen asfaittibetoni ABK  25  (bitumi B80, ref.) 
Base course asphalt concrete (AC 25, bit. pen. 80, ref. mat.)  

Ref.tutk.  -96 (Tests —96) 	I 0,27 fl. 6 20  
Kantavan kerroksen asfalttibetoni ABK  20  (bitumi EKB) 

Base course asphalt concrete (AC 20, bit. pen. 32)  
Esikoe -94 1,10 5,3 240  
XPreliminary  tests)  _______ ___________________________________ 

Maabetoni  (Soil-cement)  
Esikoe -95 42 2,12 0,03 19100 
(Preliminary tests)  _______ ___________________________________  

4.3  Halkaisuvetolujuus 

Halkaisuvetolujuudet  määritettiin materiaalista riippuen joko laatasta pora 
tusta näytteestä, pienellä ICT:llä, isolla ICT:llä  tai Kangolla valmistetusta 
näytteestä. 
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Taulukko  10.  Tutkittujen komposiittien  ja vertailumateriaalien halkaisuvetolujuus 
 tutkimuksissa  v. 1994-97. 

Table 10. Indirect tensile strength of different composite types and reference 
materials tested in 1994-97).  

Koestus- Tyhjätila Halkaisuvetolujuus  
Test  ikä  (Voids) (ITT  ,  +10°C) 

(Age)  [MPa] 
min 	Ika 	max _______________________  d  [%]  

(C)  Sementtilaastilla imeytetty  avoin asfaltti  
(C) Cement mortar grouted porous asphalt  ________ ________ _________ ______ 
Laastin kehityskoe  -97 56 1,24 1,50 1,53 
(Mortar improvement -97)  _________ _________ ______ ________ ________ 
Koetien  näytteet  -96 56 11 0,91 1,03 1,24 
(Test road)  _________ _________ ______ ________ ________ 
Suhteituskokeet -96 28 12 0,98 1,03 1,07 
(Preliminary tests -96)  _________ _________ ______ ________ ________ 
Jatkotutk.  -95 (Tests -95) 28  _________  1,36 1,58 1,96  
Suhteituskokeet  -95 28 1,41 1,50 1,56 
(Preliminary tests -95)  _________ _________  1,17 1,36 1,57  
Esikoe  -94 (Preliminary tests) 28  __________  1,08 1,30 1,44 
(B)  Asfalttirouheen  ja  sementtilaastin komposiitti  
(B) Composite mixture of milled asphalt and cement mortar  ________ ________ ______ 
Jatkotutk.  -97 (Tests -97) L28  ________  0,9 1,06 1,15  
Esikoe -94 28 0,67 1,06 1,34 
(Preliminary tests)  __________ __________ ______ ________ ________  
(G)  Komposiittistabilointi  
(G) Composite stabilization  ________ ________ __________ __________ ______ 
Jatkotutk.  -96 	T= +23 °C 1 0,05 0,06 0,07 
(Tests -96) 	T= +10°C 8 0,28 0,30 0,33  

T=+10°C  28  ________  0,34 0,36 0,38  
Esikoe  -95 28 0,43 0,45 0,48 
(Preliminary tests)  __________ __________ ______ __________________  
Kantavan kerroksen asfalttibetoni ABK  25  (bitumi  B80, ref.) 
Base course asphalt concrete (AC 25, bit, pen. 80, ref. mat.)  
Ref.massatutkimus  -96 (Tests -96) I 	I 4,1 	I 1,20 	I 1,58 	I 1,96  
Kantavan kerroksen asfalttibetoni ABK  20  (bitumi EKB)  
Base course asphalt concrete (AC 20, bit. pen. 32)  
Esikoe -94 2,10 2,25 2,47 
(Preliminary tests)  

Eri komposiittityyppien halkaisuvetolujuuskeskiarvot  (+10°C! 28 d)  vaihteli-
vat eri kokeissa seuraavasti: 
• Sementtilaastilla imeytetty  avoin  1 ,0-1 ,6  MPa 
• Asfaittirouheenja sementtilaastin komposiitti  noin  1,1  MPa 
• Komposiittistabilointi  0,4-0,5  MPa. 

Sementtilaastilla imeytetyn  avoimen  asfaltin  halkaisuvetolujuus jatkotutki-
musmassoilla  oli samaa suuruusluokkaa kuin referenssi-ABK:n vastaavat 
arvot  ja  oli lähes  1 ,5-kertainen asfalttirouhekomposiitin  ja  3-4  kertainen 
komposiittistabiloinnin  lujuuteen verrattuna, taulukko  10.  Esikokeissa määri-
tetyt  eri komposiittien voima-muodonmuutoskäyrät  on  esitetty liitteessä  4.  
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4.4  Jäykkyysmoduuli 

Sementtilaastilla imeytetyn  avoimen  asfaltin  jäykkyysmoduuli  mitattiin  epä
-suoraan vetoon perustuvalla menetelmällä halkaisijaltaan  100 mm  olleella 

 sylinterimäisellä näytteellä  kolmessa eri lämpötilassa. Tätä tulosta  on  ver-
rattu samalla menetelmällä  määritettyyn  kantavan kerroksen  asfalttibetonin 

 vastaavaan arvoon.  Komposiitin jäykkyysmoduulit  sekä  vertailumateriaalin 
(ABK  25  bitumilla  B80)  vastaavat arvo  on  esitetty kuvassa  12  ja  taulukossa 

 11.  

Sekä  komposiitin  että  vertailumateriaalin  jäykkyys alenevat merkittävästi 
lämpötilan noustessa.  Komposiitin jäykkyysmoduuli Mrk  oli lämpötilassa 

 +5°C  noin  1,6-  kertainen vertailumateriaalin (ABK) jäykkyysmoduuliin  verrat-
tuna. Lämpötilassa  +25°C  vastaava  jäykkyysmoduulien  suhde  on 2,5 

 (taulukko  11,  kuva  12).  Komposiitin  ja  vertailumateriaalin jäykkyysmoduuli
-kokeen  näytekohtaisia  tuloksia  on  esitetty liitteessä  5 (2/2).  

Taulukko  11. (C)  Semenitilaastilla imeytetyn  avoimen  asfaltin ja vertallumate-
riaalin ABK25 jäykkyysmoduu/ikokeen  tulokset (epäsuora vetokoe).  

Table 11. Stiffness modulus of cement mortar grouted porous asphalt (type C) 
and base course AC (ITT).  

Materiaali Jäykkyys eri lämpötiloissa  
__________ 	Stiffness  __________ 

+5 ° C +15°C ±25°C _______________ ________  
(C)  Sementtilaastilla  M r  (MPa)  10736 7560 4918  
imeytetty  avoin asfaltti  M -k(MPa)  12550 7991 4796 
(Comp. type C)  ____________ _________ _________ __________ 
Vertailumat. ABK  M r  (MPa)  7394 4109 1667  
(BasecourseAC) Mrk(MPa)  7694 4415 1913  
Suhdeluku  M r-suhde  1,45 1,83 2,95  
(Kompos./Vert.) Mrksuhde  1,63 1,81 2,51  
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Kuva  12. Sementillä imeytetyn  avoimen  asfaltin  sekä vertailumateriaalin 
(ABK25) jäykkyysmoduuli  Mm.  (epäsuora vetokoe).  

Figure 12. Stiffness modulus Mm of cement mortar grouted porous asphalt (C) 
and base course AC (Indirect Tensile Test). 

Asfaittirouheen  la  sementtilaastin komposiitin  sekä  komposiittistabiloinnin 
jäykkyysmoduulit  mitattiin  1  -aksiaaliseen  puristukseen perustuvalla mene-
telmällä  sylinterimäisellä koekappaleella  (D 150 mm, h  noin  300 mm)  kol-
messa eri lämpötilassa. Mitatut  jäykkyysmoduulit  (Mr)  ja  korjatut  jäykkyys - 

moduulit (Mrk )  on  esitetty taulukossa  12.  Tuloksia  on  verrattu  ABK:n, bitu-
miemulsio-  ja  vaahtobitumistabiloinnin  [14}  vastaaviin arvoihin.  Korjatutjäyk-
kyysmoduulit  on  esitetty myös kuvassa  13.  

Molempien  komposiittien jäykkyysominaisuudet  riippuvat merkittävästi vä-
hemmän  lämpötilasta  kuin  bitumistabiloinnin. Asfalttirouheen  ja  sementti-
laastin komposiitin  jäykkyys  ABK:n  vastaavaan arvoon verrattuna  on +25 

 °C:ssa  noin  3-kertainen  ja  +5  °C:ssa  1,3-kertainen, taul.  12  ja kuva  13. 
 Komposiltin jäykkyysmoduulikokeen näytekohtaiset  tulokset esitetty liittees-

sä  5.  

Komposiittistabiloinnin  jäykkyys  on  emulsiostabiloinnin  vastaavaan arvoon 
verrattuna  on +25  °C:ssa  lähes  5-kertainen,  +5  °C:ssa  1 ,5-kertainen  ja  lä-
hellä  nollalämpötilaa  ero  on  hyvin pieni,  taul.  12,  kuva  13.  

Taulukossa  13 on  vertailtu  TPPT-projektin  yhteydessä  käytetyillä  kandella 
 jäykkyysmoduulin määritystavalla määritettyjä  eri  massatyyppien  jäykkyys

-moduuleita.  Eri menetelmillä saadut  jäykkkyysmoduuliarvot  eivät ole suo-
raan keskenään vertailukelpoisia. Näistä tuloksista voidaan kuitenkin laskea 
karkeasti, että  +15  °C:ssa  ovat sekä  sementtilaastilla imeytetty  avoin  asfaitti 
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että asfalttirouheen  ja  sementtilaastin komposlitti  molemmat noin  1 ,7-1 ,8 
 kertaa niin jäykkiä kuin ABK. 

Taulukko  12.  Kanden  komposiittityypin, ABK:n  ja  bitumistabiloinnin  jäykkyys
-moduuli,  1-aksiaalinen puristuskoe. 

Table 12. Stiffness modulus of two composite types and reference materials 
(base course AC and bitumen stabilization), 1-axial compr. test.  

Jäykkyys eri  läm  pötiloissa 
(Stiffness_modulus) 

+5°C +15°C +25°C  ____________________ ________  

Asfaittirouheen  ja  sementti-  M r  (MPa)  13877 11360 8325  
laastin komposiitti  
(Composite type B) M 1k(MPa)  14490 11715 8875  
Komposiittistabilointi  M,  (MPa)  7010 6345 5505 
(Composite type G)  M rk (MPa)  6540 6100 5230  
ABK  25 (bit. B80) M r  (MPa)  9944 6414 2851 
(Base courseAC) Mrk(MPa)  10861 6800 2934  
Bitum.emuls.stab. Mrk(MPa)  4377 2375 1093  
Vaahtobitumistab. Mrk(MPa)  5148 2892 1734 
(foam bitumen stab.) __________ _________ _________ ___________  

16000 
aks. punstuskoe  (1 -adal  compressive test)  —Komp  B  -  

14000 
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12000  
. 	c 
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Kuva  13. 	Asfalttirouheen  ja  sementlilaastin komposiitin  (B), komposiit - 
tistabioinnin  (G)  sekä  emulsio-  ja  vaahtobitumistabiloinnin 
jäykkyysmoduuli Mrk  (1 -aksiaalinen  puristus)  

Figure 13. 	Stiffness modulus M rk  of composite of milled asphalt and cement 
mortar (type B), composite stabilization (type G), base course 
AC, emulsion stabilization and foam bitumen stabilization. 
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Taulukko  13.  Eri  massatyyppien korjatutjäykkyysmoduulit.  

Table 13. 	Stiffness modulus of different base course materials.  

Massatyyppi  
-  

(T- +15  %)  

_________________ 

Koe- 
tyyppi 
(Test)  

________ 

Korjattu  
jäykkyys- 
moduuli,  

Mrk [MPa]  
_________ 

Bitumi-  
laji  

(Bitum. 
 sort)  

________ 

Bit.  
pit. 
(Bit.  

cont.) 
{%] 

Sem.  
pit. 

(Cern.  
cont.) 
[%]  

Ikä  

(Age)  

d]  

Komposlitti  0* 

(Composite C)  
ITT 7990 

_________ 
B120 

________ 
-3,5 

________ 
-3,7  

_______ 
-  28 

______ 

ABK  25 (AC 25) 4420 B80 4,5  - 

Bit.emuls.stab.  500  -  950 B200 3,5-5,5  - -  14  

Kom pos iittiB*  1 -aks.  

purist . 

11715 
____________ _________ 

-4,4 
_________ 

4,9 
_________ 

-28 
_______ 

Kornposiitti  G* 

(Composite G)  
6100 

__________ 
B200 

________ 
3 

_______ 
3  

_______ 

-  28 
_____ 

ABK  25 (AC 25) 6800 B80 4,5  - 

Bit.emuls.stab.  1550 B200 3,6  -  9 

2380 B200 3,6  -  87  

Vaahtobitumistab.  

(Foam bit. stab) 

1980 B200 3,5  -  10 

2890 B200 3,5  -  83  
*) 	Komposiittilaji: 	B  = Asfalthrouheen  ja  sementtilaastin komposiitti  

C  = Sementtilaastilla imeytetty  avoin  asfaitti 
 G  = KomposittistabiIointi 

Huom.  Taulukon  13  kokeissa  on  näytteen eheyden varmistamiseksi käytetty pieniä 
 kuormitustasoja.  Eri  kuormitustyyppien  ja  eri massojen välillä eivät  kuormitukset  ote 

olleet samoja.  

4.5 Staattinen moduuli 

Staathsen moduulin määrittämiseksi puristettiin jäykkyysmoduulikokeessa 
 olleet  koekappaleet aksiaalisesti murtoon  nopeudella  3  mm/min.  Jännitys- 

väliltä  300-1000  kPa määritetty asfaittirouheen  ja  sementtilaastin komposil
-tin  staattinen moduuli  (noin  3650  MPa)  oli noin kaksinkertainen verrattuna 

 komposiittistabiloinnin  vastaavaan arvoon, taulukko  14.  Komposiittien  staat-
tisen  moduulikokeen puristusjännitys-muodonmuutoskäyrä  (+22  °C:ssa)  on 

 esitetty kuvassa  14,  jossa  on  lisäksi esitetty  ABK:n  ja  emulsiostabiloinnin 
 vastaavat arvot  (+15 °C), [19].  Komposiittien näytekohtaiset  tulokset  on 
 esitetty liitteessä  6.  

Molempien  komposiittien  jäykkyys  on  suhteellisen suuri  ja  maksimijäykkyys 
 saavutettiin kokeessa  muodonmuutoksella  s 0,1  %. Myötörajan  saavutta-

misen jälkeen materiaali käyttäytyy suhteellisen  asfaltinomaisesti. 
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Taulukko  14.  Kanden komposllttityypin pystyjännitys  ja  muodonmuutos murtoti
-lassa  sekä staattinen moduuli,  (T= +22°C). 

Table 14. Vertical stress and strain and static modulus of two composite types, 
(T= +22°C).  

_____________________________  
Yks.  
(Unit)  

min 
 ___________  

ka  
(mean)  

max 
 _________  

(B)  Asfaittirouheen  ja  sementtilaastin komposUtti  
(B) Composite of milled asphalt and cement mortar  ________ 

Pystyjännitys  (Vert. stress)  MPa  3,6 3,8 4,0  
Muodonmuutos  (Strain)  %  0,27 0,31 0,35  
Staattinen moduuli 
(Static_modulus) 

MPa  3500 
________ __________ _________ ________  

3650 3940  

(G)  Komposiittistabi ointi 	(G) Composite stabilization  _________ 
Pystyjannitys  (Veri',  stress)  MPa  2,1 2,3 2,5  
Muodonmuutos  (Strain)  %  0,45 0,48 0,48  
Staattinen moduuli 
(Static_modulus) 

MPa  
________ 

970 
__________ 

1470 
_________ 

1770 
 ________  

4500 

4000 

3500 

3000 
>- u) 
I—c, 

2500  

Cl)  U 2000 

C/)  .  1500 

O 1000 
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0  

 

Komp  B 1  
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—Komp  G  
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Axial strain  [%]  

Kuva  14.  Puristusjännitys  muodonmuutoksen funktiona staattisen moduulin 
määrityskokeessa.  

Figure 14. Relationship between axial compressive stress and strain in the sta-
tic modulus test.  
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4.6  Väsyminen 

Kuvassa  15 on  vertailtu vuosina  1995-97  tutkittujen kolmen erilaisen  kom
-posiltin  ja  kantavan kerroksen asfalttibetonin väsymisominaisuuksia,  [2], [3J, 

[4]  ja  [15].  Väsytyskokeen näytekohtaiset  tulokset  on  esitetty liitteessä  7. 
 Sementtilaastilla imeytetylle avoimelte  asfaltille väsytyskokeet tehtiin sekä 

vakiovoimaohjauksella että vakiomuodonmuutosohjauksella, muille kompo-
siiteille ainoastaan vakiovoimaohjauksella. 

Sementtilaastilla imeytetyn  avoimen  asfaltin  (tyyppi  C)  väsytyskokeessa  va
-kiovoimaohjauksella  todettiin, että materiaalin jäykkyydestä johtuen muo-

donmuutokset ovat suhteellisen pieniä. 

Vakiomuodonmuutosohjauksella  tehdyssä kokeessa todettiin, ettei kompo-
slitti soveltunut tällä koejärjestelyllä tutkittavaksi, koska materiaalin muodon-
muutos oli lähes riippumaton kuormituskertojen lukumäärästä. Tämä ha-
vainto ei heikennä väsytyskokeen tuloksen käyttökelpoisuutta, koska käy-
tännössä tämän komposiittityypin todennäköiset käyttökohteet ovat päällys- 
rakenteita, joissa komposiitin kuormitus tapahtuu vakiojännityksellä. 

Monishmith  ja  Deacon  ovat todenneet nyrkkisääntönä, että paksuissa  (>150 
mm)  ja  jäykissä asfalttipäällysteissä  kuormitus tapahtuu vakiojännityksellä, 

 [17], [18].  Komposiitti  oli  asfalttia  jäykempää,  mikä lisää komposiitillä tämän 
kuormitustilanteen todenriäköisyyttä. 

Asfalttirouheen  ja  sementtilaastin komposiitti  (tyyppi  B) on  jäykkä materiaali 
muihin tutkittuihin komposiitteihin verrattuna. Siitä huolimatta  se  kesti pienil-
lä muodonmuutoksilla olennaisesti enemmän kuormituskertoja kuin sement-
tilaastilla imeytetty avoin asfaltti (tyyppi  C)  ja  yhtä hyvin kuin komposiittista-
bilointi (tyyppi  G).  Suurilla muodonmuutostasoilla  se  kesti olennaisesti 
paremmin kuin komposiittityyppi  G  ja  suurin piirtein yhtä hyvin kuin kompo-
siittityyppi  C.  

Komposiittistabiloinnin  (tyyppi  G)  jäykkyydestä johtuen muodonmuutokset 
väsytyskokeessa olivat suhteellisen pieniä. Suoran pieni kulmakerroin osoit-
taa materiaalin kuormituskestävyyden olevan suhteellisen vähän riippuvai-
nen muodonmuutoksen suuruudesta, kunhan muodonmuutos ei yhtä tiettyä 
rajaa. 



44 	 Bitumi-sementti-massakomposiittien  ominaisuudet  ja  tutkimusmenetelmät  

TUTKIMUSTULOKSET  

1000 

U, o  -  
E -ioo  

C  
OC  

CI) 

O ----------------------------------------------------------------------------- 

- -O --ABK25  

KOM  P-B  

- -  KOMP -C 

-å  -  KOMP-G 

10  -  

100 
	

1 000 	10 000 	100 000 	1 000 000 	10 000 000  
Kuormituskertoja [kpl]  (Loadings)  

Kuva  15.  Kolmen komposiittityypin  ja  kantavan kerroksen asfalttibetonin 
väsymissuorat voimaohjauksella  (+15 °C) 

Figure 15. Fatigue curves of three composite types and reference AC at 
controlled stress mode of loading  

(Komp  B  =  composite of milled asphalt and cement mortar  
Komp  C  =  cement mortar grouted porous asphalt,  
Komp  G  =  composite mixture of  aggre  gate, cement and bitumen emulsion 

 ABK  25  =  Base course AC, bit. B80) 

4.7 	Pakkasenkestävyys  

Taulukossa  15 on  esitetty yhteenveto eri  komposiittityypeille  useissa eri vai-
heissa  standardin SFS  5447  mukaisesti tehdyistä  pakkasenkestävyysko-
keista. Komposiittitien puristuslujuus  tutkittu noin  70 mm  paksusta  laatasta 
sahattujen kuutioiden  painon  ja  puristuslujuuden  muutoksen perusteella 
(yleensä viiden kuution tuloksen  keskiarvona). Vertailumateriaalina  olevan 
kantavan kerroksen  asfalttibetonin pakkasenkestävyys  on  arvosteltu 

 sylinterimäisen  näytteen painon  ja  halkaisuvetolujuuden  muutoksen perus-
teella. 

Taulukossa  15  esitetään  koekappaleiden  painon kehitys jäädytys -sulatus
-jaksojen aikana.  Koekappaleiden  lujuus määritettiin sekä jäädytys-sulatus-

vanhennuksen läpikäyneille  näytteille että  vanhentamattomille  näytteille.  
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Taulukko  15.  Kolmen  komposiittityypin  ja  vertailumateriaalin pakkasenkestä-
vyyskokeiden  tulokset.  

Table 15. Frost resistance of three composite types and reference material. 

Massanmuutos  jäädytys-sulatuskokeessa  (m-%)  Punstuslujuus (T20°C)  

(Mass change of specimen in frost-thaw test) Compressive strength  
Syklien lukumäärä Ennen  JäIk.  Muutos  
(cycles) Before After Change 

MPa MPa %  _______________  25 	50 	75 	100  

(C)  SementtilaastHla imeytetty  avoin  asfaitti  

Cement mortar grouted porous asphalt ________ 

Jatkotutk. -95 +0,1 +0,2 +0,2 +0,5 4,5 3,3 -27  

Koetiesuht.koe  
B120 +1 +1 +1 +1 3,4 1,9 -44 

B80 +2 +2 +2 +2 4,2 2,8 -33  

Laastin  kehitys  +0 +0 +1 +0 5,4 4,1 -24 

(B)  Asfaittirouheen  ja  sementtilaastin komposiitti  

(B) Composite of mi/ed asphalt and cement mortar 

Jatkotutk. -97 +1 +1 +1 +1 4,7 3,9 -17 

(G)  Komposiittistabibinti (G)_Composite_stabilization ________ ________ ________ 
Esikoe -95  

sem  3%, bit 1% +1,9 +1,6 +1,2 +2,0 12 7,8 -35  

sem  3%, bit 3% +1,5 +1,0 +1,0 +0,9 4,6 3,1 -33  
sem  1%,  bit3%  +1,3 -3,8 -11 -17 1,4  _______ _______ 

Jatkotutk. -96 +1 +1 +1 +1 1,5 1,5 0  
Kantavan kerroksen  asfaittibetoni ABK  25  (bitumi  B80, ref. mat.) 

Base course asphalt concrete (AC 25, bit. pen 80, ref. mat.) ________ ________  
Tutkimus  -96 -0,2 -0,2 -0,4 -0,2 1,7*) 1 , 3*) -24 
(Tests -96)  ______ _______ ______ ______ _________ ________ ________ 

*) ABK:n halkaisuvetolujuus  (ITT), T=10 °C  

Yleisesti käytetty kriteeri  betonimateriaalien pakkasenkestävyydelle  on,  että 
lujuudesta tulisi olla jäljellä yli  2/3  osaa sadan jäädytys -sulatusjakson  jäl-
keen. Tämän kriteerin perusteella  koetien komposiittiä  lukuunottamatta 
kaikki kolme tutkittua  komposiittityyppiä  olivat  pakkasenkestäviä koostu-
muksilla,  jotka valittiin  suhteituskokeiden  perusteella.  

Sementtilaastilla imeytetty  avoin asfaltti alitti Jutikkalan  koetien  ennakko
-suhteituskokeissa pakkasenkestävyyden hyväksyntärajan  ja  tästä syystä 

 pakkasenkestävyyden  parantamiseksi myöhemmissä  sementtilaastin kehi-
tyskokeissa  käytettiin  lisähuokostusainetta. 

Asfalttirouheen  ja  sementtilaastin komposiitillä  ei ollut ongelmia pakkasen- 
kestävyyden saavuttamisessa.  
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Komposiittistabiloinnille  tehtiin esikokeiden yhteydessä koesarja, jossa  set
-vitettiin sementti-  ja  bitumipitoisuuden  vaikutusta pakkasenkestävyyteen. 

Kokeiden perusteella valittiin sideainepitoisuudet, joilla  massa  oli pakkasen- 
kestävää  (3  %  sementtiä +  3  %  jäävää bitumia). Näillä sideainepitoisuuksilla 
oli jatkotutkimusmassa pakkasenkestävyys hyvä (lujuus ei heikentynyt 
kokeessa lainkaan). 

Kantavan kerroksen asfalttibetoni (vertailumateriaali) täytti pakkasenkestä-
vyyskriteerin.  Sen  lujuus heikkeni kuitenkin pakkasrasituksessa  24  %,  mikä 
osoittaa, että asfaltinkin pakkasenkestävyyteen kannattaa kiinnittää huo-
miota. Toisaalta  tulos  kuvaa käytetyn betonirakenteiden pakkaskokeen an-
karuutta.  

4.8  Koetietutkimustulokset 

Sementtitaastilla imeytettyä  avointa  asfalttia  kokeiltiin Jutikkalan päällysra-
kennekoetiellä vuonna  1995.  Komposiittikoealueen  pituus oli  100 m  ja  le-
veys noin  9,5 m.  Suunnitelmien mukaan komposiittikerroksen paksuus oli 

 50 mm  ja  avoimen asfalttirungon maksimiraekoko  25 mm.  Komposiitin  alla 
 tuli olla  40 mm  ABK  20-massaa  ja  päällä kulutuskerroksena samoin  40 mm 

AB 20-massaa, joten komposiitti sijoitettiin sidottujen kerrosten neutraaliak-
selille. Avoimen  asfaltin  bitumipitoisuuden ohjearvo  oli  3  % (bitumi  B120).  

Avoimen  asfaltin  tyhjätila  oli rakenteessa keskimäärin  31  % (tavoitearvo  25-
30  %).  Valmiissa rakenteessa komposlitin tyhjätila vaihteli välillä  10-22  %. 

 Huonosti imeytyneet kohdat erottuivat näytteistä silmämääräisesti. Hyvin 
imeytyneistä kohdista otettujen komposiittinäytteiden halkaisuvetolujuus  ja 

 tyhjätila  vastasivat suhteituskokeiden arvoja  (1,0  MPa,  ja  11-12%).  

Koska rakentamismenetelmä  ja  materiaali olivat käytännössä uutta raken-
nustyön toteuttajille, laadittiin koetietutkimuksen suunnittelun yhteydessä 
työkohtainen työselitys tämän komposiltin rakentamista varten. 

Avoimen  asfaltin  (AA25) levityksessä  tai  tiivistyksessä  ollut mitään ongelmia 
urakoitsijan ilmoituksen mukaan. 

Avoimeen asfalttiin imeytettiin notkea sementtilaasti asfaltoinnin jälkeisenä 
päivänä. Imeytyslaasti toimitettiin Tervakosken betoniasemalta  (35 km 

 päästä) pyörintäsailioautossa, josta  se  pumpattiin levityskohtaan. Tehonot
-kistin  lisättiin pyörintäsäilioön levityskohteessa, koska  sen  toimivuusaika  on 

 enintään  60 min. Massa  valutettiin pyörintäsäiliöstä kourulla pumppaussäili
-öön.  Levitystyöryhmän  muodosti viisi miestä, joista yksi toimi pumppuauton 

koneenkäyttäjanä, yksi suuntasi pumpun letkua levityskohtaan  ja  kolme le-
vitti notkean laastin pitkävartisilla kumilastoilla  asfaltin  koloihin. Laastin levi-
tyksessä  ei käytetty tärytystä,  kuva  16.  
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Kuva  16.  Sementtilaastin imeytys  avoimeen asfalttiin koetiellä. 
 Figure 16. Grouting of the cement mortar on the test road.  

Laastia toimitettiin työmaalle  kuormakirjojen  mukaan noin  15 m3,  mikä vas-
tasi keskimäärin noin  16  litraa/m2 imeytyslaastimenekkiä.  Lisäaineena  laas-
tissa  oli  kuormakirjojen  mukaan  3  % nesteytintä. 

Laastin pumppaustehon tandistamisessa imeytysnopeuden  kanssa oli ajoit-
tain vaikeuksia. Kun  pumppaus  keskeytyi hetkeksi,  keskeytyksen  jälkeen 
pumpun  letkusta  tuli  ensin  melkein pelkkää  laastista erottunutta nestekom-
ponenttia  ja sen  jälkeen  jäykempää  laastia.  Ensin pumpattu laastivesi  valui 
avoimen  asfaltin  sisään  ja sen  jälkeen  asfaltin  reunasta ulos  pientareelle. 
Erottunut  jäykempi  laasti  ei enää  imeytynyt  kunnolla tällä kohdalla.  Erottu

-minen  toistui useampia kertoja  laastin pumppaamisen keskeytyksen  jäl-
keen.  

Laastin erottumisen  mandollisia syitä voivat olla työn  keskeytyessä erottu
-minen  pitkässä noin  6 m  korkeuteen ulottuvassa pumpun  letkussa  tai  nes-

teyttimen  riittämätön  sekoittuminen  massaan  pyörintäsäiliössä.  

Kun  imeytyslaastin  pumppaus  tapahtui keskeytyksettä,  imeytymisen  no-
peutta  ja levitystyön  nopeutta vastaavasti, ei  laastin imeytymisessä  silmä

-määräisen  tarkastelun perusteella ollut vaikeuksia. 

Ajoittain  massassa  oli jopa  30 mm  kiviä  jäänteinä  auton edellisistä  kuormis
-ta.  Ensimmäisen  laastikuorman  jälkeen oli yli  1 h  odotus ennen seuraavan 

kuorman saapumista. Myös ennen viimeistä  laastikuormaa  oli pitkä odotus. 
Levityksen aikana tuli  tihkusadetta koealueen  loppupuolella.  
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Johtopäätöksenä levitystyöstä oli, että imeytyksen aikana tulisi pintaa täryt
-tää laastin imeytyksen  tehostamiseksi. Käytetty betonin pumppausteho oli 

liian suuri, jotta imeytys olisi tapahtunut keskeytyksittä. 

Huolimatta imeytystyön aikana ilmenneistä työteknistä ongelmista valmiin 
kerroksen laatuominaisuudet ovat olleet hyviä. Koetien valmistumisen jäl-
keen tehdyissä vastemittauksissa todettiin, että  10 t akselipaino  aiheutti 
alimman sidotun kerroksen alapintaan komposiittirakenteen kohdalla noin 

 55 iS  muodonmuutoksen  ja ABK-vertailukoerakenteen  kohdalla noin  190 
jS  muodonmuutoksen. Muodonmuutokset olivat niin pieniä, että väsymis-
suoria jouduttiin ekstrapoloimaan. Kestoiän kannalta mittaustulos vastasi 
komposiittikoealueella noin  300-kertaista kuormituskestävyyttä ABK-koealu-
een  vastaavaan arvoon verrattuna. Vastemittaustulos  on  esitetty liitteessä 

 8. 

4.9  Raaka-ainekustannukset 

Eri komposiittityyppien raaka-ainekustannukset laskettiin esitutkimusten  [1] 
 yhteydessä koekappaleiden materiaalimenekkien  ja  silloisten raaka-aineiden 

yksikköhintojen perusteella (taulukko  16).  Näin saatu kustannustieto  on 
 karkeaa, mutta kuitenkin vaihtoehtojen materiaatikustannusten suuruusluok-

kaerot osoittavaa.  

Halvin materiaalikustannuksiltaan  on asfalttirouhetta  ja sementtilaastia  sisältä-
vä komposiitti,  jos rouheelle  ei lasketa hintaa, koska  se  syntyy päällysteiden 
uusimisen sivutuotteena. Rouheen todellinen hinta määräytyy jyrsinnän, 
kuljetusten  ja varastoinnin  kustannusten perusteella. Rouheelle voidaan 
luonnollisesti ottaa laskelmiin myös laskennallinen kysynnän  ja  tarjonnan 
mukaan määräytyvä hankintahinta, joka tulisi tällöin lisätä taulukon  17  kustan-
nuksiin. Vaihtoehtoihin ei sisälly massanvalmistuksen  tai  levityksen  kustan- 
nu  ks  ja. 

Materiaalikustannusten  suuruuden ratkaisee rakenteen sisältämä bitumi-  ja 
sementtimäärä.  Tutkituilla koostumuksilla oli tämän mukaisesti materiaalikus-
tannuksiltaan kallein vaihtoehto  C (AA 20 + sementtilaasti-imeytys) 173 
mklm3  ja halvin  vaihtoehto  B (asfalttirouhe + sementtilaasti) 77 mklm 3 ,  tauluk-
ko  17. 

Komposiittistabiloinnin materiaalikustannuksia  nostavat pakkasenkestävyy
-den  saavuttamiseksi käytetyt suhteellisen korkeat sideainepitoisuudet. Tämän 

rakenteen kerrospaksuus  on  korkeampi kuin muilla vaihtoehdoilla, mikä 
nostaa neliöhintaa. Kilpailukykyiseksi tämän vaihtoehdon tekee paikallaraken-
tamismenetelmä, jolla säästetään muihin vaihtoehtoihin verrattuna kuljetus-  ja 
massanvatmistuskustannuksissa  sekä paikalta saatavan vanhan 
tiemateriaalin käyttäminen muualta tuotavan kiviaineksen asemasta. 
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Taulukko  16.  Materiaalien  yksikköhinnat  (v. 1994  hintataso, ilman  ALV).  

Table 16. Unit prices of raw materials for different composites and base course 
AC (price level 1994, VAT not included).  

YKSIKKÖHINNAT (mklt) 

Rouhe+ 
sem.laasti 

B 

AA2O+ 
imeytys 

 C 

Komposiitti- 
stab.  

G 

ABK2O 
(EKB) 

 E  

Murske  0 30 30 30  
Luonnonhiekka  
sem.laastissa 

30  -  30  - 

Fifleri (betonissa) -  50  - 

Bitumi -  650 600  
Bitumiemulsio  K-U  - -  600  - 

Sementti  450 450 450 450  
Notkistin -  6000  -  

Taulukko  17  Kanta  van  kerroksen rakenne vaihtoehtojen  materiaalikustannuk
-set  (mk/m3,  v. 1994  hintataso, ilman  ALV).  

Table 17. Material costs for different base course alternatives (price level 1994, 
VAT not included)  

MATERIAALIKUSTANNUKSET_(mklm3 ) 

Rouhe+ 
sem.Iaasti 

B 

AA2O+ 
imeytys 

 C 

Komposhtt- 
stab. 

G  

ABK2O 

Kiviaines  21*) 69 61 67  
Bitumi -  54  ___________  63  
Bitumiemulslo  K-O  - -  56  - 

Sementh  56 40 27  - 

Notkistin -  10  ___________ -  

YHTEENSÄ  77 173 144 130  

*)  Laskelmassa  asfafttirouheelle  ei ole laskettu kustannuksia.  
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 51  Yleistä 

Bitumi-sementti-komposiitillä  tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tien päällys- 
rakenteen kantavaa,  side- tai  jakavaa  kerrosta, jossa  on  käytetty sideainee-
na sekä bitumia että sementhä.  Tien  pohja-  ja  päällysrakenteet (TPPT)  tut-
kimusohjelmaan liittyvän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää komposiittima-
teriaalimallin rakenne, toimintaperiaatteet, mitoituksessa tarvittavat  mate

-riaaliparametrit  ja  niiden keskeiset ohjearvot. Tutkimus palvelee TPPT-tutki-
musohjelman kuorm itus-  ja  painumankestävyystavoitteita tuottaessaan  tie-
toa vaihtoehtoisen päällysrakennemateriaalin analyyttisen mitoituksen pe-
rusteiksi. Komposiittitutkimukset aloitettiin laaja-alaisesti materiaalien perus-
ominaisuuksista, koska aiempaa systemaattisesti vastaavassa laajuudessa 
tutkittua tietoa aiheesta ei ollut saatavissa. 

Tutkimus toteutettiin  v.1994-98  VTT:n  Yhdyskunta-  ja  Rakennustekniikan 
tutkimusyksiköiden yhteistyönä. Aluksi tehtiin esikokeita viidellä eri rakenta-
mistavalla valmistetulla komposiittityypillä  ja  näistä valittiin kolme lupaavinta 
jatkotutkimuksiin. Jatkotutkimuksiin valittiin komposiittityypit: 
• sementtilaastilla imeytetty  avoin asfaltti 
• asfalttirouheen  ja  sementtilaastin komposiitti 
• 	komposiittistabilointi.  

Kullekin komposiittityypille kehitettiin sille soveltuva suhteitusmenetelmä  ja 
 selvitettiin massojen optimikoostumukset  ja  mitoitu ksessa  tarvittavat keskei-

set parametrit.  

5.2  Suhteitusohjeet  

Lähtökohtana komposiittimassan suhteitukselle ovat rakenteen käyttöolo-
suhteet, joiden mukaan asetetaan  massan  suhteitusvaatimukset.  Seuraavat 
suhteitusohjeet perustuvat tutkimuksessa saatuihin kokemuksiin  ja  tutki-
mustuloksiin. 

Sementtilaasti  I la  imeytetty  avoin asfaltti 

Sementtilaastil  la  imeytetty  avoin asfaltti soveltuu erityisesti korkealuokkais-
ten teiden kantavaksi  tai  sidekerrokseksi.  Tätä komposiittityyppiä varten tu-
lee suhteittaa erikseen avoin asfalttimassa  ja  vaimliseen  avoimeen asfaitti-
kerrokseen imeytettävä sementtilaasti.  

a)  Avoin asfaitti 

Avoimen  asfaltin  maksimiraekooksi  soveltuu tutkimuksen mukaan  20-25 
mm. Jos  valitaan maksimiraekoko  20 mm,  massasta saadaan helpommin 
työstettävää. Sideaineeksi soveltuu luokkaa pehmeämpi bitumi kuin 
ABK:lla, jolloin pehmeämpää bitumia käytettäessä  asfaltin  joustavuusomi- 
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naisuudet  ovat paremmat kuin kovemmalla bitumilla. Laboratoriokokeissa  ja 
 koetiellä bitumi  B120  toimi hyvin. Koostumuksen määrittämiseksi tehdään 

CT:llä tiivistyskokeet suhteituksen yhteydessä.  Massa  suhteitetaan  vähin-
tään kandesta kiviaineslajitteesta siten, että asfaittilaatan yläpintaan yhtey -
dessä oleva tyhjätila  on 20-25  %.  Riittävä tyhjätila voidaan varmistaa  se

-menttilaastin imeytyskokein  ennakolta laboratoriossa. Avoimen  asfaltin 
 koostumusesi  merkkejä  on  esitetty liitteessä  1. 

b)  Imeytyslaasti 

Imeytyslaastin  ominaisuuksien kehittämiseksi tehtiin huomattava määrä ko-
keita, joissa selvitettlin notkistimen  ja  huokostimen annostusta varioimalla, 

 millaiset annostukset antoivat halutut massaominaisuudet: lähes nestemäi-
nen koostumus, sopiva ilmapitoisuus sekä erottumaton  massa.  

Näiden kokeiden perusteella kehitetty laastikoostumus  on  hyvä suhteitus-
lähtökohta. Ilman lisäys laastiin parantaa komposiitin pakkasenkestävyyttä 
sekä vähentää  massan  erottumisherkkyyttä. Laastin  tulisi täyttää seuraavat 
kriteerit: 
•  Massan  ilmapitoisuus  6-7  %. 
• Laastin puristuslujuus  15-20  MPa  28 d  iässä 
•  Tuoreen  massan  olomuoto  lähes nestemäistä 
•  Massa  ei saa erottua käsittelyn aikana. 

Fillerin  ominaisuudet vaihtelevat riippuen paikallisen materiaalin saatavuu-
desta. Fillerin tulisi olla vähintään yhtä hienoa kuin näissä kokeissa käytetty 

 (0,125  mm:n läpäisy vähintään  30%).  Mikäli filleri  on  karkeampaa,  tulee 
massasta helposti erottuvaa. Tämän erottumisherkkyyden kompensoimi-
seksi tulisi ilma-  ja  sideainepitoisuutta  kasvattaa. Mikäli käytettävä filleri  on 

 hienompaa, voidaan  massan  sideainepitoisuutta  pienentää  ja  siten alentaa 
materlaalikustannuksia. 

Huokostavan lisäaineen  vaikutus ei ole lineaarinen. Materiaalien yhteistoi-
minnan takia yleispäteviä Iisäaineiden tarkkoja reseptiannostuksia ei voida 
esittää. Kunkin  massan  tarkat lisäaineannostukset tulee hakea kokeellisesti 
esikokeilla siten, että edellä esitetyt laastin tavoitekriteerit täyttyvät. Notkis-
tavina lisäaineina ei pidä käyttää ilmanpoistajaa sisältäviä lisäaineita. Näitä 
voi olla erityisesti lignosulfonaattipohjaisissa notkistimissa. Taulukossa  18 

 esitetään esikokeiden lähtökohdaksi sopiva laastireseptiesimerkki. 
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Taulukko  18. Imeytyslaastin koostumusesimerkki. 

Table 18. Example for the composition of the cement mortar (for the composite 
of cement mortar grouted porous asphalt). 

Sernentti  Cement 310  kg/rn 3  
Lentotuhka  Fly ash 310  kg/rn 3  
Runkoaine  Aggregate 990  kg/rn 3  
Vesi  Water 315  kg/rn 3  
Notkistin  Super ølasticizier 7.8  k0/rn 3  
Huokostin  Air-entraining agent 0,25  kg/rn 3  

Laastin imeytyksen  aikana  tärytetään asfalttikerrosta,  jolloin  laastin imeyty
-minen  tehostuu  ja  voidaan käyttää hieman  jäykempää  laastia. Tällaisen 

 laastin erottumisherkkyys  on  vähäisempi  ja  ilman pysyvyys  laastissa  on  var-
mempaa. 

Asfalttirouheen  ja  sementtilaastin komposiitti 

Asfalttirouheen  ja  sementti laastin komposiitin käyttökohteet  ovat korkea-
luokkaisten teiden  side- tai  kantavia kerroksia. 

Suunnittelun lähtökohtana ovat  asfalttirouheen  saatavuus  ja  ominaisuudet 
sekä paikalliset  kiviainekset. SMA-rouhe  toimii hyvin  komposiitissä,  jonka 
ominaisuuksille  on  eduksi  SMA:n korkeahko sidepitoisuus  ja  kuidut.  Rou-
heen kiviaineksen rakeisuus hienonee  huomattavasti  jyrsinnän  aikana  ja 

 siksi  rouheeseen  tulee aina lisätä karkeaa  kiviainesta. Rouhe  on  rakeisuutta 
suhteitettaessa  yksi  lajitteista. Kiviaineslaj itteet  valitaan  rouheen rakeisuu

-den  mukaan siten, että  massan  rakeisuus  on  jatkuva,  maksimiraekoko  noin 
 20 mm  ja  0,063 mm  seulan läpäisy  noin  4-8  %. 

Komposiitin optimivesipitoisuus määritetään  Proctor-kokeella. Sementtipitoi-
suus  vaikuttaa  optimivesipitoisuuteen,  mikä tulee ottaa  Proctor-kokeissa 
huomioon.  Rakeisuuskäyrä optimoidaan  tarvittaessa  ICT-kokein. Sementti

-pitoisuus valitaan siten, että  komposiitin puristustujuus  7d  iässä  on  noin  4-5 
 MPa. Rouhekomposiittimassa  valmistetaan  kylmäsekoitustekniikalla.  Asfalt

-tirouheen  ja  sementtilaastin komposiitin koostumusesimerkki  liitteessä 
 2(1/2).  

Komposiittistabilointi 

Komposlittistabilointi  on  bitumistabiloinnin  vaihtoehto  vähäliikenteisten  tei-
den rakenteen  parantamiskohteissa,  joissa vanha  tierakenne  parannetaan. 

 Massa  sekoitetaan kylmänä asemalla  tai  paikallarakennustekniikalla.  Se
-mentin  käytöllä  nopeutetaan bitumistabiloinnin alkulujittumista. Sementin 

käyttömäärän  tulee olla riittävän alhainen, jotta rakenteesta ei tehdä liian 
 haurasta.  

Massan  rakeisuus suhteitetaan  jatkuvaksi.  Jos  käytetään paikalta vanhan 
tien rakenteesta saatavaa materiaalia,  rakeisuutta  korjataan tarvittaessa  Ii

-säkiviaineksen  avulla. Runsas  hienoainesmäärä  lisää  sementin  ja  bitumin 
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vastaavan arvoon. Pakkasenkestävyydeltään komposiittityyppi oli tyydyttä-
vä.  Asfaltin  väsytyslaite  soveltui jatkotutkimuksiin valitun komposiitin 
tutkimiseen vakiovoimaohjauksella, mutta ei muodonmuutosohjauksella. 
Materiaalin jäykkyyden vuoksi muodonmuutokset olivat suhteellisen pieniä. 

Sementtilaastilla imeytettyä  avointa  asfalttia  tutkittiin myös päällysrakenne-
koetiellä  (vt  3  Jutikkala). Kohteessa testattiin edellisen vuoden laboratorio- 
tutkimusten tulosten käyttö koerakenteen mitoitukseen, koerakenteen  kom

-posiitin suhteitusmenetelmä,  laadittujen rakentamisohjeiden toimivuus sekä 
tutkittiin rakentamisen laatu. Koetien avoimen  asfaltin  teossa ei ollut ongel-
mia. Sementtilaastin imeytyksessä osoittautuivat ratkaisevan tärkeiksi levi-
tystyövaiheiden tandistaminen siten, että työ sujui keskeytyksettä sekä 
imeytyslaastin notkeuden hallinta. Kun työ sujui keskeytyksettä, päästiin 
työmaalla yhtä hyvään lopputulokseen kuin laboratoriossa niin tyhjätilan 
kuin lujuudenkin suhteen. Komposiitin tyhjätila  on  hyvä mittari imeytystyön 
onnistumiselle. Tehtyjen vastemittausten mukaan koetien komposiittikoe-
alueen kuormituskestävyys  on  noin  300-kertainen ABK-vertailurakenteen 

 vastaavaan arvoon verrattuna. 

Koetien komposiitti  ei ollut pakkasenkestävää,  jos  pakkasenkestävyysvaati-
muksena  käytetään yleisesti käytettyä betonirakenteen pakkasenkestävyys-
kriteeriä, joka tosin  on  tiukempi kuin esim. maabetonin pakkasenkestävyys-
vaatimus. Koetieltä saatujen kokemusten perusteella tehtiin imeytyslaastin 
imeytymisominaisuuksien, erottumattomuuden  ja  pakkasenkestävyyden 

 kehittämiseksi lisätutkimus, jolla etsittiin sopivat huokostin-, sementti-  ja 
 notkistinannokset  ja  määritettiin laastin tarkennetut suhteitustavoitteet. 

Laastin imeytymisen tehostamiseksi tulee käyttää täryjyrää, koska tällöin 
voidaan valita hieman jäykempi  massa,  jonka erottumisherkkyys  on  vähäi-
sempi  ja  ilman pysyvyys laastissa varmempaa. 

Sementtilaastilla imeytetty  avoin asfaltti soveltuu toiminnallisten ominaisuuk-
siensa perusteella parhaiten samoihin käyttökohteisiin kuin asfalttirouheen 

 ja  sementtilaastin komposiitti  eli korkealuokkaisten teiden kantavaksi  tai 
 sidekerrokseksi.  Myös tämä komposiitti voidaan mitoittaa ehjän rakenteen 

mitoitusperiaatteiden mukaan tutkimuksen tuloksissa esitetyn väsymissuo
-ran  ja  jäykkyysmoduulin  avulla. 

Komposiittistabilointi  oli  kolmas  tarkemmin tutkittu komposiittityyppi.  Se  val-
mistettiin sekoittamalla kiviaines, sementti  ja  bitumiemulsio  keskenään  se

-koittimessa. Pakkasenkestävyystavoitteen  saavuttamiseksi valittu komposli
-tin  senienttipitoisuus  oli suhteellisen korkea. Tämä  massa  oli vaikeasti  tu- 

 
- 

vistettävää  materiaalia. Komposiitin lujuusominaisuudet riippuvat merkittä-
västi tiiviydestä. Tästä syystä näytteitä tiivistettiin ennakkokokeissa kymme-
nellä eri tavalla, jotta tutkimusnäytteille löydettäisiin tiivistystapa, jolla niiden 
tiiviys vastaisi tiellä saavutettavaa tiivistysastetta. Valitulla tiivistystavalla 
lujuus jäi suhteellisen alhaiseksi. 

Tämän komposiitin vaihtoehto tierakenteessa  on  bitumi-  tai  sementtistabi- 
lointi. Komposiitin  etuna bitumistabilointlin verrattuna  on  nopea alkulujuuden 
kehitys  ja  lämpötilan vähäisempi vaikutus materiaalin jäykkyyteen. Kun äm- 
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pötila  on 25 C  komposlittistabilointi  on 5  kertaa niin jäykkää kuin  emulsio-
stabilointi.  Lämpötilan laskiessa lähelle nollaa, näiden materiaalien jäykkyy -
dessä ei ote merkittävää eroa.  Komposiittistabiloinnin pakkasenkestävyys

-ominaisuudet olivat hyvät.  Väsytyskokeessa  materiaali toimi enemmän  be
-toninomaisesti  kuin muut  komposiitit.  Materiaalin  kuormituskestävyys  oli 

suhteellisen vähän riippuvainen muodonmuutoksen suuruudesta, kunhan 
muodonmuutos ei yhtä tiettyä rajaa.  

Komposiittistabiloinnin  keskeiset  mitoitusominaisuudet  voidaan valita käyttö- 
kohteen mukaan  sementti-  ja  bitumipitoisuuksia  muuttamalla. Epätasaisesti 

 liikkuvihla  alustoilla tulee  sementtipitoisuuden  olla riittävän alhainen, jotta 
 komposiittikerros  säilyy  asfaltinomaisesti joustavana.  

Myös tämä  komposiitti  voidaan  mitoittaa  ehjän rakenteen  mitoitusperiaattei
-den  mukaan tutkimuksen tuloksissa esitetyn  väsymissuoran  ja  jäykkyysmo-

duuhin  avulla. Esitetyt  parametrit  eivät kuitenkaan sovellu  mitoitusperusteiksi 
 epätasaisesti  hiikkuvilla  alustoilla.  
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6  JOHTOPÄÄTÖKSET  

Komposiittitutkimu kset  kohdistuivat uuteen materiaalii  n,  josta tutkimuksen 
alkaessa ei ollut juurikaan saatavissa systemaattisesti tutkittua, riittävän 
monipuolista tietoa. Tutkimukset aloitettiin komposiittien perusominaisuuk

-sista,  ne etenivät suunnitelmien mukaisesti  ja  tuottivat uusia vaihtoehtoisia 
ratkaisuja tien päällysrakenteeseen. Tutkimus tuotti merkittävästi uutta tie-
toa komposiittirakentamisesta. Käytetyt tutkimusmenetelmät olivat olennai-
sesti monipuolisemmat kuin aiemmissa komposiittitutkimuksissa  ja  mandol-
listivat analyyttisen mitoituksen materiaaliparametrien selvittämisen. 

Komposiittien  vaihtoehtoina ovat komposiittityypistä riippuen esim. kantavan 
 tai sidekerroksen asfalttibetoni, maabetoni  ja  bitumistabilointi. Komposiitin 
 etuna  on mm.  vähäisempi lämpötilaherkkyys  ja  suurempi jäykkyys bitumi-

stabilointiin verrattuna  ja  parempi sitkeys maabetoniin nähden. Lupaavim-
miksi osoittautuivat seuraavat kolme komposiittityyppiä: asfalttirouheen  ja 

 sementtilaastin komposiitti, sementtilaastilla imeytetty  avoin asfaitti sekä 
komposiittistabilointi. 

Komposiittitutkimusten  olennainen lopputulos oli, että ne tuottivat näiden 
kolmen erilaisen komposiittityypin analyyttisen mitoituksen perustiedot  (mm. 

 väsyminen, jäykkyys sekä pakkasenkestävyys). 

Asfalttirouheen  ja  sementtilaastin komposiitti  on  erityisen lupaava materiaa-
li. Siinä yhdistyvät muihin tutkittuihin komposlitteihin verrattuna hyvä väsy-
tyskestävyys sekä pienillä että suuremmilla muodonmuutoksilla, suhteelli-
sen suuri jäykkyys  ja  hyvä pakkasenkestävyys.  Se on uusiotuote,  raaka-ai-
nekustannuksiltaan edullinen  ja  työteknisesti  muita komposiittejä helpompi 
materiaali. Tämän komposiitin mandollisia käyttökohteita ovat vilkasliiken-
teisten teiden päällysrakenteiden  side- tai  kantavat kerrokset, kun päällysra-
kenteen jäykkyyttä halutaan lisätä. 

Sementtilaastilla imeytetty  avoin asfaitti toimi hyvin sekä laboratoriokokeis-
sa että koetiellä. Tämä oli asfaltinomaisin tutkituista komposiiteistä. Tutki- 
mu ksessa  annettujen ohjeiden perusteella pystytään imeytyslaasti suhteitta-
maan pakkasenkestäväksi  ja  erottumattomaksi.  Tämän komposiitin käyttö- 
kohteet ovat samantyyppisiä kuin asfalttirouheen  ja  sementtilaastin kompo-
siitilla. 

Komposiittistabilointi  jäykkä, mutta suhteellisen hauras materiaali, joka oli 
betoninomaisin tutkituista komposiiteistä.  Sen  pakkasenkestävyys  oli hyvä 
betonirakenteiden pakkasenkestävyyskriteerien mukaan.  Jos  materiaalia 
käytetään vähäliikenteisten teiden rakenteen parantamiskohteissa, tulee 
komposiittistabilointi suhteittaa alhaisella sementtipitoisuudella, jotta raken-
ne kestää riittävästi alustan muodonmuutoksia. Komposiittistabiloinnin etu 
bitumistabilointiin verrattuna  on  nopeampi alkulujuuden kehitys. 

Laboratoriossa saadut mitoituksen lähtöarvot tulisi testata koerakentamisen 
avulla  ja  koetiekoneella. 
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7 SUMMARY 

7.1 Introduction 

Bitumen cement mass composite is defined in this study as a road base, 
sub-base or binder course containing both bitumen and cement as binder. 
The study is a part of the Road Structures Research Programme  (TPPT) 

 financed by the Finnish National Road Administration and is aimed at 
determining the composition, properties, design parameters and design 
values. 

The project aimed at providing information to analytically determine the load 
bearing capacity and resistance to subsidence for alternative road structure 
materials. The composite study starting point was based on individual 
material properties because no systematic information was available from 
earlier similar studies. 

The study was carried out from 1994-98 by co-operation of  VTT 
 Communities and Infrastructure with  VTT  Building Technology. At first, 

preliminary studies were done on five composite types made by different 
construction methods. From these follow-up studies were done on the three 
most promising composites:  
•  milled asphalt and cement mortar,  
•  cement mortar grouted porous asphalt, and  
•  composite stabilization. 

For every composite type a suitable proportion method was developed, the 
optimal composition for the mixtures was determined, and the essential 
parameters for analytical measurements were found. 

7.2 Proportioning 

The basis for proportion a composite mixture is the operation circumstances 
the pavement structure must endure. The following proportional 
instructions are based on previous experience and research results. 

Composite of milled asphalt and cement mortar 

A composite of milled asphalt and cement mortar is especially suitable for a 
base or binder course of a high class road. The design basics include the 
availability and properties of the milled asphalt and the local aggregates. 
Milled  SMA  (stone mastic asphalt) is most suitable in the composite, whose 
properties get benefits from the high binder content and fibres of the 
asphalt. The milled  SMA  should be only one fraction of the aggregate 
proportion. Additional natural aggregate fractions should be chosen so that 
the mixture has a continuous grading. The maximum gradation size should 
be about 20 mm and the amount of material passing the 0,063 mm sieve 
about 4-8%.  
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The optimum water content should be determined by a Proctor-test. The 
cement content has an influence on the optimum water content and must 
be taken into consideration during the Proctor-tests. The grading curve can 
be optimized by gyratory compactor tests when needed. The cement 
content should be chosen so the compressive strength of the composite is 
about 4-5  MPa  at an age of 7 days. The composite of milled asphalt and 
cement mortar is produced by cold mixing techniques. An example of the 
composite of milled asphalt and cement mortar has been presented in 
Appendix 2a. 

Cement mortar grouted porous asphalt 

A cement mortar grouted porous asphalt is especially suitable for base or 
binder course of high class roads. For this type of composite it is necessary 
to proportion separately a porous asphalt mixture and a cement mortar to 
be grouted into the prepared asphalt layer. 

a) Porous asphalt 

A high voids content (20-25  %),  low bitumen content and low fine materials 
content are typical for a porous asphalt. With the lack of fine material, the 
porous asphalt should contain a lot of course aggregate to provide a 
structural support skeleton. The course aggregate will then prevent the 
porous asphalt from excessively deforming. A maximum grain size of 20-25 
mm is suitable, but if the lower grain size of 20 mm is chosen the mixture 
will have a better workability. 

The binder may be one penetration class softer than in the base course 
asphalt concrete. When using a softer bitumen the flexibility properties of 
the asphalt are better than with a harder bitumen. In the laboratory tests 
and on the test road in this study, a bitumen B120 worked well. For 
choosing the composition a compaction tests with an  ICT-device should be 
done for proper proportioning. The grading curve should be proportioned 
from at least two aggregate fractions so that the voids content in contact 
with outer air will be 20-25%. The adequate voids content can be verified 
with preliminary grouting tests in the laboratory. Example composition of 
porous asphalts have been presented in Appendix la -ic.  

b) Grouting mortar 

The grouting mortar should be a mixture of cement, fine aggregate with a 1 
mm maximum size, air-entraining agents,  superplasticizers  and water. The 
air pores of the porous asphalt are intended to be filled with the cement 
mortar as much as possible. The cement mortar will make the asphalt 
framework strong and stiff.  ln  the base porous asphalt, all course 
aggregate grains should be coated with bitumen membrane, which is the 
adhesion surface for the cement mortar.  

ln  order to improve the properties of the cement grouting mortar a 
substantial amount of tests were conducted. These were carried out by 
varying the amount of air-entraining agent and  superplasticizer  to achieve  
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the planned mixture properties: an almost liquid composition with a suitable 
air content but not separating. 

The mortar composition developed by these tests is a good example for 
future proportions. Adding air into the mortar improves the frost resistance 
of the composite and decreases the mortars likelihood of separating. The 
cement mortar should pass the following criteria:  
•  air content of the mixture between 6-7%,  
•  compressive strength 1 5-20  MPa  at age of 28 days,  
•  fresh mortar form is almost liquid, and  
•  mixture not separating during the treatment. 

The properties of the filler can vary depending on the availability of the local 
material. The filler should be at least as fine as used in this study (at least 
30% passing the 0,125 mm sieve). If the filler is coarser it is too easily 
separated. To compensate for the mortar's sensitivity to separate, the air 
and binder content should be increased. If the filler is finer, the mixture 
binder content may be decreased and material costs reduced. 

The affect of an air entraining additive is not linear. Because of the 
interdependence of materials, universally applicable rules can not be given 
for air quantities. The exact additive dosages for every mixture must be 
found experimentally by preliminary tests so the desired criteria for the 
mortar as mentioned previously will be met. The plasticizing additive may 
not contain air-stripping agents, such as those which may be include in 

 Iignosulphonate-based  superplasticizers.  Table 19 presents an example for 
the composition of the cement mortar as a basis for the cement mortar 
proportion. 

Table 19. Example for the composition of the cement mortar (for the composite 
of cement mortar grouted porous asphalt).  

__________________________  Quantity  (kg/rn 3 ) 

Cement 310 

Fly ash 310 

Aggregate 990 

Water 315  

Superplasticizer  7,8 

Air entraining agent 0,25 

The mortar asphalt layer should be vibrated so the grouting material is more 
effective and a more stiff mortar can therefore be used. Such types of 
mortar are less sensitive to separation and better assure that air is 
maintained in the mortar.  
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Composite stabilization 

Composite stabilization is an alternative to the bitumen stabilization for low 
volume road repair works. The mixture can be mixed cold at a plant or on- 
site. When using cement with bitumen as binder the initial strength of 
stabilization will increase. The quantity of cement must be low enough that 
the system will not be too brittle. 

The mixture proportioning should include a continuous gradation. If 
aggregate taken from the old road structure on-site will be used, the 
grading should be improved with additional aggregate when needed. 
Excess fine materials will increase the need of cement and bitumen, 
therefore it is useful to target a low fine materials content. The optimum 
moisture and maximum dry density should be determined by a Proctor-test. 
Suitable bitumen and cement contents can be chosen based on an indirect 
tensile test. 

73 Properties of the composites  

ln  the composite of milled asphalt and cement mortar the milled asphalt 
grades was bound together with a cement mortar. The combined mixture of 
milled asphalt grains and aggregate of the mortar provided a continuous 
grading curve. This type of composite is easy to compact.  ln  the beam 
fatigue test the material did a good job withstanding small strains compared 
with other composite materials. This was also true of the composite 
material with respect to relatively large strains. Along with good fatigue 
properties the material was also stiff and strong compared with other 
composites. The frost resistance was satisfactory. Benefits of the 
composite compared,  e.g.  with a base course asphalt concrete, are a 
higher stiffness and a lower thermal sensitivity. An extra benefit of this 
composite was that it is recycled material and that it was easy to produce. 

Based on its functional properties, the composite of milled asphalt and 
cement mortar is best suited for the base course or binder course of a high 
class road. The composite can be designed according to the unbroken 
design principles based on the fatigue line and stiffness modulus presented 
in these results. 

The cement mortar grouted porous asphalt consisted of the two separate 
mixtures, porous asphalt and grout, which were combined to form the 
composite. The stiffness properties and strain behaviour of this composite 
were more similar to asphalt compared with the other composites. The 
cement mortar grouted porous asphalt performed well in laboratory tests. Its 
indirect tensile strength was equivalent to the reference material (base 
course asphalt concrete), but the new composite was considerably stiffer. 
Temperature influenced the composite, but it was not as thermally sensitive 
as the reference material. The frost resistance was satisfactory. Because 
of the stiffness the strains in the beam fatigue test were relatively small.  
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The beam fatigue test method was successfully used for testing controlled 
stress modes of loading, but not at controlled strain modes of loading. 
Because of the stiffness of the material, the strains were relatively small. 

The cement mortar grouted porous asphalt was also investigated on a 
pavement structure test road. The on-site tests included the use of 
laboratory test results from the previous year for measuring the composite, 
the proportion method of the composite, how the construction order worked 
and the quality of the construction. On the test road a 50 mm thick 
composite layer was between two 40 mm thick asphalt concrete (AC 20) 
layers. When grouting the cement mortar it was definitively important to 
synchronize the laying phases to insure the work was continuous and to 
have control of the liquidity of the mortar. When the work went without 
breaks, the on-site quality was as good as the laboratory tests, both in air 
voids and strength. According to the response measurements of the 
composite structure, the road will withstand a 10 t load 300 times more than 
compared with the base course asphalt concrete structure. 

The composite used on the test road was not frost-proof by the common 
used frost resistance criteria (-201+20°C, 100 cycles), which is stricter than 
e.g. the one for soil cement. Based on experience from the test road, an 
extra study was done to improve the grouting, inseparability and frost 
resistance of the mortar. This included determining the suitable amounts of 
air entraining agents, superplasticizers and the more exact proportion 
specifications. To make the grouting properties of the mortar more effective 
it was beneficial to use a vibrating roller. This also allowed the selection of a 
stiffer mixture, which was less sensitive to separate and maintained air 
entrapment. 

The best applications of the cement mortar grouted porous asphalt are 
based on its functional properties. Similar to the composite of milled asphalt 
and cement mortar, the cement mortar grouted porous asphalt is best 
suited for the base or binder course of high class roads. This composite can 
also be designed according to the unbroken design principles based on the 
fatigue line and stiffness modulus presented in these results. 

Composite stabilization was the other composite type included in the 
detailed study. This material was made by mixing aggregate, cement and 
bituminous emulsion in a standard mixer. ln order to achieve the intended 
frost resistance, the cement content was relative high. Laboratory tests 
showed this mixture was difficult to compact. Later tests also showed the 
strength properties of the composite were directly dependant on the 
density. Further tests were then done where the samples were compacted 
in ten different ways to determine the best compaction method. From this 
the maximum density of the samples was limited to the densities which 
could be achieved on an actual road section. Therefore, the strength with 
the chosen compacting method remained relatively low. 
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The alternative to the tested composite stabilization for the pavement 
structure is a single bitumen or cement stabilization. Tests showed the 
benefits from the composite compared with the standard stabilization were 
a more rapid increase of initial strength and a smaller temperature affect on 
material stiffness. At a temperature of 25°C, the composite stabilization was 
5 times as stiff as the standard emulsion stabilization. When the 
temperature dropped to nearly 0°C, there was no essential difference 
between the stiffness of the two (composite vs. standard) materials. The 
frost resistance properties of the composite stabilization were good.  ln  the 
fatigue test the material worked more like concrete than the other 
composites. The load bearing capacity of the material was relatively 
independent of the strain, as long as the strain did not exceed a certain 
limit. 

The intended properties of the composite stabilization should be chosen 
depending on the structural application. These properties can be achieved 
by varying the cement and bitumen contents. On  subgrades  subjected to 
irregular movements, the cement content must be low enough so the 
composite layer stays flexible like an asphalt. 

The composite stabilization can also be designed with the principles of an 
unbroken pavement structure with the fatigue line and stiffness modulus 
shown in these research results. However, the measurement parameters 
described are not suitable for applications with irregularly moving 

 subg  rad  es. 

7.4 	Conclusions 

The composite study aimed at evaluating new materials for improving 
roadway capacity. Currently the literature lacks a variety of studies on such 
composite materials. These studies were started to identify the basic 
properties of the composites, then proceeded to produced new alternative 
solutions for road structure materials. The study produced significant new 
information about such composite construction. The test methods used 
were more complex than in earlier composite studies and allowed 
determination of material parameters for analytic measuring. 

Alternatives for the composites are dependent on the composite type,  e.g. 
 base course or binder course asphalt concrete, soil cement or bitumen 

stabilization. Benefits of the composites included less temperature 
sensitivity, higher stiffness compared with bitumen stabilization and better 
toughness compared with soil cement. The following three composites 
proved most promising after preliminary tests: milled asphalt with cement 
mortar, cement mortar grouted porous asphalt and composite stabilization.  
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The most important result of the composite study was that it produced the 
basic knowledge of analytical dimensioning (e.g. fatigue, stiffness and frost 
resistance) of these composites. 
The composite of milled asphalt and cement mortar is an especially 
promising material. Compared with the other composites, it best combined 
good fatigue resistance at both large and small strains, relative high 
stiffness and good frost resistance. It is a recycled product with favourable 
raw material costs and is a technically easier material to produce than the 
other composites. Possible applications for this composite are binder and 
base courses of pavement structures on high traffic/volume roads, where it 
is necessary to improve the stiffness of an existing pavement structure. 

The cement mortar grouted porous asphalt performed well both in 
laboratory tests and on the test road. This composite behaved most like 
standard asphalt among the three composites. Using specifications given in 
this study, the grouting mortar can be proportioned to be frost resistant and 
non-separating. This composite can be used in the same types of 
applications as the milled asphalt and cement mortar composite, as earlier 
described. 

The third option of the composite stabilization was a stiff, but relative brittle 
material, which was most like concrete among the tested composites. Its 
frost resistance was good according to the criteria for concrete structures. If 
the material is used in rehabilitating pavement structures of low volume 
roads, the composite stabilization must be proportioned at a low cement 
content. This insures the pavement structure will withstand the subgrade 
movements. The benefits of composite stabilization compared with standard 
bitumen stabilization are the more rapid increase of initial strength and 
improved temperature tolerance. 

The basic information determined in these laboratory tests should further 
demonstrated on test roads and with full-scale accelerated pavement 
testing by a heavy vehicle simulator. 
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LuTE  1 (114)  

AVOIMEN  ASFALTIN  AA 20  OHJERAKEISUUS 
(esi-  ja  jatkotutkimus, laastin kehityskokeet,  valittu  rakeisuus) 

-iYa-rr  
V I I 

	

	YHDYSKUNTATEKNIIKKA  
Väylät  ja  ympäristö 

Kohde: Avoin asfaittirunko "imeytyskomposiittiä" varten 

 Massa: AA 20  (laboratoriokokeissa, esi-  ja  jatkotutkimus)) 

Sideaine:  B 120 	 4,5  % 

Lisäaineet: - 

Kiviaines: Teiskon granodioriittimurske  12% 0-3 mm, 34% 12-16 mm  ja  54% 16-20 mm 
 Muuta: 

LÄPÄISY-% 

	

':: ______ ___ ______ ___ 	 ___  

80 	 - - - - - - ____  

70 	 -- ___  

60 	 -- -- ____  

50 	 - - - - - - - ______  

40 	 -- - 	____  

30 	 - - - - - - ______ 

-- - IIIII_  
0,063 0,125 	0,25 	0,5 	I 	2 	4 	6 8 	12 162025 32 	64  

SEULAKOKO  (mm) 

II.  
Seula  
_________________ ________ ___________ 

Massa 
___________ ___________ ___________ ___________  ___________ ___________ 

0,063 1,0 
0,125 2,0 
0,25 4,0 

0,5 5,0 
1 7,0 
2 9,0 
4 12,0 
6 13,0 
8 14,0 

12 23,0 
16 46,0 
20 87,0 
25 100,0 
32  _______ _______  100,0  _________ _________ __________ _________ _________ 



LuTE  1 (2/4)  

AVOIN ASFALTTI  AA25 
OHJERAKEISUUS KOETIEN KOMPOSIITTIALUEELLE  

Kohde:  Vt  3  JutkkaIa, päällysrakennekoetie  
Massa: AA 25  (komposiittikerrokseen) 

Sideaine:  B 100/1 50 	 3  % 
Täytejauhe: - 
Lisäaineet: - 

Kivialnes: Lujakallio  
Muuta: Lajite  12-25 mm  seulotaan asfaittiasemaif  a  lajitteesta  8-25 mm 

 Massan  tiheys: 	2765  kg/rn3  

SI _________________  

'I  
•avau 

___ 
_________________ 

• _________________ 
V 

___  

A  I ___________________  
uiitau•  ___ 

I ___ ______ 
_________________________________•iiii•• 

___ 

• •MiIU•U _____ _____ 

----=--- 
II. 	I 	I 	I 	 • 	: 	•  

I, 	i  

	

Tiheydet:  2920 	2920 
	

2920 
Sosnstitir1ef 	Infi  n 	16 fl O/, 	 fl 0/,,  

Seula ______ ______  Massa 0-4  ________ ________  8-25  ________  12-25K 
0,063 1,2 8,3 0,1 0 
0,125 1,5 9,8 0,1 0 

0,25 2,1 13,8 0,1 0 
0,5 3,0 20,3 0,1 0 

1 4,9 32,5 0,2 0 
2 8,1 54,3 0,2 0 
4 13,5 89,7 0,3 0 
6 15,0 100 1 0 
8 15,0 100 4 0 

12 15,0 100 29 0 
16 46,1 100 55 36,6 
20 79,6 100 83 76,1 
25 95,2 100 96 94,4 
32  _______ _______  100,0 100  ________ ________  100  ________  100  



LUTE 1 (3/4)  

AVOIN ASFALTTI  AA25 
KOETIEN KOMPOSIITTIALUEEN MASSANAYTTEIDEN RAKEISUUS  

Kohde:  Vt  3  Jutikkala, päällysrakennekoetie Sek.asema Kappakallio  
Massa: AA 25  massanäytteiden rakeisuus, urakoitsijan  tutkimat näytteet 

Sideaine:  B 120 	 ohje  3 	näytteessä  2,99  % 

Täytejauhe: - 

Lisäaineet: - 

Kivlaines:  

Muuta: Ohjekäyrä merkitty katkoviivalla 

LÄPÄISY-%  

'70___  ___ ___ ___ ___ ___ ---- - ___  

40 3.. 	 _  
0,074 0,125 	0,25 	0,5 	1 	2 	4 	6 81216202532 	64  

SEULAKOKO  (mm)  

Seula _______ _______  Ohje ________ _________  näyte  I  ________  näyte  2 
0,074 1,2 1,2 1,4 
0,125 1,5 1,5 1,7 
0,25 2,1 2,1 2,4 

0,5 3,0 2,9 3,2 
1 4,9 4,6 5 
2 8,1 6,4 7,9 
4 13,5 7,9 12,5 
6 15,0 8,3 13,8 
8 15,0 8,5 14,4 

12 15,0 16 22,7 
16 46,1 37,3 54,3 
20 79,6 64 82,0 
25 95,2 96 98,0 
32  _______ _______  100,0  _________ ________  100  ________  100  ________ 



LillE  1 (4/4) 
(C) SEMENTTILAASTILLA IMEYTETTY  AVOIN ASFALTTI 
IMEYTYSLAASTIN HIENOAINEKSEN RAKEISUUS 

Kohde:  Vt  3  Jutikkala, päällysrakennekoetie  
Massa:  

Sideaine: 
Täytejauhe: - 
Lisäaineet: - 

Kiviaines: Luonnonhiekkafjljeri, Tervakosken betoniasema  
Muuta: Käytetään komposiitin imeytyslaastin raaka-aineena 

 Massan  tiheys:  

le _____..R_  
-  __A 
-Ii-  - ____..._ 

-  __..u. 
1 '  -_____  A  

____... 

-  V  _._...._  _A  
-  

I  ___________________._.... _._...u___ _______________  
0,063 0,125 	0,25 	0,5 	1 	2 	4 	6 8 	12 162025 32 	64  

SEULAKOKO  (mm)  

Filleri 
Seula_______ _______ ________  0-1mm  ________ ________ ________ ________ ________  
0,074 16,8 
0,125 35,1 

0,25 73,5 
0,5 89,3 

1 97,7 
2 99,5 
4 100 
6 100 
8 100 

12 100 
16 100 
20 100 
25 100 
32  _______ _______ _________  100  _________ _________ _________ _________ _________ 



LuTE  2 (112) 
(B)  ASFALTTIROUHEEN  JA  SEMENTTILAASTIN KOMPOSIITIN 

 JA  SEN OSA-AINEIDEN  RAKEISUUS  

Väylät  ja  ympäristö 
	

3.6.1997 

Kohde:  TPPT/  M4  BITUMI-SEMENTTI-KOMPOSIITIT  
Massa:  Asfalttirouheen  ja  sementin komposiitti (Komposiittityyppu  B)  

Sideaine: Yleissementti 
Kiviaines: Asfalttirouhe  ja  Optirocin luonnonhiekkalajitteet 

Rouhe:  Landen  moottoritieltä  (Vt  4)  laati  kkojyrsitty SMA-rouhe 
Lisäaineet: - 

Luonnonfilleri: Optirocin luorinonhiekkalajite  0-0,3 mm  
Seulottu filleri: Seulottu lajitteesta  0-0,3 mm  

Muuta:  Suhteituskokeiden "tavoiterakeisuus"  esitetty  pisteviivalla  

It p 
1 	11 _I  Il 

•  I 

I 	 _____  ---U 
---I 

-V 
, I v, 	rA  

41  •! A_Al  au 

I v 	 , ; 

'ö,063 0,125 	0,25 	0,5 	1 	2 	4 	6 8 	12 16202532 	64:  
SEULAKOKO  (mm) 

Seososuudet:  100,0% 50 0/,, 	4fl  0/,, 	
() 

 0/,, 	ç fl 0/,, 	ç fl 0/,, 	1 fl  0/fl  I 	o,',,  
Seula  'Tavoite'  Massa Fill 	seul.  0-0,3 0,1-0,6 0,4-1,2 1-2 3-5  Rouhe  
0,063 7 2,9 29 10 0 0 0 0 0,1 
0,125 9 7,9 100 35 7 0 0 0 0,2 
0,25 12 12,4 100 95 38 1 1 0 0,4 

0,5 18 16,9 100 100 91 10 3 0 1 
1 23 23,8 100 100 100 91 20 0 2,7 
2 32 30,7 100 100 100 100 92 0 7 
4 44 44,1 100 100 100 100 100 57 16,5 
6 58 55,7 100 100 100 100 100 100 27 
8 68 62,1 100 100 100 100 100 100 37,5 

12 82 75,8 100 100 100 100 100 100 59,7 
16 92 83,2 100 100 100 100 100 100 71,8 
20 97 90,6 100 100 100 100 100 100 83,5 
25 100 94,0 100 100 100 100 100 100 88,9 
32 100 100 100 100 100 100 100 99,2  

Iknnelut seososuuaet: 	,O 	I 	4,U 	b,0 	5,0 	5,0 	12,0 	63,0  



LuTE  2 (2/2) 

(B)  ASFALTTIROUHEEN  JA  SEMENTTILAASTIN KOMPOSIITIN 
ASFALTTIROUHEEN  SISÄLTÄMÄN  KIVIAINEKSEN RAKEISUUS 

Väyät  ja  ympàristö  

Kohde: TPPT/  M4  BITUMI-SEMENTTI-KOMPOSIITIT  
Massa:  Asfaittirouhe (käytetthn komposlitin  raaka-aineeksi) 

Sideaine: Rouheen bitumin tunkeuma 54ja sideainepitoisuus  6,4%  
Lisäaineet: Rouhe  sisälsi kuitua 
Kiviaines:  Landen moottoritieltä  21.5.1997  jyrsityn SMA-rouheen kiviaines 

 Muuta: Rouhe haettu Tielaitoksen Maantiekylän asfalttiasemalta  23.5.1997  

Seula  Massa 
0,063 13,7 
0,125 16,0 

0,25 19,0 
0,5 24,0 

1 30,0 
2 37,3 
4 48,5 
6 61,0 
8 77,0 

12 95,2 
16 99,0 
20 100,0 
25 100,0 
32  _______ ______  100,0  ________ ________ ________ ________ ________ ________ 



LuTE  3(1/2)  

TAIVUTUSVETOLUJUUSKOKEEN  TULOKSET  

Taivutusvetojännitys taipuman  funktiona, esikokeet  (T  =  20 °C) 
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LUTE 3 (2/2)  

TAIVUTUSVETOLUJUUSKOKEEN  TULOKSET  

Taivutusvetojännitys taipuman  funktiona,  esikokeet  (T  =  20 °C) 

2.5 
E 
E 

F'5  
Q,5 

0 
r' 	 1 	 2 	 3 	 4 	 5  

Taipuma.  mm  

Kantavan kerroksen  asfaittibetoni (EKB-bitumi) 

Taipuma.  mm  

2.5 
E 
E 

1.5 

0.5 

2.5 

2 

C- 

1.5 
C 
C 

0  

Kantavan kerroksen  asfaittibetoni  (ref.  ABK  25,  bitumi  B 80) 

0.5  

	

OF 	 I 	 I. 

	

0 	 2 	 4 	 6 	 8 	 10 	 12  
Talpumamm  

>  
01  

>  
I.- 



z 

0  > 

z 

0  > 

LUTE 4 

HALKAISUVETOLUJUUSKOKEEN  TULOKSET 

Voima siirtymän funktiona,  esikokeet  (1  =  10 °C)  
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LuTE  5 (112)  

JÄYKKYYMODUULIKOKEEN NÄYTEKOHTAISET  TULOKSET  
(B) 	Asfaittirouheen  ja  sementtilaastin komposiitti  
(0) 	Komposiittistabilointi 

Yksiaksiaalinen  dynaaminen jäykkyysmoduulin määrityskoe, ei sivupainetta 
 Resilient Modulus  

_________  (B)  Rouhekomposiitti  (G) 	Komposiittistabilointi  
Lämpötila Näyte  Mr  Mrk  Näyte 	1 Mr  Mrk  

0 0  ______ MPa MPa _______ MPa MPa  

5  Kl  12780 13780 A!3 7780 7090 
5 K2*) 15360 14860 B12 6370 6050 
5 K3 13490 14830 0/1 6880 6480  

________ ka  13877 14490  ka  7010 6540  
_______  s 1333 615 s 714 523  
________  v %  9,6 4,2 v %  10,2 8,0 

15  Kl  10610 10630 A 6370 6030 
15 K2 12110 12800 B 6320 6170 
15 K3 11310 11060 C 6130 6040  

_______ ka  11360 11715  ka  6345 6100  
_______  s 751 1149 s 127 78  
_______  v %  6,6 9,8 v %  2,0 1,3 

25  Kl  8510 8820 A 5440 5060 
25 K2 8140 8930 B 5570 5400 
25 K3 10260 10370 C 5420 5070  

________ ka  8325 8875  ka  5505 5230  
_______  s 1132 865 s 81 193  
________  

_
v %  13,6 9,7 v %  1,5 3,7  

_________ *) uusittu koe  

Koepvm. _______  8.8.1  997/na ________  18.10.1  996/na 

Vertailumateriaalit  

Lämpötila  Mr 	Mrk _______ Mrk  
00  MPa 	MPa _____ MPa 

Mrk 	_ _ _ MPa 
________ ABK 25(B80)  ______ Emuls.stab. Vaahtostab. 
________ _______ _______ _______  (B200)  ________  (B200) 

5 9944 10861  ______  4377  ________  5148 
15 6414 6800  ______  2375  _______  2892 
25 2851 2934  ______  1093  ________  1734 

v  = variaatiokernoin =  hajonta  / keskiarvo*l00 (%) 
 Mr  = mitattujen moduulien  aritmeettinen  keskiravo 

Mrk=  korjattu  moduuli 



LuTE  5 (2/2)  

JÄYKKYYMODUULIKOKEEN NÄYTEKOHTAISET  TULOKSET 

 Resilient Modulus  FAS454 & SHRP  P07  Epäsuora vetokoe  

(C)  Sementtilaastilla imeytetty  avoin asfaitti 
Mrk  Mr  Mrk  Mr  Mrk  Mr  

Näyte ______ ______ _______ _______ _______ _______  
n:o  +  5°C  + 	15°C  +  25°C  

_____  EM Pal [M Pal FM Pa] [M Pa] [M Pa] [M Pa] 
K2 12429 10397 7645 7225 4309 4623 
K3 12253 10353 7881 7385 4787 4905 
K4 12611 11080 7905 7370 4389 4519 
K6 12907 11113 8531 8259 5700 5623  
ka.  12550 107361 7991 7560 4796 4918 
s. 279 4171 379 472 638 498  

Vertailumateriaali ABK  25  (referenssimateriaali) 

Mrk  Mr 	Mrk 	Mr 	Mrk  Mr  
Näyte ______ ________ _______________ _______ ________  

n:o  +  5°C 	+ 	15°C  +  25°C  
_____  [M Pal EM Pal 	[M Pal [M Pa] 	[M Pal [M Pal 

7 7244 7045, 	4085 4046 1798 1510 
11 8094 7416 4410 4171 1819 1676 
12 7745 7720 4751 4110 2122 1815  

ka.  7694 7394 4415 4109 1913 1667 
s. 427 338 333 62 181 153  

Tutkimusajankohta: Komposiitti  6-8.11.1995  ja  ABK  21 .-23.3,1995  



LUTE 6  

STAATTISEN  MODUULIKOKEEN NÄYTEKOHTAISET  TULOKSET 

 (B)  Asfaittirouheen  ja  sementtilaastin komposiitti  

Komp  B  Murto- Murto- Jäykkyys-  ________  
näyte  puristuma ujuus moduuli _________ 

____________ (%) (kPa) (MPa) ________  

Bl  -  0,32 3567 3500  ________  
B2 0,27 4042 3935  _________  
B3  -  0,35 3702 3525  _________ 

____________ ka.  0,31  ka  3770  i  3653  ________ 

Komposiitti  B  = Asfalttirouheen jmenttilaastinkmposiitti _________  

(G)  Komposlittistabilointi 

________ Murtotila: ________ _______ ________ ________ 25.10.1996/na 

_________  Näyte  Kokoonp. Puristusv. Muodonm. Pystyjän. ________ ______ 
_______ ______  mm  kN _______ kPa ______ ____ 
_______  A/3 1,34 42 0,48 2404  ______ ____ 
_______  B/2 1,35 44 0,48 2472  ______ ____ 
________ C/i  1,27 38 0,45 2126  _______ _____ 

________  Ka. 1,32 41,25 0,472 2334  _______ _____ 

________ Staattinen moduuli, määnitettyjännitysväliltä  300 	1000  kPa: _____ 

_________  Näyte  _________ Moduuli _________ _________ ________ _____ 
______ ______ ______ MPa _______ ______ ______ ____ 
_______  A/3  _______  1774  ________ _______ ______ _____ 
_______  B/2  _______  1669  ________ 1  _______  ______ _____ 
_______ c/i _______  972  _______ _______ ______ ____ 

________  Ka.  ________  1472  ________ ________ _______ _____ 

_________ Aksiaalinen muoodonmuutosnopeus  n. 1 .05  %Imin. 
_________ Näytteiden_lämpötila_+  20_C  ________ 
__________  Muodonmuutoksen laskenta aloitettu  0.2  kN  kuorman kohdalta.  ______ 
_________  Muodonmuutos  on  laskttu  näytteen  "rikittömälle"  korkeudelle  n. 280 mm  



LuTE  7(1/3) 

C)  SEMENTTILAASTILLA IMEYTETTY  AVOIN ASFALTTI 
VASYTYSKOKEEN NÄYTEKOHTAISET TULOKSET 

vÄSIMISYHTÄLÖIDEN  VA KlOT. 
I 	 Ohjaustapa  log a b r  

VOIMA  
MIJODONMUUTOS  

16.86 
107.86 

5.55 
41.03 

0.96  
0.76  

NÄYTIKOHTAIS1T  Till  ,O1CS1T VflWA-AITIATTTCSFI  .1 .Å  

Näytteen 
koodi 

Muodonmuutos 
[jim/rn] 

Kuormitusten 
 1ukunirä  

Voima 
[IN]  

Jäykkyys 
[MPa]  

Paksuus 
[mm]  

KOMPC14  320 1198 1.20 8000 50.4  
KOMPC15  250 5089 1.25 10500 50.6  
KOMPC18  200 5249 1.05 11500 50.8  
KOMPC11  180 10358 1.35 16000 50.4  
KOMPC13  170 51762 1.10 14500 50.2  
KOMPC19  160 51837 1.00 13500 50.1  
KOIvIPC12  120 301253 0.80 14000 50.5  
KOMPC2O  110 127164 0.80 15800 50.3  
KOMPC21  90  *  2000000 0.70 18500 50.3  

NÄYTEKOHTAISFT  Till  ,CS1T MITAThflNM!T1TTA..flI1 TATTT'PT .1 A  

Näytteen 
koodi 

Muodonmuutos 
[pim/m] 

Kuornutusten 
 lukumäärä 

Jäykkyys 
[MPa]  

Paksuus 
[mm]  

KOMPCOS  350 1522 7500 50.0  
KOMPCO1  340 1802 7000 50.6  
KOMPCO2  330 489247 9800 50.3  
KOMPCO4  330 12431 9000 50.4  
KOMPCO3  320 1128384 8000 50.5  
KOMPCO6  310 604043 7800 50.2  
KOMPCO9  300 252402 8700 50.5 

1000 

100  ______i  

10 I 	 I 	 I 
100 	 1000 	10000 	100000 	1000000 	10000000  

Kuormituskertojen  lukumäärä 



LuTE  7 (2/3) 

(B)  ASFALTTIROUHEEN  JA  SEMENTTILAASTIN KOMPOSIITTI 
VASYTYSKOKEEN NÄYTEKOHTAISET  TULOKSET  

Naytteen 
 koodi  

Muodonmuutos 
 [pm/rn]  

Kuormituskertojen 
 lukumäärä 

Ohjaus 
voima  [kNI 

Jäykkyys 
[MPa]  

Näytteen 
paksuus  [mm]  

KOMP -B16 240 8567 1,45 13000 49,8  
KOMP -B15 230 14420 145 14000 50,2  
KOMP -B14 205 13744 1,40 15000 50,3  
KOMP -B12 200 31931 1,25 14000 49,7  
KOMP -B09 185 45962 1,30 15000 50,3  
KOMP -B08 160 366521 1,10 15000 50,1  
KOMP -803 140 1022276 080 13000 50,3  

Keskeytetty aineisto  
KOM  P-804 	100 	 4000000 	 0,90 	20000 	 50,2  

Hylätty aineisto  
KOMP -B07 170 23535 1,00 13000 50,3  
KOMP -B13 170 19783 1,35 17000 50,1  
KOMP -B02 120 48414 1,00 18000 50,1 

Fatigue Curve Statistics: 
N = dependent , 	= independent 

Recuession outnut:  
Constant 25,55 

N  =  a  *  I 	
I 	b 

"  S 

X coefficient -913 
Corr. coefficient, R 0,97 
No. of observations 7  
Degrees of freedom 5 
Std err of Y estimate 0,197 log a 	= 	 25,55 
Std err of coefficient 0,962 b 	= 	 9,13 

1000 

100 

10 
100 	1 000 	10000 	100 000 	1 000 000 10000000  

Kuormituskertoja [kpl]  (Loadings)  



LuTE  7 (3/3) 

(G)  KOMPOSIITTISTABILOINTI 
VASYTYSKOKEEN NÄYTEKOHTAISET  TULOKSET  

Emulsio:  Nesteen  K-0 (B-200)  
Sementti: Yleissementti  

VA  SYMIS YHTÄLÖIDEN  VA  KlO  T  (voim a -ohjaus, valittu aineisto)  
b  loga  r2  r 

-18,48 44,87 0,85 0,92  

NÄYTEKOHTAISET  TULOKSET VOIMAOHJAUKSELLA 

_________ 	 VALITTU_AINEISTO ________ ________  
Näytteen Muodonmuutos  Kuormitusten  Voima Jäykkyys Paksuus 

koodi  [umlm]  lukumäärä,  N  [kN] [MPa]  [mm]  
KOMPGO7 _____  80 2088 0,65 8000 50,2  
KOMPG1B ______  75 1698 0,73 9000 49,8  
KOMPG1I _____  70 851 0,65 8500 50,2  
KOMPG15 ______  65 18299 0,55 7500 49,3  
KOMPG16 ______  50 119259 0,52 8000 49,0  
KOMPGO1 ______  47 134100 0,60 9000 49,6  
KOMPGI3 _____  45 179921 0,70 10500 50,2  
KOMPG2O ______  40 98946 0,59 9300 49,9  
KOMPG2I _____  35 145687 0,67 11000 50,1  
KOMPG19 ______  30 420246 0,61 10500 49,9  

KOMPG1O***  130 2000000 T 	0,50 8800 49,4  
KOMPGO4***  110 3000000  [ 	0,50 9000 49,9  

_________ 	 HYLÄTTY_AINEISTO _______ _______  
Näytteen Muodonmuutos  Kuormitusten  I 	Voima Jäykkyys Paksuus 

koodi  c  [jimImJ  lukumäärä,  N  [kN]  [M Pal (mm]  
KOMPGO8  200 6046 0,60 6600 50,0  
KOMPG12  200 383 0,65 7500 49,3  
KOMPGO5  195 4283 065 7600 49,2  
KOMPG17  150 8379 0,57 8400 50,1  

=  koe keskeytetty 	I 	 I 

1000 
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U, 
0 

100 
E 
0 

0 
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LuTE  8  

VASTEMITTAUSTULOKSET  

J  uti  kkalan päällysrakennekoetien  
kom  posi ittikoeraken  ne  ja  ABK-vertail urakenne  

Sidotut kerrokset  
• ABK-koealueella 	ABK  50 mm  +  AB 40 mm =90 mm  
• Komposiittikoealueella  AB 40 mm  + komposlitti  50 mm  +  AB 40 mm  =  130 mm  

Muodonmuutos alimman sidotun kerroksen  alapinnassa 

Vertailurakenne (ABK-koealue)  
Auto: J02 	Aks:  4  /  100  IcH  Ren:  800  / - kPa 	Ant: J31 	25  ajoa 	1996 

2c0'____  ____ 
+  (3 °C  

( ji5) 	 0123456789 

191.6 

187.5 	 3 	4 
3 3 33333 333 
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125 
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62.5 

-u 	 -u 	-ju 	u.0 	^ iu 	^zu 

Komposiitti-koealue (Sementtilaastilla imeytetty  avoin  asfaitti)  
Auto: J02 	Aks:  4 / 100  IcH  Ren  800  / - kPa 	Ant J61 	15  

— — — —  I I 	II L  — — —  I  

1996  

(pS)  

93.75 

62.5 

22 	
2 a22 2 
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+  10 •C 
0123456789 
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