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TIIVISTELMÄ

Tutkimuksen päämääränä oli selvittää jäykkyydeltään erilaisten pehmeiden
emulsiotekniikalla valmistettujen asfalttipäällysteiden ominaisuuksia sekä luoda
valmiudet tällaisten päällysteiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Tavoitteena oli
löytää työstettävyydeltään öljysoran kaltainen päällyste.

Työssä keskityttiin sellaisten ominaisuuksien tutkimiseen, jotka ovat keskeisiä
PAB-V-päällysteen suunnittelun ja valmistusmenetelmien kannalta tai jotka
rajoittavat pehmeän emulsiopäällysteen käyttömahdollisuuksia. Nämä ominai-
suudet liittyvät päällysteen jäykkyyteen ja vedenkestävyyteen. Tärkeimmät
tutkimuskohteet olivat suhteitus, vedenkestävyys sekä päällysteen stabiliteetin
kehittyminen. Kutakin ominaisuutta selvitettiin useammalla menetelmällä, koska
pehmeiden asfalttibetonien suunnitteluun ei ollut tutkimuksen käynnistyessä
vakiintuneita menetelmiä. Laboratoriotutkimusmenetelmien soveltuvuutta
arvioitiin ja niitä kehitettiin edelleen koeteiltä tehtyjen havaintojen perusteella.

Työn tuloksena määriteltiin tutkimusmenetelmät, jotka ovat käyttökelpoisia
emulsiotekniikalla valmistettujen pehmeiden päällysteiden ennakkosuunnittelussa
ja työn aikaisessa laadunvalvonnassa. Lisäksi menetelmien tuloksiksi esitetään
päällysteen onnistumisen takaava optimi tai raja-arvot. Ennen pehmeän
emulsiopäällysteen rakentamista pitää määrittää ainakin suhteitus
puolianalyyttisesti, vedenkestävyys kiviaines- ja massatutkimuksin sekä lisäksi
päällysteen halkaisuvetolujuus silloin, kun kiviaineksen lujuuden epäillään olevan
heikko. Työn aikana on tarkkailtava vedenkestävyyttä.

Puolianalyyttisessä suhteituksessa tutkitaan kiviaineksen tyhjätila hienoaineksesta.
Laskennallisesti määritetään se sideainepitoisuus, jolla saavutetaan
kokemusperäisesti optimaaliseksi osoittautunut täyttöaste. Vedenkestävyyden
takaava tartukepitoisuus arvioidaan aluksi kiviaineksen ominaisuuksien
perusteella ja varmistetaan massatutkimuksin.

Tulosten perusteella muutaman vuoden ikäistä öljysoraa vastaa parhaiten PAB-V,
jonka sideaineena on V1500. Tällainen päällyste on varastoitavissa ja karhittavissa
öljysoran tapaan. Päällysteen sideaineen viskositeetti valitaan tapauskohtaisesti, ja
sen avulla voidaan painottaa tiettyä päällysteeltä toivottua ominaisuutta.
Päällysteen jäykkyys määräytyy pääosin sideaineen viskositeetin perusteella, eikä
sitä tarvitse tutkia päällystesuunnittelun yhteydessä.
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ABSTRACT

The object of this research was to determine the functional properties of
emulsified soft asphalt pavements of differing stiffness and to lay a basis for the
design of soft emulsion mixtures and their monitoring in field laboratories. The
aim was to find an emulsified asphalt pavement with a workability resembling that
of oil gravel.

The research concentrated on the properties of emulsion mixtures that are of
greatest interest in design and in the selection of construction methods, or which
limit the use of emulsified asphalt pavements. Those properties were related either
to the stiffness of the pavement, or to its water resistance. The most important
topics of research were proportioning, water resistance, and the increase with time
in the stability of pavements. Each of those properties were determined using
more than one research method, because no specific methods were in common use
when this study began. The suitability of laboratory methods was judged on the
basis information gained from test roads.

The laboratory test methods most suitable for design and quality control of soft
emulsified pavements were determined from this. Additionaly optimum or limits
to test results are given in order to obtain a proper result, the design factors to be
investigated are proportioning based on a partly analytical method and control of
water resistance, using aggregate and mixture tests. In addition, the indirect tensile
strength of pavements must be measured, if aggregate of low mechanical strength
is used. Quality control consists of monitoring water resistance during paving.

With the partly analytical design method the voids in mineral fines are
determined. The binder content, which empirically gives the optimum value of
voids filled with binder is calculated. The amount of antistripping agent needed
for aggregate water resistance is estimated based on aggregate properties and
verified with mixture tests.

A soft emulsion mixture with binder V1500, which can be scarified and stored
like oil gravel, has the properties most similar to oil gravel. A desirable property
of a pavement can be emphasized by correctly selecting the binder stiffness.
Stiffness of the pavement depends mostly on binders viscosity, and there is no
need for its determination in design.
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ALKUSANAT

Pehmeiden päällysteiden tutkimiseen sain keskeisen sysäyksen ASTOn
kevytpäällystetyöryhmältä, joka työnsä lopussa havaitsi, että vaihtoehtoja
öljysoralle ei ollut selvitetty aiheen tarpeellisuudesta ja ajankohtaisuudesta
huolimatta. ASTOn tutkimusten päättyessä oli öljysorasta aiheutuvat ympäris-
töongelmat vielä ratkaisematta. Myöskään pehmeiden päällysteiden suunnittelu- ja
tutkimusvalmiuksia ei perusteellisesti ollut luotu. Tämä pehmeiden
emulsiopäällysteiden suunnittelua ja niiden ominaisuuksia selvittävä tutkimus on
tehty pääosin vuosina 1992 - 94 Teknillisen korkeakoulun (TKK) tielaboratoriossa
viransijaisuuksien ja viimeistelty vuoden 1995 alusta lähtien Valtion teknillisessä
tutkimuskeskuksessa (VTT) Yhdyskuntatekniikan tutkimusyksikössä tutkijan työn
ohessa.

TKK:n tielaboratorion puolesta professori, tekn. tri Olli-Pekka Hartikainen on
työni valvojana lukenut väitöskirjani ja antanut siitä kommenttinsa. Kiitän prof.
Hartikaista väitöskirjatyöni valvojana toimimisesta. Väitöskirjani esitarkastajina
ovat toimineet tekn. tri, professori Esko Ehrola ja tekn. tri, dosentti Veli-Pekka
Saarnivaara, jotka ovat huolellisesti perehtyneet tutkimukseeni ja tukeneet työtäni
sen loppuvaiheessa. Sekä Esko Ehrolan että Veli-Pekka Saarnivaaran
asiantuntevat kommentit ovat vaikuttaneet merkittävästi työni sisältöön ja sen
lopulliseen rakenteeseen. Kiitän esitarkastajia heidän antamistaan arvokkaista
neuvoista ja rakentavasta kritiikistä, jonka olen ottanut huomioon
mahdollisimman hyvin.

Tielaitoksen kehittämiskeskus on rahoittanut suurelta osin väitöskirjani
laboratoriotutkimukset ja mahdollistanut siten tutkimusten tekemisen. Työn
edistymisen kannalta tärkeää ja arvokasta tukea olen saanut tiepiirien päällys-
tystöistä vastaavilta henkilöiltä ja koetiet rakentaneilta urakoitsijoilta. Käytännön
työssä mukana olleiden tahojen pehmeiden päällysteiden kehittämistä kohtaan
tuntema innostus on edistänyt suuresti työtäni ja tehnyt sen mielekkääksi.

Laboratoriotöiden huolellisesta suorittamisesta ja hyvästä työtoveruudesta kiitän
dipl.ins. Päivi Ahlroosia ja dipl.ins. Katri Eskolaa. TKK:n tielaboratoriossa
laboratoriotöiden tekemiseen osallistui lisäksi lukuisia henkilöitä, joille kaikille
olen kiitollinen heidän avustaan. Dipl.ins. Kari Hurtigia Neste Oy:stä kiitän
monista asiantuntevista keskusteluista, jotka ovat olennaisesti vieneet eteenpäin
emulsiotekniikan ja päällystealan tuntemustani.
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VTT:tä ja Yhdyskuntatekniikan tutkimusyksikköä kiitän siitä, että se otti
tutkimukseni julkaistavakseen. Tutkimuspäällikkö, tekn. lis. Heikki Jämsä on
osoittanut luottamusta ja kärsivällisyyttä tutkimustyöni etenemistä kohtaan.
Samoin kirjani valmistumiseen kannustavasti suhtautunutta ja positiivisesti
vaikuttanutta tutkimusjohtajaa, professori, tekn. tri Markku Salusjärveä ajattelen
suurella kiitollisuudella. Yhteistyö heidän kanssaan on ollut joustavaa ja
mutkatonta.

Tietoteknisestä avusta, innostavasta kannustuksesta, auliista neuvoista ja
kärsivällisestä tuesta olen erittäin kiitollinen miehelleni dipl.ins., oik.kand. Ari
Apilolle. Salaisuus ei ole, että Mini ja Makro ovat omalta osaltaan tuoneet
positiivista vastapainoa työhön ja tutkimukseen.

Kirkkonummella Tarttiksessa kesällä 1996

Laura Apilo
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KÄYTETYT MERKINNÄT

V1000 pehmeä bitumi, viskositeetti 1 000 mm²/s (+60 °C), koelaatu
V1500 pehmeä bitumi, viskositeetti 1 500 mm²/s (+60 °C)
V3000 pehmeä bitumi, viskositeetti 3 000 mm²/s (+60 °C)
BÖ 2 PAB-O:n sideaineena oleva bitumiöljy
BE-PAB1 emulgoitu V1500
BE-PAB3 emulgoitu V3000
BE-PAB6 emulgoitu B650/900
PAB-V pehmeä asfalttibetoni, jonka sideaineena on pehmeä bitumi 

V1000, V1500 tai V3000
PAB-O pehmeä asfalttibetoni, jonka sideaineena on bitumiöljy BÖ 2, 

sama kuin entinen öljysora
PAB-B pehmeä asfalttibetoni, jonka sideaineena on B330/430, 

B500/650 tai B650/900
KAT kiviaineksen tyhjätila, tilavuusprosenttia
TT päällysteen tyhjätila, tilavuusprosenttia
TA täyttöste, tilavuusprosenttia
HVL halkaisuvetolujuus, kPa
RC uusiopäällyste, lyhenteen perässä oleva luku ilmoittaa rouheen

prosentuaalisen osuuden massassa
L päällystemassa sekoitettu lämpimänä, sekoituslämpötila 40 - 50 °C
K päällystemassa sekoitettu lämmittämättä,  sekoituslämpötila 

20 - 25 °C
IRI4 International Roughness Index, päällysteen pituussuuntainen

epätasaisuus, mm/m
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1  JOHDANTO

1.1  TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Vähäliikenteisten yleisten teiden päällysteenä on viime vuosikymmeninä käytetty
Suomessa eniten pehmeää asfalttibetonia PAB-O, jonka nimeksi on päällysteen
sideaineena käytettävän bitumiöljyn BÖ 2 mukaan vakiintunut öljysora.
Öljysoralla on päällystetty maassamme yhteensä noin 22 000 tiekilometriä.

Öljysoran suosion syitä ovat sen helppokäyttöisyys ja huokeus. Öljysoralle
tyypillisiä ominaisuuksia ovat mahdollisuus kylmäsekoitukseen, varastoitavuus
varastokasoissa ja karhittavuus. Nämä ominaisuudet mahdollistavat öljysoran
valmistuksen ja valmiin päällysteen kunnossapidon asfalttibetonia halvemmalla.
Öljysoran haittana ovat kuitenkin sen sideaineen bitumiöljyn sisältämien
liuottimien aiheuttamat hiilivetypäästöt, jotka ovat haitallisia ympäristölle. Koska
Suomi on sitoutunut vähentämään ilmakehään haihtuvien hiilivetypäästöjen
määrää vähintään 30 % vuoteen 1999 mennessä, nähtiin tarpeelliseksi kehittää
pehmeä asfalttibetonipäällyste, joka ei sisällä liuottimia.

Tämä tutkimus on osa vuosina 1992 - 94 tehtyjä emulsiopäällystekokeiluja.
Tutkimusohjelmassa ovat olleet mukana Tielaitoksen Kehittämiskeskus ja useat
tiepiirit, Neste Oy, koetiet rakentaneina urakoitsijoina Kalottikone Oy ja
Lemminkäinen Oy sekä tutkimuslaitoksena Teknillisen korkeakoulun
tielaboratorio, jossa tämän tutkimuksen laboratoriokokeet pääosin on tehty. Työ
käynnistyi Asfalttipäällysteiden tutkimusohjelman (ASTO) tulosten valmistuttua,
kun pehmeiden päällysteiden tutkimuksesta vastannut työryhmä tiedosti öljysoran
ympäristöhaitat ja vaihtoehtoisen teknologian käyttömahdollisuudet.
Emulsiotekniikassa sideaineen viskositeettia alennetaan emulgoimalla bitumi
veteen, joten liuottimien käytöstä voidaan luopua kylmäsekoituksessakin.

Tutkimuksen tavoitteena on ominaisuuksiltaan öljysoran kaltaisen, mutta
ympäristölle ystävällisemmän päällysteen kehittäminen. Työssä selvitetään
jäykkyydeltään erilaisten pehmeitten emulsiotekniikalla valmistettujen
päällysteiden mahdollisuutta korvata öljysora. Vuoden 1995 asfalttinormien
mukaan näiden päällysteiden nimitys on pehmeä asfalttibetoni (PAB-V).
Keskeisiä tutkimuskohteita ovat ne ominaisuudet, jotka ovat olleet ratkaisevia
öljysoran suosiolle.

Koska bitumiemulsioita ei ole Suomessa eikä ulkomailla aiemmin käytetty
laajemmin pehmeiden päällysteiden sideaineina, ei emulsiotekniikalla valmis-
tetuille pehmeille päällysteille ollut löydettävissä vakiintuneita tutkimus-
menetelmiä. Bitumiemulsioilla tehdyt päällystekokeilut esim. Ruotsissa kuitenkin
osoittivat, että pehmeän kulutuskerrokseksi soveltuvan emulsiomassan
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valmistaminen on mahdollista. Tutkimusmenetelmien puuttuminen on rajoittanut
pehmeiden emulsiopäällysteiden käytön yleistymistä, koska mahdollisuudet
päällysteiden suunnitteluun ja laadunvalvontaan ovat olleet huonot.

Tutkimustavoitteen saavuttamiseksi on asetettu seuraavat osatavoitteet:
- emulsiotekniikalla valmistettavalle PAB-V:lle soveltuvien suunnittelu- ja

laadunvalvontamenetelmien kehittäminen
- menetelmien raja-arvojen määrittäminen päällysteen onnistumisen takaami-

seksi
- pehmeiden asfalttibetonien käytön kannalta keskeisten PAB-V-päällysteiden

ominaisuuksien selvittäminen.

Lähtökohtana laboratoriotutkimuksin selvitettäviä massan ominaisuuksia ja
mahdollisia tutkimusmenetelmiä valittaessa ovat olleet öljysorasta saadut
kokemukset. Öljysoraan verrattuina pehmeät emulsiopäällysteet poikkeavat
lähinnä siinä, että niissä veden merkitys massan sekoitus- ja levitysvaiheessa
korostuu. Lisäksi emulsiotekniikka antaa suunnittelijalle uusia mahdollisuuksia,
sillä sideaineen ominaisuuksia, kuten emulgoitavan bitumin viskositeettia ja
tartukepitoisuutta sekä emulgaattorin laatua ja määrää, muuttamalla voidaan
vaikuttaa ratkaisevasti päällystemassan työnaikaisiin ja päällysteen lopullisiin
ominaisuuksiin.

Työssä selvitetään sideaineen koostumukseen ja massan valmistukseen vaikutta-
via seikkoja sekä kehitetään työn hallitsemiseksi tarpeellisia materiaalien ja
massan tutkimiseen sopivia menetelmiä. Tutkimus jakautuu seuraaviin kolmeen
päällysteen suunnittelun kannalta keskeiseen osaan:
- optimisideainepitoisuuden määritys laboratoriokokein ja puolianalyyttisesti
- lujuuden kehittyminen ja sen vaikutus massan työstettävyyteen sekä lopullinen

stabiliteetti ja sen asettamat rajat päällysteen käytölle
- vedenkestävyyden takaaminen kiviaineskohtaisesti.

Kussakin osassa selvitetään siihen osaan kuuluvat pehmeän emulsiopäällysteen
ominaisuudet ja niiden määrittämiseen soveltuvat tutkimusmenetelmät. Oikealla
suhteituksella ja riittävällä vedenkestävyydellä estetään päällysteen ennenaikainen
vaurioituminen. Stabiliteetti ja sen kasvu taas määräävät monet päällysteen
toiminnalliset ominaisuudet ja asettavat rajat päällysteen käyttökohteille.
Päällysteen suunnittelun onnistuminen materiaalien tai ympäristöolojen
muuttuessa edellyttää sideaineen ja kiviaineksen yhteistoiminnan ymmärtämistä ja
hallitsemista. Tästä syystä on tutkimuksessa tehty myös selvityksiä materiaalien
ominaisuuksista ja niiden vaikutuksista päällysteen ominaisuuksiin.

Tutkimusmenetelmien soveltuvuuden arviointi ja kehittäminen edellyttää
vertailumahdollisuutta päällysteessä toteutuneisiin ominaisuuksiin. Keskeistä
tietoa ja kokemusta on saatu koeteiltä, joita tutkimuksen yhteydessä rakennettiin
yli 100 km. Materiaali- ja ympäristömuuttujien lisäksi kokeilukohteissa  päästiin
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vertailemaan massan sekoittamista kahdella eri työmenetelmällä, kylmä- ja
lämpösekoituksella.

Laboratoriotutkimusten tulosten ja koeteiltä saatujen kokemusten perusteella
pyritään työssä määrittämään suositukset emulsiotekniikalla valmistettujen PAB-
V-päällysteiden suunnittelu- ja laadunvalvontamenetelmiksi sekä arvioidaan
jäykkyydeltään erilaisten pehmeiden  asfalttipäällysteiden soveltuvuutta eri
käyttökohteisiin.

1.2  TUTKIMUKSEN RAKENNE JA HYPOTEESIT

Tutkimuksen painopisteet ja sen rakenne esitetään kuvassa 1.

Tutkimuksen keskeiset väittämät ja niiden todeksi osoittamiseen käytetyt
tutkimusmenetelmät on esitetty seuraavassa kootusti. Eri väittämien verifiointiin
käytetyt tutkimusmenetelmät ilmenevät myös kuvasta 1.

1.  Koekappaleesta mitattaviin tilavuussuhdetietoihin perustuva suhteitus

Väittämä: PAB-V:n sideainepitoisuuden optimi on määritettävissä tilavuussuh-
teista mitattavan kiviaineksen tyhjätilan täyttöasteen perusteella.

Tutkimusmenetelmät:
a) Laboratorio
Laboratoriossa määritetään tilavuussuhteet koekappaleista, jotka tehdään koeteillä
käytetyistä kiviaineksista eri sideainepitoisuuksilla. Koekappaleita valmistetaan
hydraulisesti  puristamalla ja kiertotiivistyslaitteella kahden laboratoriossa
yleisimmin käytetyn koekappaleitten valmistustavan antamien tuloksien
vertailemiseksi.

b) Koetiet
Jotta laboratoriossa määritettyjen tilavuussuhteitten voidaan luottaa vastaavan
todellista tilannetta, tarvitaan tietoa toteutuneesta tiivistymisestä kentällä.
Laboratoriossa puristetun koekappaleen tiivistymistä verrataan päällysteen
tiivistymiseen. Koepäällysteistä määritetään
- Troxler-mittauksilla päällysteen tyhjätilat, joista lasketaan täyttöasteet
- tasaisuudet
- rakeisuus ja sideainepitoisuus
- vaurioituminen.

Laboratoriotutkimuksilla selvitetään kiviaineksen tyhjätilan täyttöaste eri
sideainepitoisuuksilla. Päällysteen kestävyyden parantamiseksi halutaan käyttää
mahdollisimman paljon sideainetta. Sideainetta ei kuitenkaan saa olla
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Kuva 1. Tutkimuksen tavoite ja käytetyt menetelmät.
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niin paljon, että se ei mahdu huokostilaan vaan nousee pintaan. Optimiside-
ainepitoisuuden määräävät koeteiltä saadut kokemukset:
- kiviaineksen tyhjätila ylitäyttynyt: sideaineen pintaannousu (yläraja)
- kiviaineksen tyhjätilasta liian pieni osa täyttynyt: päällysteen vaurioitu-

minen (purkaumat, reiät) ensimmäisten käyttövuosien aikana (alaraja).

2. Puolianalyyttinen suhteitus

Väittämä: PAB-V:n optimisideainepitoisuus on määritettävissä kiviaineksen
laskennallisen tyhjätilan täyttöasteen perusteella.

Tutkimusmenetelmät:
Vähäliikenteisille teille tarkoitetun pehmeän päällysteen suunnittelukustannukset
eivät päällysteen hintaan nähden saa nousta liian korkeiksi. Puolianalyyttinen
suhteitus mahdollistaa optimisideainepitoisuuden määrityksen nopeammin ja
edullisemmin kuin koekappaleiden valmistuksen vaativa tilavuussuhdetietoihin
perustuva suhteitus.

Sideainepitoisuuden optimin kriteerit ovat samat kuin edellä, mutta kiviaineksen
tyhjätila (KAT) ei ole päällysteessä toteutuva, vaan laskennallinen pienin mahdol-
linen KAT. Se saavutetaan teoriassa silloin, kun kiviainesrakeet järjestäytyvät
ideaalisella tavalla mahdollisimman lähelle toisiaan. Kun hienoaineksen <0,074
mm tyhjätila ja kiviaineksen rakeisuus tunnetaan, voidaan ideaalinen KAT ja siitä
edelleen täyttöasteeseen perustuva optimisideainepitoisuus määrittää laskennal-
lisesti ilman koekappaleitten valmistamista.

a) Laboratorio:
- hienoaineksen tyhjätila, joista edelleen laskennallisesti KAT

b) Koetiet:
- Troxler-mittauksilla päällysteen tyhjätilat, joista lasketaan täyttöasteet
- tasaisuudet
- rakeisuus ja sideainepitoisuus
- vaurioituminen.

Laskennallisesti Rigden-luvusta määritetty KATLask on koekappaleista mitattua
kiviaineksen tyhjätilaa KATMit pienempi, koska rakeet eivät todellisuudessa
järjesty optimaaliseen tiiviyteen:

 KATMit = z *  KATLask , z on >1

Analyyttinen suhteitus perustuu laskennallisen ja toteutuvan kiviaineksen
tyhjätilan yhteyden tuntemiseen. Väittämän 1 perusteella tunnetaan KATTot :n
optimitäyttöaste y. Analyyttisen suhteituksen täyttöasteen optimiksi saadaan tällä
perusteella

y *  z *  KATLask.
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3. Revittävyys ja mahdollisuus tehdä massaa varastokasoihin

Väittämä: PAB-V on muokattavissa lopullisen stabiliteettinsa saavutettuaan.
Tämä mahdollistaa massan valmistamisen varastokasaan ja vanhan
päällysteen kunnostamisen karhintaa käyttämällä.

Tutkimusmenetelmät:
a) Laboratorio:
Laboratoriossa seurataan stabiliteetin kehittymistä seuraavin halkaisuvetolujuus-
ja työstettävyyskokein:
- HVL: huoneenlämmössä säilytetyt eri-ikäiset koekappaleet
- HVL: vanhennuslaitteella vanhennetut koekappaleet
- HVL: varastokasamassoista tehdyt koekappaleet
- työstettävyyden arviointi massaviskometrillä.

b) Koetiet:
- revintälaitteen mittaustulokset
- varastokasamassojen käyttökokemukset
- vauriokartoitus.

Päällysteen muokattavuutta voidaan selvittää laboratoriossa halkaisuvetolu-
juuskokeella vanhentamalla koekappaleita halutun ikäistä päällystettä vastaaviksi
ja mittaamalla massan muokkaamiseen tarvittavaa voimaa massaviskometrillä.
Saatuja tuloksia verrataan öljysoralla mitattuihin lujuuksiin, jolloin saadaan tietoa
pehmeiden päällysteiden PAB-V lujuuden kehittymisestä öljysoraan verrattuna.
Päällysteen muokattavuuden mittari on revintävastus. Kokemusperäisesti öljysorat
tiedetään revittäviksi. Pehmeistä emulsiokoepäällysteistä mitattuja revintävastuk-
sia verrataan vastaaviin öljysorasta mitattuihin vastuksiin.

4. Vedenkestävyys

Väittämä: Pehmeiden emulsiopäällysteiden vedenkestävyys on selvitettävissä
päällystemassasta laboratoriotutkimuksin.

Tutkimusmenetelmät:
Kiviaineksen ja sideaineen välistä tartuntaa arvioidaan veden vaikutuksen alaisena
olevan massan koossapysyvyyden ja massasta irtoavan sideaineen ja
hienoaineksen määrän perusteella. Tutkimuksen tarkoituksena on kehittää
esitutkimukseen ja työnaikaiseen valvontaan soveltuvat vedenkestävyyskokeet,
joilla päällysteen vedenkestävyyttä voidaan luotettavasti arvioida. Menetelmien
käyttökelpoisuutta arvioidaan vertaamalla niiden tuloksia koeteiltä saatuun
tietoon.
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a) Laboratorio:
- märkäsekoituskokeet
- tarttuvuusluku
- runoff-washoff
- MYR-koe.

b) Koetiet:
- vauriokartoitus: irronneen kiviaineksen määrä, purkautuminen, reiät
- MYR-kokeet kenttälaboratoriossa.

Bitumiemulsion valmistuksessa emulgoitavan bitumipohjan tartukepitoisuutena
käytetään yleensä 0 - 0,6 %. Vedenkestävyyden selvittäminen etukäteen eri kivi-
aineksilla ja sideaineilla on tarpeen, jotta pystytään määrittämään
tapauskohtaisesti hyvän tartunnan takaava tartukepitoisuus. Luotettava
vedenkestävyyden esitutkimusmenetelmä mahdollistaa tartukkeen liiallisen
käytön estämisen ja säästää siten materiaalikustannuksissa.

5. Kiviaineksen ominaisuudet

Väittämä: Pehmeiden päällysteiden vedenkestävyyttä selittävät kiviaineksen
pinnan ominaisuudet.

Tutkimusmenetelmät:
a) Laboratorio:
- mineraalikoostumus
- ominaispinta-ala
- adsorptio
- pintavaraus
- pinnan happamuus
- vedenkestävyyskokeet.

Useimmissa vedenkestävyyskokeissa tutkitaan kiviaineksen tietyn fraktion ja
käytettävän sideaineen välistä tarttuvuutta. Lisäksi monien vedenkestävyyskokei-
den tuloksia arvioidaan silmämääräisesti, joten tulokset ovat aina subjektiivisia, ja
vertailu esim. eri laboratorioiden tekemien tutkimusten välillä on vaikeaa. Arvos-
telemalla tarttuvuutta kiviaineksen ominaisuuksien perusteella voidaan nämä
ongelmat välttää.

Tutkimuksen tuloksena saatavat PAB-V:n esitutkimukseen sopivat menetelmät
mahdollistavat pehmeiden emulsiopäällysteiden suunnittelun ja laadunvalvonnan,
jolloin teoreettiset valmiudet tällaisten päällysteiden laajempaan käyttöön on
saavutettu.
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2  VÄHÄLIIKENTEISTEN VÄYLIEN
PÄÄLLYSTERATKAISUJA

2.1  ÖLJYSORA (PAB-O)

2.1.1  Öljysoran raaka-aineet ja käyttökohteet

Vähäliikenteisten yleisten teiden päällysteenä on Suomessa eniten pehmeää
asfalttibetonia PAB-O. Tässä työssä käytetään PAB-O:sta sille vakiintunutta
nimeä öljysora. Öljysoralla on päällystetty maassamme yhteensä noin 22 000
tiekilometriä. PAB-O on pohjoismainen erikoisuus, jota ei muualla maailmassa
tunneta. Öljysoran käyttö Suomessa aloitettiin Ruotsissa saatujen hyvien
kokemusten rohkaisemana 1950-luvun lopussa. Se on 1960-luvulta alkaen ollut
maamme yleisin päällyste.

Öljysoran osuus päällystetyn tieverkon kokonaispituudesta eri tiepiireissä ja
käytön alueellinen jakautuminen ilmenee kuvasta 2.

Kuva 2. Öljysoran osuus päällystetyistä tiekilometreistä tiepiireittäin 1.1.1995
/61/.
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Vuosittain öljysoralla on päällystetty yleisiä teitä viime vuosikymmenen aikana 1
500 - 2 000 km, vuonna 1992 1 711 km, 1993 2 001 km ja 1994     1 864 km. Kun
tyypillinen öljysoratie on 6 metriä leveä, päällystetään joka vuosi öljysoralla
keskimäärin 10 000 000 m2 /50, 51, 52/.

PAB-O sopii vähän liikennöidyille teille, joiden KVL on alle 1 000 ajoneuvoa
vuorokaudessa. Tyypillisimmillään öljysoratie sijaitsee Pohjois-Suomessa tai
rannikkoseudulla ja sitä käyttää noin 500 ajoneuvoa vuorokaudessa. Suhteellisesti
eniten öljysoraa on Oulun ja Lapin tiepiireissä, joissa yli 40 % kaikista
päällystetyistä tiekilometreistä on päällystetty öljysoralla. Öljysoraa käytetään
etenkin alemmissa toiminnallisissa tieluokissa, joiden päällysteistä yli 87 % on
pehmeää päällystettä /61/.

Öljysora valmistetaan runkoaineesta, sideaineesta ja vedenkestävyyttä paran-
tavasta lisäaineesta. Kiviaineksena käytetään yleensä kuivaamatonta 0 - 16 mm tai
0 - 18 mm sora- tai kalliomursketta ja sideaineena bitumiöljyä. Kiviaines voi olla
kylmää, lämmitettyä tai kuivattua. Kiviaineksena on käytetty yleisemmin sora-
kuin kalliomursketta, mutta soravarojen vähentyessä on siirrytty yhä enemmän
kalliokiviaineksen käyttöön. Öljysoran kiviainekselle asetetaan laatuvaatimukset
kuumapäällysteiden tapaan. Kylmäsekoituksessa korostuu kiviaineksen, etenkin
hienoaineksen puhtauden merkitys  tartuntaan vaikuttavana seikkana.

Öljysoran sideaineena käytettävä bitumiöljy on bitumiliuos, jossa bitumipohjana
käytetään pehmeää tiebitumia. Bitumipohjan viskositeetti on +60 oC lämpötilassa
2 000 - 4 000 mm2/s. Kostean kiviaineksen ja sideaineen välistä tartuntaa
parannetaan amiineilla, jotka lisätään  sideaineeseen ennen käyttöä /6/.

Bitumiöljy valmistetaan maaöljyn tislausjäännöksestä ja hitaasti haihtuvasta
tisleestä, jonka vaikutuksesta bitumiöljy säilyy pitkään pehmeänä. Kevyiden
tisleiden kokonaismäärä on noin 10 %. Sideaineessa ohentimina käytetyt tisleet
alentavat sideaineen viskositeettia. Keveiden tisleiden määrällä säädetään
bitumiöljyn alkuviskositeettia ja bituminen osa määrää viskositeetin, joka on
bitumiöljyllä valmiissa päällysteessä ohenninosan haihduttua. Ohentimien
haihtumisen lisäksi sideaineen jäykkyys kasvaa hapettumisen vaikutuksesta.

Bitumiöljyssä viskositeetin alentamiseen käytettyjen keveiden tisleiden
haihtumisnopeutta ja määrää voidaan tutkia jakotislauksen (TIE 151, PANK 1301)
avulla. Sideaineen viskositeettiin vaikuttaa ratkaisevasti keveiden komponenttien
määrä, joten haihtumisnopeudella samoin kuin haihtuvien komponenttien
kokonaismäärällä on vaikutusta myös päällysteen jäykkyyteen.

Jakotislaustuloksien perusteella voidaan selvittää sideaineen kevyiden kom-
ponenttien haihtumisnopeutta, mikä mahdollistaa päällysteen toiminnallisten
ominaisuuksien arvioimisen eri ikäisenä. Asfalttinormeissa /6/ on annettu
jakotislauksessa neljässä eri lämpötilassa haihtuville ainesosille sallitut ylärajat.
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Jakotislauksen eri lämpötiloissa havaitun keveiden tisleiden haihtumisen yhteys
päällysteestä tapahtuvaan haihtumiseen on kokemusperäisesti karkeasti arvioituna
seuraava:

- 225 °C: vielä levittämätön öljysoramassa välittömästi sekoittamisen jälkeen,
työstettävyyden säilyminen edellyttää, että massasta ei haihdu liuottimia.

- 260 °C: muutaman vuorokauden ikäinen öljysorapäällyste, korkeintaan yhden
tilavuusprosentin haihtuminen takaa liikennekuorman aiheuttaman
jälkitiivistymisen onnistumisen, mutta toisaalta päällyste on erittäin arka
vaurioitumiselle.

- 315 °C: parin vuoden ikäinen öljysora, josta korkeintaan 8 tilavuusprosenttia on
haihtunut, on saavuttanut hyvän koossapysyvyyden.

- 360 °C: kestoikänsä päähän tulleesta noin 10 vuoden ikäisestä öljysorasta saa
haihtua korkeintaan 12 tilavuusprosenttia. Näin varmistetaan pääl lysteen
revittävyys /54/.

2.1.2  Bitumiöljyn muutokset päällysteen ikääntyessä

Bitumiöljyn jäykkyyden kasvunopeuden ja öljysoran ympäristövaikutusten
selvittämiseksi tutkittiin eri ikäisistä öljysorapäällystetyistä erotetuista bitu-
miöljyistä haihtuvien komponenttien määrät jakotislauksella. Tutkimukseen
valitut päällysteet olivat kolme, kuusi ja kolmetoista vuotta sitten tehtyjä
koepäällysteitä, joiden sideaineista oli saatavana käyttöhetken koostumusta
kuvaava tutkimusselostus. Tutkimuksella haluttiin ajan merkityksen lisäksi
selvittää myös sideaineen lähtöviskositeetin vaikutusta päällysteestä sen käyttöiän
aikana haihtuvien liuottimien määrään. Tutkittujen sideaineiden viskositeetit ja
jakotislaustulokset on koottu taulukkoon 1. Sideaineet tutkittiin Neste Oy:n
laboratoriossa.

Tavallisesta BÖ 2:sta, johon keveitä komponentteja lisätään noin 11 %, haihtuu
päällysteen kestoiän aikana taulukkoon 1 koottujen jakotislaustulosten perusteella
noin 7 % liuottimia. Haihtuminen on voimakasta ensimmäisten vuosien aikana,
eikä kolmen ja kolmentoista vuoden ikäisten päällysteiden jäykkyyksien välille
löydetty selkeää eroa. Öljysoran kestoiällä ei siis ole merkitystä päällysteestä
haihtuvien komponenttien määrää arvioitaessa. Kaikissa tutkituissa sideaineissa
jäljelle jääneiden keveiden tisleiden osuus oli 3,5 - 4,5 %. Öljysoran sideaineen
sisältämien keveiden tisleiden määrä laskee saatujen tulosten perusteella jo
muutamassa vuodessa noin 4 %:iin riippumatta haihtuvien komponenttien
alkuperäisestä osuudesta. Tehtyjen kokeiden pienen määrän vuoksi tulosta ei
voida yleistää, koska muuttujina oli päällysteen iän lisäksi myös keveiden
tisleiden alkuperäinen määrä.
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Taulukko 1. Keveiden komponenttien haihtuminen öljysoran sideaineesta.

Mt 246               Pt 15169
Harjavalta - HäyhiönmaaSulkava

uusi /56/ 3 vuotta uusi /62/ 6 vuotta

Viskositeetti 60 °C mm²/s 485 9 120 521 17 480

Jakotislaus: tislettä
alkuperäisestä mää-
rästä

til-%

225 °C:ssa - -

260 °C:ssa 0,3 0,6

315 °C:ssa 3,4 1,3 1,8 1,5

360 °C:ssa 6,8 1,9 6,3 2,4

tislausjäännös til-% 98,1 97,6

Tislausjäännöksen
viskositeetti 60 °C

mm²/s 1 074 9 590 2 696 32 550

       
                Mt 274, Neste tavallinen         Mt 274, Neste koelaatu

        Parkano - Karvia         Parkano - Karvia

uusi /63/ 13 vuotta uusi /63/ 13  vuotta

Viskositeetti 60 °C mm²/s 487 9 560 331 12 100

Jakotislaus: tislettä
alkuperäisestä mää-
rästä

til-%

225 °C:ssa 0 0,3 0 -

260 °C:ssa 0,2 0,8 2,3 0,5

315 °C:ssa 3,5 1,4 7,7 1,0

360 °C:ssa 8,2 1,9 11,6 1,8

tislausjäännös til-% 98,1 98,2

Tislausjäännöksen
viskositeetti 60 °C

mm²/s 1 941 11 090 2 368 11 860

2.1.3  Öljysoran merkittävät ominaisuudet päällysteen käytön
kannalta

Öljysoralla on asfalttibetoniin verrattuna monia ominaisuuksia, jotka ovat tehneet
siitä AB-päällysteeseen verrattuna sopivamman päällysteen vähäliikenteisille
teille. Massa on kuumasekoitteisia päällystemassoja huokeampaa valmistaa,
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paksuudeltaan samanlainen öljysora maksoi vuonna 1994 64 % asfalttibetonin
hinnasta. Öljysoraa levitetään usein myös kestopäällysteitä ohuempi laatta.
Öljysoratien kunnossapito on kestopäällystettyä tietä halvempaa, sillä ikääntynyt
öljysorapinta voidaan uusia karhimalla ja lisäämällä pieni määrä uutta massaa.
Päällyste ei pehmeytensä vuoksi kestä kovaa kulutusta, mutta vähäliikenteisillä
teillä öljysorapäällysteen kestoikä on keskimäärin yksitoista vuotta /16, 61/.

Monet seikat, jotka tekevät öljysoran asfalttibetoniin verrattuna edullisemmaksi
vähäliikenteisillä teillä, liittyvät öljysoran sideaineen ominaisuuksiin. Liuottimien
ansiosta sideaineella on huomattavasti pohjana käytettyä bitumia pienempi
viskositeetti ja se on työstettävissä jo alhaisissa lämpötiloissa. Tämä yksinkertais-
taa öljysoran valmistusta, sillä tartukkeellinen sideaine voidaan lisätä kosteaan ja
kylmään kiviainekseen. Yksinkertainen valmistusprosessi halventaa päällysteen
hintaa, sillä sekoituskalusto on siirrettävissä, eikä lämmittämisestä aiheudu
pääoma- eikä käyttökustannuksia.

Päällyste säilyy muokattavana koko elinikänsä, mikä helpottaa kunnossapitoa ja
mahdollistaa öljysoran valmistuksen varastokasaan. Öljysoraa voidaan myös
käyttää teillä, joiden kantavuudessa on puutteita. Pehmeytensä ansiosta se myötää
jonkin verran alustan liikkeitä, esimerkiksi alhaisesta kantavuudesta johtuvat
reunahalkeamat korjautuvat osin itsestään.

Toisaalta öljysoran säilyminen pehmeänä on sen toiminnan kannalta ongelma,
sillä se rajoittaa öljysoran käyttöä taajamissa ja tekee päällysteen tahraavaksi ja
helposti vaurioituvaksi varsinkin tuoreena. Etenkin liittymissä ja tieosuuksilla,
joilla raskaiden ajoneuvojen osuus on suuri, on öljysoran stabiliteetti
päällystyskesänä riittämätön. Ohentimina käytetyt kevyet tisleet aiheuttavat paitsi
päällysteen säilymisen pitkään pehmeänä myös ympäristöongelman haihtuessaan
ilmaan.

Yhdestä kilometristä tuoretta öljysoraa haihtuu sen kestoiän aikana noin 1 200 kg
hiilivetyjä. Bitumiöljyjen sisältämien liuottimien osuus on koko Suomen
hiilivetypäästöistä noin 2 % /18/.

Pehmeitten päällysteiden, perinteisesti öljysoran, valmistus on ollut Suomessa
mihin tahansa maahan verrattuna poikkeuksellisen laajaa kolmena viime
vuosikymmenenä. Öljysoran kautta pehmeät päällysteet ovat vakiinnuttaneet
asemansa maassamme. Kun 1980-luvulla pehmeitä päällysteitä tehtiin vuosittain
keskimäärin 1,19 milj. tonnia, kasvoi määrä 90-luvulla keskimäärin 1,74 milj.
tonniin. Vuosina 1993 ja 1994 pehmeiden päällysteiden tuotanto oli
korkeimmillaan 15 viimeisen vuoden aikana, 1,93 milj. tonnia /60, 61/.

Pehmeiden päällysteiden määrän kasvu osoittaa, että öljysoran kaltaiselle
päällysteelle on kysyntää tulevaisuudessakin. Siirtyminen ominaisuuksiltaan
öljysoran kaltaiseen, mutta ympäristöä vähemmän rasittavan pehmeän päällysteen
käyttöön on lähitulevaisuuden tavoite.
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2.2  PEHMEÄT EMULGOIDUSTA SIDEAINEESTA
VALMISTETUT ASFALTTIPÄÄLLYSTEET (PAB-V)

2.2.1  Raaka-aineet ja ominaisuudet

Pehmeillä asfalttibetoneilla PAB-V tarkoitetaan päällysteitä, joiden sideaineena on
pehmeä bitumi. Pehmeät päällysteet voidaan sekoittaa joko emulgoimalla sideaine
tai lämmittämällä kiviaines. Päällysteestä käytettävä nimitys ei ota kantaa
valmistustekniikkaan. Tämän tutkimuksen kohteena ovat olleet emulgoidusta
sideaineesta valmistetut pehmeät asfalttibetonit. Siitä syystä tarkoitetaan tässä
työssä pehmeillä asfalttibetoneilla PAB-V emulsiotekniikalla valmistettua
päällystettä, mikäli toisin ei erikseen sanota.

Pehmeiden päällysteiden (PAB-V) sideaineina olevat pehmeät bitumit eivät sisällä
haihtuvia komponentteja. Emulsiotekniikkaa käytettäessä sideaineen viskositeettia
alennetaan massan sekoittamisen ja levittämisen ajaksi vedellä.
Emulsiotekniikalla valmistetuista päällysteistä ei siten aiheudu hiilivetypäästöjä
ilmakehään.

Emulgoitavana sideaineena on samoin kuin bitumiöljyn bitumisena osana pehmeä
bitumi V1500 tai V3000, tässä tutkimuksessa myös koelaatu V1000. Kun sideaine
ei ole kovin jäykkää, helpottuu massan sekoittaminen, levittäminen ja
tiivistäminen kylmänä. Sideainetta nimitetään sen käyttötarkoituksen ja
viskositeetin mukaan, esim. BE-PAB1. Merkintä tarkoittaa sideainetta, jonka
viskositeetti +60 °C lämpötilassa on 1 500 mm2/s. PAB-V-päällysteen kiviaines
on 0 - 12 mm tai 0 - 16 mm sora- tai kalliomursketta, joka on suhteitettu öljysoran
rakeisuuskäyrään. Kiviaineksen maksimiraekoon mukaan päällysteitä nimitetään
vastaavasti esim. PAB-V 16 /6/.

Pehmeän emulsiomassan sekoitus tapahtuu öljysoran valmistuksen tapaan. Siihen
soveltuvat öljysora- ja asfalttiasemat. Myös muut päällysteen tekemisessä ja
kunnossapidossa käytettävät koneet ja työmenetelmät ovat samoja kuin
öljysoralla. Massa voidaan tehdä kylmästä tai lämmitetystä kiviaineksesta.
Emulsion viskositeetti on +25 °C lämpötilassa 35 - 170 mm2/s, joten massa on
sekoitettavissa kylmänä. Emulsiopäällysteissä käytettävien emulsioiden
murtumisluokitus on K-0, jolla tarkoitetaan keskinopeasti murtuvaa emulsiota /6/.

Öljysoraa on valmistettu varastokasoihin, joissa se on säilynyt pitkään levityskel-
poisena. Kasassa varastoituja massoja on ollut kätevää käyttää esim. paikkauksis-
sa. Massan varastointimahdollisuus 1 - 3 kuukaudeksi pidentää Pohjois-Suomessa
sekoituskaluston työkauden pituutta runsaalla kuukaudella, sillä levitystyöt
voidaan aloittaa vasta roudan sulamisen jälkeen. Tien kunnossapitäjän kannalta on
ollut myös tärkeää, että vanha öljysorapäällyste voidaan kunnostaa karhinnan ja
pienen massamäärän lisäyksen avulla. Nämä ominaisuudet, karhittavuus ja
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varastoitavuus, haluttiin säilyttää pehmeällä asfalttibetonilla PAB-V, ja niiden
saavuttaminen on ollut tärkeä tavoite öljysoran korvaavuuden kannalta. Koska
pehmeä emulsiopäällyste on tarkoitettu vähäliikenteisille usein rakentamattomille
teille, tulee sen myös sallia jonkin verran alustan liikkeitä.

Uusiomassojen käyttö on lisääntynyt nopeasti Suomessa. Tähän on syynä paitsi
pyrkimys säästää raaka-aineita myös tieverkon ikääntyminen. Sidotun kerroksen
paksuntaminen ei enää tien kantavuuden parantamiseksi ole tarpeellista.
Uusiopäällysteiden valmistaminen on vaatinut rouheen kuumentamista, josta on
aiheutunut varsinkin asutuksen läheisyydessä ei-toivottavia päästöjä. Rouheiden
tarjonnan lisääntyminen on synnyttänyt tarpeen sellaisesta uusiopäällysteen
valmistustekniikasta, jossa riittää alhaisempi sekoituslämpötila.

Öljysorarouhetta voidaan käyttää uusiopäällysteen raaka-aineena lisäämällä
lisäsideaine emulgoituna jo 50 - 60 °C sekoituslämpötilassa. Käytettävän rouheen
määrä ja lisäsideaineen viskositeetti määräävät uusioemulsiopäällysteen
ominaisuudet. Uusiopäällysteille asetettujen tavoitteiden mukaan niiden
ominaisuuksien tulee vastata uuden sideaineeltaan samanlaisen päällystemassan
ominaisuuksia.

2.2.2  Bitumiemulsioiden koostumus

Bitumiemulsio on kahden toisiinsa liukenemattoman aineen, bitumin ja veden
dispersio. Se valmistetaan emulgoimalla bitumi veteen. Bitumiemulsiossa vesi on
jatkuvana faasina. Bitumin ja veden lisäksi tarvitaan emulgaattoria, joka estää
bitumipisaroiden kiinnittymisen toisiinsa ja emulsion murruttua toimii
tartukkeena. Emulgaattorit ovat orgaanisten aineiden suoloja. Niiden molekyylit
muodostuvat pitkistä hiiliketjuista, joiden päässä on vesiliukoinen
ioni.Vesifaasissa varaukseltaan neutraali orgaaninen hiiliketju suuntautuu
bitumipisaraa kohti ja vesiliukoinen varattu ioni siitä poispäin /8, 9/.

Emulgaattorin toiminta perustuu bitumipisaran pinnalle muodostuvaan
sähköstaattiseen varaukseen. Kaikki bitumipisarat varautuvat ulospäin saman-
merkkisesti, joten ne hylkivät toisiaan ja pysyvät erillisinä pisaroina. Kun
bitumiemulsio sekoitetaan kiviaineksen kanssa, kiviaineksen pintavaraus purkaa
vastakkaismerkkisen sähkövarauksen bitumipisaroiden pinnoilta. Käytetyn
emulgaattorin mukaan bitumipisaroiden ympärille muodostuu joko positiivinen tai
negatiivinen varaus. Kun varaus on positiivinen, puhutaan kationisesta emulsiosta
ja varauksen ollessa negatiivinen anionisesta emulsiosta. Suomessa käytetyt
emulsiot ovat kationisia, koska suomalaisen kiviaineksen pintavaraus on
negatiivinen /8, 9/. Kationisen bitumiemulsion emulgaattoriksi lisätään yleensä
amiinia. Kationisen bitumiemulsion rakenne esitetään kuvassa 3.
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Kuva 3. Bitumipisara emulgoituna vesifaasissa.

Koska useat emulgaattorit (esim. amiinit) liukenevat veteen vain suoloina, ne
lisätään vesifaasiin jonkin hapon kanssa. Happona käytetään yleensä suolahappoa,
joten reaktioyhtälö on kaavan 1 mukainen /8/.

R -NH + HCl R - NH + Cl2 3
+ -⇒ (1)

Sideaineen osuus emulsiossa on 60 - 70 %, veden 30 - 40 %. Emulgoitavaan
bitumiin voidaan päällysteen vedenkestävyyden parantamiseksi lisätä tartukkeeksi
amiinia /2/. Lisätty tartukkeen määrä ilmoitetaan paino-% bitumin määrästä.
Emulgaattoria käytetään yleensä 0,3 - 0,5 %, ja määrä ilmoitetaan paino-%
emulsion määrästä. Emulsion murruttua emulgaattorina käytetty amiini jää
vaikuttamaan tartukkeen tapaan. Suolahapon määrä lasketaan tartukkeena ja
emulgaattorina olevien amiinien titrauskäyristä siten, että emulsion pH-arvo on
halutun suuruinen.

Emulsion stabiilisuuteen voidaan vaikuttaa emulgaattorin laadulla ja määrällä sekä
emulsion happamuudella /4/. Kun emulsio käytetään päällystemassan
valmistukseen, käytetään keskinopeasti murtuvia emulsioita, joiden pH-arvo on 2
- 2,5. Emulsion toivottu stabiilisuus riippuu puolestaan kohteen lisäksi varastointi-
ja kuljetusaikojen pituuksista, pumppauskertojen lukumääristä, kiviaineksesta ja
ilman lämpötilasta /8, 9, 28/.

2.2.3  Bitumiemulsio- ja öljysorapäällysteen ympäristövaikutusten
vertailu

2.2.3.1  Pehmeiden päällysteiden työnaikaiset ympäristöhaitat

Tärkeänä syynä tämän tutkimuksen käynnistämiselle ja pyrkimykselle korvata
liuospohjaiset sideaineet emulsiotekniikan avulla ovat olleet ympäristönäkökoh
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dat. Uusia tuotteita ja menetelmiä kehitettäessä on entistä enemmän arvoa
ympäristön säästämisellä ja hyvällä työturvallisuudella ja -hygienialla. Päällysteen
aiheuttamat ympäristöhaitat koostuvat työnaikaisista ja valmiista päällysteestä
mahdollisesti haihtuvien komponenttien aiheuttamista päästöistä.

Työnaikaisten ympäristölle tai työntekijöille haitallisten päästöjen selvittämiseksi
on päästömittauksia tehty sekä öljysora- että emulsiopäällystetyömailla. Sekä
kylmäsekoituksessa että höyrykuumentimella lämmitettäessä syntyviä päästöjä on
tutkittu. Kiviaineksen lämmittämiseen käytetyn höyrykuumentimen aiheuttamia
työterveysvaikutuksia on mitannut Hagforshälsan AB vuonna 1990.
Kylmäsekoituksessa syntyviä päästöjä mittasi Neste Oy kesän 1993
emulsiopäällystekokeilujen yhteydessä.

Kylmänä sekoitetusta emulsiomassasta on mitattu kokonaishiilivedyt THC,
erilaiset polyaromaattiset hiilivety-yhdisteet PAH ja liuotinhöyry- sekä amiinipi-
toisuudet. Mittauksia  on tehty sekä levittimen päältä että perämiehen hengitys-
vyöhykkeeltä. Massan lämpötila on ollut mittauskohteissa 11 - 16 °C, ja
vertailukohtana niin ikään kylmäsekoitteinen öljysora. Emulsiopäällysteissä
bitumipohjan tartukepitoisuus on vaihdellut välillä 0,4 - 0,6 % ja emulgaattoria on
käytetty 0,4 %. Korkeimmillaan kokonaishiilivetypitoisuuksiksi on mitattu
öljysoratöissä 1,85 mg/m3, mikä on 37 % työhygieenisestä raja-arvosta.
Emulsioita käytettäessä pitoisuudet ovat olleet pieniä tai niitä ei ole havaittu
lainkaan /19/.

Näytteistä löydetyt PAH-pitoisuudet ovat olleet niin alhaisia, että niiden
määrittäminen mittaustarkkuuden rajoissa on vaivoin mahdollista. Samoin sekä
työilman liuotinhöyrypitoisuudet että amiinipitoisuudet jäävät massan alhaisen
lämpötilan takia pieniksi molemmilla päällystetyypeillä. Vaikka kaikille mitatuille
yhdisteille ei Suomessa olekaan määritetty työhygienisiä raja-arvoja, voidaan
emulsio- ja öljysoratyömailla työskentelyä pitää turvallisena. Altistumismäärät
jäävät erittäin alhaisiksi  /19/.

Höyrylämmityksessä kiviaines lämmitetään johtamalla siihen kuumaa höyryä
yhdessä poistokaasujen kanssa. Hiilivetyjen lisäksi lämpimänä sekoitetun uu-
siopäällysteen aiheuttamista työnaikaisista ilmansaasteista on tutkittu typpioksi-
deja ja häkää. Myös lämpimistä massoista mitatut PAH-yhdisteiden pitoisuudet
ovat olleet hyvin alhaisia. Kaikkien muidenkin mitattujen päästöjen pitoisuudet
ovat olleet paljon asetettuja raja-arvoja alhaisempia. Käytetyn lämmitysmenetel-
män päästöt kuumennusrumpuun verrattuina ovat vähäisemmät eikä kiviaineksen
pölyämistä tapahdu lainkaan /20/.

Pyrittäessä ympäristöä säästävän teknologian käyttöön on otettava huomioon
myös lämmittämisen aiheuttama energian kulutus, joka lisäksi korottaa
päällysteen valmistuskustannuksia. Kiviaineksen lämmittäminen edellyttää, että
koneaseman yhteydessä on tarkoitukseen sopiva lämmityslaitteisto. Koska
öljysoraa on pääasiassa tehty kylmänä, ei vanhojen öljysora-asemien yhteydessä
läheskään aina ole mahdollisuutta lämmittämiseen.
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Tämän kokeilun yhteydessä lämpiminä valmistettujen emulsiosoramassojen
kiviaines lämmitettiin 40 - 50 °C lämpötilaan. Kun kiviaineksen lämpötila
varastokasassa on noin 10 °C, joudutaan lämpötilaa korottamaan noin 35 °C. Kun
kiviaineksen  ominaislämpö on 0,8 kJ/kg°C, tarvitaan lämmittämiseen energiaa 28
MJ jokaista kiviainestonnia kohden. Kevyen polttoöljyn polttoarvo on 43 MJ/kg
ja nestekaasun 50 MJ/kg. Kun lämmityksessä polttoaineesta vapautuvasta
energiasta puolet siirtyy kiviainekseen lämpönä (hyötysuhde 50 %), kuluu
jokaisen kiviainestonnin lämmittämiseen 1,3 kg polttoöljyä tai 1,1 kg nestekaasua.
Jos pehmeiden päällysteiden volyymi pysyy jatkossa ennallaan ja kaikki öljysoraa
korvaavat pehmeät päällysteet lämmitettäisiin, merkitsisi se 1 300 tonnin
polttoöljyn tai 1 100 tonnin nestekaasun kulutusta vuodessa. Lämmittämisellä
saavutettavia etuja on siten tarkasteltava ottaen huomioon sen energiantarpeen
suuruus.

2.2.3.2  Pehmeiden päällysteiden aiheuttamat ympäristöhaitat rakentamisen
jälkeen

Valmiin öljysorapäällysteen ympäristövaikutuksia voidaan arvioida sen sideaineen
sisältämien ja valmiista öljysorapäällysteestä haihtuvien liuottimien määrän
perusteella. Tyypillinen öljysoratie on 6 metriä leveä ja massaa levitetään 80
kg/m2. Kun sideainepitoisuus päällysteessä on 3,5 %, ja bitumiöljyn massasta 7 %
on haihtuvia hiilivetyjä, haihtuu jokaisesta kilometristä öljysoraa päällysteen
eliniän aikana yhteensä 1 200 kg liuottimia. Öljysoran kestoikä on keskimäärin
yksitoista vuotta. Kun Suomessa on yhteensä noin  22 000 öljysoralla
päällystettyä tiekilometriä, haihtuu öljysorapäällysteistä vuosittain 2 400 tonnia
hiivivetyjä. Paitsi ympäristöongelma, aiheutuu bitumiöljyssä käytettävistä
liuottimista myös ylimääräinen kustannus päällysteen hintaan.

Koska emulsiomassassa on vain kiviainesta, bitumia ja vettä, ei valmiista päällys-
teestä poistu mitään ympäristölle haitallisia aineita. Bitumiemulsion
valmistuksessa käytetty suolahappo protolysoituu kaavan 1 osoittamalla tavalla.
Kiviaineksen pinnan negatiivinen varaus purkaa emulsion murtuessa 
bitumipisaroiden pinnoilla olevan positiivisen varauksen. Emäksiset amiinit jäävät
päällysteeseen parantamaan vedenkestävyyttä. Päällysteestä poistuva emulsion
murtuessa vapautuva vesi on neutraalia (pH 7) eikä ole haitaksi ympäristölle.

2.2.4  Tutkimukseen kuulumattomat PAB-V-kokeilut Suomessa

Ensimmäiset emulsiotekniikalla tehdyt pehmeiden päällysteiden kokeilut
Suomessa tehtiin 1982 - 83 laajempien kylmäpäällystetutkimusten yhteydessä.
Tällöin rakennettiin Hämeen ja Keski-Pohjanmaan tiepiireihin kolme PAB-V-
koetietä, joiden yhteispituus oli 5,6 km. Emulgoitujen bitumien jäykkyys vaihteli
samalla alueella kuin nyt tehdyissä tutkimuksissa; mukana oli kolme emulsiota,
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joiden sideaineiden viskositeetit 60 °C lämpötilassa olivat 1 000, 2 000 ja 3 000
mm²/s /30/.

Tutkimusten tavoitteena oli selvittää öljysoran sekoituksessa ja levityksessä
käytettävien työmenetelmien ja kaluston soveltuvuutta emulsiosoran valmis-
tukseen sekä varastoinnin vaikutusta massan stabiilisuuteen. Koeteiltä saadut
kokemukset olivat lupaavia, mutta sideaineen murtumisajan hallinta osoittautui
ongelmalliseksi. Emulsiopäällysteiden tutkimuksiin ei vielä 1980-luvulla ryhdytty
laajemmin /30/.

Vastaavia kokeiluja tehtiin vuonna 1991. ASTO-tutkimusten yhteydessä
Harjavallan sideainekoetiellä tehtiin 700 m emulsiopäällystettä, jonka sideaineena
käytettiin bitumia V3000. Samana vuonna rakennettiin runsaan kilometrin pituiset
koeosuudet Oravaisiin ja Toivakkaan. Lämpimänä sekoitettu Oravaisten koetie
onnistui hyvin, mutta Toivakassa kylmätekniikkaa käytettäessä sideaine ja
hienoaines muodostivat suuria mastiksipaakkuja. Epähomogeeninen päällyste
purkautui nopeasti ja se jouduttiin korjaamaan seuraavana vuonna. Harjavallan
kylmänä tehty emulsiopäällyste sen sijaan onnistui hyvin. Harjavallasta saadut
kokemukset osoittivat, että kylmäsekoitus on mahdollinen pehmeää
emulsiopäällystettä valmistettaessa, mutta lopputuloksen onnistumisen
takaamiseksi menetelmän kehittäminen on tarpeen.

Vuonna 1994 aloitettiin kokeilut, joissa selvitettiin emulgoimattomien pehmeitten
bitumien käyttämistä PAB-V-päällysteiden sideaineina. Pehmeän bitumin
sekoittuminen tasaisesti kiviainekseen on mahdollista, kun kiviaines lämmitetään
ennen massan valmistusta 40 - 60 °C lämpötilaan. Kesän 1994 kokeilut
onnistuivat hyvin, ja kehitystyötä on jatkettu 1995 /5, 17/.

2.2.5  Bitumiemulsiopäällysteiden käyttö ulkomailla

Bitumiemulsioita on perinteisesti käytetty päällystetekniikassa lähinnä
pintauksissa ja liimauksissa. Euroopassa valmistetuista bitumiemulsioista
käytetään yhä 70 % pintauksien sideaineina. Pintauksien tekemisessä sideaineen
pienestä viskositeetista on hyötyä, sillä sideaine on helppo ruiskuttaa tasaiseksi
kalvoksi. Päällysteisiin verrattuna pintaukset ovat olleet helpompia toteuttaa, sillä
emulsion ruiskutuksen jälkeen sitä ei enää tarvitse työstää /9, 33/.

Bitumiemulsiot soveltuvat periaatteessa kaikkiin päällystetekniikan kohteisiin,
joissa sideaineena on tähän asti ollut bitumiöljy, -liuos tai kuumennettu bitumi.
Bitumiemulsioiden käytön laajentuessa on niitä ruvettu käyttämään myös
päällystemassojen sideaineina. Ensimmäisenä korvattiin kylmäpaikkauksissa
tarvittavan massan sideaine bitumiliuos osittain emulsioilla. Bitumiemulsiomassat
soveltuvat monenlaisiin kohteisiin - sekä vilkkaasti liikennöidyille että
vähäliikenteisille teille kulutuskerrokseksi, sidotuksi kantavaksi kerrokseksi
kantavuutta parantamaan sekä ajorataa levennettäessä ja piennarten kantavuutta
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parannettaessa lisättäväksi massaksi. Emulsiomassoja voidaan asfalttibetonien
tapaan valmistaa erilaisia, ja massatyyppi valitaan käyttötarkoituksen asettamien
vaatimusten mukaan. Bitumiemulsion valmistaminen käyttökohteittain
mahdollistaa paikallisten olojen kuten esim. kiviaineksen ominaisuuksien
huomioonoton /1, 9, 10, 33, 44/.

Pohjoismaista Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa kylmätekniikkaa on käytetty
päällystemassojen valmistuksessa 1950-luvulta alkaen. Öljysora on edelleen
suosituin pehmeä päällyste, mutta viime vuosina on yleistynyt myös muiden
kylmänä sekoitettavien päällysteiden käyttö. Stabiilien mutta alustan liikkeitä
myötäilevien päällysteiden tarve on suuri, sillä vähäliikenteisiä teitä on runsaasti.
Pohjoismaissa emulsioiden soveltuvuutta ja käyttöä kulutuskerroksen sideaineena
on tutkittu ja kokeiltu eniten Ruotsissa, jossa Nynäs Ab on tehnyt kehitystyötä jo
kymmenen vuoden ajan. Vakiintuneita kansallisia tutkimusmenetelmiä ei
kuitenkaan Ruotsissakaan vielä ole, vaan kokeet ovat erillisten laboratorioitten
kehittämiä ja käyttämiä /7, 27, 29/.

Jäykkiä  emulsiopäällysteitä on kehitetty 1960-luvun puolivälistä alkaen lähinnä
Yhdysvalloissa. Pohjoismaiden ulkopuolella yleisimmin kulutuskerroksena
käytetyt emulsiopäällysteet ovat jäykkyydeltään asfalttibetonia vastaavia, sillä
öljysoran kaltaista pehmeää päällystettä ei tunneta. Tästä syystä kirjallisuudessa
esitellyt laboratoriotutkimusmenetelmät ovat alkuaan AB-päällysteitä varten
suunniteltuja ja menetelmiä on kehitetty siten, että ne soveltuvat käytettäviksi
jäykkyydeltään ja rakeisuudeltaan asfalttibetoneja vastaaville emulsiomassoille.
Tässä tutkimuksessa on tavoitteena nimenomaan pehmeiden emulsiopäällysteiden
tutkimusvalmiuden luominen, eikä ulkomaisesta kirjallisuudesta ole ollut
löydettävissä tähän tarkoitukseen soveltuvia valmiita menetelmiä /1, 12, 13, 22,
39, 47, 48, 59/.
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3  TUTKIMUSMENETELMÄT JA
TUTKIMUKSESSA KÄYTETYT MATERIAALIT

3.1  EMULSIOPÄÄLLYSTEEN KOOSTUMUS JA
TILAVUUSSUHTEET

Emulsiopäällyste valmistetaan sekoittamalla kuivaamatonta kiviainesta ja
bitumiemulsiota. Emulsion murruttua sideaineena toimii emulsiossa ollut bitumi,
ja sideaineella tarkoitetaan tästä syystä bitumia samoin kuin muissa
asfalttipäällysteissä. Emulsiopäällysteen sideainepitoisuus ilmoitetaan bitumin
suhteellisena osuutena päällysteen koko painosta. Kuvasta 4 ilmenee emul-
siopäällysteen koostumus.

Kuva 4. Emulsiopäällysteen komponentit ja tilavuussuhteet.

Emulsiopäällysteen materiaalit eivät poikkea muiden kuumentamatta sekoitet-
tavien päällysteiden materiaaleista. Ainoastaan veden suhteellinen osuus on
emulsiota käytettäessä suurempi kuin muilla tekniikoilla valmistettavilla
pehmeillä asfalttibetoneilla. Bitumiemulsiosta noin 35 % on vettä, joka vapautuu
emulsion murtuessa. Tuoreessa päällysteessä huokostila on suurelta osin
kiviaineksessa olevan ja emulsiosta vapautuneen veden täyttämä. Käyttötilassakin
osa huokostilasta on veden täyttämää. Tässä työssä on tutkittu veden vaikutusta
tuoreen päällysteen ominaisuuksiin ja veden ottamista huomioon päällysteen
suunnittelussa.

Tuoreessa PAB-V-emulsiopäällysteessä bitumin ja veden täyttämä osuus
huokostilasta on yleensä 80 - 90 %. Jos kiviaines on hyvin kosteaa, voi täyttöaste
nousta suuremmaksikin. Avoimilla PAB-päällysteillä korkea vesipitoisuus ei
tavallisesti vaikeuta tiivistämistä, koska päällysteen tyhjätila on vapautuvalle
vedelle riittävän suuri. Jos huokostila on kokonaan sideaineen ja veden täyttämä,
alenee tuoreen päällysteen lujuus kuitenkin huomattavsti. Kiviainesrakeet eivät
tällaisessa tapauksessa muodosta enää kantavaa runkoa, ja stabiliteetti heikkenee
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merkittävästi. Tuoreen päällysteen heikko lujuus aiheuttaa päällysteen
vaurioitumisen pian päällystämisen jälkeen, kun uusi päällyste ei kestä liikenteen
aiheuttamaa kuormitusta. Tästä syystä on emulsiopäällysteitä suunniteltaessa aina
määritettävä se veden määrä, joka enimmillään mahtuu huokostilaan. Tällöin
voidaan laskea suurin sallittu kiviaineksen kosteus, joka ei aiheuta lujuuden
alenemista.

Vähitellen emulsiosta vapautunut vesi poistuu huokostilasta. Käyttötilassakin
päällysteessä on aina myös vettä. Sateettoman kauden jälkeen mitattiin PAB-
päällysteistä noin 0,5 % vesipitoisuus. Päällysteen koossapysyvyyden kannalta
merkitystä on ainoastaan bitumilla. Päällystettä suunniteltaessa on tästä syystä
keskitytty tarkastelemaan täyttöasteena bitumin huokostilasta täyttämän
tilavuuden osuutta koko huokostilasta. Täyttöasteen käsite on siten sama kaikilla
päällysteillä  valmistustekniikasta riippumatta.

Pehmeillä päällysteillä on AB-päällysteisiin verrattuina alhainen täyttöaste ja
korkea tyhjätila. Matalaa täyttöastetta puoltavat sideaineen alhainen viskositeetti,
pehmeän päällysteen jälkitiivistyminen liikenteen kuormituksen alaisena ja
kustannukset. Pehmeä bitumi liikkuu lämpimällä säällä kiviainesrakeiden välissä
ja nousee liikenteen vaikutuksesta herkästi päällysteen pintaan. Liikennekuorma
tiivistää päällystettä aiheuttaen sideaineen käytettävissä olevan huokostilan
pienenemisen. Pehmeitä päällysteitä käytetään vähäliikenteisillä teillä, joilla
tienpidon kustannuksista pyritään säästämään. PAB-päällysteille on
tunnusomaista pieni hienoainespitoisuus, joten alhaisempikin sideainemäärä riittää
peittämään kiviainesrakeet melko hyvin. Toisaalta sideaineen ja hienoaineksen
muodostamaa mastiksia on vähemmän, mikä aiheuttaa päällysteen tyhjätilan
kasvun.

Alhaisesta täyttöasteesta huolimatta PAB-päällysteet eivät oikein suhteitettuina
ole herkkiä purkautumaan, kun vain päällysteen vedenkestävyydestä varmistutaan.
Pehmeät emulsiotekniikalla valmistetut päällysteet eivät tässä suhteessa poikkea
muista PAB-päällysteistä.

Tilavuussuhteilla tarkoitetaan eri materiaalien päällysteessä täyttämän tilavuuden
suhteellisia osuuksia. Suhteituksen kannalta merkittävät koekappaleista
määritettävät tilavuussuhdetiedot ovat kiviaineksen tyhjätila (KAT), massan
tyhjätila (TT) ja täyttöaste (TA), kuva 5 /25/.

Kiviaineksen tyhjätilalla (KAT) tarkoitetaan päällysteessä sitä osaa tilavuudesta,
joka ei ole kiviainesta. Emulsiopäällysteillä kuten muillakin kuumentamattomasta
kiviaineksesta sekoitettavilla päällysteillä tämä tila on bitumin, ilman ja veden
täyttämä. Täyttöasteena (TA) ilmoitetaan bitumin KAT:sta täyttämä osuus.
Täyttöastetta määritettäessä ei siis oteta huomioon veden täyttämää huokostilaa.
Tyhjätila (TT), joka voi olla veden tai ilman täyttämä lasketaan koko päällysteen
tilavuudesta.
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3.2  TUTKIMUKSESSA KÄYTETYT LABORATORIOTUTKI-
MUSMENETELMÄT

3.2.1  Koekappaleitten tilavuussuhdetietojen määritysmenetelmät

Tilavuussuhdetietojen määrittämistä varten koekappaleet valmistettiin tässä
tutkimuksessa pääasiallisesti kuormittamalla muotissa olevaa massaa staattisella
voimalla. Menetelmällä määritettyjen tilavuustietojen vertailemiseksi
dynaamisella kuormitustavalla saatuihin vastaaviin tuloksiin tutkittiin suppeasti
myös kiertotiivistyslaitteella valmistettuja koekappaleita.

Koekappaleet valmistettiin yksitellen, koska oli tärkeää tuntea niiden aineosien
määrät tarkasti. Koekappaleen massa oli 1 300 - 1 500 g kiviaineksen
kiintotiheyden mukaan, ja jokaista koekappaletta varten kiviaines punnittiin seula-
kohtaisista lajitteista murskausaikaista rakeisuuskäyrää vastaavaksi. Massan
sekoituslämpötila oli sama kuin vastaavasta kiviaineksesta rakennetulla koetiellä
käytetty lämpötila. Kylminä valmistettavien päällysteiden kiviainekset olivat
sekoitettaessa +5 °C tai huoneenlämpöisiä ja lämpiminä sekoitettavien n. +50 °C.
Kylmä kiviaines kasteltiin tutkimuksen alkuvaiheessa 2 % ja 3 %
vesipitoisuuteen, myöhemmin käytettiin ainoastaan 3 % vesipitoisuutta.
Kiviaineksen riittävä kosteus kylmänä on tärkeää, jotta massa sekoittuu
homogeeniseksi. Sideaineena oli BE-PAB1 tai BE-PAB3.

Kunkin koekappaleen massa sekoitettiin laboratoriossa erikseen erityisesti pienien
massojen valmistukseen tarkoitetulla sekoittimella. Koekappaleet puristettiin
Marshall-muotissa hydraulisella puristimella staattisesti kuormittamalla.
Kuormittava voima oli 120 kN ja kuormitusaika 60 s. Koekappaleen tilavuus
muotissa mitattiin puristuksen päätyttyä tilavuussuhdetietojen laskemista varten.
Koekappaleen korkeuden määrittämiseksi puristimen runkoon on kiinnitetty
muotin kummallekin puolelle mittakello. Näytteen tilavuuden laskemiseksi
tarvittavat mitat ja niiden määrittäminen ilmenevät kuvasta 5 ja kaavasta 5.
Puristamisen jälkeen muotti koekappaleineen punnittiin puristuksessa näytteestä
poistuneen veden massan selvittämiseksi.

Koekappaleista lasketaan tilavuussuhdetiedot kaavoilla 2, 3 ja 4:

KAT=(
V V

V
xnäyte kiv

näyte

−
) 100

(2)

TT = (V V

V
)x100,näyte lask

näyte

− (3)

TA= ( V

V V
)x100,bit

näyte kiv−
(4)
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joissa
TT on koekappaleen tyhjätila, til-%
KAT kiviaineksen tyhjätila, til-%
TA täyttöaste, til-%
Vlask näytteen laskennallinen tilavuus, cm3

Vnäyte näytteen mitattu tilavuus, cm3

Vkiv kiviaineksen tilavuus, cm3

Vbit sideaineen tilavuus, cm3.

Kuva 5. Koekappaleen korkeuden mittaaminen staattisessa puristusmenetelmässä.
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Koekappaleen tilavuus (Vnäyte) lasketaan muotin mittojen ja mittakellojen
lukemien avulla seuraavasti:

näyte
2 1 2

V = r (H + ( h + h
2

)),π
(5)

jossa r on muotin halkaisija / 2, cm
h1 mittakellon 1 lukema, cm
h2 mittakellon 2 lukema, cm
H tyhjän muotin vapaa korkeus, cm.

Koekappaleen laskennallisella tilavuudella (Vlask) tarkoitetaan seuraavaa:

lask kiv bit
kiv

kiv

bit

bit

V = V + V = m + m ,
ρ ρ

(6)

jossa mkiv  on kiviaineksen massa, g
mbit sideaineen massa, g
rkiv kiviaineksen kiintotiheys, g/cm3

rbit sideaineen kiintotiheys, g/cm3.

Koekappaleita tehtiin myös kiertotiivistyslaitteella (TIE-433, PANK 4115) /37/.
Kirtotiivistintä käytettäessä näyte tiivistetään muotissa pohjan ja kannen välissä
tasaisessa paineessa. Pohja ja kansi ovat keskenään samansuuntaisia, mutta niiden
ja muottina olevan sylinterin välinen kulma muuttuu jatkuvasti. Tiivitystyö
määräytyy tiivistyskierrosten lukumäärän ja työpaineen perusteella, jotka voidaan
asettaa massatyypin mukaan halutun suuruisiksi. Pyörivä liike sallii rakeiden
liikkumisen massassa toistensa lomiin paremmin kuin staattisesti puristettaessa.
Kiertotiivistyslaitteen toimintaperiaate on esitetty kuvassa 6.

Kuva 6. Näytteen tiivistäminen kiertotiivistyslaitteella
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Myös kiertotiivistyslaitteella tehtyjä koekappaleita varten massat valmistettiin
yksitellen edellä kuvatulla tavalla. Kiertotiivistyslaitteessa käytetty annoskoko
vaihteli välillä 1900 - 2000 g.

Työkierrosten lukumäärän lisäksi menetelmässä on mahdollista vaikuttaa
käytettävään kierrosnopeuteen ja työpaineeseen. Jotta tämän tutkimuksen
yhteydessä tehtyjen kokeiden tulokset olisivat vertailukelpoisia keskenään,
käytettiin kaikkien kappaleitten valmistuksessa liikenopeutena 40 kierrosta
minuutissa ja työpaineena 4 baaria. ASTO-tutkimuksen tulosten perusteella näillä
muuttujilla ei ole merkittävää vaikutusta pehmeiden päällysteiden tiivistymiseen.
ASTOn selvityksessä havaittiin 162 tiivistyskierroksen riittävän öljysoran
maksimitiiveyden saavuttamiseen /49/.

Tassä tutkimuksessa tiivistetyt massat vastaavat jäykkyydeltään öljysoraa. Koska
näytekoko on pieni (tiivistyn koekappaleen korkeus n. 70 mm), pääsee emulsiosta
vapautuva vesi poistumaan näytteestä tiivistyksen aikana. Öljysoran tapaan
käytettiin PAB-V-päällysteiden tiivistämisessä 162 tiivistyskierrosta.

Mittaustuloksena saatiin kappaleen tiheys tiivistyskierrosten lukumäärän
funktiona. Kappaleen lopullisen tilavuuden avulla laskettiin yllä esitetyillä
kaavoilla tilavuussuhdetiedot KAT, TT ja TA.

3.2.2  Hienoaineksen tyhjätilan määrittäminen

Pehmeän emulsiopäällysteen puolianalyyttistä suhteitusta varten kiviaineksen
tyhjätila määritettiin myös laskennallisesti hienoaineksen tyhjätilan perusteella
(TIE 216-93, PANK 2404). Hienoaineksen tyhjätilan määrittämiseen käytettiin
Rigden-laitetta. Laitteessa on sylinteri, jossa olevaa kiviainesnäytettä tiivistetään
vapaasti putoavan sylinterikappaleen ja männän avulla. Sadan pudotuskerran
jälkeen mitataan tiivistyneen näytteen korkeus. Näytteen korkeuden, massan ja
kiintotiheyden sekä sylinterin poikkipinta-alan perusteella lasketaan näytteen
tyhjätila kaavalla 7 /37/.

0,074KAT = (1 -
1000* m

A* D*
)*100,

ρ
(7)

 jossa
KAT 0,074 on hienoaineksen tyhjätila, til-%
m tiivistetyn näytteen massa, g
A sylinterin poikkipinta-ala, cm2

D tiivistetyn näytteen paksuus, cm
ρ kiviaineksen kiintotiheys, g/cm3.



36

Koe tehtiin TIE-menetelmän 216-93 mukaisesti. Menetelmällä määritetään
hienoaineksen (< 0,074 mm) tyhjätila tiivistetystä, kuivasta näytteestä. Tyhjätila
ilmoittaa tilavuusprosentteina näytteen sisältämien huokosten määrän
standardikokeessa.

EN-standardien myötä seulakoko 0,074 mm korvautuu seulakoolla 0,063 mm.
Hienoaineksen rakeisuusmääritykset tehdään vastaisuudessa 0,063 mm seulan
läpäisseestä lajitteesta, mikä on otettu huomioon PANK-menetelmää laadittaessa.
Siirtymäkauden aikana 31.12.1996 asti sallitaan sekä uuden EN-seulakoon että
sitä ennen käytössä olleen seulakoon käyttö /6/.

3.2.3  Stabiliteetin määrittäminen

Koekappaleitten lujuudet määritettiin halkaisuvetokokeella (TIE 407, PANK
4202). Halkaisuvetolujuuskokeessa sylinterinmuotoista koekappaletta kuormi-
tetaan pituusakselin suuntaisessa tasossa kuormitusnopeudella 50 mm/min,
kunnes saavutetaan kappaleen halkeamisen aiheuttava murtokuorma. Koejär-
jestely ilmenee kuvasta 7 /37, 56/.

Halkaisuvetokokeen on öljysorapäällysteellä todettu kuvaavan hyvin päällysteen
lujuutta, kiinteyttä ja koossapysyvyyttä. Päällysteen toiminnan kannalta
stabiliteetilla on merkitystä sen työstettävyyteen ja vaurioitumisherkkyyteen /56/.
Halkaisuvetolujuus (HVL) lasketaan kaavasta 8.

HVL =
2* F
* h* d

,max

π
(8)



37

jossa HVL on halkaisuvetolujuus, kPa
Fmax murtokuorma, kN
h koekappaleen korkeus, m
d koekappaleen halkaisija, m.

Halkaisuvetokokeita tehtiin eri ikäisille, lämpöisille ja sideaineen viskositeetilta
erilaisille koekappaleille. Ennen koestusta kappaleet temperoitiin. Hal-
kaisulämpötilana käytettiin +5 °C asfalttibetonin koestuslämpötilana käytetystä
+10 °C poiketen.

3.2.4  Kiviainestutkimukset

3.2.4.1  Ominaispinta-ala typpiadsorptiomenetelmällä

Ominaispinta-ala määritellään kivirakeen ulkopinnan alana massayksikköä
kohden, ja sen yksikkönä käytetään m2/g. Ominaispinta-alaan vaikuttavat
kiviaineksen rakeisuus, rakeiden muoto ja niiden pinnan ominaisuudet.
Ominaispinta-alaa kasvattaa voimakkaasti rakeiden suuri mikrokarkeus.
Ominaispinta-alalla on merkitystä tarttuvuuden, optimisideainepitoisuuden ja
massan sekoittuvuuden kannalta /35/.

Kiviainesrakeiden pintojen alaa voidaan mitata erilaisilla adsorptiomenetelmillä.
Tässä tutkimuksessa käytettiin typpiadsorptiomenetelmää (TIE 215-93, PANK
2401), jossa rakeiden pinnoille kiinnittyneen typpikaasun määrän avulla saadaan
ominaispinta-ala laskettua. Tuloksena saadaan massayksikköä kohden laskettu
rakeiden yhteispinta-ala.

Ominaispinta-alaa tutkitaan yleensä hienoaineksesta. Tässä tutkimuksessa
hienoaineksena on ollut < 0,074 mm lajite. Samoin kuin hienoaineksen
tyhjätilamäärityksissä siirrytään myös ominaispinta-alamittauksissa käyttämään
viimeistään 1.1.1997 alkaen < 0,063 mm lajitetta seulakoon muuttuessa EN-
standardin mukaiseksi, mikä on otettu huomioon PANK-menetelmäkuvauksessa.

Hienoaineksen ominaispinta-alaan vaikuttavat sekä rakeiden pintarakenne että
hienoaineksen rakeisuus. Jos hienoaineksen ominaispinta-ala on hyvin suuri,
hienoaines sisältää todennäköisesti runsaasti siltti- ja savifraktioita. Tällaisen 
murskeen käyttö päällystekiviaineksena on kyseenalaista. Kun halutaan tutkia
ainoastaan rakeiden pinnan karkeutta, käytetään lajitetta 0,074 - 0,125 mm /35/.

3.2.4.2  Veden adsorptio

Hydrofiilisyydellä tarkoitetaan kiven kykyä adsorboida eli kiinnittää fysikaalisesti
pinnalleen vesimolekyylejä. Hydrofiilinen eli vesihakuinen materiaali kostuu
helpommin vedellä kuin öljyllä. Kiviaineksen adsorptiokykyyn vaikuttavat
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ainakin rakeisuus ja ominaispinta-ala. Vedenadsorptiokyky ilmoitetaan
vedenadsorptiolukuna (%) tai kiviainekseen sitoutuneen veden määränä
(mgH2O/g).

Adsorptiokokeet tehdään menetelmien TIE 214-93 ja PANK 2108 mukaisesti
säilyttämällä kiviainesnäytettä avoimessa lasimaljassa eksikkaattorissa 100 %
suhteellisessa kosteudessa, jotta adsorboituva vesimäärä olisi mahdollisimman
suuri ja mittausten suhteellinen virhe pieni. Koe tehdään yleensä hienoaines-
näytteelle, jonka kuivapaino on määritetty kuivaamalla se uunissa. Kokeen
tuloksena määritetään vedenadsorptioluku, jolla tarkoitetaan tietyssä ajassa
näytteeseen adsorboituneen veden määrää painoprosentteina näytteen kuivapai-
nosta ilmaistuna. Kiviainesnäytteitä säilytetään eksikkaattorissa niin kauan, että
rakeiden pinnoille ei enää adsorboidu lisää kosteutta.

3.2.4.3  Mineraalikoostumus

Kivet koostuvat mineraaleista, jotka ovat useiden alkuaineiden yhdisteitä.
Mineraalikoostumuksella tarkoitetaan kiviaineksen muodostavien mineraalien
suhteellisia osuuksia. Yksittäisessä kiviainesrakeessa on yleensä useita eri
mineraaleja.

Murskeen mineraalikoostumus vaikuttaa sen lujuuteen, iskun- ja kulutuksen-
kestävyyteen sekä rapautumisherkkyyteen. Mineraalikoostumus on mielen-
kiintoinen päällysteen vedenkestävyyttä arvioitaessa, koska sillä on vaikutusta
kiviaineksen ja sideaineen väliseen tarttuvuuteen /36/.

Mineraalikoostumus määritettiin röntgendiffraktioanalyysillä ns. puolikvanti-
tatiivisella menetelmällä (PANK 2301), jolla on mahdollista määrittää mineraalien
lisäksi niiden suhteelliset määrät. Menetelmässä mineraali tunnistetaan kiteen
hilatasosta heijastuvan säteen heijastuskulman perusteella. Mineraalin määrää
kuvaa heijastuksen voimakkuus, jota verrataan vain yhtä mineraalia sisältävän
näytteen heijastuksen intensiteettiin. Menetelmä perustuu Braggin lakiin, jonka
mukaan kiteisen aineen atomitasoilta heijastuvat säteet vahvistuvat tietyllä säteen
tulokulmalla. Mineraalikoostumus määritetään hienoaineksesta, jossa heijastuvan
säteen taittava kiderakenne parhaiten tulee esiin. Mineraalien erilainen lujuus saat-
taa vaikuttaa kiviainesta murskattaessa syntyvien lajitteiden mineraalikoostu-
muksiin siten, että heikoimmat mineraalit jauhautuvat kovia hienommiksi. Tästä
syystä hienoaineksen ja karkeampien lajitteiden mineraalikoostumus ei aina ole
sama. Murskatun kiviaineksen mineraalikoostumuksen luotettava selvittäminen
edellyttää sekä hienoaineksen että karkeammasta lajitteesta jauhetun näytteen
tutkimista.

3.2.4.4  Kiven pintapotentiaali (zeta-potentiaali)

Kuivan kiviaineksen mineraalipinnalla on mineraalien kiderakenteen ionien
aiheuttama sähkövaraus. Kun pinta kostuu, muodostuu pinnalle ionikerros, jonka
varauksia kutsutaan potentiaalia määrääviksi ioneiksi. Pinnan sähkövaraus
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neutraloituu pinnan läheisyyteen adsorboituneiden vastaionien ansiosta.
Vastaionien oletetaan pysyvän partikkelin pinnalla sen liikkuessa vesifaasissa.
Yhdessä potentiaalia määräävät ionit ja vastaionit muodostavat mineraalipinnalle
kaksoiskerroksen eli Sternin kerroksen, kuva 8. Sternin kerroksen ulkopuolella on
diffuusiokerros, jossa on sekä negatiivisia että positiivisia ioneja /32, 36, 40/.

Kuva 8. Zeta-potentiaalilla mitattava varaus.

Kiviainesrakeen pinnalla sähkövaraus on itseisarvoltaan suurin. Kun etäisyys
pinnasta kasvaa, potentiaali laskee vähitellen. Diffuusin kerroksen ulkorajalla
potentiaali on nolla. Sternin kaksoiskerroksen ja diffuusin kerroksen rajapinnassa
vallitsevaa sähkövarauksen arvoa kutsutaan elektrokineettiseksi potentiaaliksi eli
zeta-potentiaaliksi. Se ei kerro partikkelin todellista pintavarausta, vaan on mitta
diffuusin kerroksen varaukselle ja sen etäisyydelle partikkelin pinnasta. Zeta-
potentiaalia käytetään kuvaamaan kiviaineksen  pintapotentiaalia /32/.

Zeta-potentiaali määritetään elektroforeettisella menetelmällä, jossa tutkitaan
sähköisesti varatun mineraalihiukkasen liikettä sähkökentässä. Menetelmässä
mitataan hiukkasen nopeutta eli elektroforeettista liikkuvuutta. Sähkökentän
voimakkuutta ja väliaineen pH-arvoa voidaan säätää. Molemmilla muuttujilla on
vaikutusta zeta-potentiaaliin. Sähkökentän voimistaminen nopeuttaa hiukkasten
liikettä. Happo-emäsreaktioita voi tapahtua kiviaineksen mineraalien ja
väliaineena toimivan nesteen välillä sen ollessa erittäin hapanta tai emäksistä /32,
36/.

Zeta-potentiaalimittausten avulla voidaan arvioida bitumin kiinnittymistä eri
kiviainesten pintaan. Kiviainespinnan potentiaalin mahdollisimman suuri poik-
keama nollasta parantaa bitumin adsorptiota. Kun rajapinnan varaustiheys kasvaa,
kiviaineksen ja sideaineen välinen vuorovaikutus kasvaa.
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3.2.4.5  Kiviaineksen pinnan happamuus

Sideaineen ja kiviaineksen väliseen tartuntaan on mahdollista vaikuttaa tartukkeen
avulla muuttamalla bitumin happamuutta. Tartukkeina käytetyt amiinit ovat
emäksiä, ja tartuketta lisäämällä voidaan hapan bitumi muuttaa emäksiseksi.

Kiviainesten pintahappamuudet määritettiin termometrisesti titraamalla.
Menetelmällä mitataan pinnan happoryhmien neutraloitumisessa vapautuvaa
lämpömäärää. Neutralointiin käytettiin väkevyydeltään vakioitua emästä
vakiomäärä, joten vapautuvaan lämpömäärään vaikutti ainoastaan kiviainesrakeen
pinnan happamuus /40/.

Kiven pintahappamuus määritettiin hienoaineksesta. Happamuus suhteutettiin
ominaispinta-alaan, jolloin saatiin hapon määrä hienoaineksen ominaispinta-
alayksikköä kohden.

3.2.5  Vedenkestävyyskokeet

3.2.5.1  Märkäsekoituskoe

Märkäsekoituskokeella arvioidaan sideaineen ja kiviaineksen välisen tartunnan
kestävyyttä vedessä /58/. Tämän tutkimuksen yhteydessä märkäsekoituskokeella
tutkittiin sekä bitumiemulsion että bitumiöljyn vedenkestävyyttä koeteillä
käytetyillä kiviaineksilla. Bitumiöljyn BÖ 2 tartukepitoisuutena käytettiin 0,8 %
ja emulsiona oli BE-PAB1 tai BE-PAB3, jossa tartuketta oli 0,4 % ja
emulgaattoria 0,3 %.

Kokeessa käytettävän kiviaineksen massa on 2 000 g ja rakeisuus 4 - 16 mm.
Kutakin fraktiota käytetään kokeessa tietty määrä. Alle 4 mm rakeiden vaikutus
samoin kuin rakeisuuskäyrän muoto jäävät siis ottamatta huomioon. Kiviaines
kastellaan 3 % vesipitoisuuteen ja sideaine lisätään. Tutkimuslaitteena käytettiin
Peal-sekoitinta, jossa näytettä sekoitetaan 150 mm korkeassa ja halkaisijaltaan 360
mm astiassa kahdella 50 x 60 mm2 vastakkaisiin suuntiin epäkeskisesti pyörivällä
laipalla /58/.

Lämmin sideaine kaadetaan sekoittimeen kiviaineksen päälle, ja sekoittimen
annetaan pyöriä. Sideainepitoisuutena käytetään 1,3 %, jotta peittoaste kokeen
alussa olisi kyllin hyvä, mutta kuitenkin saataisiin eri kiviaineksille eroja aikaan.
Lopuksi lisätään kolme litraa vettä. Bitumiöljyllä tehdyistä kokeista poiketen
emulsioiden vedenkestävyyttä tutkittaessa näytteiden annettiin ennen veden
lisäämistä vanheta tunnin ajan, jotta emulsio ehti murtua varmasti. Tämän jälkeen
alkaa varsinainen vedenkestävyyden testaus, jossa epäkeskisesti pyörivät laipat
sekoittavat näytettä vedessä tunnin ajan.
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Näytteitä otettiin yhteensä neljä, 0, 5, 30, ja 60 minuutin kuluttua veden
lisäämisestä. Sideaineen sekoittaminen kiviaineksen kanssa vakioidusti
mahdollistaa tarttuvuuden arvioimisen myös ilman veden vaikutusta. Näytteiden
peittoasteet arvioitiin silmämääräisesti näytteiden kuivuttua 3 - 5 vuorokauden
kuluttua kokeen tekemisestä. Peittoasteen määrittämiseen osallistui kolme
henkilöä, jotka toisistaan tietämättä asettivat näytteet paremmuusjärjestykseen ja
arvioivat niiden peittoasteet. Kerralla arvioitavien näytteiden määrä oli 16 - 32.

3.2.5.2  Vedenkestävyys halkaisuvetolujuusmenetelmällä

Arvioitaessa halkaisuvetomenetelmällä vedenkestävyyttä määritetään
tarttuvuusluku, jolla tarkoitetaan märän ja kuivan koekappaleen halkaisuvetolu-
juuksien suhdetta (TIE 407, PANK 4301). Tarttuvuusluvun arvo ilmoitetaan
prosenttilukuna, joka on märän koekappaleen lujuuden osuus kuivan
koekappaleen lujuudesta. Tarttuvuusluku ilmoittaa siis lähinnä massan
koossapysyvyyden säilymistä sen kastuessa. Tarttuvuuslukumäärityksiä käytetään
yleisesti jäykempien PAB-B-päällysteiden vedenkestävyyden arvioimisessa, ja
menetelmän avulla on löydetty jäykemmillä sideaineilla selviä kiviaineskohtaisia
eroja. Tässä tutkimuksessa oli tarkoituksena kehittää menetelmää siten, että sitä
voidaan käyttää myös pehmeämmillä PAB-V-päällysteillä. Ongelmana oli lähinnä
veden imeyttäminen koekappaleen huokostilaan, sillä sideaineen alhaisen
viskositeetin ja päällysteen avoimen rakenteen takia koekappale rikkoutui kun
huokostilan täyttymistä pyrittiin nopeuttamaan alipaineen avulla.

Koekappaleet tarttuvuuslukujen määrittämistä varten valmistettiin staattisesti
puristamalla samoin kuin suhteituksessa käytetyt koekappaleet. Koekappaleiden
tilavuussuhdetiedot mitattiin huokostilan määrittämiseksi. Koekappaleiden
annettiin olla kuivina huoneenlämmössä tunnin ajan puristamisen jälkeen, jotta
emulsio ehti varmasti murtua täysin. Tämän jälkeen märkinä koestettavat
kappaleet asetettiin veteen siten, että koko kappale jäi veden peittoon. Punnit-
semalla pystyttiin seuraamaan veden tunkeutumista huokosiin. Kun kappaleita oli
säilytetty vedessä kahden vuorokauden ajan, oli tiiveimpienkin kappaleiden
tyhjätila kokonaan täyttynyt. Koekappaleet temperoitiin +5 oC lämpötilaan, jossa
halkaisuvetolujuudet määritettiin.

3.2.5.3  Runoff-washoff

Runoff-washoff on Ruotsissa Nynäs Ab:n kehittämä emulsiopäällysteille
tarkoitettu kaksivaiheinen koemenetelmä, jonka avulla voidaan arvioida emulsion
murtumisnopeutta tiettyyn kiviainekseen ja määrittää tuoreen massan
vedenkestävyys (PANK 4305). Koe soveltuu käytettäväksi sekä
esitutkimusmenetelmänä että kenttälaboratoriossa laadunohjauksessa ja -
valvonnassa.
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Koejärjestely on yksinkertainen, ja siksi se soveltuukin hyvin käytettäväksi myös
kenttälaboratoriossa. Kokeen tekemiseksi tarvitaan halkaisijaltaan 200 mm
suppilo, jonka alapäässä on verkko, kaksi tilavuudeltaan noin litran metalliastiaa
sekä vaaka ja kuivatusuuni. Runoff-washoff-kokeen koejärjestely on esitetty
kuvassa 9.

Kokeessa käytetään 500 g massanäytettä. Tuoreen näytteen annetaan aluksi
vanheta suppilossa 30 minuutin ajan. Suppilon alle asetetaan metalliastia, joka
kerää massasta mahdollisesti valuvan veden, bitumin ja hienoaineksen. Mitä
hitaammin emulsio murtuu sitä enemmän materiaalia erottuu tässä runoff-
vaiheessa.

Kuva 9. Runoff-washoff-kokeen tekemisessä tarvittavat välineet

Runoff-vaiheen tuloksena ilmoitetaan näytteestä erottuneen sideaineen osuus
massassa olevan sideaineen kokonaismäärästä. Puolen tunnin kuluttua kokeen
aloittamisesta metalliastiaan valunut näyte kuivataan. Ennen vedenkestävyyttä
testaavaa washoff-vaihetta näytteen annetaan vanheta vielä 30 minuuttia. Tämän
jälkeen nyt tunnin ikäisen massan päälle kaadetaan tasaisesti 200 ml vettä.
Näytteen läpi valuva vesi ja sen mukanaan kuljettama materiaali kerätään
metalliastiaan ja kuivataan.

Runoff- ja washoff-vaiheissa massasta erottuneen materiaalin kuivapaino
määritetään. Lopuksi näytteet vielä poltetaan bitumin ja kiviaineksen osuuksien
selvittämiseksi. Tuloksena ilmoitetaan eri vaiheissa massasta erottuneen bitumin
osuus painoprosentteina sideaineen kokonaismäärästä ja kiviaineksen määrä
grammoina.

Massanäyte kaadetaan suppilosta paperin päälle, jossa sen annetaan kuivua.
Kuivasta nätteestä arvioidaan peittoastetta sekä massan koossapysyvyyttä.
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3.2.5.4  MYR-menetelmä

MYR-koetta  (PANK 4304) on käytetty öljysoran vedenkestävyyden tutkimiseen
sekä ennakkosuunnittelussa että työn aikana. Koska koe on yksinkertainen ja
nopea sekä laajasti käytetty, selvitettiin tässä tutkimuksessa sen soveltuvuutta
emulsiotekniikalla valmistetuille pehmeille päällysteille.

Kokeessa tutkitaan 1 000 g painoista näytettä, jonka sekoituksesta on kulunut yksi
tunti. Näyte laitetaan mittalasiin ja sen päälle kaadetaan 1 500 ml vettä. Mittalasi
suljetaan ja käännetään ylösalaisin kymmenen kertaa. Lasi lasketaan pöydälle
minuutin ajaksi, minkä jälkeen toistetaan kymmenen ylös-alas-liikkeen sarja.

Veteen irronneen hienoaineksen ja sideaineen määrä selvitetään suodattamalla.
Mittalasista kaadetaan vettä suodatinpaperin läpi 1 000 ml:n merkkiin saakka.
Suodatuksen jälkeen pussi kuivataan uunissa 105 °C lämpötilassa.
Tarttuvuusarvona ilmoitetaan suodatinpussiin jääneen kuivatun aineksen massa
grammoina.

3.2.6  Koekappaleitten vanhentaminen laboratoriossa

Sideaineen, joka ei sisällä keveitä haihtuvia komponentteja, vanheneminen
perustuu sen oksidoitumiseen. Päällysteen vanhenemista voidaan kiihdyttää
laboratorio-oloissa keinotekoisesti puhaltamalla koekappaleisiin lämmintä ilmaa.
Ultraviolettisäteilyn tai kosteuden vaikutusta ei tässä tutkimuksessa käytetyssä
menetelmässä voida ottaa huomioon. Vanhentamisen tarkoituksena on selvittää,
voidaanko emulsiotekniikalla valmistettujen pehmeiden päällysteiden lujuuden
kehittymistä tutkia laboratoriossa nopeutetusti ja määrittää PAB-V-päällysteiden
lopulliset lujuudet.

Tutkimuksissa vanhennetut koekappaleet valmistetaan kohdassa 3.2.1 kuvatulla
tavalla yksitellen. Käytetyssä vanhennusmenetelmässä tuoreet koekappaleet
asetetaan seulaverkoista tehdyille telineille vuorivillalla eristettyyn
alumiiniputkeen, jonka halkaisija on 40 cm ja korkeus 150 cm. Putkeen
puhalletaan 65 °C lämpöistä ilmaa. Putki suljetaan siten, että sen sisälämpötila
vakiintuu.

Kappaleiden säilytysaika vanhennuslaitteessa määräytyy sen mukaan, minkä
ikäistä päällystettä niiden toivotaan lujuudeltaan vastaavan. Tässä tutkimuksessa
vanhennusaikoina käytettiin 14 ja 21 vrk. Kolme viikkoa vanhennetun näytteen
toivottiin vastaavan 3 - 4 vuoden ikäistä päällystettä. Vanhennetut koekappaleet
temperoitiin lopuksi +5 °C lämpötilaan halkaisuvetolujuuden määrittämistä
varten.
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3.2.7  Varastokasamassan työstettävyyden tutkiminen

Emulsiopäällysteiden levitettävyyden arvioiminen laboratoriossa tehtävin
esitutkimuksin on tarpeen silloin, kun massaa säilytetään varastokasassa.
Kylmäsekoitteisten pehmeitten asfalttibetonien levitettävyys voi vaikeutua myös
tuoreena, jos emulsio ehtii murtua pitkälle ennen levittämistä esim. lämpimän
ilman tai pitkän kuljetusetäisyyden vuoksi. Työstettävyyden tutkimiseen antaa
aihetta myös tavoite PAB-V:n revittävyydestä. Tehdyn tutkimuksen yhteydessä on
selvitetty mahdollisuutta käyttää massan työstettävyyttä kuvaavaa
tutkimusmenetelmää, jolla pystytään laboratoriossa tehtävien esitutkimuksien
avulla ennakoimaan massan käyttäytymistä levitettäessä ja tiivistettäessä.

Menetelmänä käytetään Ruotsissa Nynäs Ab:n emulsiopäällysteillä käyttämää
tutkimusmenetelmää, jota on tässä tutkimuksessa kehitetty edelleen. Päällyste-
massan työstettävyys määritetään tässä tutkimusmenetelmässä asfaltinlevitintä
matkivalla laboratoriolaitteella, jota nimitetään massaviskometriksi (kuva 10).
Kokeessa mitataan maksimivoima, joka tarvitaan 20 mm paksuisen leveydeltään
vakion massakerroksen siirtämiseen 140 mm matka. Menetelmä soveltuu sekä
tuoreiden että varastoitujen massanäytteiden jäykkyyden tutkimiseen.

Laitteiston pääosat ovat moottori, auralevy, voima- ja siirtymäanturit, massa-
laatikko sekä piirturi. Laite on asennettu kiinteästi pöytään. Massalaatikon sivuilla
on irrotettavat apukiskot, joiden tasalle laatikko täytetään tutkittavalla näytteellä.
Apukiskojen korkeus auran alareunasta on 20 mm.

Kuva 10. Massan työstettävyyttä mittaava massaviskometri.

Aura kulkee 140 mm matkan vakionopeudella 10 mm/s työntäen samalla edellään
20 mm paksuista massakerrosta. Massan auran liikettä vastustava voima tulostuu
siirtymän funktiona. Siirtymä-voima-kuvaajasta määritetään tulosten laskemiseksi
maksimivoima.
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3.3  KOETIET

3.3.1  Koeteiden sijainti ja tutkitut koeosuudet

PAB-V-päällysteiden toiminnallisten ominaisuuksien tutkimiseen soveltuvien
laboratoriotutkimusmenetelmien soveltaminen on edellyttänyt laajaa koetie-
toimintaa. Koeteiltä saatu tieto ja kokemus ovat olleet keskeisessä asemassa
arvioitaessa eri tutkimusmenetelmien käyttökelpoisuutta ja asetettaessa
suunnittelussa ja laadunvalvonnassa käytettäviä raja-arvoja.

Tärkeimpinä muuttujina koeosuuksilla ovat olleet materiaalimuuttujat eli
materiaalien laatu ja määräsuhteet. Materiaalimuuttujien vaikutuksia voidaan
selvittää myös laboratoriossa, mutta koeosuuksien rakentaminen on antanut
mahdollisuuden tutkia myös ympäristön vaikutusta päällysteen ominaisuuksiin.
Tällaisia muuttujia ovat olleet esim. päällystystyön aikainen säätila tai alusta.
Materiaali- ja ympäristömuuttujien lisäksi on kokeilukohteissa päästy
vertailemaan massan sekoittamista kahdella eri työmenetelmällä sekä kylmä- ja
lämpösekoituksella.

Yhteensä PAB-V-koeteitä rakennettiin emulsiotekniikalla vuosien 1992 ja 1993
aikana runsaat 100 km. Taulukkoon 2 on koottu tehdyt pehmeät emul-
siopäällystekoetiet sideaineen jäykkyyden mukaan luokiteltuina. Lisäksi on
eroteltu uusiokokeilut RC-merkinnällä.

Taulukko 2. Emulsiotekniikalla tehtyjen PAB-V-koeteiden yhteispituudet (km).

Sideaineen viskositeetti, mm2/s
RC = uusiopäällyste

1992 1993 yhteensä

1 000 5,6 5,6

1 000, RC 0,5 0,5

1 500 2,3 14,6 16,9

1 500, RC 2,0 2,0

2 380 6,2 6,2

3 000 39,7 29,3 69,0

3 000, RC 1,1 1,1

PAB-V yhteensä 42,0 59,3 101,3

referenssi PAB-O 2,2 14,6 16,8

referenssi PAB-O, RC 2,5 2,5

kaikki yhteensä 44,2 76,4 120,6

Erilaisia koeosuuksia näillä koeteillä on yhteensä 79. Yleisimmin kokei-
luosuuksilla on ollut sideaineena V3000. Kokeiluihin on osallistunut kaikkiaan
kuusi tiepiiriä eri puolilta Suomea. Koetiepaikkakunnat on koottu kuvaan 11.
Laaja ja alueellisesti koko Suomen kattava koetieohjelma on ollut tärkeä osa
tutkimuskokonaisuutta.
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Kuva 11. Pehmeiden emulsiopäällysteiden kokeilupaikkakunnat 1992-93.



47

Keskeinen koetie tutkittaessa emulgoitavan bitumin viskositeetin vaikutusta
päällysteen ominaisuuksiin rakennettiin kesällä 1993 Halikkoon (kuva 11). Mt:llä
1835 Kumpula-Kemiö kokeiltiin kaikkia tutkimuksessa mukana olleita
viskositeetiltaan erilaisia sideaineita (1 000, 1 500 ja 3 000 mm2/s). Lisäksi
selvitettiin, mitä vaikutuksia kiviaineksen jakamisella 0 - 6 mm ja 6 - 16 mm
lajitteisiin on massan homogeenisuuteen kylmätekniikkaa käytettäessä. Koska
kiviaines ja emulsioiden amiinipitoisuudet pysyivät vakioina, antaa tämä
koekohde runsaasti tietoa jäykkyydeltään erilaisten pehmeiden emulsiopääl-
lysteiden vertailuun. Viskositeetin vaikutuksesta päällysteen toimintaan on saatu
tietoa myös Yläneeltä, jonne rakennettu koetie on ollut kiinnostava
poikkeuksellisen huonon vedenkestävyyden vuoksi.

Sideainepitoisuuden muutosten ja lämmittämisen vaikutusta päällysteen
ominaisuuksiin tutkittiin useissa koekohteista. Tärkeä koekohde näiden seikkojen
vaikutusta selvitettäessä ovat olleet Pyhtään Tuuskin paikallistien 14535
koeosuudet, joita tässä tutkimuksessa on ollut mahdollista seurata kahden vuoden
ajan.

Kaikki koetiet ja niille rakennetut koeosuudet selviävät liitteestä 1. Koska
koeosuuksien kokonaismäärä on noussut lähelle sataa, ei kaikkien osuuksien
tarkka esittely tässä yhteydessä ole tarkoituksenmukaista. Laajasta koeohjelmasta
on kuitenkin ollut hyötyä etsittäessä PAB-V:n käyttömahdollisuuksien rajoja.

Toisaalta suuri erilaisten käytettyjen materiaalien määrä on mahdollistanut
laboratoriomenetelmien soveltuvuuden testaamisen laajemmin ja tehnyt
tilastollisten tarkastelujen tekemisen luotettavammaksi /3, 31, 45, 57/.

3.3.2  Koeteiden rakentamisessa käytetyt työmenetelmät

Emulsiopäällysteiden valmistus tehdään emulsiomassa-asemalla. Siihen kuuluvat
sekoitusyksikkö ja sideaineen valmistamiseen tarvittava emulgointiyksikkö. Myös
valmista emulsiota on mahdollisuus käyttää, mutta kokeilun yhteydessä
emulgointi tehtiin yhtä poikkeusta lukuun ottamatta vasta koneaseman yhteydessä.
Materiaali- ja ympäristömuuttujien lisäksi kokeiltiin kahta erilaista työmenetel-
mää. Toisessa menetelmässä kaikki massat valmistettiin kylmätekniikalla ja
toisessa kiviaines lämmitettiin.

Jatkuvatoimisen sekoitusmenetelmän soveltuvuutta emulsiomassojen sekoittami-
seen tutkittiin kesällä 1993 Etelä-Suomessa Turun, Uudenmaan ja Hämeen tiepii-
reissä. Menetelmällä tehtiin emulsiopäällysteitä yhteensä noin 48 000 tonnia,
joista PAB-V-päällysteitä oli 32 000 tonnia. Urakoitsijana toimi Lemminkäinen
Oy, joka oli myös suunnitellut ja rakentanut massan jatkuvatoimisen sekoi-
tusaseman. Sekoitusasemana käytetty VEM 300-asema on valmistunut vuonna
1993. Sideaine emulgoitiin koneaseman yhteydessä, emulgointilaitteistona oli
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Ruotsista Nynäs Ab:lta vuokrattu Scanroadin valmistama SEP IN LINE 12 -
emulgointilaitteisto.

Kaikki koemassat tehtiin ilman lämmitystä. Kiviaineksena käytettiin kylmää ja
kosteaa kiviainesta, joka oli jaettu 0 - 6 mm ja 6 - 16 mm lajitteisiin. Kiviaineksen
jakamisen vaikutuksen selvittämiseksi vertailuosuus tehtiin jakamattomasta 0 - 16
mm soramurskeesta. Koska kiviaines oli jaettua, sideaine voitiin ruiskuttaa erik-
seen molempiin kiviaineslajitteisiin suurimpienkin rakeiden peittymisen
parantamiseksi. Jaettu kiviaines mahdollisti myös kahden viskositeetiltaan tai
murtumisnopeudeltaan erilaisen sideaineen käyttämisen samassa päällystemassas-
sa. Pehmeämmän sideaineen ruiskuttaminen hienompaan kiviaineslajitteeseen
paransi massan työstettävyyttä. Kiviaineksen jakamisesta oli hyötyä siten sekä
massan homogeenisuuden että työstettävyyden kannalta.

Kylmätekniikalla ei kokeiltu uusiomassojen valmistamista. PAB-V:n valmis-
tuksessa käytettyjen sideainepohjien viskositeetit olivat 1 000 - 3 000  mm2/s.

Annosperiaatteella toimivaa sekoitusmenetelmää kokeiltiin Kalottikone Oy:n
urakoimana. Menetelmässä sideaine lisätään jakamattomaan kiviainekseen ja
kiviaines lämmitetään turbo-menetelmällä 40 - 50 °C lämpötilaan. Kiviaineksen
lämmitystä ei ole välttämätöntä käyttää, ja vertailuosuuksia rakennettiin myös
kylminä. Tällä työmenetelmällä pehmeitä emulsiopäällysteitä tehtiin kesällä 1992
noin 32 000 tonnia ja kesällä 1993 noin 53 000 tonnia, josta PAB-V:n osuus oli 38
000 tonnia. Annosperiaatteella toimiva massan sekoitusasema MX-45E lämmitys-
järjestelmineen samoin kuin emulgointilaitteisto KAEU-25 ovat Kalottikone Oy:n
suunnittelemia ja rakentamia. Bitumiemulsio valmistetaan annoskohtaisesti, mikä
mahdollistaa materiaali- ja ympäristömuuttujien ottamisen huomioon tarkasti.

Vastaava sekoitusmenetelmä oli käytössä myös kokeilun ainoassa kohteessa, jossa
käytettiin Neste Oy:n emulgoimaa sideainetta. Koetie rakennettiin kesällä 1992
Pyhtäälle silloisen Kymen tiepiirin omana työnä. Koneasemana käytettiin Kalotti-
kone Oy:n öljysora-asemaa MX-30B, johon oli liitetty kiviaineksen lämmitysjär-
jestelmä.

Myös tällä menetelmällä tehtyjen emulsiopäällysteiden sideainepohjista
pehmeimmän viskositeetti 60 °C lämpötilassa oli 1 000 mm2/s jäykimmän    3 000
mm2/s. Osa koeosuuksista tehtiin uusiomassoista, joissa rouheena käytettiin PAB-
O-rouhetta 50 - 60 %. Uusiopäällysteitä tehtiin vain lämmitettyinä.
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3.3.3  Laadunohjaus- ja laadunvalvontatutkimukset

Vedenkestävyyttä tutkittiin kokeilukohteissa MYR-menetelmällä, jota käytetään
myös öljysoran laadunvalvonnassa. MYR-koe kuvaa lähinnä sideaineen kykyä
sitoa hienoainesta.

Rakeisuus ja sideainepitoisuus määritettiin uuttosuodatusmenetelmällä
päällystystöiden valvontaohjeiden mukaan.

Tasaisuuden arviointiin käytettiin IRI-tasaisuusmittaria. Mittaukset tehtiin
päällystystöiden työselityksen mukaisesti.

Tyhjätilamittauksia tehtiin Troxler-mittarilla. Mittausten tarkoituksena oli verrata
laboratoriossa valmistettujen koekappaleitten tiheyksiä päällysteissä toteutuneisiin
tiheyksiin. Tyhjätilan määrittäminen päällystenäytteistä ei ollut mahdollista, sillä
päällysteet olivat liian pehmeitä porattaviksi tai sahattaviksi.

3.3.4  Tiehöylän tappiterällä repimistä jäljittelevä tutkimus-
menetelmä

Emulsiotekniikalla tehtyjen PAB-V-päällysteiden karhittavuutta selvitettiin
repimällä niitä henkilöauton perässä vedettävällä revintälaitteella (kuva 12).
Tappiterää muistuttavalla revintälaitteella mitattuja revintävastuksia verrattiin eri
ikäisillä öljysorilla havaittuihin vastaaviin arvoihin. Revintävastusmittari
kehitettiin ja rakennettiin tutkimuksen yhteydessä pehmeiden päällysteiden
muokattavuuden arviointiin, joten se soveltuu käytettäväksi kaikilla pehmeillä
päällysteillä /24/.

Päällysteen jäykkyyttä arvioidaan revintävastuksen avulla. Vastusta mitataan
vetämällä auton perässä mittavaunua, joka tietyllä kuormituksella painaa tiehöylän
tappiterää muistuttavaa terää kohtisuorassa päällystettä vasten (kuva 12).

Kuormana käytettiin mittavaunua painolaattoineen, joiden massa yhteensä on noin
200 kg. Terät ovat  terästangosta valmistettuja sauvoja, joiden halkaisija on 10
mm, kokonaispituus 87 mm ja joiden toinen pää on muotoiltu kartiomaiseksi.
Terä lyödään aluksi 17 - 18 mm syvyyteen, päällysteen pinnasta, jossa vaunun
paino pitää sen revinnän ajan /24/.

Vetoauton ja mittavaunun väliin kiinnitetään revintävastusta mittaava vaaka (kuva
12). Lisäksi tarvitaan lämpömittari päällysteen pinnan lämpötilan mittaamiseen ja
videokamera, jolla vaa'an näyttö revinnän edetessä tallennetaan. Kerätty
mittausaineisto puretaan myöhemmin nauhalta. Kameraan liitetään aikalaskuri,
joka mahdollistaa revintänopeuden laskemisen, kun päällysteeseen on merkitty 
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pituusmitta-asteikko. Työn tekeminen vaatii kahta henkilöä, joista toinen ajaa
vetoautoa ja toinen tallentaa mittauksen tulokset videonauhalle /24/.

Kuva 12. Revintävastusmittarin kaaviokuva. Kuvan yläosassa revintävastusmittari
on mittausvalmiudessa, alemmassa näkyy terän kiinnitystapa.

Päällysteen tulee mittauskohdassa olla mahdollisimman tasainen ja ehjä. Revittävä
matka on 5 - 7 m, ja revittävä kohta valittiin poikkileikkauksesta ajokaistalta
ajourien välistä. Päällysteen pintalämpötilan täytyy olla yli +10 °C.
Kylmemmässä lämpötilassa mittausvaunun kuormitus ei riitä pitämään terää
päällysteessä halutulla syvyydellä /24/.

Kokeen tuloksena saadaan revintävastus tietyssä lämpötilassa, jolla tarkoitetaan
päällysteen pinnan lämpötilaa. Tulos ilmoitetaan joko maksimiarvona tai
laskemalla keskiarvo 1 - 5 metrin väliltä mittauksen alkupisteestä lukien.
Keskiarvon laskemiseksi luetaan videonauhalta revintävastus 0,2 sekunnin välein.
Koska vastuksen mittaamiseen käytetään vaakaa, on mittaustuloksen yksikkönä
kilogramma. Mittaustuloksesta lasketaan revintävastus eli voima, jolla päällyste
vastustaa revintälaitteen liikettä.
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3.3.5  Koeteiden vaurioinventoinnit

Koska koeteitä rakennettiin neljälletoista paikkakunnalle yhteensä yli 100 km, ei
tämän tutkimuksen tekijällä ole ollut mahdollista tehdä järjestelmällistä
vauriokartoitusta kaikille koepäällysteille. Koeteiden vaurioitumista ovat
tarkkailleet kuitenkin tiepiirit, jotka ovat ilmoittaneet havainnoistaan. Keväällä
1994 tehtiin tiepiirien toimesta järjestelmällinen vaurioinventointi kaikilla
koeosuuksilla. Tiepiirit kartoittivat vauriot kokeilua varten suunnitellun ohjeen
mukaan, jotta eri koeteiltä kerätty tieto olisi yhteismitallista /15/.

Lisäksi tässä tutkimuksessa tarkastettiin huolella Halikossa päällystetty tieosuus
Mt 1835 Kumpula-Kemiö, jossa kokeiltiin viskositeetiltaan erilaisia
bitumiemulsioita, tutkittiin jaetun ja jakamattoman kiviaineksen vaikutuksia
päällysteeseen ja lisäksi rakennettiin vertailuosuus öljysorasta.

3.4  MATERIAALIT

3.4.1  Kiviainekset

Laboratoriotutkimukset suunnattiin siten, että tässä tutkimuksessa tarvittavien
tulosten ohella saataisiin koeteiden suunnittelua ja rakentamista palvelevaa tietoa.
Tästä syystä laboratoriokokeissa käytettiin samoja kiviaineksia kuin koeteillä.
Kiviainekset olivat öljysorakiviaineksina käytettyjä paikallisia sora- ja
kalliomurskeita. Laboratoriotutkimuksissa mukana oli yhteensä 16 kiviainesta,
joista neljä oli kalliomurskeita ja loput soramurskeita. Kiviainekset oli murskattu
öljysoran rakeisuuskäyrän ohjealueen mukaisiksi. Öljysoran ja PAB-V:n
kiviainesten rakeisuus on samanlainen /6/.

Laboratoriossa tehdyissä massakokeissa käytettiin kullekin kiviainekselle
määritettyä murskausaikaista keskiarvorakeisuutta. Liitteeseen 1 on koottu
kiviainesten ominaisuuksia kuvaavia tunnuslukuja.

3.4.2  Emulgoitavat bitumit ja lisäaineet

Emulgoitavina bitumeina käytettiin sekä laboratoriossa että koekohteissa pehmeitä
tiebitumeja V1000, V1500 ja V3000. Lisäksi valmistettiin yhdessä
koetiekohteessa sideainetta, joka sekoitettiin kahdesta bitumipohjasta suhteessa
2/3 V1500 ja 1/3 V6000. Lopullinen laskennallinen viskositeetti oli 2 380 mm2/s.
Emulgoitujen bitumien viskositeetit valittiin vastaamaan eri-ikäisten öljysorien
sideaineiden viskositeetteja. Jäykimmällä tutkimuksessa mukana olleella
sideaineella tavoiteltiin jäykkyyttä, jonka bitumiöljy saavuttaa, kun kaikki
haihtuvat liuottimet ovat poistuneet siitä.
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Vuoden ikäisistä päällystenäytteistä määritettiin Neste Oy:n bitumitutkimusla-
boratoriossa sideaineen viskositeetti +60 °C:ssa. Sideaineiden jäykkyys vuoden
kuluttua päällystämisestä oli taulukossa 3 esitetyn mukainen.

Taulukko 3. Sideaineiden viskositeetit määritettyinä vuoden ikäisistä päällys-
tenäytteistä.

Kiviaine
s

Päällyste-
tyyppi

Sideaine Sek.lämpötila
 (kylmä/lämmin)

Viskositeetti
(mm2/s)

Pyhtää PAB-V V3000 K 5 190

Pyhtää PAB-V V3000 L 5 660

Pyhtää PAB-O BÖ 2 L 3 100

Yläne PAB-V V3000 L 5 750

Yläne PAB-V V1500 L 2 890

Kaikissa kokeilukohteissa ja laboratoriotutkimuksissa käytetyissä bitumiemul-
sioissa sideaineena oleva bitumi oli tislattu venäläisestä raaka-aineesta.

Bitumipohjassa käytettiin diamiinitartuketta Raisamin DT. Emulsion murtumista
säädellään emulgaattorin määrää ja emulsion pH-arvoa muuttamalla.
Emulgaattoreina koekohteiden sideaineina käytetyissä emulsioissa oli joko
Raisemul BG tai Lilamuls EM 24, EM 26 tai EM 44, laboratoriokokeissa
käytetyissä emulsioissa Raisemul BG. Happona käytettin teknistä suolahappoa,
jonka väkevyys oli 32 - 33 %. Emulsion valmistuksessa bitumiemulsion pH-arvo
säädettiin välille 1,7 - 2.

Referenssinä käytettiin sekä koekohteissa että laboratoriotutkimuksissa öljysoraa,
jonka sideaineena oli BÖ 2T ja tartukepitoisuus 1,3 %.

3.4.3  Bitumiemulsiot

Kaikissa käytetyissä emulsioissa vettä oli n. 1/3 ja bitumia n. 2/3 emulsion
kokonaispainosta. Taulukossa 4 on esitetty laboratoriokokeissa käytettyjen
emulsioiden haihdutusjäännökset sekä tartuke- ja emulgaattoripitoisuudet.
Sideainepitoisuudella tarkoitetaan emulsion murruttua päällysteeseen jäävän
bitumin osuutta massan painosta.

Neste Oy toimitti kokeilukohteisiin eri koeosuuksia varten viskositeetiltaan
erilaiset sideainepohjat emulgoitaviksi koneaseman yhteydessä siirrettävällä
emulgointilaitteistolla.

Laboratoriokokeissa käytetyt sideaineet olivat kaikki Neste Oy:n laboratoriossa
laboratoriokäyttöön tarkoitetulla emulgointilaitteistolla valmistettuja (taulukko 4).
Perussideaineina käytettiin emulsioita BE-PAB1 ja BE-PAB3, joissa
bitumipohjan tartukepitoisuus oli 0,4 % ja emulgaattoria oli lisätty 0,3 %.
Suppeammin tutkimuksessa käytettiin myös bitumiemulsioita, jotka poikkesivat
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perussideaineista emulgoitavan bitumin viskositeetin, tartukemäärän tai
emulgaattoripitoisuuden perusteella.

Taulukko 4. Laboratoriokokeissa käytetyt bitumiemulsiot.

Sideaine Haihdutus-
jäännös (%)

Tartuke-
pitoisuus (%)

Emulgaattori-
pitoisuus (%)

Amiinipitoisuus
 yhteensä (%)

V1000 62,2 0,30 0,30 0,78

V1500 64,5 0,40 0,30 0,87

V1500 64,8 0,40 0,30 0,86

V3000 63,3 0,00 0,15 0,24

V3000 63,8 0,00 0,30 0,47

V3000 63,4 0,00 0,50 0,79

V3000 62,4 0,30 0,30 0,78

V3000 65,6 0,40 0,30 0,86

V3000 65,0 0,40 0,30 0,86

V3000 63,5 0,80 0,30 1,27

Tartukkeen määrä ilmoitetaan painoprosentteina bitumin määrästä ja emul-
gaattoripitoisuus painoprosentteina koko emulsion määrästä. Emulsion murruttua
emulgaattoriksi lisätty amiini toimii tartukkeen tapaan. Kun haihdutusjäännös oli
keskimäärin 65 %, oli laboratoriokokeissa käytetyn perussideaineen lopullinen
laskennallinen tartukepitoisuus n. 0,85 %. Todellinen sideaineeseen jäävän
amiinin määrä on kuitenkin tätä laskennallista arvoa alhaisempi, sillä osa
emulgaattorina lisätystä amiinista poistuu emulsioveden mukana. Absoluuttista
päällysteestä poistuvan amiinin määrää ei voitu mitata, mutta sen suhteellinen
osuus emulgaattorin määrästä on sitä pienempi mitä vähemmän emulgaattoria
käytetään.

Murtumisajan vaikutusta tutkittaessa säädettiin emulgaattoripitoisuutta välillä
0,15 - 0,6 %. Emulgaattoria vain 0,15 % sisältävän bitumiemulsion stabiliteetti oli
niin alhainen, että emulsio murtui muutamassa vuorokaudessa säilytysastiaan.
Vedenkestävyystutkimuksissa käytetyissä sideaineissa muuttujana oli
tartukepitoisuus, joka oli 0 - 0,6 %.

3.5  YHTEENVETO LABORATORIO- JA KENTTÄKOKEISTA

Pehmeiden emulsiopäällysteiden suhteituksen kehittämiseksi ja lujuuden kasvun
sekä vedenkestävyyden selvittämiseksi on ollut tarpeen tehdä laboratoriossa
kokeita useilla menetelmillä. Pääpaino on emulsiomassoille tehtävissä kokeissa,
mutta myös pelkän kiviaineksen ominaisuuksia tutkitaan vedenkestävyyteen
vaikuttavia seikkoja selvitettäessä.

Seuraavissa taulukoissa 5, 6 ja 7 esitetään laboratoriotutkimukset, jotka ovat
tarpeen PAB-V-päällysteiden suunnittelumenetelmien kehittämiseksi ja
päällysteiden toiminnallisten ominaisuuksien selvittämiseksi (vertaa kuva 1).
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Taulukko 5. Suhteitusmenetelmän kehittämiseksi tehtävät kokeet.

                   KOEKAPPALEITTEN VALMISTUS   KAT
                   Staattinen puristus     Kiertotiivistys       <0,074

Kiviaines V1000 V1500 V3000 V1000 V1500 V3000

Lamminkangas x x

Pirttikoski x x

Kotakangas x x

Sorveus x x

Sieravaara x x

Yläne x x x

Yllikkälä x x

Pyhtää x x

Haapamaa x x

Kulkujoki x x

Orresokka x x

Lukkarinmäki x x

Ristivuori x x

Tupuri x x x x x x x

Veskala x x

Hailuoto x

Taulukoista 5, 6 ja 7 ilmenee käytettävät tutkimusmenetelmät ja menetelmä-
kohtaisesti käytettävät materiaalit. Pehmeiden emulsiopäällysteiden suhteituksen
kehittäminen edellyttää koekappaleitten valmistamista ja tilavuussuhteiden
määrittämistä samoista materiaaleista lisäksi eri sideainepitoisuuksilla.

Lujuutta tutkitaan halkaisuvetolujuusmenetelmällä eri ikäisistä näytteistä
(taulukko 6). Eroavaisuuden näytteiden säilytyksessä ilmenevät tarkemmin
tulosten yhteydessä kohdassa 4.2.

Lisäksi selvitetään mahdollisuutta vanhentaa koekappaleita laboratoriossa.
Vanhennuksessa tutkitaan kolmesta eri kiviaineksesta valmistettavia koekap-
paleita, joita vanhennetaan ennen lujuuden määritystä 14 ja 21 vrk. Sideaineina
käytetään pehmeitä bitumeita V1000, V1500 ja V3000.
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Taulukko 6. Lujuuden kasvun tutkimiseksi tehtävät kokeet.

  HALKAISUVETOLUJUUS (kPa)
    1 vrk              14 vrk           150 vrk                varastokasa

Kiviaines V100
0

V150
0

V300
0

V150
0

V300
0

V100
0

V150
0

V300
0

V150
0

V300
0

Lammink. x x x

Pirttikoski x x x x

Kotakangas x x x x

Sorveus x x x

Sieravaara x x x

Yläne x x x x x x x x

Yllikkälä x x x

Pyhtää x x x x

Haapamaa x

Kulkujoki x

Orresokka x

Lukkarinmäki x

Ristivuori x

Tupuri x x x x x x

Veskala x

Hailuoto x

Vedenkestävyyttä tutkitaan lukuisilla kiviaines- ja massakokeilla (taulukko 7).
Öljysorallekaan ei ole vakiintunut luotettavaa vedenkestävyyden  määritys-
menetelmää, mikä lisää tässä tutkimuksessa käytettävien menetelmien luku-
määrää. Mahdollisuus vedenkestävyyden selvittämiseen  raaka-aineista ilman
massakokeita on mukana tässä tutkimuksessa.

Tutkimuksen tavoite kehittää suunnitteluvalmiudet oljysoran kaltaiselle
emulsiotekniikalla valmistettavalle PAB-V-päällysteelle edellyttää lukuisten
erilaisten laboratoriotutkimusten tekemistä. Pehmeiden emulsiopäällysteiden
suunnittelumenetelmiä ei ole ennen tätä tutkimusta selvitetty lainkaan, joten
tutkimuksessa ei ole ollut käytettävissä ennalta yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä
tai muuta aineistoa. Tästä syystä käytettävien laboratoriotutkimusmenetelmien
määrä on kasvanut resursseihin nähden suureksi.
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Taulukko 7. Vedenkestävyyden tutkimiseksi tehtävät kokeet.

Kiviaines Om. pa Ads. Miner. Zeta-
pot.

Pinta-
hap.

Mär-
käs.

TL RO-
WO

MYR

Lammink. x

Pirttikoski x x x x

Kotakangas x

Sorveus x

Sieravaara x

Yläne x x x x x x x

Yllikkälä x x x x x x x x

Pyhtää x x x x

Haapamaa x x x

Kulkujoki x x x

Orresokka x x x x x x x

Lukkarinmäki x x x x x x

Ristivuori x x x x x x x x x

Tupuri x x x x x x x x

Veskala x x x

Hailuoto x x x

Laboratoriokokeiden ja käytännön yhteyden todentaminen edellyttää yhteyttä
laboratoriokokeiden ja koeteiden välillä. Rakennettavien koeteiden materiaali- ja
työtekniikkavalintoihin ei tutkijalla ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa. Tästä
syystä tarve sitoa laboratoriokokeet koeteihin ohjaa laboratoriokokeissakokeissa
käytettävien materiaalien valintaa.

Koeteillä seurataan päällysteiden tasaisuuksia ja vaurioitumista ensimmäisten
vuosien aikana. Vaurioitumisen syyt jaetaan halkeamiin, purkaumiin ja reikiin.
Koepäällysteillä pyritään selvittämään eri muuttujien vaikutuksia päällysteen
kestoikään.

Suuri koemenetelmien, materiaalien ja koeteiden määrä heikentää tulosten
yleistettävyyttä, mikä ilmenee luvussa 4 esitettyjen tulosten tarkastelussa. Lyhyt
koeteiden seuranta-aika asettaa rajoituksia koeteistä saataville tuloksille. Tässä
tutkimuksessa tehtäviä kokeita olisi tästä syystä osin täydennettävä päätelmien
yleistettävyyden parantamiseksi. Koska pehmeiden emulsiopäällysteiden
toiminnallisista ominaisuuksista tai suunnittelumenetelmistä ei ole lainkaan
aikaisempaa tutkimusaineistoa, tuovat puutteellisetkin koesarjat uutta tietoa ja
suunnitteluvalmiuksia.
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4  TUTKIMUSTEN TULOKSET JA NIIDEN
TARKASTELU

4.1  PEHMEITTEN EMULSIOPÄÄLLYSTEIDEN
TILAVUUSSUHDETUTKIMUKSET

4.1.1  Yleistä

Suhteituksen tarkoituksena on määritellä päällystemassassa käytettävien materiaa-
lien laadut ja määräosat. Suhteituksella määritellään päällystemassan koostumus
sellaiseksi, että päällysteelle asetetut tavoitteet saavutetaan. Pehmeiden
emulsiopäällysteiden suhteitus tehtiin laboratoriossa valmistetuista koekappaleista
mitattujen tilavuussuhdetietojen perusteella. Lähtökohtana olivat
Asfalttipäällysteiden tutkimusohjelmassa (ASTO) pehmeiden päällysteiden
laboratoriosuhteituksesta saadut kokemukset. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut
tilavuussuhdetietoihin perustuvan suhteituksen kehittäminen edelleen pehmeille
emulsiopäällysteille sopivaksi ja PAB-V:n optimaalisen kiviaineksen tyhjätilan
täyttöasteen määrittäminen koeteillä tehtyjen havaintojen avulla /43/.

Kiviaineksen ominaisuuksista valmiin päällysteen kannalta keskeisiä ovat sen
rakeisuus ja laatu. Laadulla ymmärretään kiviaineksen mineraalikoostumusta,
huokoisuutta ym. ominaisuuksia, jotka määräytyvät kiviaineksen syntyhistoriasta.
Kiviaineksen laatuun ei yleensä voida vaikuttaa, vaan se määräytyy paikallisten
olojen mukaan. Niiden kiviaineksen ominaisuuksien tutkimustuloksia, jotka
vaikuttavat kiviaineksen ja bitumiemulsion yhteensopivuuteen, käsitellään
kohdassa 4.3.

Kiviaineksen rakeisuuden valintaan vaikuttavat tavoiteltu päällysteen tyhjätila ja
sideainepitoisuus. Kiviaineksen rakeisuutta muuttamalla on mahdollista vaikuttaa
kiviaineksen tyhjätilaan. Suuri tyhjätila jättää päällysteen avoimeksi, ja pienen
tyhjätilan seurauksena on taas sideaineen pintaannousuvaaran kasvu.

Suhteituksessa optimisideainepitoisuus määritetään täyttöasteen perusteella.
Koska käytettyjen sideaineiden bitumipohjan viskositeetti vaihteli välillä      1 000
- 3 000 mm2/s, oli aluksi järkevää pyrkiä PAB-V:llä öljysoralla sopivaksi
havaittuun täyttöasteeseen. Täyttöasteen tarkentaminen tehtiin myöhemmin
koeteiltä saatavien havaintojen perusteella. Koska kokeiluissa käytettyjen
kiviainesten rakeisuudet noudattivat öljysoran rakeisuuskäyrää, laborato-
riosuhteituksissa pyrittiin aluksi seuraaviin öljysoralle määriteltyihin ohjearvoihin
/43, 53/:

Kiviaineksen tyhjätila (KAT) 18 - 21 %
Päällysteen tyhjätila (TT) 10 - 14 %
Täyttöaste (TA) 35 - 40 %.
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4.1.2  Puristamalla valmistetuista koekappaleista mitatut
tilavuussuhdetiedot

Ennen koeteiden rakentamista tehtiin laboratoriossa koekohteiden kiviaineksista
koekappaleita, joista mitattujen tilavuussuhdetietojen perusteella side-
ainepitoisuuden optimi määritettiin. Sideaineina käytettiin Neste Oy:n labora-
toriossa valmistettuja bitumiemulsioita, joiden lämpötila oli massaa sekoitettaessa
+40 °C. Suhteitusta varten koekappaleita tehtiin kahdella tai kolmella eri side-
ainepitoisuudella siten, että öljysoralla sopivaksi havaittu täyttöaste saavutettiin.
Sideainepitoisuuden ja sideaineen viskositeetin lisäksi tutkittiin kiviaineksen
vesipitoisuuden ja massan sekoituslämpötilan vaikutuksia massan
homogeenisuuteen, tiivistyvyyteen ja päällysteen alkustabiliteettiin.

Kesällä 1992 PAB-V-koeteillä käytettiin sideaineena pääasiassa pehmeää bitumia
V3000 emulgoituna, ja koeteitä varten ennakkotutkimuksena tehdyissä
suhteituksissa käytettiin tästä syystä bitumiemulsiota BE-PAB3 (taulukko 8).
Tartuketta sideaineessa oli 0,4 % ja emulgaattoria 0,3 %. Tilavuussuhdetiedot
valittiin määritettäviksi kaikilla koeteillä käytetyillä kahdeksalla kiviaineksella ja
kahdella sideainepitoisuudella 3,45 % ja 3,75 %. Viidellä kiviaineksella suhteitus
tehtiin lisäksi kahdella kiviaineksen vesipitoisuudella 2 % ja 3 %. Suhteituksia
varten koekappaleitten massat sekoitettiin huoneenlämpöisinä.

Taulukko 8. Kesän 1992 koeteiden kiviaineksista tehdyistä koekappaleista mitatut
tilavuussuhdetiedot (%).

Sideaineena BE-PAB3

vesipitoisuus 3 %        sideainepit. 3,45 %     sideainepit. 3,75 %

Kiviaines KAT TT TA KAT TT TA

Lamminkangas 21,2 13,7 35,1 20,9 12,7 39,2

Pirttikoski 21,6 14,2 34,1 21,2 13,1 38,2

Kotakangas 20,8 13,2 36,5 20,9 12,7 39,4

Sorveus 23,2 15,8 31,8 22,2 14,0 36,8

Sieravaara 20,7 13,2 36,1 20,7 12,6 39,4

Yläne 21,2 13,5 36,7 21,5 13,1 39,1

Yllikkälä 22,2 13,9 37,2 22,1 13,1 40,9

Pyhtää 21,9 14,5 33,5 21,7 13,7 37,0

vesipitoisuus 2 %        sideainepit. 3,45 %     sideainepit. 3,75 %

Kiviaines KAT TT TA KAT TT TA

Lamminkangas 21,9 14,6 33,4 20,6 12,4 39,7

Pirttikoski 21,7 14,4 33,6 21,2 13,2 37,9

Kotakangas 20,0 12,5 35,5 21,0 12,8 38,9

Yllikkälä 22,1 13,9 37,0 21,8 12,8 41,3

Pyhtää 22,5 15,3 32,0 22,1 14,235,8
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Kesällä 1992 tehtyjen päällysteiden lujuuksista saatujen kokemuksien perusteella
siirryttiin kesällä 1993 käyttämään bitumiemulsion BE-PAB3 ohella myös
pehmeämpiä sideaineita, joissa bitumipohjan viskositeetti oli 1 000 ja 1 500
mm²/s. Suhteituksissa siirryttiin vastaavasti käyttämään emulsiota BE-PAB1.
Suhteitukset pyrittiin tekemään joustavammin kiviaineskohtaisesti;
tilavuussuhteet määritettiin aluksi kahdella sideainepitoisuudella, ja saatuja
tuloksia tarkennettiin tarvittaessa vielä lisämäärityksin.

Jotta tulokset olisivat mahdollisimman hyvin keskenään vertailukelpoisia, ei
emulsion tartuke- tai emulgaattoripitoisuutta muutettu kiviaineksen vaihtuessa.
Kaikissa suhteituksissa käytetyissä sideaineissa tartuketta oli 0,4 % ja
emulgaattoria 0,3 %. Kiviaines kasteltiin 3 % vesipitoisuuteen. Massojen
sekoituslämpötila valittiin koepäällysteissä toteutuvien sekoituslämpötilojen
mukaan; kylminä sekoitettavien massojen kiviaines oli laboratoriossa sekoitet-
taessa +5 °C ja lämpiminä sekoitettavien +50 °C. Taulukosta 9 ilmenevät BE-
PAB1:lla tehtyjen suhteitusten tulokset. Sekoituslämpötila on merkitty K=kylmä
ja L=lämmin.

Taulukko 9. Kesän 1993 koetiekiviaineksista suhteitusta varten tehdyistä
koekappaleista mitatut tilavuussuhdetiedot (%).

Sideaineena BE-PAB1

 Sideainepit. 3,20 % 3,30 % 3,40 %

Kiviaines KAT TT TA KAT TT TA KAT TT TA

Haapamaa L 19,6 12,4 36,6

Kulkujoki L 21,7 14,2 34,7

Orresokka L 20,9 14,0 33,4

Lukkarinmäki K 23,2 16,0 31,1

Ristivuori K 20,2 13,1 35,1  

Tupuri SrM K 22,2 15,4 30,7 22,1 14,0 34,3

Veskala L 21,6 14,6 32,6 22,0 14,1 33,9

 Sideainepit. 3,50 % 3,60 % 3,70 %
Kiviaines KAT TT TA KAT TT TA KAT TT TA

Haapamaa 19,6 11,7 40,1

Kulkujoki 21,6 13,6 37,1 20,5 11,9 42,1

Orresokka 21,0 13,4 36,2 20,6 12,5 39,5

Lukkarinmäki 22,6 14,9 34,1 22,0 13,9 36,7

Ristivuori 19,8 12,1 39,2 19,1 10,8 43,4

Tupuri SrM 21,6 13,8 36,3

Veskala 21,5 13,6 36,8

Lisäksi vuonna 1993 tehtiin kahdessa koekohteessa myös uusiopäällysteitä, joissa
käytettiin PAB-O-rouhetta 45 - 60 % ja lisäsideaineena emulgoitua pehmeää
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bitumia V1500. Lisäkiviaineksena oli 0 - 16 mm sora- tai kalliomurske.
Uusiomassat sekoitettiin lämpiminä. Myös pehmeiden uusiopäällysteiden
suhteitukset tehtiin edellä kuvatulla tavalla (taulukko10).

Taulukko 10. Uusiopäällysteiden suhteitustulokset.

RC 45%, lisäsideaineena BE-PAB1

Sideainepit. 3,20% 3,40 % 3,60 %

Kiviaines KAT TT TA KAT TT TA KAT TT TA

Hailuoto 19,4 12,1 37,6 20,9 13,2 37,9 21,3 13,1 38,3

RC 60%, lisäsideaineena BE-PAB1

Sideainepit. 3,10% 3,30 %

Kiviaines KAT TT TA KAT TT TA

Haapamaa 18,6 11,5 38,3 18,4 10,8 41,4

Taulukoissa 8-10 on esitetty eri sideainepitoisuuksilla koekappaleista määritetyt
tilavuussuhdetiedot kiviaineksittain. Koekappaleita valmistettiin kolme
rinnakkaista jokaista suhteitusta varten, ja esitetyt lukuarvot ovat kolmen
rinnakkaisen tuloksen keskiarvoja. Menetelmän toistettavuutta käsitellään
virhetarkastelun yhteydessä kappaleen lopussa.

Kiviaineksen tyhjätila, päällysteen tyhjätila ja täyttöaste on laskettu kaavoilla 2, 3
ja 4. Kiviaineksen tyhjätila oli tutkimuksessa mukana olleilla kiviaineksilla 19,6 -
23,2, eli oli suurimmillaan noin 10 % öljysoran kiviainekselle asetettua raja-arvoa
korkeampi. Sekoituslämpötilalla ei ollut vaikutusta massan tiivistyvyyteen
hydraulisesti puristetuilla koekappaleilla. Sekoituslämpötilan ja kiviaineksen
tyhjätilan väliseksi korrelaatioksi 3,5 % sideainepitoisuudella saatiin -0,25. Kun
sideaineena käytetään pehmeää bitumia, tiivistyvyyden kannalta massan
lämpötilaa merkittävämpiä ovat kiviaineksen ominaisuudet. Suurten kiviaineksen
tyhjätilojen seurauksena myös tyhjätilat jäivät öljysoralle asetettuihin
tavoitearvoihin nähden suuriksi ja toivotun täyttöasteen saavuttaminen vaati
suuremman sideainepitoisuuden tällaisista kiviaineksista valmistetuilla massoilla.

Öljysorarouhe paransi massojen tiivistyvyyttä korkean hienoainespitoisuutensa
ansiosta. Haapamaan soramurskeesta valmistetussa massassa kiviaineksen
tyhjätila jäi yhden prosenttiyksikön suuremmaksi kuin massassa, jossa oli 60 %
öljysorarouhetta. Vertailua vaikeuttaa se, että öljysorarouheen kiviainesta ja sen
tyhjätilaa ei tunneta.

Tuoreen massan täyttöaste on suuri, 80 - 90 % ennen veden poistumista massasta
(kuva 14). Kun kiviaineksen vesipitoisuus on 3 %, on tuoreen päällysteen
huokosissa olevasta vedestä n. 2/3 kiviaineksessa ollutta vettä ja 1/3 emulsiosta
sen murtuessa vapautunutta vettä. Jos kiviaines on hyvin kosteaa, 5 - 6 %, voi
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täyttöaste välittömästi levittämisen ja tiivistämisen jälkeen nousta 100 %:iin.

Suhteituksen kannalta merkityksellinen on päällysteeseen veden poistuttua jäävä
sideaineen määrä. Päällyste ei koskaan kuivu täysin, vaan pidemmän kuivan
jakson jälkeenkin mitattiin päällystämistä seuraavana kesänä päällysteen
vesipitoisuudeksi 0,4 - 0,7 %. Täyttöastetta laskettaessa on kuitenkin otettu
huomioon vain sideaineen täyttämä tila, sillä veden määrä muuttuu valmiissa
päällysteessä säätilan mukaan.

Laboratoriokokeiden mittaustuloksista laskettuja tilavuussuhdetietoja oli
käytettävissä korkeintaan kolmella eri sideainepitoisuudella. Mahdollisuutta
interpoloida tilavuussuhdetidot mittaustuloksien väliin jäävillä sideainepitoi-
suuksilla tutkittiin Tupurin soramurskeella. Tällä kiviaineksella koekappaleita
valmistettiin eri sideainepitoisuuksilla 0,1 %-yksikön välein ja tilavuussuhdetiedot
määritettiin kuten edellä. Mitattujen pisteiden kautta sovitettiin regressiosuorat ja
laskettiin korrelaatiot (kuva 13).

Kuva 13.  Kuudella sideainepitoisuudella näytteistä määritetyt tilavuussuhde-
tiedot Tupurin soramurskeella ja pisteisiin sovitetut regressiosuorat.

Käytetyllä kiviaineksella tilavuussuhteet KAT, TT ja TA muuttuvat päällysteessä
likimain lineaarisesti sideainepitoisuuden funktiona tutkitulla sideainepitoisuuden
vaihteluvälillä 3,2 - 3,7 %. Tämä havainto on yleistetty koskemaan kaikkia
pehmeitä asfalttipäällysteitä, koska erot kiviainesten rakeisuuksissa ja
sideaineiden jäykkyyksissä ovat pieniä. Tilavuussuhdetiedot voidaan riittävällä
tarkkuudella approksimoida interpoloimalla, kun samalla kiviaineksella tunnetaan
vähintään kaksi eri sideainepitoisuuksilla määritettyä mittaustulosta.
Tilavuussuhteiden muutosnopeus, jota kuvassa 13 esittää suorien
kulmakertoimien suuruus, on riippuvainen kiviaineksen tyhjätilasta. KAT:n
kasvaessa on samalla sideainepitoisuuden muutoksella pienenevä vaikutus
tyhjätilaan ja täyttöasteeseen, koska sideainepitoisuus lasketaan paino-% näytteen
massasta. Kiviaineksilla, joilla suhteituksia tehtiin, oli sideainepitoisuuden kasvun
vaikutus massan tiivistyvyyteen toisistaan poikkeava.
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Koekappaleista kaavoilla 2, 3 ja 4 laskettujen tilavuussuhdetietojen, kiviaineksen
tyhjätilan, päällysteen tyhjätilan ja täyttöasteen perusteella kullekin koetieki-
viainekselle määritettiin toivotun täyttöasteen antava sideainepitoisuus 0,1 %-
yksikön tarkkuudella. Suhteituksen ohjearvot on esitetty taulukossa 11.
Suhteituksessa pyrittiin täyttöasteeseen, joka olisi keskellä öljysoralle asetettua
tavoitealuetta 35 - 40 % eli noin 37 %. Tarvittaessa tilavuussuhdetiedot
interpoloitiin edellä esitetyllä tavalla. 

Toteutuneen sideainepitoisuuden poikkeama tavoitepitoisuudesta (taulukko 11)
johtuu osin sideaineen annostelussa esiintyneistä ongelmista. Sideainepitoisuutta
nostettiin toisinaan myös tarkoituksella koemassojen ulkonäön, lähinnä heikon
peittoasteen perusteella. Toteutuneena sideainepitoisuutena on ilmoitettu
kenttälaboratoriossa uuttosuodatuksella määritettyjen sideainepitoisuuksien
keskiarvo.

Taulukko 11. Suhteitukseen perustuvat ohjesideainepitoisuudet (TA 37 %) ja
koeteillä toteutuneet sideainepitoisuudet eri kiviaineksista valmistetuilla
päällysteillä.

  BE-PAB3                            BE-PAB1

Kiviaines/
koetiet 1992

Ohjesidea.-%
(TA 37 %)

Toteutunut
sidea.-%

Kiviaines/
koetiet 1993

Ohjesidea.-%
(TA 37 %)

Toteutunut
sidea.-%

Lammink. 3,6 3,4 Haapamaa 3,2 3,4

Pirttikoski 3,6 3,6 Kulkujoki 3,5 3,4

Kotakangas 3,5 3,7 Orresokka 3,5 3,5

Sorveus 3,7 3,5 Lukkarinmäki 3,7 3,6

Sieravaara 3,5 3,5 Ristivuori 3,3 3,7

Yläne 3,4 3,5 Tupuri SrM 3,7 3,6

Yllikkälä 3,4 3,4 Veskala 3,6 3,5

Pyhtää 3,7 3,6

Koekappaleista eri sideainepitoisuuksilla määritetyt tilavuussuhdetiedot ja niihin
perustuva optimisideainepitoisuuden valinta on esitetty kuvassa 14 Kulkujoen
soramurskeelle. Kuvan 14 ylin kuvaaja ilmaisee bitumin ja veden täyttämän tilan
(TA bitumi + vesi) heti päällystämisen jälkeen. Vesi on kiviaineksessa ollutta
kosteutta ja emulsiosta vapautunutta vettä.

Koska emulsiopäällysteiden suhteitusta ei aikaisemmin ollut tutkittu eikä
käytettävissä ollut myöskään kokemusperäistä tietoa pehmeiden ilman liuottimia
valmistettujen päällysteiden käyttäytymisestä, oli suhteituksissa lähtökohtana
öljysorasta oleva tietous. Koeteiden avulla on tämän tutkimuksen yhteydessä
pyritty tarkentamaan tilavuussuhteiden ohjearvoja käytettäessä
tilavuussuhdetietoihin perustuvaa suhteitusta PAB-V-päällysteillä. Päällysteen
sopiva täyttöaste on lähinnä kahden ominaisuuden välinen kompromissi.
Sideainepitoisuuden kasvu lisää päällysteen kestävyyttä, mutta toisaalta
sideainepitoisuuden kasvaessa bitumin täyttämän tyhjätilan osuus koko



63

tyhjätilasta kasvaa ja sideaineen pintaannousuriskin on havaittu lisääntyvän. Jotta
sideainepitoisuuden vaikutusta näihin päällysteen ominaisuuksiin voitiin
tarkkailla, rakennettiin koeosuuksia suhteituksilla määritettyjen optimiside-
ainepitoisuuksien lisäksi myös ohjearvosta poikkeavilla sideainepitoisuuksilla.
Sideainepitoisuuden lisäyksestä aiheutuva kustannus on kannattava, jos
päällysteen kestoikä kasvaa niin, että vuosikustannukset laskevat. Tässä
tutkimuksessa koeteiden seuranta-aika jäi niin lyhyeksi, että sideainepitoisuuden
ja kestoiän välistä yhteyttä ei voitu määrittää. Koeosuuksien vuosikustannukset
olisi tarpeen selvittää koeteiden jatkoseurannassa.

Kuva 14. Tilavuussuhteisiin perustuva suhteitus Kulkujoen soramurskeella.

Tilavuussuhdetietojen tarkastelu osoittaa heti, että täyttöasteelle asetettu
tavoitealue 35 - 40 % on hyvin laaja. Sideainepitoisuus voi samalla kiviaineksella
enimmillään muuttua 0,4 %-yksikköä täyttöasteen pysyessä välillä 35 - 40 %.
PAB-V:n tavoitesideainepitoisuus vaihtelee kiviaineskohtaisesti kuitenkin
käytännössä korkeintaan 0,8 %-yksikön rajoissa. Jotta ennakkosuhteituksesta olisi
todellista hyötyä, on täyttöasteen optimi pystyttävä määrittelemään tarkemmin.

Öljysorapäällystettä suhteitettaessa kiviaineksen täyttöaste määritetään tuoreesta
massasta ennen kuin päällysteen sideaineesta ehtii haihtua keveitä komponentteja.
Öljysoralle suhteituksella määritelty täyttöasteen optimi ei siten kuvaa
päällysteessä sen ikääntyessä toteutuvaa täyttöastetta. Täyttöasteeseen vaikuttaa
kaavan 9 mukaan sideaineen määrän lisäksi tiiviys, joka määrää myös
kiviaineksen tyhjätilan.

TA= (
X

*V

1

KAT
)*100,

ρ
(9)
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jossa TA on täyttöaste, %
X sideaineen määrä, kg
ρ päällysteen tiheys, kg/m3

V päällysteen tilavuus, m3

KAT kiviaineksen tyhjätila, %.

Bitumiöljyn massasta X keskimäärin 7 % haihtuu öljysorapäällysteen eliniän
aikana. Toisaalta liikenne tiivistää pehmeää päällystettä, joten sideaineelle
käytettävissä oleva kiviaineksen tyhjätila pienenee.

Öljysoran ja pehmeän emulsiopäällysteen jälkitiivistymistä selvitettiin Asfalt-
tipäällysteiden tutkimusohjalmassa. Urittamiskokeita varten valmistettiin
paksuudeltaan 60 mm koelaattoja Harjavallan ÖS-koetien massoista. Kun
öljysoralla urittamiskokeessa mitatun alkutiivistymisen suuruus oli 11,8 mm (19,7
%), mitattiin PAB-V:llä, jonka sideaineena oli V3000 vastaavaksi arvoksi 9,6 mm
(16,0 %). Tulokset perustuvat yhdellä kiviaineksella tehtyihin kokeisiin, eikä
myöskään pehmeämpiä PAB-V-päällysteitä ollut mukana tässä tutkimuksessa
/21/.

Tulokset osoittavat, että liikenteen aiheuttama jälkitiivistyminen on saman
suuruista PAB-O:lla ja PAB-V:llä. Sen merkitystä vertailtaessa optimaalisen
sideainepitoisuuden täyttöastetta näillä päällysteillä ei siten tarvitse ottaa
huomioon. Kun oletetaan päällysteen tilavuuden pysyvän vakiona eli ei oteta
päällysteen jälkitiivistymistä huomioon, saadaan öljysoralla sideaineen liuottimien
haihduttua (7 paino-%) lopullisen sideainepitoisuuden toteuttamaksi täyttöasteen
ohjearvoksi 35 - 40 % sijasta 32,2 - 36,8 %.

PAB-V-päällysteillä tilanne on öljysoraan verrattuna siten erilainen, että emulsion
murruttua ei päällysteeseen jäävästä sideaineesta haihdu mitään pois, vaan
sideainepitoisuus on samalla päällysteen lopullinen sideainepitoisuus. Tämä ero
tulee ottaa huomioon määritettäessä PAB-V-päällysteille optimaalista
täyttöastetta. Pehmeillä päällysteillä, joiden sideaine ei sisällä liuottimia, riittää
öljysoraa alhaisempi sideainepitoisuus. Edellisen perusteella PAB-V:n
täyttöasteen optimi saavutetaan alueella 33 - 37 %. Sideainepitoisuudeksi riittää
siten 0,1 - 0,2 % alhaisempi sideainepitoisuus kuin öljysoralla.
Koetiekiviaineksille on laskettu 0,1 %-yksikön tarkkuudella 35 % täyttöasteen
toteuttavat sideainepitoisuudet (taulukko 12).

Sideainepitoisuuden merkityksen tutkimiseksi päällysteen toimintaan koeteille
rakennettiin myös osuuksia, joilla sideainepitoisuutena käytettiin suhteituksella
määritettyä tavoitesideainepitoisuutta 0,2 %-yksikköä alhaisempaa arvoa. Tällä
tavalla haluttiin selvittää mahdollisuutta säästää sideainekustannuksissa. Kiviaines
peittyi näillä osuuksilla huonommin, ja koeosuudet olivat ulkonäöltään muita
vaaleampia. Heti päällystämisen jälkeen irtosi osuuksista jonkin verran karkeaa
kiviainesta. Kun päällystämisestä oli kulunut viikko, stabiliteetti koeosuuksilla
parani selvästi ja kiviaineksen irtoaminen loppui. Vuoden ja kahden vuoden
jälkeen alhaisemmilla sideainepitoisuuksilla rakennetuilla koeosuuksilla ei ole
havaittu merkittäviä vaurioita. Suhteituksiin perustuvalla 37 %:n täyttöasteen
antavalla ohjesideainepitoisuudella rakennetuilla koeosuuksilla sen sijaan



65

havaittiin hellejakson jälkeen muutamalla kylmänä sekoitetulla koeosuudella
sideaineen pintaannousua.

Taulukko 12. Suhteituksen tulos 35 %:n täyttöasteella.

Kiviaines
koetiet 1992

Ohje-
sidea.-%
(TA 35 %)

KAT TT Kiviaines
koetiet 1993

Ohje
sidea.-%
(TA 35 %)

KAT TT

Lammink. 3,5 21,3 13,5 Haapamaa 3,1 19,6 12,6

Pirttikoski 3,5 21,7 14,0 Kulkujoki 3,3 21,7 14,2

Kotakangas 3,3 20,8 13,4 Orresokka 3,4 21,0 13,6

Sorveus 3,5 23,4 15,5 Lukkarinmäki 3,6 22,3 14,4

Sieravaara 3,4 20,7 13,3 Ristivuori 3,2 20,2 13,1

Yläne 3,3 21,0 13,6 Tupuri SrM 3,5 21,9 14,0

Yllikkälä 3,3 22,3 14,2 Veskala 3,5 21,8 13,9

Pyhtää 3,5 21,9 14,4

Koekappaleiden tilavuustiedot perustuvat niistä määritettyjen mittojen sekä
materiaalien määrien ja kiintotiheyksien tuntemiseen. Muuttujina olevien
suureiden mittaustarkkuus asettaa myös laskettujen tilavuussuhdetietojen
tarkkuudelle tietyt rajat.

Koekappaleiden valmistuksen toistettavuus oli tulosten perusteella hyvä.
Kolmesta rinnakkaisesta koekappaleesta määritettyjen tilavuussuhdetietojen 95
%:n luottamusvälit vaihtelivat seuraavassa esitetyissä rajoissa:

- KAT +/- 0,5 - 0,9 %
- TT +/- 0,6 - 1,0 %
- TA +/- 1,3 - 1,9 %.

Laskentatuloksista määritetty 95 %:n luottamusväli antaa mielikuvan menetelmän
toistettavuudesta, mutta ei ota huomioon mitattujen muilla koemenetelmillä
määritettyjen muuttujien arvojen virheitä.

Laskettujen suureiden suhteellista virhettä arvioidaan kaavalla 10. Kaava osoittaa,
kuinka yksityisten muuttujien virheistä muodostuu lopputuloksen virhe eli kuinka
virheet kasautuvat lopputulokseen. Sen perusteella voidaan nähdä eri muuttujien
osuus tuloksen virheestä ja voidaan arvioida, minkä muuttujan mittaustarkkuuteen
on syytä erityisesti kiinnittää huomiota.
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jossa ∆u   on lausekkeen maksimivirhe
∆xN muuttujan x maksimivaihtelu
f lauseke, jonka virhettä arvioidaan.

Koska muuttujien virheiden suuntaa ei tunneta, on niitä kaikkia pidetty
positiivisina. Lausekkeen antama maksimivirhe kuvaa siten tilannetta, jossa kaikki
virheet kumuloituvat maksimisuuruisina. Tulosten todellinen virhe on yleensä
selvästi tätä maksimivirhettä pienempi.

Tilavuussuhdetietoja laskettaessa virhemuuttujia ovat eri materiaalien massat
(kiviaines ja bitumi), kiviaineksen kiintotiheys, koekappaleen valmistuksessa
käytetyn muotin mitat (korkeus ja halkaisija) sekä kappaleen korkeuden
määritykseen tarvittavat mittakellojen lukemat. Virheet laskettiin osittaisderi-
voimalla tilavuussuhdetietojen kaavat vuorotellen jokaisen muuttujan suhteen.
Saatuihin virhelausekkeisiin sijoitettiin mittaustarkkuutta kuvaava muuttujan
maksimivaihtelu ja muuttujien arvoiksi tyypilliset keskimääräiset arvot.

Mittaustarkkuuksina eri muuttujilla on käytetty seuraavia arvoja:
- kiviaineksen, veden ja bitumin massat: ∆mk = ∆mv = ∆mb  = 0,1 g
- muotin korkeus ja säde:  ∆H = ∆r = 0,1 mm
- mittakellojen lukemat:  ∆h1 = ∆h2  = 0,1 mm
- kiviaineksen kiintotiheys:  ∆ρk  = 0,05 g/cm3.

Eri muuttujien suhteelliset virheet ja lausekkeiden kokonaisvirhe lasketuille
tilavuussuhdetiedoille ovat seuraavassa:

1. Kiviaineksen tyhjätila (KAT)

mittakellot h1 = h2 = 0,05 %
kiviaineksen kiintotiheys rk = 1,56 %
kiviaineksen massa mk = 0,01 %
muotin mitat r = 0,33 %

H = 0,10 %

kokonaisvirhe = 2,10 %

2. Päällysteen tyhjätila (TT)

mittakellot h1 = h2 = 0,06 %
kiviaineksen kiintotiheys rk = 1,56 %
kiviaineksen massa mk = 0,01 %
itumin massa mb = 0,02 %
muotin mitat r = 0,40 %

H = 0,13 %

kokonaisvirhe = 2,27 %
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3. Täyttöaste (TA)

mittakellot h1 = h2 = 0,15 %
kiviaineksen kiintotiheys rk = 3,84 %
kiviaineksen massa mk = 0,01 %
bitumin massa mb = 0,09 %
muotin mitat r = 0,98 %

H = 0,31 %

kokonaisvirhe = 5,54 %

Virhetarkastelu osoittaa, että suurin suhteellinen virhe aiheutuu kiviaineksen
kiintotiheydestä. Kokonaisvirheen kannalta on siis tärkeää, että kiviaineksen
kiintotiheys on määritetty mahdollisimman tarkasti. Suhteituksen tuloksen
tarkkuuden parantamiseksi ei lähtötiedoissa tule käyttää murskausaikaista
keskiarvoa, joka on määritetty punnitsemalla näyte vedessä ja ilmassa. Määritys
on nopea tehdä tällä menetelmällä, mutta karkeiden kiviainesrakeiden pinnalle
jäävä ilma tekee tuloksista epätarkkoja.

Kiviaineksen kiintotiheyden määrittämiseksi mahdollisimman tarkasti otettiin
tutkimuksessa virheanalyysin osoittamien tulosten perusteella käyttöön
pyknometrimenetelmä. Menetelmä on hyvin tarkka, kiintotiheys saadaan
määritettyä 0,01 g/cm3 tarkkuudella, mutta ongelmana on käytettävän näytteen
pienuus. Kiviainesta hyvin edustavan näytteen käyttäminen olisi lopputuloksen
tarkkuuden kannalta erittäin tärkeää, mutta näytteen edustavuuden arviointi on
vaikeaa.

Murskausaikaiset ilmassa ja vedessä punnitsemalla määritetyt kiintotiheydet ja
pyknometrillä laboratoriossa mitatut kiintotiheydet on koottu tutkituista
kiviaineksista liitteeseen 1. Eri määritysmenetelmien tulosten välinen ero oli
suurimmillaan 0,09 g/cm3 ja pienimmillään 0,01 g/cm3 keskiarvon ollessa 0,02
g/cm3. Jos virhetarkastelussa kiviaineksen kiintotiheyden mittaustarkkuutena
pidetään pyknometrikokeen tarkkuutta 0,01 g/cm3, on siitä aiheutuva virhe 0,77 %
ja täyttöasteen kokonaisvirhe pienenee 2,31 %:iin.

Mitattujen tilavuuksien ja niistä laskettujen tilavuussuhteiden virheet ovat
todellisuudessa edellä esitettyjä pienempiä. Yksittäisten suureiden mittavirheet
eivät yleensä toteudu maksimissaan eikä niiden lopputulokseen aiheuttama virhe
ole samansuuntainen. Virheanalyysi on arvio pahimmasta tilanteesta, jossa virheet
kumuloituvat maksimisuuruisina.

4.1.3  Kiertotiivistyslaitteella valmistetuista koekappaleista mitatut
tilavuussuhdetiedot

Eri laboratorioissa suhteitusta varten tehtävien koekappaleitten valmistamiseen
käytettävissä oleva laitteisto on erilaista. Tässä tutkimuksessa koekappaleet
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puristettiin pääasiallisesti hydraulisella puristimella. Koska monissa
laboratorioissa koekappaleitten valmistamiseen käytetään kiertotiivistyslaitetta, oli
tarpeen tutkia myös sen soveltuvuutta pehmeiden päällysteiden suhteitukseen.
Koekappaleitten valmistusta laboratoriossa koskevat tutkimukset ovat osoittaneet,
että eri menetelmillä puristetuissa kappaleissa on eroja /34a, 34b, 55/.

Samasta kiviaineksesta jäykkyydeltään erilaisilla sideaineilla samalla side-
ainepitoisuudella valmistettiin koekappaleita sekä hydraulisesti puristamalla että
kiertotiivistyslaitteella. Eri tavoilla tehdyistä koekappaleista mitattuja
tilavuussuhdetietoja verrattiin keskenään tiivistystavan merkityksen selvittä-
miseksi.

Kiertotiivistyslaitteella puristetut koekappaleet valmistettiin yksitellen kuten
staattista puristusmenetelmää käytettäessä rinnakkaisten tulosten hajonnan
pienentämiseksi. Kiviaineksena käytettiin Tupurin soramursketta ja side-
ainepitoisuutena staattisesti koekappaleet puristamalla tehdyllä suhteituksella
määritettyä optimisideainepitoisuutta 3,5 %. Rinnakkaisia koekappaleita tehtiin
kutakin kolme, ja seuraavassa esitetyt tulokset ovat kolmen mittaustuloksen
keskiarvoja.

Kiertotiivistyslaitteella saadaan mitattua tietyllä tiivistävällä voimalla saavutettu
koekappaleen tiheys. Laite mittaa kappaleen lopullisen korkeuden ja ilmoittaa
kappaleen tiheyden käyttämällä laskennassa lähtötietona käyttäjän antamaa
massaa. Tiivistävää voimaa kuvaa seuraavassa ICT-indeksi, joka on
tiivistyskierrosten lukumäärän ja työpaineen tulo.

Koska kiertotiivistyslaitteen määrittämän kappaleen tiheyden laskennassa
lähtötietona on kappaleen massa ennen tiivistämisen aloittamista, menetelmä
soveltuu huonosti käytettäväksi emulsiopäällysteillä. Tiivistyksen aikana
huokostilan pienentyessä emulsiosta vapautunut vesi poistuu osittain koekap-
paleesta. Näin kappaleen massa pienenee eivätkä lähtötiedot tiheyden laskemiselle
ole oikeita, jos näytteen puristamisen aikana poistuneen veden massaa ei oteta
huomioon.

Tiivistämisen päätteeksi laitteisto mittaa koekappaleen lopputilavuuden, jonka
avulla voidaan kuitenkin laskea koekappaleen lopullinen tiheys, kun poistuneen
veden massa tunnetaan. Tuoreen koekappaleen toteutuneen tiheyden laskemiseksi
poistuneen veden massa määritettiin punnitsemalla kappale muotissa heti
tiivistämisen päätyttyä. Veden poistumista ei menetelmässä ole mahdollista
seurata tiivistämisen aikana, joten todellista tiheyden kasvua ei työn aikana voida
seurata ja kiertotiivistyslaitteen huomattava etu hydrauliseen puristimeen tai
Marshall-vasaraan verrattuna menetetään.

Kuvassa 15 esitetään tiheyden kasvu tiivistystyön funktiona. Ylempi yhtenäinen
viiva kuvaa kiertotiivistimen antamaa tulosta, jossa näytteen massan muutosta
tiivistämisen aikana ei ole otettu huomioon. Alempana esitetty katkoviiva esittää
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periaatessa, miten tiivistyminen todella tapahtuu. Koska veden poistumista ei
voida mitata tiivistystyön funktiona, on ainoastaan lopullinen tiheys laskettavissa
mittaustuloksista. 

Kuva 15. Tiheyden kasvu kiertotiivistyslaitteella tiivistettäessä, sideaineena
V1000.

Menetelmällä tehtyjen tiheysmittausten tulosten keskiarvot ja -hajonnat on koottu
taulukkoon 13. Lisäksi on laskettu kappaleen tiheys välittömästi tiivistämisen
jälkeen (tuore kappale) ottamalla huomioon tiivistämisen aikana poistuneen veden
aiheuttama massahäviö, joka on määritetty punnitsemalla näyte ennen ja jälkeen
puristamisen. Suuri osa huokostilasta on tällöin vielä veden täyttämää. Kappaleen
lopullinen tiheys on ilmoitettu kuivan kappaleen tiheytenä, joten sekä
kiviaineksessa olevan kosteuden että emulsiosta vapautuneen veden on oletettu
poistuneen päällysteestä. Lisäksi on laskettu tiivistämisen aikana tapahtuvan
tiheyden kasvun suhteellista suuruutta kuvaava tunnusluku d = ICT-index 648 /
ICT-index 20.

Tiheyksien hajonnat eri sideaineilla valmistettuja koekappaleita vertailtaessa
poikkeavat suuresti toisistaan. Alkutiivistymistä tarkasteltiin viiden työkierroksen
jälkeen, jotta käyttäjästä riippuvaisen muotin täyttötavan merkitys ei korostuisi.
Sideaineen viskositeetilla ei kuitenkaan ollut merkitystä massan alkutiivistymisen
kannalta, viiden työkierroksen jälkeen mitatun tiheyden ja sideaineen viskositeetin
väliseksi korrelaatioksi saatiin -0,56.
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Taulukko 13.Kiertotiivistyslaitteella tiivistettyjen koekappaleiden tiheyden (kg/m3)
kasvu viskositeetiltaan erilaisilla sideaineilla.

ICT-index  V1000
tiheys

hajonta V1500
 tiheys

hajonta V3000
 tiheys

hajonta

20 2005 22,2 1984 7,5 1980 13,1

40 2076 20,8 2053 8,5 2050 14,4

80 2145 20,6 2121 7,8 2116 14,6

160 2207 20,8 2183 8,3 2176 14,0

324 2264 19,0 2238 7,8 2226 16,2

648 2312 19,1 2288 8,3 2268 18,5

tuore kappale 2274 18,5 2270 19,7 2244 15,3

lopullinen 2211 19,1 2188 9,1 2178 16,3

d 1,13 0,0062 1,14 0,0056 1,13 0,0067

ICT-index 2/3 V1500
 + 1/3 B 650/900

 tiheys

hajonta BÖ 2
 tiheys

hajonta

20 1967 7,6 1977 6,8

40 2038 7,9 2043 5,9

80 2107 7,9 2108 5,0

160 2166 5,3 2168 5,5

324 2221 3,5 2224 4,0

648 2270 2,0 2277 5,7

tuore kappale 2247 3,1

lopullinen 2179 4,2 2213 4.,6

d 1,14 0,0029 1,15 0,0011

Kappaleitten absoluuttista tiivistymistä tutkittiin viiden työkierroksen (ICT-index
20) ja 161 työkierroksen (ICT-index 648) jälkeen laskettujen tiiviyksien arvoista,
joissa on otettu huomioon kappaleista poistuneen veden määrä. Näyte punnittiin
ennen tiivistämistä ja sen jälkeen, ja poistuneen veden määrä laskettiin massojen
erotuksena. Absoluuttinen tiheyden kasvu vaihteli jäykkyydeltään erilaisilla PAB-
V:illä välillä 264 - 286 kg/m3 ja oli öljysoralla 300 kg/m3. Tiivistymistä
kuvaavassa tunnusluvussa d ei ollut eri massojen välillä suuria eroja, mutta
parhaiten tiivistyi öljysora, jolla myös kappaleitten väliset erot olivat pienimmät.

Bitumiemulsiosta vapautuva vesi ei esteettömästi pääse poistumaan muotista,
mikä vaikeutti hieman koekappaleitten tiivistymistä, kun sideaine oli emulsiota.
Veden poistumista voitaisiin helpottaa esim. poraamalla muotin seinämiin reikiä.
Toinen vaihtoehto olisi käyttää emulsiopäällysteiden näytteenvalmistuksessa
pidempää kuormitusaikaa kuin muilla pehmeillä asfalttibetoneilla, jotta veden
poistumiselle on riittävästi aikaa. Tiivistämisen aikana emulsion murtuessa
vapautuvan veden määrä ei ollut yhtä suuri kaikilla tutkituilla massoilla. Selvästi
eniten vettä eli 82 g sitoutui näytteeseen sideaineen ollessa BE-PAB1, kun se
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muilla vaihteli välillä 63 - 68 g. Tämä johtuu käytettyjen emulsioiden erilaisista
murtumisnopeuksista. Samalla tiivistystyöllä eri massoilla saavutettuja tiheyksiä
verrattaessa on emulsion murtumisnopeuden vaikutuksen eliminoimiseksi
käytettävä mielummin lopullisia täysin kuivista kappaleista laskettuja tiheyksiä.

Pehmeistä päällysteistä valmistettujen koekappaleitten lopulliseen tiheyteen
vaikuttavat sideaineen viskositeetti ja alkutiiveys, kun tiivistämiseen käytetään
kiertotiivistyslaitetta. Tuoreen kappaleen tiheys ei ollut merkitsevä selittäjä.
Alkutiiveytenä on tarkasteltu viiden tiivistyskierroksen jälkeistä tiiveyttä muotin
täyttötavan vaikutuksen eliminoimiseksi. Parhaiten lopullista tiheyttä selittäväksi
malliksi saatiin

rlopullinen = 1345,6

- 0,0150 VISK p = 0,0001
+ 0,4415 r alku p = 0,0006

mallille R2 = 0,74, p = 0,0003,

jossa r   alku     on koekappaleen tiheys viiden tiivistyskierroksen jälkeen, 
kg/m³

rlopullinen koekappaleen lopullinen tiheys, kg/m³

VISK sideaineena olevan bitumin viskositeetti, mm²/s.

Vastaavista hydraulisesti puristetuista ja kiertotiivistyslaitteella valmistetuista
koekappaleista määritettyjä tiheyksiä vertaillaan kuvassa 16. Tuoreilla ti-
heysarvoilla tarkoitetaan koekappaleiden tiheyttä heti puristamisen jälkeen, kun
huokostilassa on vielä vettä. Emulsioiden eri pituisista murtumisajoista johtuvat
erot veden poistumisnopeudessa on eliminoitu laskemalla kuivien kappaleitten
tiheydet.

Kuva 16. Jäykkyydeltään erilaisten massojen tiivistyminen kiertotiivistimellä ja
hydraulisesti puristettaessa.

Kiertotiivistyslaitteella ja hydraulisella puristimella tehtyjen koekappaleitten
lopullisissa tiheyksissä ei ole merkittävää eroa. Suurimmillaan ero oli peh
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meimmillä päällystemassoilla PAB-O:lla ja PAB-V:llä, jossa sideaineena oli
V1000. Nämä päällysteet tiivistyivät kiertotiivistyslaitteella selvästi paremmin
kuin hydraulisesti puristamalla. Haluttaessa arvioida massan jäykkyyden
vaikutusta tiivistettävyyteen saadaan tästä päätellen ICT-laitteella luotettavampia
tuloksia kuin tutkimalla hydraulisesti puristettujen koekappaleitten tiheyksiä.
Veden tiivistystyötä häiritsevä vaikutus kiertotiivistyslaitetta käytettäessä tulee
esille verrattaessa PAB-V-päällysteiden ja PAB-O:n tiheyksiä toisiinsa. Öljysoran
lopullinen tiheys on 40 kg/m3 suurempi kuin pehmeimmän PAB-V:n.
Hydraulisesti puristettujen koekappaleiden tiheyksissä ei havaittu merkittäviä
eroja sideaineen viskositeetin muuttuessa.

Kun koekappaleita valmistetaan suhteitusta varten, on merkitystä etenkin
tilavuussuhdetietojen eroavuuksilla eri menetelmiä käytettäessä. Vertailun
mahdollistamiseksi koekappaleesta mitattujen lopullisten tiheyksien perusteella
laskettiin tilavuussuhdetiedot samoin kuin hydraulisesti puristetuista
koekappaleista (taulukko 14).

Taulukko 14. Kiertotiivistyslaitteella ja hydraulisesti puristamalla määritetyt
tilavuussuhdetiedot eri sideaineilla

V1000 V1500 V3000 BÖ 2

 ICT HYDR ∆ ICT HYDR ∆ ICT HYDR ∆ ICT HYD
R

∆

tiheys
(kg/m3)

2211 2168 43 2188 2166 22 2178 2159 19 2213 2160 53

KAT (%) 20,1 21,6 -1,5 20,9 21,5 -0,6 21,3 22,0 -0,7 19,8 21,3 -1,5

TT (%) 12,5 14,2 -1,7 13,5 14,1 -0,6 13,8 14,5 -0,7 12,2 13,8 -1,6

TA (%)   37,5 34,4 3,1 35,6 34,6 1 34,9 33,8 1,1 38,2 35,2 3

∆ = ICT-HYDR

Pehmeimpien tutkittujen päällysteiden täyttöasteissa on suhteituksen kannalta
merkittävä ero. Jäykemmillä sideaineilla V1500 ja V3000 saatiin kummallakin
menetelmällä yhtäläiset tulokset. Tilavuussuhdetietoihin perustuvan suhteituksen
tekemiseen käytettyjen menetelmien soveltuvuutta arvioidaan koepäällysteiden
tiiviyksien avulla kohdassa 4.5.3.

Kiertotiivistyslaitteella tehdyistä koekappaleista laskettujen tilavuussuhdetietojen 
suhteelliset virheet ovat seuraavassa esitetyn suuruisia, kun näytteen tilavuuden
mittaustarkkuus on 1 cm3. Virhetarkastelu on tehty kohdassa 4.1.1 esitetyllä
tavalla.

1. Kiviaineksen tyhjätila (KAT)

kiviaineksen kiintotiheys rk = 1,56 %
kiviaineksen massa mk = 0,01 %
näytteen tilavuus Vnäyte = 0,10 %

kokonaisvirhe = 1,67 %
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2. Päällysteen tyhjätila (TT)

kiviaineksen kiintotiheys rk = 1,56 %
kiviaineksen massa mk = 0,01 %
bitumin massa mb = 0,02 %
näytteen tilavuus Vnäyte = 0,12 %

kokonaisvirhe = 1,70 %

3. Täyttöaste (TA)

kiviaineksen kiintotiheys rk = 3,84 %
kiviaineksen massa mk = 0,01 %
bitumin massa mb = 0,09 %
näytteen tilavuus Vnäyte = 0,49 %

kokonaisvirhe = 4,44 %

Vaikka kappaleen tilavuuden mittaaminen onnistuukin paremmin kuin staattisesti
koekappaletta puristettaessa, ei menetelmän tarkkuus ole merkittävästi parempi.

4.1.4  Kiviainesten tyhjätilamääritykset

Edellä hydraulisesti puristetuista ja kiertotiivistyslaitteella tiivistetyistä
kappaleista mitatut tilavuussuhdetiedot ja niille tehdyt tarkastelut osoittavat, että
laboratoriokoekappaleista mitattaviin tilavuussuhdetietoihin perustuva suhteitus
on työläs menetelmä. Suuresta työmäärästä huolimatta menetelmällä päästään
ainoastaan tyydyttävään tarkkuuteen.

Asfalttipäällysteiden tutkimusohjelmassa /25/ tutkittiin kuumapäällysteillä
puolilaskennallista suhteitusmenetelmää, jossa suhteitus ei perustu massanäyt-
teistä mitattaviin tilavuustietoihin. Laboratoriossa määritetään ainoastaan
kiviaineksesta hienoaineksen tyhjätila ja kiviaineksen rakeisuus, joiden perusteella
lasketaan kiviaineksen tyhjätila. Tässä tutkimuksessa tätä menetelmää käytettiin
pehmeiden päällysteiden suhteituksessa.

Päällysteen runkoaineksen tyhjätilaan vaikuttavat rakeisuuskäyrä ja kiviaines-
rakeiden pinnan muoto. Pyöreät ja pinnaltaan sileät rakeet tiivistyvät särmikkäitä
paremmin. Kun näyte ei ole tasarakeinen kuten tutkittaessa tiettyä fraktiota (edellä
< 0,074 mm), vaan koostuu eri kokoisista rakeista, korvaavat karkeammat rakeet
hienompien tilavuusosuutta ja täyttävät osan tyhjätilasta. Tyhjätila pienenee,
kunnes tiheyden maksimi on saavutettu. Jos jonkin lajitteen osuus kasvaa liikaa,
näyte löyhtyy ja tyhjätila kasvaa /25/.
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Hudson ja Davis kehittivät 1960-luvulla menetelmän, jolla runkoaineksen tyhjätila
voidaan laskea, kun tunnetaan kiviaineksen rakeisuuskäyrä ja hienoaineksesta
määritetty tyhjätila KAT<0,074 (kaava 11).

n
n

n-1

n-1KAT = F(f( P

P
))xKAT ,

(11)

jossa KATn  on seulan n läpäisseen kiviaineksen tyhjätila
KATn-1 seulaa n edeltäneen seulan läpäisseen kiviaineksen 

tyhjätila
Pn seulan n läpäisyprosentti
Pn-1 seulaa n edeltäneen seulan läpäisyprosentti
F tyhjätilan vähennyskerroin.

Menetelmässä käytetään empiirisesti määritettyjä kiviaineksen tyhjätilan
vähennyskertoimia F, jotka saadaan peräkkäisten seulojen läpäisyprosenttien
suhteesta. Liitteen 2 taulukossa on esitetty Hudsonin ja Davisin määrittämät
vähennyskertoimet, jotka kuvaavat tyhjätilan pienenemistä kiviaineksessa silloin,
kun lajitteiden koko kasvaa logaritmisesti. Niiden mukaan näyte tiivistyy, kun
kahden peräkkäisen lajitteen läpäisyprosenttien suhde on suurempi kuin 1, mutta
pyöreillä rakeilla pienempi kuin 2,35 ja särmikkäillä 2,10. Pehmeillä päällysteillä
käytetyillä rakeisuuksilla nämä ehdot toteutuvat koko rakeisuusalueella /23/.

Taulukkoon 15 on laskettu kiviainesten tyhjätilat tutkituille kiviaineksille käyttäen
Hudsonin ja Davisin menetelmää. Kalliomurskeiden kiviainesrakeita on
laskennassa käsitelty  särmikkäinä. Soramurskeiden kiviainesrakeissa on sekä
särmikkäitä että pyöreitä pintoja, ja soramurskeille KAT laskettiin aluksi
molemmilla vähennyskertoimilla.

Rigden-menetelmällä hienoaineksesta < 0,074 mm määritettiin hienoaineksen
tyhjätilat KAT<0,074 (taulukko 15). Tulokset on ilmoitettu kolmen näytteen
keskiarvona pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun. Keskihajonta kolmella
näytteellä vaihteli välillä 0,2 - 0,7 %-yksikköä. Tyhjätilaprosentin määrittäminen
kolmen sijasta kymmenestä rinnakkaisnäytteestä ei pienentänyt hajontaa
merkittävästi.Tiivistetyistä massanäytteistä määritettyjen kiviainesten tyhjätilojen
95 % luottamusväli on +/- 0,5 - 0,9 %.  Rigden-menetelmän mittaustarkkuutta
voidaan pitää riittävänä. Se ei heikennä tulosten vertailtavuutta tila-
vuussuhdetietoihin perustuvien kiviainesten tyhjätilojen kanssa.
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Taulukko 15. Hienoaineksesta määritetyt tyhjätilat ja siitä lasketut kiviaineksen
tyhjätilat kiviaineskohtaisesti.

                                  RUNKOAINES

KIVIAINES KAT <0,074 KAT särmikäs KAT pyöreä KAT mitattu-
KAT särmikäs

 KATmitattu

Lamminkangas SrM 43 20,5 16,1 0,7 21,2

Pirttikoski SrM 41 20,7 16,5 0,5 21,2

Kotakangas SrM 42 21,5 18,2 -0,7 20,8

Sorveus SrM 44 21,1 16,4 1,1 22,2

Sieravaara SrM 42 19,4 14,7 1,3 20,7

Pyhtää KaM 40 18,6 3,1 21,7

Yllikkälä KaM 38 17,6 4,5 22,1

Yläne KaM 43 20,7 0,5 21,2

Lukkarinmäki SrM 42 20,2 15,9 1,8 22,0

Tupuri SrM 43 21,5 17,3 0,1 21,6

Ristivuori SrM 42 19,2 14,8 0,8 20,0

Veskala SrM 40 18,4 14,0 3,1 21,5

Orresokka SrM 38 16,9 13,3 4,1 21,0

Kulkujoki SrM 39 17,7 12,7 3,9 21,6

Haapamaa SrM 44 20,6 15,8 -1,0 19,6

KA/KH 1,59/1,75

Soramurskeilla luonnonpintaisen kiviaineksen vähennyskertoimilla Rigden-
luvuista lasketut kiviaineksen tyhjätilat poikkesivat merkittävästi KAT-arvoista,
jotka oli määritetty tiivistetyistä koekappaleista. Ero oli keskimäärin yli 30 %.
Särmikäsrakeiselle kiviainekselle tarkoitetuilla kertoimilla laskennallinen arvo
lähestyi mitattua ja oli lähellä kalliomurskeiden vastaavaa arvoa. Myös
soramurskeita olisi siis tarkasteltava särmikäsrakeisina. Kiviainesten erottelu
pyöreä- ja särmikäsrakeisiin on karkea ja aiheuttaa lopputulokseen aina virhettä.
Virheen suuruus vaihtelee kiviaineskohtaisesti murtopintaluvun muuttuessa.

Rigden-luvusta laskettu KAT on kahta poikkeusta lukuunottamatta tiivistetystä
näytteestä mitattua arvoa pienempi. Laskennallinen KAT ilmaisee kivi-
ainesrakeitten väliin jäävän tyhjän tilan silloin, kun tiivistyminen on kiviaineksen
rakeisuuden huomioon ottaen mahdollisimman tehokasta. Kun koekappaleet
puristetaan hydraulisesti ei maksimitiiviyttä yleensä saavuteta, kuten kohdan 4.1.3
tarkastelut osoittavat.

Kohdan 4.1.2 tulosten perusteella suhteituksella tavoiteltava täyttöaste
saavutetaan, kun sideaineen täyttämä tila on kaavan 12 mukainen.

b mitattuV = 0,35* KAT , (12)
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Tutkituille kiviaineksille (taulukko 15) pätee keskimäärin Rigden-luvusta lasketun
ja mitatun kiviaineksen tyhjätilan välille yhteys

mitattu särmikäsKAT =1,087*KAT ,
(13)

joten optimitäyttöasteen antava sideaineen tilavuus on

b särmikäsV = 0,38* KAT . (14)

Jotta puolianalyyttisellä suhteitusmenetelmällä saataisiin tilavuussuhdetietoihin
perustuvaa suhteitusta vastaava tulos, pitää täyttöasteen optimina käyttää 38 %,
kun KAT on määritetty hienoainesnäytteen tyhjätilasta ja kiviaineksen
rakeisuudesta.

Mittaustarkkuuksina hienoaineksen tyhjätilan määrityksessä eri muuttujilla on
käytetty seuraavia arvoja:
- kiviaineksen massa Dmk:  = 0,01 g
- tiivistetyn näytteen korkeus d1: = 0,1 mm
- sylinterin halkaisija d2: = 0,1 mm
- kiviaineksen kiintotiheys rk:  = 0,05 g/cm3.

Eri muuttujien suhtelliset virheet on laskettu kohdassa 4.1.1 esitetyllä tavalla ja
hienoaineksen tyhjätilan lausekkeen eri muuttujien virheet on esitetty seuraavassa:

Hienoaineksen tyhjätila     

kiviaineksen kiintotiheys rk = 1,16 %
kiviaineksen massa mk = 0,08 %
näytteen korkeus d1 = 0,49 %
näytteen halkaisija d 2 = 0,62 %

kokonaisvirhe = 2,34 %

KATsärmikäs poikkeaa samalla kiviaineksella tehdyistä koekappaleista mitatusta
KATmitattu-arvosta keskimäärin 6,1 %. Puolianalyyttisen menetelmän tarkkuutta
voidaan pitää hyvänä.
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4.2  HALKAISUVETOKOKEET

4.2.1  Huoneenlämmössä säilytettyjen eri ikäisten koekappaleitten
halkaisuvetolujuudet

Koska monet pehmeiden päällysteiden toiminnalliset ominaisuudet määräytyvät
juuri päällysteen lujuuden perusteella, oli tärkeää tutkia lujuuden kehittymistä ja
viskositeetiltaan erilaisilla sideaineilla saavutettavia lujuuksia päällysteen
ikääntyessä. Lujuustiedot ovat tärkeitä arvioitaessa päällysteen karhittavuutta
vuosien kuluttua päällystämisestä. Lisäksi lopulliset lujuudet ovat kiinnostavia,
kun selvitetään mahdollisuutta valmistaa PAB-V:a varastoon. Pehmeän
asfalttibetonin lujuudella heti sen valmistuttua on puolestaan tärkeä merkitys
päällysteen vaurioitumisen kannalta. Jäykkyyksiltään erilaisten PAB-V-
päällysteiden lujuuksia verrattiin vastaavan ikäisestä öljysorasta määritettyihin
arvoihin. Tarkoituksena oli selvittää sideainekohtaisesti eri ikäisten ja
jäykkyydeltään erilaisten PAB-V-päällysteiden koossapysyvyyttä ja
työstettävyyttä suhteessa öljysoraan.

Jäykkyydeltään erilaisten pehmeiden emulsiopäällysteiden lujuuden kehittymistä
seurattiin halkaisuvetolujuuden avulla. Koekappaleita valmistettiin sekä
laboratoriossa että koneaemalla koeteitä rakennettaessa sekoitetuista massoista.
Laboratoriomassoista koekappaleet valmistettiin heti massan sekoittamisen
jälkeen, ja päällysteen annettiin vanheta huoneenlämmössä haluttuun koestusikään
koekappaleina. Koekohteista massa tuotiin laboratorioon suljetuissa astioissa.
Kahden viikon ikäisistä massanäytteistä puristettiin laboratoriossa koekappaleita,
joita säilytettiin huoneenlämmössä, kunnes haluttu koestusikä oli saavutettu.

Halkaisuvetolujuus määritettiin yleensä +5 °C lämpötilassa, joka on osoittautunut
öljysoran lujuustutkimuksiin sopivaksi lämpötilaksi /51/. PAB-V:n lujuuden
lämpötilaherkkyyden selvittämiseksi tutkittiin sideaineella V3000 yhdellä
sideainepitoisuudella lisäksi koekappaleitten lujuuden kehittymistä -20 °C ja +20
°C koestuslämpötiloissa.

Öljysoralla päällysteen riittämätön alkustabiliteetti on toisinaan ollut ongelma.
Huono koossapysyvyys ensimmäisien viikkojen aikana päällystämisen jälkeen on
ollut öljysorateillä syynä moniin päällystevaurioihin. Tuore päällyste on
vaurioitunut kääntyvien ja jarruttavien ajoneuvojen alla. Tuoreiden emulsiosorien
vaurioitumisherkkyyden selvittämiseksi päällysteiden alkustabiliteetit määritettiin
mittaamalla vuorokauden ikäisistä koekappaleista halkaisuvetolujuudet. Lujuuksia
verrattiin öljysorasta mitattuihin vastaaviin arvoihin.

Päällysteen alkustabiliteetti tutkittiin kaikilla koeteiden rakentamisessa käytetyistä
kiviaineksista tehdyillä massoilla. Tähän käytettiin suhteitusta varten tehtyjä
koekappaleita, joista määritettiin tilavuussuhdetietojen lisäksi myös lujuudet
halkaisuvetokokeella +5 oC lämpötilassa, kun koekappaleet olivat vuorokauden
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ikäisiä. Rinnakkaisia koekappaleita oli näissä tutkimuksissa kolme ja eri
sideainepitoisuuksia kaksi tai kolme. Taulukoissa 16 ja 17 on esitetty sideaineilla
BE-PAB1 ja BE-PAB3 eri sideainepitoisuuksilla määritetyt 1 vrk
halkaisuvetolujuudet. Lisäksi on laskettu kullakin kiviaineksella
ekvivalenttilujuus, jossa sideainepitoisuutena on käytetty suhteitustutkimuksissa
tulosten perusteella 35 % kiviaineksen tyhjätilasta täyttävää sideainepitoisuutta.
Ekvivalenttipitoisuudella tarkoitetaan tässä sellaista päällysteen lujuutta, joka on
määritetty laskennallisesti tietylle sideainepitoisuudelle. Ekvivalenttilujuutta
laskettaessa halkaisuvetolujuuden oletetaan kasvavan lineaarisesti
sideainepitoisuuden funktiona (vertaa kuva 17).

Taulukko 16. Koekappaleista mitatut 1 vrk halkaisuvetolujuudet (kPa) tutkituilla
sideainepitoisuuksilla ja laskennalliset arvot 35 % täyttöasteella.

Sideaineena BE-PAB3
                                HALKAISUVETOLUJUUS ( kPa)

                                      vesipitoisuus 3 %  vesipitoisuus 2 %  vesipitoisuus 3 %

Kiviaines / Sideainepit. 3,45 % 3,75 % 3,45 % 3,75 % TA 35 %

Lamminkangas K 88 122 75 95 94

Pirttikoski K 96 122 115 130 100

Kotakangas K 78 78 78 78 78

Sorveus K 66 67  66

Sieravaara K 66 97 61

Yläne K 77 88 71

Yllikkälä K 91 111 78 115 82

Pyhtää K 98 126 94 118 102

Sideaineena BE-PAB1
                                  HALKAISUVETOLUJUUS (kPa)

                                vesipitoisuus 3 %

Kiviaies / Sideainepit. 3,20 % 3,30 % 3,40 % 3,50 % 3,60 % 3,70 % TA 35 %

Haapamaa L  70 76  68

Kulkujoki L 86 102  135  86

Orresokka L 80  96 119  90

Lukkarinmäki K 50 52 56 54

Ristivuori K 66  83   92  66

Tupuri SrM K 48 52 60 55

Veskala L 70  78  81  80

Laboratoriokokeet tehtiin kesällä 1992 kiviainesta lämmittämättä. Koekohteissa
valmistettiin massaa sekä kylmänä että lämpimänä. Kesällä 1993 pyrittiin
laboratoriotutkimukset tekemään samassa lämpötilassa kuin koepäällysteiden
massat.
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Taulukko 17. Pehmeiden uusiopäällysteiden halkaisuvetolujuudet (kPa)
vuorokauden ikäisinä.

Lisäsideaineena BE-PAB1

                                HALKAISUVETOLUJUUS (kPa)

Kiviaines / Sideainepit. rouhetta
(%)

3,10 % 3,20 % 3,30 % 3,40 % 3,60 %

Hailuoto 45 173 182 221

Haapamaa 60 119 142

Ekvivalenttilujuuksia laskettaessa on halkaisuvetolujuuden oletettu kasvavan
lineaarisesti sideainepitoisuuden kasvaessa. Tätä approksimaatiota voidaan käyttää
tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella, jos sideainepitoisuus on 3,2 - 3,7 %.
Pyhtään kalliomurskeella tehtyjen havaintojen mukaan halkaisuvetolujuus ei
käänny laskuun, vaikka sideainepitoisuus nousee 4,2 %:iin. Halkaisuvetolujuuden
kasvua sideainepitoisuuden funktiona tutkittiin kiviaineksilla, joista valmistetun
emulsiosoran 1 vrk:n halkaisuvetolujuus oli määritetty vähintään kolmella eri
sideainepitoisuudella. Regressiosuoran ja mitattujen halkaisuvetolujuuksien
välinen korrelaatio oli keskimäärin 0,96 ja heikoimmillaankin 0,93. Kuvassa 17
esitetään esimerkkeinä Lukkarinmäen ja Kulkujoen soramurskeiden
halkaisuvetolujuuksien kasvu sideainepitoisuuden funktiona.

Kuva 17. Halkaisuvetolujuus (1 vrk) sideainepitoisuuden funktiona kahdella
tutkituista kiviaineksista.

Sideaineen viskositeetin ja sekoituslämpötilan ohella 1 vrk:n halkaisuvetolujuuden
ja sen kasvun suuruuden  sideainepitoisuuden funktiona määräävät kiviaineksen
lujuusominaisuudet. Kasvu on PAB-V-päällysteillä kiviaineskohtaisesti likimäärin
lineaarista, kun muuttujana on ainoastaan sideainepitoisuus. Kun tunnetaan
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vähintään kaksi eri sideainepitoisuudella määritettyä halkaisuvetolujuuden arvoa,
voidaan haluttua sideainepitoisuutta vastaava lujuus interpoloida melko tarkasti.

Kylmänä sekoitetun öljysoran yhden vuorokauden ikäisen koekappaleen
halkaisuvetolujuus +5 °C on keskimäärin 30 - 40 kPa /16/.

Öljysoraan verrattuna olivat kaikki pehmeät emulsiopäällysteet, joiden
sideaineena oli V1500 tai V3000 saavuttaneet suuremman lujuuden, kun
vuorokausi oli kulunut massan sekoittamisesta. Emulsiopäällysteillä, joiden
sideaineet eivät sisällä haihtuvia liuottimia, lujuuden kehittyminen tapahtuu
nopeasti, ja lujuus nousee lähelle lopullista arvoa pian päällystämisen jälkeen.
Aluksi lujuus kasvaa emulsion murtuessa, jolloin sideainepisarat tarttuvat toisiinsa
ja kiviainesrakeitten pintaan. Murtumisen päätyttyä lujuuden kasvu jatkuu
voimakkaana, kunnes emulsiosta vapautunut vesi on poistunut päällysteestä.
PAB-V:n lujuuden kehittyessä heti päällystämisen jälkeen voimakkaasti edellä
mainituista syistä saavutettiin kaikilla suhteitusta varten tehdyillä koekappaleilla
öljysoraan verrattuna korkea halkaisuvetolujuuden arvo yhden vuorokauden
ikäisenä. Emulsiopäällysteitä suunniteltaessa ei tuoreen päällysteen lujuus ole
saatujen tulosten perusteella päällysteen toiminnan kannalta keskeinen ongelma.

Viskositeetiltaan erilaisilla sideaineilla V1500 ja V3000 ero vuorokauden ikäisissä
halkaisuvetolujuuksissa jäi pieneksi (sideaineella V3000 KA 82 kPa, sideaineella
V1500 KA 71 kPa). Vertailua eri sideaineiden välillä vaikeuttaa massojen erilaiset
sekoituslämpötilat. Sekoituslämpötilan vaikutusta päällysteen alkulujuuteen
kiviaineksen pysyessä samana on selvitetty tarkemmin myöhemmin tässä luvussa.
Veratailua eri sideaineiden välillä vaikeuttaa erilaisten sekoituslämpötilojen ohella
myös se, että sideaineen lisäksi myös kiviaines on muuttujana. Tähän on ollut
syynä tarve tuottaa yksittäisissä koekohteissa käyttökelpoista tietoa, vaikka se ei
välttämättä palvele tutkimuksen kokonaisuutta parhaalla mahdollisella tavalla.

Lujuuden kasvun seuraamiseksi koekohteissa kesällä 1992 sekoitetuista massoista
valmistettiin koekappaleita, joiden halkaisuvetolujuudet määritettiin 1, 14 ja 150
vrk jälkeen koekappaleitten tekemisestä laboratoriossa. Tällä tavalla oli tarkoitus
selvittää paitsi päällysteiden lujuuden kehittymistä myös sekoitustavan merkitystä
massan stabiliteettiin. Kun massa sekoitetaan laboratoriossa, ainakin sideaineen
syöttö poikkeaa suuresti koneaseman toimintatavasta, ja eroja syntyy myös
sekoitustavan takia massan homogeenisuudessa ja rakeiden peittymisessä.
Vertailun mahdollistamiseksi tutkittiin lujuuden kasvua vastaavasti myös
laboratoriossa Pyhtään kiviaineksesta kylmänä sekoitetulla PAB-V:llä, jonka
sideaineena oli V3000 ja öljysoralla.

PAB-V-koekappaleiden lujuudet määritettiin huoneenlämmössä säilytetyistä
koekappaleista 1, 2, 7, 30 ja 60 vrk:n sekä kahden vuoden ikäisinä. Öljysoran
lujuuden kehittymistä kahden ensimmäisen kuukauden aikana selvitettiin samalla
tavalla. Öljysoran lopullista lujutta mitattiin koekappaleista, jotka valmistettiin 7 -
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14 vuoden ikäisistä päällysteistä otetuista näytteistä. Bitumiöljyn haihtuvien
komponenttien todettiin poistuvan öljysorasta kolmen vuoden kuluessa
päällystämisestä (kohta 2.1.1), jonka jälkeen lujuus kasvaa bitumin hapettumisen
vaikutuksesta. Öljysoran loppulujuuden tutkimiseen valittiin päällysteet siten, että
niissä ei enää ole haihtuvia komponentteja ja hapettumistakin on jo ehtinyt
tapahtua. Kuuden tutkitun päällysteen lujuudet olivat 216 - 341 kPa. Öljysoran
lopullisena lujuutena on käytetty edellä mainittujen tulosten keskiarvoa 260 kPa
(kuva 18).

PAB-V:n (sideaineena V3000) lujuuden kasvu poikkeaa selvästi öljysoralla
totutusta (kuva 18). Tulokset ovat viiden koekappaleen keskiarvoja. Öljysoran
lopullisen lujuuden määrittämiseen käytettyjä massoja lukuun ottamatta massat on
sekoitettu laboratoriossa.

Kuva 18. Pehmeiden päällysteiden PAB-V ja PAB-O lujuuksien kehittyminen.

Emulsiotekniikalla valmistetun PAB-V-päällysteen lujuuden kasvu jatkui koko
tutkitulla aikavälillä. Sen alkustabiliteetti oli yli kaksinkertainen öljysoraan
verrattuna eikä suhteellinen ero kaventunut kahden ensimmäisen kuukauden
aikana.

Päällysteiden ikääntyessä öljysoran lujuus lähestyy PAB-V:n lujuutta, kun
liuottimet haihtuvat bitumiöljystä BÖ 2. Vertailussa PAB-V:n sideaineena
käytetty V3000 antaa kahden vuoden ikäiselle päällysteelle öljysoraa korkeamman
lujuuden, vaikka suhteellinen ero kaventuukin ajan kuluessa.

Koneasemalla sekoitetuista massoista valmistettiin kutakin lujuuden määritystä
varten viisi rinnakkaista koekappaletta. Näytteet otettiin koneasemalta massaa
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valmistettaessa ja suljettiin tiiviisti muoviämpäreihin. Koekappaleet tiivistettiin
laboratoriossa kaksi viikkoa massojen sekoittamisen jälkeen. Rinnakkaisten
koekappaleitten halkaisuvetolujuuksien hajonnat osoittautuivat suuriksi, ja siksi
tarkasteluista poistettiin keskiarvosta eniten poikkeava tulos. Neljän jäljelle
jääneen tuloksen keskiarvot ja keskihajonnat on koottu taulukkoon 18.

Vaikka emulsiomassat kuljetettiin laboratorioon tiiviisti suljetuissa astioissa, eivät
kahden viikon ikäiset massat koekappaleita valmistettaessa enää vastanneet
tuoreita. Kuljetusastian pohjalle erottunut emulsiovesi sekoitettiin ennen
koekappaleitten tekemistä tasaisesti massaan. Kuitenkin veden erotuttua oli
kiviaineksen ja sideaineen välinen tartunta ehtinyt kasvaa huomattavasti
kuljetuksen aikana. Tämä  selittää laboratoriossa ja kentällä käytettyjen erilaisten
sekoituslämpötilojen ohella kappaleitten valmistamisen jälkeisenä päivänä
mitattujen HVL:n korkeammat arvot verrattuina suhteitusta varten vastaavasta
kiviaineksesta valmistetuista koekappaleista mitattuihin lujuuksiin. Veden
erottuminen selittää myös suuria eroja rinnakkaisten koekappaleitten lujuuksissa.
Kuljetusastian yläosassa olleessa massassa tartunta on päässyt kehittymään
paremmin kuin astian alaosassa olleessa massassa, joka on säilynyt tuoreena
veden vaikutuksesta.

Taulukko 18. Koekohteissa sekoitettujen massojen halkaisuvetolujuudet,
koekappaleitten ikä 1, 14 ja 150 vrk.

a) koekappaleiden ikä 1vrk

                  HALKAISUVETOLUJUUS (kPa)

Kiviaines Sek.lämpö SA-% KA (kPa) KH 95-%
luottamusväli

Lamminkangas lämmin 3,5 108 3,1 3,0

Pirttikoski kylmä 3,5 84 3,0 2,9

Kotakangas lämmin 3,6 130 8,2 8,0

Sorveus lämmin 3,3 106 8,2 8,0

Pyhtää PAB-O lämmin 3,5 42 4,2 4,1

Pyhtää kylmä 3,7 129 8,5 8,3

Pyhtää kylmä 3,4 92 8,6 8,4

Yllikkälä lämmin 3,3 91 9,0 8,8

Yläne PAB-O lämmin 3,6 44 2,8 2,7

Yläne lämmin 3,4 164 11,7 11,4

Yläne kylmä 3,4 114 5,0 5,0

Yläne BE-PAB1 lämmin 3,4 44 2,8 2,7
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b) koekappaleitten ikä 14 vrk

                                HALKAISUVETOLUJUUS (kPa)

Kiviaines Sek.lämpö SA-% KA (kPa) KH 95-%
luottamusväli

Lamminkangas lämmin 3,5 195 5,0 4,8

Pirttikoski kylmä 3,5 200 6,4 6,3

Kotakangas lämmin 3,6 214 12,7 12,4

Sorveus lämmin 3,3 218 3,8 3,7

Pyhtää PAB-O lämmin 3,5 47 4,8 4,7

Pyhtää kylmä 3,7 227 7,0 7,0

Pyhtää kylmä 3,4 206 10,5 10,2

Yllikkälä lämmin 3,3 248 3,6 3,5

Yläne PAB-O lämmin 3,6 44 2,0 2,0

Yläne lämmin 3,4 226 6,7 6,6

Yläne kylmä 3,4 233 4,5 4,3

Yläne BE-PAB1 lämmin 3,4 118 12,2 12,0

c) koekappaleitten ikä 150 vrk

                      HALKAISUVETOLUJUUS (kPa)

Kiviaines Sek.lämpö SA-% KA (kPa) KH 95-%
luottamusväli

Lamminkangas lämmin 3,5 233 8,1 7,9

Pirttikoski kylmä 3,5 290 17,0 16,7

Kotakangas lämmin 3,6 288 14,3 14,0

Sorveus lämmin 3,3 249 12,2 11,9

Pyhtää PAB-O lämmin 3,5 81 5,3 5,1

Pyhtää kylmä 3,7 299 11,0 10,7

Pyhtää kylmä 3,4 246 13,8 13,6

Yllikkälä lämmin 3,3 268 21,4 21,0

Yläne PAB-O lämmin 3,6 107 3,8 3,8

Yläne lämmin 3,4 251 5,0 5,0

Yläne kylmä 3,4 255 9,8 9,5

Yläne BE-PAB1 lämmin 3,4 149 12,9 11,3

Aineiston perusteella selvitetääin kiviaineksen, sideaineen viskositeetin ja
sekoituslämpötilan vaikutusta päällysteen lujuuden kasvunopeuteen sekä
lopulliseen lujuuteen. Lisäksi pyritään selvitettämään, onko alkulujuuden avulla
mahdollista ennustaa lopullista lujuutta.

Eri-ikäisistä (1, 14 ja 150 vrk) koekappaleista mitattujen halkaisuvetolujuuksien
välillä ei ollut korrelaatiota, kun lujuuksien lisäksi malliin otettiin mukaan
sekoituslämpötila.  Päällysteen alkustabiliteetin osuus lopullisesta lujuudesta ja
lujuuden kasvunopeus osoittautuivat siten kiviaineskohtaisesti erilaisiksi.
Kiviainesten eroja ei voitu ottaa malliin selittäjiksi, koska kiviainesten
lujuusominaisuksia ei tutkittu. Lisäksi tuloksiin vaikutti myös edellä mainittu
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veden erottuminen kuljetuksen ja säilytyksen aikana, mikä näkyi myös
rinnakkaisten koekappaleitten halkaisuvetolujuustuloksien suurena hajontana.
Mallit, joissa alkulujuudella pyrittiin selittämään loppulujuutta, eivät osoittau-
tuneet tilastollisesti merkitseviksi.

Kiviaineksen lämmittämisen vaikutusta lujuuteen oli mahdollista tarkastella
lähemmin ainoastaan Yläneen kalliomurskeella. Lämmittämisellä havaittiin
olevan lujuutta selvästi kasvattava vaikutus heti päällystämisen jälkeen, sillä
vuorokauden ikäisen kylmänä sekoitetun PAB-V:n (sideaineena V3000) lujuus oli
vain 69 % lämpimänä sekoitetun vastaavan päällysteen lujuudesta. Kun
päällystämisestä on kulunut kaksi viikkoa, ero lämmitetystä ja lämmittä-
mättömästä massasta tehtyjen päällysteiden lujuuksien välillä oli kuroutunut
umpeen. Myöskään lopullisissa lujuuksissa ei havaittu merkittävää eroa samasta
sideaineesta ja kiviaineksesta kylmänä ja lämpimänä tehtyjen koeosuuksien
välillä, ja lämmittämisen vaikutus oli pikemminkin lujuutta alentava kuin
kasvattava. Koska useammasta kiviaineksesta ei ollut käytettävissä eri
lämpötiloissa sekoitettujen massojen lujuustietoja, ei lämmittämisen vaikutuksia
ollut tässä yhteydessä mahdollista selvittää tarkemmin.

Emulsiomassoille ei kuljettaminen koneasemalta laboratorioon tutkittavaksi ole
saatujen kokemusten perusteella suositeltavaa. Kuljetuksen aikana massa
vanhenee epätasaisesti eikä vastaa toiminnallisilta ominaisuuksiltaan tuoretta
massaa. Tutkimus ei antanut tietoa päällysteiden lujuuden kasvuun vaikuttavista
seikoista toivotussa laajuudessa. Kvantitatiivisten ominaisuuksien tutkiminen on
toki mahdollista, sillä kaikki ainesosat säilyvät suljetussa kuljetusastiassa.
Öljysoramassat säilyivät suljetuissa astioissa tuoreina, joten menetelmää voidaan
käyttää niillä.

Yleisesti halkaisuvetolujuuden määrityslämpötilana käytetään +10 °C.
Koekappaleitten koossapysyvyyden varmistamiseksi ja eri muuttujien kuten
sideaineen viskositeetin ja koestusiän vaikutuksien korostamiseksi käytettiin tässä
tutkimuksessa lujuuden määrityslämpötilana +5 °C. Lämpötilan merkityksen
selvittämiseksi ja sopivan koestuslämpötilan valitsemiseksi määritettiin
halkaisuvetolujuudet kolmessa eri lämpötilassa -20, +5 ja +20 °C. Lujuus mitattiin
näissä lämpötiloissa 7, 30 ja 60 vrk:n ikäisistä kappaleista (kuva 19).
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Kuva 19. PAB-V:n lujuuden kehittyminen eri lämpötiloissa, kun sideaineena on
V3000.

Lämpötilan noustessa koekappaleitten käsiteltävyys heikkeni selvästi, ja ne
murtuivat herkästi temperoitaessa. Myös eri ikäisten kappaleitten lujuuksien
väliset absoluuttiset erot pienenivät. Tästä syystä päätettiin koemenetelmän
erottelukyvyn varmistamiseksi ja työskentelyn helpottamiseksi käyttää
koestuslämpötilana +5 °C.

4.2.2  Vanhennuslaitteella vanhennettujen koekappaleitten
halkaisuvetolujuudet

Edellä esitetyillä laboratoriokokeilla pystyttiin selvittämään PAB-V-päällysteiden
lujuuden kasvua ensimmäisien kuukausien kuluessa päällystämisestä. Usean
vuoden ikäisen päällysteen toiminnallisten ominaisuuksien ennustaminen
edellyttäisi kuitenkin huomattavasti pitempiaikaista seurantaa, johon ei useinkaan
ole mahdollisuutta. Koska päällysteen lopullisen lujuuden ennustaminen
mahdollisimman lyhytaikaisin laboratoriokokein osoittautui tarpeelliseksi,
vanhennettiin tämän tutkimuksen yhteydessä koekappaleita nopeutetusti
laboratoriossa.

Emulsiopäällysteiden vanhennustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää PAB-V:n
lujuuden kehittymistä ja etenkin lopullisia lujuuksia. Vanhennustutkimuksessa
haluttiin päällysteen lopullisien lujuuksien ohella selvittää mahdollisuutta
vanhentaa pehmeitä päällysteitä laboratoriossa yksinkertaisin laittein ja lyhyessä
ajassa sekä löytää ajallinen yhteys nopeutetun ja luonnollisen vanhenemisen
välille.

Tutkimuksessa määritettiin laboratoriossa sekoitetuista massoista tehtyjen
koekappaleiden halkaisuvetolujuudet 1 vrk ikäisinä ja myöhemmin, kun
kappaleita on vanhennettu puhaltamalla niihin + 65 °C lämpöistä ilmaa 14 ja 21
vuorokauden ajan. Korotetussa lämpötilassa emulsiovesi poistuu paremmin
tuoreesta päällysteestä, mikä nopeuttaa tartunnan kehittymistä. Myöhemmin
laitteen vanhentava vaikutus perustuu sideaineen hapettumisen kiihdyttämiseen.
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Ultraviolettisäteilyn tai säätilan vaikutuksia ei tällä yksinkertaistetulla
menetelmällä ollut mahdollista ottaa huomioon.

Lujuuden suuruuden ja kasvunopeuden kannalta keskeisiksi muuttujiksi arvioitiin
kiviaineksen lujuus, sideaineen viskositeetti ja massan lämmittäminen
sekoitusvaiheessa. Tutkitut massat valittiin siten, että niiden avulla pystytään
arvioimaan edellä mainittujen muuttujien vaikutusta lujuuden kehittymiseen ja
lopulliseen lujuuteen. Referensseinä tutkittiin lisäksi öljysoraa ja pehmeän
bitumin V1500 lisäämistä emulgoimatta. Tulokset on esitetty neljästä
rinnakkaisesta koekappaleesta saatujen laboratoriotutkimusten tuloksten
keskiarvona (taulukko 19).

Vanhennuslaitteen tehokkuuden selvittämiseksi verrattiin keskenään laborato-
riossa keinotekoisesti vanhennettujen ja käyttölämpötilassa UV-säteille alttiina
säilytettyjen kappaleitten halkaisuvetolujuuksia. Tarkoituksena oli selvittää minkä
ikäistä päällystettä 14 vrk ja 21 vrk vanhennettu koekappale vastaa. Nopeutetulla
menettelyllä vanhennettujen massojen tuloksia on verrattu vuonna 1992 saatuihin
lujuustuloksiin (taulukko 18), jotka kuvaavat koeteiltä otetuista massanäytteistä
mitattuja lujuuksia 1 vrk, 14 vrk ja 150 vrk:n ikäisinä. Vertailtavina ovat olleet
myös talven yli varastokasoissa säilytetyt PAB-V-massat. Taulukossa 19 esitettyjä
vanhennettuja massoja vastaavat koetieosuudet on rakennettu kesällä 1993.
Vertailua vaikeuttaa se, että koetiekohteissa on käytetty eri kiviaineksia vuosina
1992 ja 1993.

Kiviainesten eroista huolimatta vanhennusajan vaikutus lujuuteen ilmenee
tuloksista. Vanhennuslaitteen tehokkuuden selvittämiseksi verrattiin vanhen-
nuslaitteessa vanhennettujen koekappaleitten halkaisuvetolujuuksia (taulukko 19)
huoneenlämmössä säilytettyjen kappaleitten lujuuksiin (taulukko 18).
Vanhennuslaitteessa säilytetyt koekappaleet saavuttivat 14 vrk:ssa saman
lujuuden kuin huoneenlämmössä säilytetyt kappaleet puolessa vuodessa. Kolmen
viikon vanhentamisen jälkeen koekappaleitten HVL vastasi kahden vuoden ajan
huoneenlämmössä säilytettyjen koekappaleitten lujuutta. Lujuudet eivät
vanhennusaikaa jatkettaessa enää nousseet merkittävästi, joten 21 vrk
vanhennuksella saavutettavaa lujuutta voidaan pitää päällysteen lopullisena
lujuutena.

Keinotekoinen koekappaleitten vanhentaminen laboratoriossa mahdollistaa
päällysteen lopullisen stabiliteetin arvioimisen kohtuullisen lyhyessä ajassa.
Menetelmä vaatii kuitenkin käytetyn tehoisella laitteella kolmen viikon
vanhennusajan ja kaksinkertaisen määrän koekappaleita verrattuna siihen, että
laboratoriokokein määritettäisiin ainoastaan päällysteen alkustabiliteetti. Tästä
syystä suunnittelua helpottaisi ja nopeuttaisi mahdollisuus ennustaa päällysteen
lopullista lujuutta pelkästään sen alkulujuuden perusteella.



87

Taulukko 19. Tuoreiden ja 14 sekä 21 vrk vanhennettujen koekappaleitten
halkaisuvetolujuudet (kPa).

      HALKAISUVETOLUJUUS 1 vrk

Kiviaines Sideaine  Keskiarvo Keskihajonta

Tupuri BÖ 2 / 3,6 % 54 2,5

Tupuri BE-PAB bitumista V1000 / 3,6 % 44 3,9

Tupuri BE-PAB1 / 3,6 % 61 1,8

Tupuri BE-PAB3 / 3,6 % 83 8,6

Lukkarinmäki 2/3 BE-PAB1 + 1/3 BE-PAB6 / 3,4 % 85 2,8

Veskala V1500 / 3,5 % 62 2,1

Veskala BE-PAB1 / kylmä / 3,5 % 81 5,1

Veskala BE-PAB1 / lämmin / 3,5 % 129 5,7

VANHENNUSLAITTEESSA SÄILYTETTYJEN KOEKAPPALEITTEN LUJUUDET

         HALKAISUVETOLUJUUS (kPa)        
         14 vrk vanhennettu                 21 vrk vanhennettu

KIVIAINES Keskiarvo  Keskihajonta Keskiarvo Keskihajonta

Tupuri 125 10,5 129 12,6

Tupuri 94 3,3 119 3,8

Tupuri 179 15,4 218  7,4

Tupuri 264 19,8 338  8,6

Lukkarinmäki 291 24,2 354 19,6

Veskala 157 12,2

Veskala 202 3,9  

Veskala 235 9,8

Tupurin soramurskeesta valmistettiin tutkimuksessa kolmella viskositeetiltaan
erilaisella emulgoidulla sideaineella neljä rinnakkaista koekappaletta kullakin.
Näiden tulosten perusteella päällysteen lopullista lujuutta HVLlop voidaan ennustaa
mallilla

HVLlop = -33,303
+2,4181 HVL1 p = 0,0000
+0,0584 VISK p = 0,0000

mallille R² = 0,97, p = 0,0000,

jossa HVLlop   on päällysteen lopullinen lujuus, kPa
HVL1 1 vrk ikäisen laboratoriossa tiivistetyn näytteen lujuus, 

kPa
VISK sideaineena olevan bitumin viskositeetti, mm²/s.

Edellä esitetty malli pätee samasta kiviaineksesta tehdyille PAB-V-päällysteille,
joissa sideaineen jäykkyys muuttuu. Kiviaines vaikuttaa kuitenkin sekä lujuuden
absoluuttiseen arvoon että lujuuden kasvunopeuteen. Vuosien ikäisen päällysteen
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lujuus on siten arvioitavissa kiviaineskohtaisesti alkustabiliteetin perusteella,
mutta stabiliteetin kasvua ei voida ennustaa, kuten edellä kohdassa 4.2.1 ilmeni.

Öljysoran lopullisen lujuuden laskemiseen mallia ei voida käyttää, sillä öljysoralla
21 vrk aikana saavutettu lujuus ei vielä vastaa päällysteen lopullista lujuutta.
Koekappaleisiin jää tämän vanhennusajan jälkeen vielä haihtuvia komponentteja.

Kiviaineksen lämmittämisen vaikutusta päällysteen lujuuden kasvuun voidaan
arvioida Veskalan kiviaineksella vanhennuslaitteessa säilytettyjen koekappaleitten
halkaisuvetolujuuksien perusteella. Lämmittämisellä saavutettu lujuuden lisäys on
suurimmillaan heti päällystämisen jälkeen. Veskalan kiviaineksesta kylmänä
tehtyjen vuorokauden ikäisten koekappaleitten lujuus oli 63 % lämpimänä
sekoitetusta massasta tehtyjen kappaleitten lujuuksista, mutta 14 vrk
vanhennetuilla kappaleilla vastaava lujuuden osuus oli jo 86 % (taulukko 19).
Koska lämmittämisen vaikutusta tutkittiin ainoastaan bitumiemulsiolla BE-PAB1,
ei sideaineen viskositeetin vaikutusta ole mahdollista arvioida.

Lujuuden kasvua Veskalan soramurskeella selittää seuraava malli:
HVL14 = 284,40

-1,0270 HVL1 p = 0,0479
+ 83,290 T p = 0,0007

mallin R² = 0,94, p = 0,0009,

jossa HVL14   on päällysteen lujuus 14 vrk päällystämisen jälkeen, kPa
HVL1 päällysteen lujuus 1 vrk päällystämisen jälkeen, kPa
T massan sekoituslämpötila, °C.

Kun Veskalan SrM:lla tehtyjen kappaleitten rinnalla tarkastellaan Tupurin SrM:lla
tehtyjä koekappaleita havaitaan, että lopullisen lujuuden tapaan myös stabiliteetin
kasvua ennustettaessa tärkeimmät muuttujat ovat juuri sideaineen viskositeetti ja
alkulujuus, joiden merkitys on suurempi kuin päällysteen kiviaineksen tai
sekoituslämpötilan:

HVL14 = 0,1070
+0,0575 VISK p = 0,0000
+1,1972 HVL1 p = 0,0000

mallin R² = 0,84, p = 0,0000,

jossa HVL14   on päällysteen lujuus 14 vrk päällystämisen jälkeen, kPa
HVL1 päällysteen lujuus 1 vrk päällystämisen jälkeen, kPa
VISK sideaineena olevan bitumin viskositeetti, mm²/s.
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PAB-V:n lopullisen lujuuden absoluuttista arvoa enemmän kiinnostaa sen
merkitys päällysteen toiminnan kannalta. Öljysoran korvaaminen edellyttää PAB-
V-päällysteiltä sellaista lujuutta, joka mahdollistaa päällysteen käytön öljysoran
tapaan. Päällyste, joka ei ole öljysoraa jäykempää, täyttää varmasti tämän
vaatimuksen. Tästä syystä on taulukossa 20 verrattu sideaineen eri viskositeeteilla
valmistettujen ja eri-ikäisten emulsiopäällystekoekappaleitten stabiliteetteja
vastaavan ikäisien öljysorakoekappaleittein stabiliteetteihin. Koska pelkkien
halkaisuvetolujuustulosten perusteella ei voida täysin arvioida päällysteen
toiminnallisia ominaisuuksia, tutkittiin niitä myös koeteillä emulsiopäällysteitä
repimällä ja varastokasaan valmistettuja PAB-V-päällysteitä levittämällä.
Koeteiltä saadut kokemukset on koottu kohtaan 4.5.

Taulukko 20. Tupurin SrM:sta valmistettujen PAB-V-koekappaleitten hal-
kaisuvetolujuudet öljysoraan verrattuina.

HALKAISUVETOLUJUUS (kPa)

Sideaine
(emulgoitu)

 1vrk 14vrk vanh  21vrk vanh lopullinen

V1000 0,8 x ÖS 0,8 x ÖS 0,9 x ÖS 0,5 x ÖS

V1500 1,1 x ÖS 1,4 x ÖS 1,7 x ÖS 0,9 x ÖS

V3000 1,5 x ÖS 2,1 x ÖS 2,6 x ÖS 1,3 x ÖS

Taulukosta 20 ilmenee eri ikäisistä PAB-V-koekappaleista määritettyjen
lujuuksien osuus vastaavan öljysorakoekappaleen lujuudesta. Lopullista lujuuden
suhdetta laskettaessa on otettu huomioon, että öljysoralla lujuuden kasvu jatkuu
vielä, kun se PAB-V:llä on jo päättynyt. Kolmen viikon nopeutettu vanhennus ei
riitä haihduttamaan kaikkea sideaineessa olevaa liuotinta. Lopullisena öljysoran
lujuutena on tarkasteluissa käytetty tästä syystä kohdassa 4.2.1 esitettyä 7 - 14
vuoden ikäisistä öljysorista määritettyjen halkaisuvetolujuuksien keskiarvoa 260
kPa (kohta 4.2.1, kuva 18).

Lujuudeltaan öljysoraa selvästi heikommaksi osoittautui ainoastaan PAB-V, jonka
sideaineena oli V1000. Sen alkulujuus ja lopullinen lujuus ovat öljysoran
vastaavia arvoja pienempiä. Tämä pehmeä päällyste soveltuu parhaiten
paikkausmassaksi ja routivilla alustoilla Pohjois-Suomessa käytettäväksi.

PAB-V-päällysteet, joiden sideaineena on V1500 tai V3000, ovat tuoreina
öljysoraa jäykempiä. Niiden levittäminen kylmänä onnistui kuitenkin hyvin.
Vuoden ikäisinä lujuudet ovat näillä emulsiopäällysteillä 28 % ja 57 % öljysoralla
vastaavan ajan jälkeen mitattua arvoa korkeampia.  Myös kovempi päällyste
saattaa olla varastoitavissa ja revittävissä. Koska kokemuksia on vain öljysoralla,
on öljysoran halkaisuvetolujuutta käytetty tässä tutkimuksessa vertailuarvona
pehmeiden emulsiopäällysteiden halkaisuvetolujuuksille. Lähimmäksi öljysoran
lopullista lujuutta päästään PAB-V:llä jonka sideaineena on V1500. Sillä
alkustabiliteetti on hieman tuoreen öljysoran lujuutta parempi, ja lujuus kasvaa
emulsiopäällysteille ominaisesti öljysoran lujuutta nopeammin. Lopullinen lujuus
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on kuitenkin lähellä öljysoran lujuutta, ja päällyste on vielä revittävissä ja
varastoitavissa.

Jäykin tämän tutkimuksen yhteydessä kokeilluista päällysteistä oli PAB-V, jonka
sideaineena oli V3000. Tämä päällyste osoittautui öljysoraa selvästi jäykemmäksi.
Sen karhittavuuden selvittäminen edellyttää repimisen kokeilua koeteillä.
Varastokasamassojen levitettävyyttä koskevien laboratoriokokeiden tulokset on
esitetty kohdassa 4.5.9. Niiden perusteella päällysteen levittäminen varastokasasta
on selvästi vaikeampaa, kun sideaineen viskositeetti nousee 1 500 mm²/s:sta 3 000
mm²/s:iin.

Tutkimuksen suurimmat lujuudet saavutettiin uusiomassoilla (taulukko 21).
Ongelmat uusiopäällystemassojen tekemisessä ovat samat kuin lisättäessä
sideaine puhtaaseen kiviainekseen. Kun massan jäykkyys kasvaa, heikkenee sen
työstettävyys.

Taulukko 21. 1 vrk:n ikäisten ja 14 vrk vanhennettujen uusiopäällystekoekap-
paleitten halkaisuvetolujuudet.

                                 HALKAISUVETOLUJUUDET (kPa)

Kiviaines Sideaine  1vrk 14vrk vanh.

Hailuoto BE-PAB1 / RC 60 / 3,3 % 143 399

Hailuoto BE-PAB6  / RC 60 / 4,0 % 231 589

4.2.3  Varastokasamassoista tehtyjen koekappaleitten halkaisu-
vetolujuudet

Kesällä 1992 koeteiden rakentamisen yhteydessä jätettiin neljällä paikkakunnalla
päällystemassaa varastokasaan. Varastokasamassat vastasivat sideainepi-
toisuudeltaan ja muulta koostumukseltaan koeosuuksien rakentamiseen käytettyjä
päällystemassoja. Tarkoitus oli tutkia PAB-V:n varastoitavuutta sekä
määrittämällä talven yli kasassa säilytettyjen massojen lujuudet laboratoriossa että
levittämällä niitä öljysoralla käytetyin työmenetelmin paikkausmassoiksi.
Laajempiin kenttätutkimuksiin ei ollut mahdollisuutta, sillä varastoitavuuden
epävarmuuden vuoksi varastokasat olivat pieniä, 15 - 30 tonnia. Muuttujina
massoissa oli sideaineen viskositeetin lisäksi myös tartukepitoisuus ja
sekoituslämpötila.

Vajaan vuoden ikäisistä varastokasoista otettiin keväällä 1993 massanäytteet,
joista valmistettiin koekappaleita laboratoriossa halkaisuvetolujuuden tutkimista
varten. Jokaisesta varastokasamassasta tehtiin kahdeksan rinnakkaista
koekappaletta. Tuloksista poistettiin eniten keskiarvosta poikkeava arvo.
Massojen tiivistettävyyden vertailemiseksi tuoreisiin massoihin koekappaleista
määritettiin lujuuksien lisäksi myös tilavuussuhdetiedot.
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Laboratoriossa varastokasamassoista puristetuista koekappaleista määritetyt HVL-
tulokset on esitetty taulukossa 22 seitsemästä kappaleesta mitatun lujuuden
keskiarvona. Amiinipitoisuudella tarkoitetaan bitumipohjaan lisätyn ja
emulgaattorina käytetyn amiinin yhteismäärää eli päällysteeseen jäävän
tartukkeen määrää sideaineen painosta laskettuna. Kylmänä sekoitetulla massalla
tarkoitetaan ilman kiviaineksen lämmitystä sekoitettua massaa, jonka lämpötila on
10 - 20 °C murskekasan lämpötilan mukaan.

Halkaisuvetoluus kuvaa massan koossapysyvyyttä. Varastoidun massan käytön
kannalta on tärkeää, että se pysyy hyvin koossa tiivistettynä käyttökohteessa.
Pirttikosken ja Kotakankaan kiviaineksista tehdyillä varastokasoilla pyritään
selvittämään, kuinka suuri merkitys massan sekoituslämpötilalla ja sideaineen
tartukepitoisuudella on varastoitavuuteen ja lopulliseen lujuuteen. Merkitystä
lujuuden kannalta voidaan olettaa olevan myös sideaineen viskositeetilla.
Viskositeetin vaikutusta ei tässä yhteydessä voida tutkia, koska koekohteissa yhtä
lukuun ottamatta käytettiin vain yhtä sideainetta.

Taulukko 22. Varastokasassa säilytettyjen PAB-V-massojen laboratoriotutki-
musten tulokset.

Kiviaines Sideaine Sideaine
 (%)

Tartuke
(%)

Lämpötila
 (oC)

 KAT
(%)

TT
(%)

TA
(%)

HVL
(kPa)

KH
HVL

Yläne BE-PAB1 3,5 0,85 50 22,2 14,6 34,5 141  7,2

Yläne BE-PAB3 3,5 0,80 50 21,5 13,8 36,0 260 30,2

Pyhtää BE-PAB3 3,7 0,60 Kylmä 20,3 12,3 39,4 186 4,7

Pirttikoski BE-PAB3 3,6 1,00 Kylmä 20,1 12,3 38,9 228 13,5

Pirttikoski BE-PAB3 3,6 1,30 Kylmä 20,5 12,7 37,9 210  9,7

Pirttikoski BE-PAB3 3,6 0,60 30 20,8 13,0 37,4 233 11,7

Pirttikoski BE-PAB3 3,6 1,60 Kylmä 21,1 13,3 36,7 236 7,4

Pirttikoski BE-PAB3 3,6 0,60 50 20,7 12,9 37,5 241  8,2

Kotakangas BE-PAB3 3,6 1,60 Kylmä 21,8 14,1 35,6 266 16,7

Kotakangas BE-PAB3 3,6 1,20 20 21,8 14,0 35,7 282 20,7

Kotakangas BE-PAB3 3,6 0,80 40 21,3 13,5 36,7 261  8,6

Lämpötilan ja sideaineen tartukepitoisuuden vaikutuksia varastoidun massan
lujuuteen on analysoitu kuvassa 20. Sideaineena aineistossa on V3000.

Lämpötila (painokerroin 0,8) on mallissa tartukepitoisuutta (painokerroin 0,2)
merkitsevämpi muuttuja. Kuvan 20 pistejoukko antaa viitteitä siitä, että
lämpötilan nousu parantaa varastokasamassan koossapysyvyyttä, kun sekoi-
tuslämpötila on alhainen. Halkaisuvetolujuudet kasvoivat sekoituslämpötilan
noustessa +15 °C lämpötilasta +30 °C lämpötilaan. Korkeammissa sekoitus-
lämpötiloissa ei varastoidun massan lujuus parantunut. Tartukepitoisuuden
vaikutus on samansuuntainen, joskin lievempi.
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Kuva 20. Sekoituslämpötilan ja tartukepitoisuuden vaikutus varastoidun massan
koossapysyvyyteen.

Vaikka halkaisuvetokoe onkin päällysteen koossapysyvyyttä mittaava koeme-
netelmä, ei pelkkien kuivien koekappaleitten lujuuksista voida päätellä
luotettavasti kiviaineksen ja sideaineen välistä tarttuvuutta. Halkaisuvetokokeen
soveltuvuutta päällysteen vedenkestävyyden ennustamiseen arvioidaan kohdassa
4.4.3.

Verrattaessa varastokasoissa säilytettyjen massojen lujuuksia laboratoriossa
huoneenlämmössä vanhennettujen kiviainekseltaan ja sideaineeltaan vastaavien
massojen lujuuksiin havaitaan, että vuoden ikäisten varastokasamassojen lujuudet
jäävät hieman viiden kuukauden ajan laboratoriossa säilytettyjen koekappaleitten
lujuuksien alle. Syitä tähän ovat erilainen säilytyslämpötila ja se, että syvällä
varastokasassa oleva massa ei jäykkene hapettumisen vaikutuksesta samoin kuin
koekappaleina säilytettäessä.

4.3  KIVIAINESKOKEET

4.3.1  Yleistä

Kiviainestutkimuksissa keskityttiin etsimään kiviaineksista sellaisia seikkoja,
jotka vaikuttaisivat PAB-V-massan ja valmiin päällysteen ominaisuuksiin.
Tavoitteena oli selvittää etenkin PAB-V:n vedenkestävyyteen vaikuttavat
kiviaineksen ominaisuudet, jotka tulisi kiviaineskohtaisesti tuntea ja ottaa
huomioon sideainetta valmistettaessa. Koska pehmeät päällysteet ovat vähälii-
kenteisille teille tarkoitettuja päällysteitä, ei kiviaineksen kulutuskestävyys ole
päällysteen toiminnan kannalta keskeistä. Tästä syystä ei tässä tutkimuksessa
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selvitetty kiviaineksen lujuusominaisuuksia. Kiviaineksille määritettyjä pinnan
mekaanisia, kemiallisia ja sähköisiä ominaisuuksia kuvaavia tunnuslukuja on
verrattu vedenkestävyyskokeista ja koeteiltä saatuihin tuloksiin kiviaineksen
vaikutuksen selvittämiseksi päällysteen vedenkestävyyteen.

Asfalttipällysteiden tutkimusohjelmassa tehtyjen selvitysten /41, 42/ perusteella
tiedetään mineraalikoostumuksella ja hienoaineksen pintaominaisuuksilla kuten
hydrofiilisyydellä olevan vaikutusta kiviaineksen ja sideaineen väliseen tartuntaan
öljysoralla. Tässä tutkimuksessa selvitettiin hienoaineksen ominaispinta-ala ja
veden adsorptiokyky kaikista koeteiden rakentamisessa käytetyistä kiviaineksista.
Viittä kiviainesta tutkittiin vielä tarkemmin, pintaominaisuuksia tutkittiin myös
karkeammista lajitteista ja selvitettiin lisäksi pintahappamuuden ja zeta-
potentiaalin vaikutusta massan ja päällysteen käyttäytymiseen. Kiviaineskokeet on
pääasiallisesti tehty Tampereen Teknillisen korkeakoulun rakennusgeologian
laboratoriossa.

4.3.2  Ominaispinta-alamääritykset ja adsorptiokokeet

Ominaispinta-ala vaikuttaa sekä bitumin määrälle että laadulle asetettaviin
vaatimuksiin. Pinnaltaan karkeat kiviainesrakeet sitovat enemmän vettä kuin
pinnaltaan tasaiset. Kiviaines, jonka ominaispinta-ala on suuri eli pinta on karkea,
kuivuu sileää raetta hitaammin. Mitä suurempi kiviaineksen ominaispinta-ala on
sitä enemmän myös sideainetta tarvitaan tasaisen kalvon muodostamiseksi
kaikkien rakeitten ympärille. Karkeapintaisilla rakeilla saavutettu mekaaninen
tartunta rakeen ja bitumin välillä on parempi kuin sileillä rakeilla, mikä
sekoituksen onnistuessa parantaa päällysteen vedenkestävyyttä /35, 36/.

Suuri ominaispinta-ala on merkkinä yleensä rapautumalla syntyneen
hienoaineksen suuresta määrästä ja kiviaineksen rapautumisherkkyydestä tai
ainakin siitä, että raepinnat ovat olleet sään aiheuttamalle kemialliselle ja
fysikaaliselle kulutukselle alttiina. Soramurskeiden hienoainekset ovat
rakeisuudeltaan kalliomurskeiden vastaavaa lajitetta hienompia ja sisältävät pinta-
alaa lisääviä rakeiden pinnalle kiteytyneitä saostumia. Kalliomurskeiden rakeet
ovat terveempiä, pinnoilla ei ole ominaispinta-alaa kasvattavia huokosia /35/.

Tutkituista kiviaineksista soramurskeita oli kahdeksan ja kalliomurskeita neljä.
Verrattaessa sora- ja kalliomurskeiden hienoainesten (< 0,074 mm) ominaispinta-
aloja havaitaan, että kalliomurskeiden pinta-alat ovat yleensä pienempiä.
Soramurskeiden ominaispinta-alat vaihtelivat välillä 3,0 - 6,1 m2/g ja
kalliomurskeiden välillä 1,6 - 4,2 m2/g. Hienoaineksesta määritetyt ominaispinta-
alat tutkituille kiviaineksille on esitetty taulukossa 23.

Veden adsorptiokyky määritettiin kiviaineksille kahdesti. Ensimmäisessä
koesarjassa tutkittiin neutraalin veden (pH 7) ja toisessa happaman veden (pH 2)
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adsorptiota mineraalipinnalle (taulukko 23). Happaman veden adsorboituminen
vastaa tilannetta massan sekoitusvaiheessa, jolloin hapan bitumiemulsio lisätään
kiviainekseen. Neutraalin veden adsorboitumisella tutkittiin tilannetta valmiissa
päällysteessä, jossa vesi pyrkii syrjäyttämään bitumin kiviainesrakeitten pinnoilta.

Kiviaineksen hydrofiilisyyden mittarina käytetty pinta-alayksikköä kohden
adsorboituneen veden määrä on esitetty taulukossa 23. Mitä suurempi hydro-
fiilisyys on, sitä helpommin vesi adsorboituu kiviaineksen pinnalle. Hydrofii-
lisyys kuvaa siis pinnan vesihakuisuutta.

Taulukko 23. Tutkittujen kiviainesten < 0,074 mm lajitteen ominaispinta-alat ja
vedenadsorptiot sekä niiden adsorboiman veden määrä pinta-alayksikköä kohden.

KIVIAINES Ominais-
pinta-ala
(m2/g)

Adsorptio
(%), pH 7

Adsorptio
(%), pH 2

Hydrof.
(mg/m2)

pH 7

Hydrof.
(mg/m2)

pH 2

Lukkarinmäki SrM 5,79 3,24 3,22 5,60 5,56

Tupuri SrM 5,02 2,11 2,03 4,20 4,04

Ristivuori SrM 6,05 1,71 1,77 2,83 2,93

Veskala SrM 3,32 1,05 1,00 3,16 3,32

Hailuoto KaM 1,59 1,55 1,14 9,75 7,17

Orresokka SrM 4,29 1,32 1,27 3,08 2,96

Kulkujoki SrM 4,00 1,18 1,29 2,95 3,23

Haapamaa SrM 5,68 2,15 2,33 3,79 4,10

Yllikkälä KaM 2,56 2,02 1,83 7,89 7,15

Pyhtää KaM 3,73 1,92 1,94 5,15 5,20

Pirttikoski SrM 2,96 1,06 1,08 3,58 3,65

Yläne KaM 4,18 1,96 1,78 4,69 4,26

KA SrM/KaM 4,64 / 3,02 1,73 / 1,86 1,75 / 0,36 3,65 / 6,87 3,72 / 5,95

KH SrM/KaM 1,17 / 1,17 0,75 / 0,21 0,76 / 0,36 0,91 / 2,38 0,87 / 1,45

Hydrofiilisyyden voidaan todeta olevan kalliomurskeilla suurempi kuin
soramurskeilla. Hydrofiilisyyttä on tutkittu erikseen happamalla ja neutraalilla
vedellä. Kiviaineksista määrutetyt pintaominaisuudet on taulukon 23 lisäksi
koottu kuvaan 21.

Tehtyjen tutkimuksien mukaan ominaispinta-alan ja veden adsorption välillä on
kiistaton korrelaatio. Tutkituilla kiviaineksilla adsorption ja ominaispinta-alan
välinen korrelaatio oli soramurskeilla 0,78 ja kalliomurskeilla 0,71 eli mitä
suurempi ominaispinta-ala on sitä enemmän kiviaines pystyy sitomaan vettä.
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Kuva 21. Kiviaineksista tutkitut rakeitten pintaa kuvaavat ominaisuudet.

Suomen asfalttinormeissa /6/ on esitetty päällysteeseen käytettävän kiviaineksen
hienoaineksen hydrofiilisyydelle raja-arvoksi 10 mg/m2. Kaikki tutkitut
kiviainekset alittavat kyseisen raja-arvon.

Adsorboitavan nesteen happamuuden merkitys osoittautui vähäiseksi, pinta-
alayksikköä kohden adsorboituneen neutraalin ja happaman (pH 2) vesimäärän
väliseksi korrelaatioksi saatiin 0,97. Selkeitä eroja syntyi ainoastaan kolmella
kiviaineksella (Yläne, Yllikkälä, Hailuoto), jotka adsorboivat hapanta nestettä
neutraalia huonommin (kuva 21). Massaa sekoitettaessa tämä merkitsee sitä, että
hapan bitumiemulsio ei kykene syrjäyttämään vettä kuivaamattomien
kiviainesrakeitten pinnoilta. Tällaisilla kiviaineksilla massan homogeeniseksi
sekoittamisessa on odotettavissa vaikeuksia. Millään tutkituista kiviaineksista ei
havaittu päinvastaista käyttäytymistä, jossa hapan neste selvästi syrjäyttäisi
neutraalin veden kiviaineksen pinnalta.

Ominaispinta-ala ja veden adsorptiokyky ovat sitä suurempia mitä hienommasta
lajitteesta on kyse. Tästä syystä päällystekiviaineksessa hienojen rakeiden pinta-
alan suhteellinen osuus rakeiden kokonaispinta-alasta ja niihin adsorboituvan
veden osuus koko kiviainekseen adsorboituvasta vedestä on suuri ja päällysteen
toiminnan kannalta merkittävä. Pääosin  tästä syystä tyydyttiin selvittämään
kiviainesten ominaisuuksia < 0,074 mm lajitteesta, mutta karkeampien fraktioiden
merkityksen tarkentamiseksi tehtiin < 2 mm rakeista seulakohtaisesti
ominaispinta-ala- ja veden adsorptiokykymääritykset viidelle kiviainekselle.
Lajitteet seulottiin kolmeen kertaan puhtauden varmistamiseksi. Selvitettäessä
kiviaineksen ominaispinta-alan ja veden adsorption vaikutuksia PAB-V-
päällysteiden ominaisuuksiin merkitystä ei ole vain absoluuttisilla lukuarvoilla
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vaan myös kyseisen lajitteen suhteellisella osuudella kiviaineksen koko
rakeisuudesta.

Tutkittujen lajitteiden edellä mainitut ominaisuudet suhteitettiin murskeiden
rakeisuuskäyriin eli laskettiin kunkin < 2 mm lajitteen osuus koko kiviaineksesta
0 - 16 mm ja tarkasteltiin alle 2 mm kiviainekseen kumuloitunutta ominaispinta-
alaa, veden adsorptiota ja hydrofiilisyyttä. Näiden tutkimusten tulokset on koottu
taulukkoon 24. Keskiarvoina ilmoitetut 0 - 2 mm lajitteen pinta-alat ja adsorptiot
ovat lajitteiden suhteellisilla määrillä painotettuja keskiarvoja. Kunkin lajitteen
suhteellinen osuus rakeisuudesta on määritetty kiviaineskohtaisesti
rakeisuuskäyristä.

Taulukko 24. Ominaispinta-alat ja veden adsorptiot alle 2 mm kiviainesrakeista
seulakohtaisista fraktioista määritettyinä.

              TUPURI        RISTIVUORI   YLÄNE

Lajite
(mm)

Läp-% O A Hydr Läp-
%

O A Hydr Läp-% O A Hydr

< 0,074 5,1 4,83 1,82 3,77 4,9 6,25 1,61 2,58 6,4 4,23 1,89 4,47

0,074-0,125 1,6 1,56 0,64 4,11 1,4 2,70 0,69 2,55 3,1 2,10 0,9 4,30

0,125-0,25 4,1 1,25 0,56 4,48 3,3 2,03 0,63 3,11 3,9 1,75 0,72 4,10

0,25-0,5 5,5 0,93 0,40 4,30 4,0 1,84 0,65 3,57 5,8 1,49 0,53 3,59

0,5-1 7,5 0,76 0,31 4,10 5,7 1,72 0,60 3,46 6,6 1,47 0,48 3,24

1-2 9,7 0,69 0,31 4,53 9,6 1,26 0,55 4,34 6,5 1,44 0,43 2,96

Kumulat. < 2 0,50 2,01 1,43 0,7 2,22 1,03 0,68 2,67 1,19
    

              YLLIKKÄLÄ         ORRESOKKA

Lajite
(mm)

Läp-% O A Hydr Läp-
%

O A Hydr

< 0,074 7,5 3,01 1,98 6,59 7,4 4,27 1,60 3,75

0,074-0,125 1,1 1,61 0,94 5,83 2,0 1,37 0,31 2,29

0,125-0,25 1,3 1,59 1,04 6,53 4,7 1,20 0,37 3,13

0,25-0,5 1,6 1,21 0,83 6,91 4,3 1,26 0,40 3,10

0,5-1 2,9 0,82 0,55 6,68 5,7 1,29 0,46 3,55

1-2 5,6 0,50 0,41 8,34 7,0 1,33 0,52 3,92

Kumulat. < 2 0,33 2,25 1,40 0,62 1,44 1,08

Läp-% = lajitteen osuus koko kiviaineksesta (%)
O = ominaispinta-ala (m2/g)
A = veden adsorptio (%)
Hydr = hydrofiilisyys (mg/m2)
Kumulat. = alle 2 mm kiviainekseen kumuloituneet pintaominaisuudet

Eri fraktioista määritetyillä kiviaineksen ominaisuuksilla voidaan tarkentaa
kiviaineksen käytettävästä rakeisuudesta saatavaa tietoa. Karkeiden lajitteiden
ominaispinta-alojen tunteminen mahdollistaa mekaanisen tartunnan arvioinnin.
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Tutkituista lajitteista karkeimpien (0,5 - 2 mm) ominaispinta-aloista havaitaan,
että Yläneen, Ristivuoren ja Orresokan kiviainesten karkeat lajitteet ovat
pinnaltaan epätasaisempia Tupurin ja Yllikkälän kiviaineksiin verrattuina.

Koska jokaisesta lajitteesta on pintaominaisuuksien määritykset tehtävä erikseen,
moninkertaistuu työmäärä vastaavasti tutkittavien lajitteiden määrän kasvaessa.
Taulukossa 25 tarkastellaan kiviaineksen alle 2 mm fraktioista määritettyjen
lajitteiden suhteellisilla määrillä painotettujen pintaominaisuuksien tunnuslukujen
korrelaatioita vastaavalla tavalla hienommista fraktioista määritettyjen
kumulatiivisten tunnuslukujen kanssa. Lisäksi on korrelaatiotarkasteluun otettu
mukaan hienoaineksesta määritetyt tunnusluvut (< 0,074 mm abs.), joita ei ole
painotettu lajitteen suhteellisella määrällä.

Taulukko 25. Eri lajitteista määritettyjen pintaominaisuuksien tunnuslukujen
korrelaatiot.

Ominaispinta-ala Adsorptio Hydrofiilisyys

Kumulat. < 2 mm, (m²/g) < 2 mm, (%) < 2 mm, (mg/m²)

< 2 mm 1 1 1

< 1 mm 0,99 0,92 0,76

< 0,5 mm 0,99 0,81 0,64

< 0,25 mm 0,98 0,68 0,54

< 0,125 mm 0,96 0,58 0,49

< 0,074 mm 0,83 -0,38 0,47

< 0,074 mm abs. 0,72 0,30 0,65

Tutkimus osoittaa, että hienoaineksesta määritetty ominaispinta-ala ja veden
adsorptio eivät kuvaa koko päällystekiviaineksen vastaavia ominaisuuksia.
Hienoaineksen tunnusluvuilla ei siten voi luonnehtia koko kiviainesta.
Kiviaineksen käyttäytymiseen päällysteessä ja etenkin päällysteen vedenkes-
tävyyteen on hienoaineksella kuitenkin ratkaiseva vaikutus. Hienoaineksen ja
sideaineen muodostama mastiksi sitoo karkeat rakeet päällysteessä. Jos mastiksin
muodostuminen on puutteellista, karkeat vajaasti peittyneet rakeet purkautuvat
päällysteestä. Tämän vuoksi on kohdassa 5.5 etsitty yhteyksiä hienoaineksen
tunnuslukujen ja päällysteen vedenkestävyyden välille.

Ominaispinta-ala pienenee lineaarisesti raekoon funktiona yli 0,125 mm
kokoisissa kiviainesrakeissa, mutta veden adsorptio-ominaisuuksien tunteminen
edellyttäisi fraktioitten adsorptiokykyjen määrittämistä 0,5 mm asti. Työn
helpottamiseksi veden adsorptio voitaisiin periaatteessa määrittää 0 - 0,5 mm
näytteelle. Ominaispinta-alamääritykset on kuitenkin tehtävä lajitekohtaisesti,
sillä ominaispinta-alamäärityksessä käytettävä näytekoko on niin pieni, että
ominaispinta-alaa ei voi määrittää suhteistuneemmasta näytteestä. Ominaispinta-
alan ja adsorption määrittäminen lajitekohtaisesti on hyvin työläs menettely, joka
ei anna työläyteensä nähden riittävästi tietoa kiviaineksen käyttäytymisestä
ollakseen perusteltu esitutkimusmenetelmä.
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4.3.3  Mineraalikoostumukset

Veden adsorption ja ominaispinta-alan lisäksi mineraalikoostumus on muuttujana
pyrittäessä selittämään eri kiviaineksista valmistetuilla PAB-V-päällysteillä
havaittuja eroja toiminnallisissa ominaisuuksissa, lähinnä vedenkestävyydessä.

Tutkitut koeteillä käytetyt kiviainekset koostuivat kolmesta tai neljästä
päämineraalista, joiden yhteinen osuus on noin 90 % mineraaleista (taulukko 26).
Päämineraaleina olivat kvartsi, plagioklaasi, kalimaasälpä ja sarvivälke sekä
biotiitti. Lisäksi monissa kiviainesnäytteissä oli pieniä määriä kloriittia.
Päämineraalien vaikutus kiviaineksen ominaisuuksiin on hallitseva.

Taulukko 26. Koeteillä käytettyjen pehmeiden emulsiopäällystekiviainesten
mineraalikoostumukset (%-yksikköä).

Kiviaines Kvartsi Plagio-
klaasi

Kalimaa-
sälpä

Sarvi-
välke

Biotiitti Kloriitti Magne-
tiitti

Lukkarinmäki 35 40 15 10 < 5 < 5 0

Tupuri 34 30 36 0 < 5 < 5 0

Ristivuori 29 44 18 0 9 < 5 0

Veskala 24 44 16 12 4 < 5 0

Hailuoto 30 50 0 < 5 20 0 0

Orresokka 38 40 22 < 5 < 5 < 5 0

Kulkujoki 16 42 < 5 42 < 5 < 5 0

Haapamaa 38 31 16 0 6 9 0

Yllikkälä 14 36 0 < 5 16 < 5 35

Pyhtää 23 29 40 8 < 5 0 0

Pirttikoski 37 39 24 < 5 < 5 0 0

Yläne 31 33 21 < 5 15 0 0

Sideaineen tarttumisen kannalta öljysoraa valmistettaessa haitallisiksi ovat
osoittautuneet maasälpäryhmän mineraalit, etenkin kalimaasälpä, sekä kiilteet ja
sarvivälke. Heikkoja tartuntaominaisuuksia voidaan selittää ainakin näiden
mineraalien sileällä pintarakenteella, johon bitumi ei pysty mekaanisesti
kiinnittymään /42/.

Mineraalikoostumuksen perusteella poikkesivat joukosta eniten Hailuodon,
Yllikkälän ja Yläneen kiviainekset, joissa biotiittia oli poikkeuksellisen runsaasti.
Kulkujoen soramurske poikkesi muista tutkituista kiviaineksista korkean
sarvivälke- ja alhaisen kvartsipitoisuutensa perusteella. Pyhtään kalliomurske
sisälsi poikkeuksellisen paljon kalimaasälpää. Orresokan soramurskeessa oli
runsaasti sekä kvartsia että kalimaasälpää, joten kiviaineksessa on piidioksidia
eniten tutkituista kiviaineksista. Yllikkälän kiviaineksen mineraalikoostumus
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poikkesi tutkituista kiviaineksista magnetiittipitoisuuden perusteella. Tämän kiven
magnetiittipitoisuus oli päällystekiviainekseksi poikkeuksellisen korkea.

Yksittäisten mineraalien vaikutus tartuntaan on vaikea selvittää, koska
vedenkestävyyskokeet tehtiin mineraalien sijasta useammasta mineraalista
muodostuvilla kivilajeilla. Mineraalikoostumuksen määrittäminen hienoaineksesta
saattaa osaltaan antaa käytettävän kiviaineksen minerologisesta koostumuksesta
väärän kuvan, sillä pehmeimmät mineraalit murskautuvat hienoimmiksi ja
rikastuvat hienoainekseen.

Koska öljysoran hienoaineksen ominaispinta-alalla ja veden adsorptiolla on
havaittu olevan merkitystä tartunnan kannalta, pyrittiin selvittämään mineraa-
likoostumuksen vaikutusta näihin kiviaineksen ominaisuuksien tunnuslukuihin.
Korrelaatiomatriisin avulla tutkittiin kiviainesten hienoaineksesta määritetyn
ominaispinta-alan, adsorption ja mineraalikoostumuksen yhteyksiä. Kahdentoista
kiviaineksen perusteella löydettiin kohdissa 4.3.2 ja 4.3.3 esitettyjen kiviaineksen
ominaisuuksien välille seuraavat yhteydet:
- biotiitti kasvattaa kiviaineksen hydrofiilisyyttä (korrelaatio r = 0,69)
- biotiitti lisää hienoaineksen määrää (r = 0,68)
- kalliomurskeet ovat soramurskeita hydrofiilisempiä (r = 0,74)
- happaman ja neutraalin nesteen adsorptiossa minaraalipinnalle ei ole pinta-

alayksikköä kohden suurta eroa (r = 0,97)
- biotiitti adsorboi hapanta nestettä neutraalia huonommin (r = -0,61)

Kiviaineksen mineraalikoostumuksen ja adsorptio-ominaisuuksien välille ei
löytynyt selkeää yhteyttä. Ainoastaan biotiitti osoittautui hydrofiilisyyttä
kasvattavaksi, kiviaineksen hydrofobisuutta ei lisännyt yksikään mineraaleista.
Kiviaineksen koostumuksen perusteella laadituista hydrofiilisyyttä selittävistä
malleista vain seuraava oli tilastollisesti merkitsevä.

HYDR = 0,2916
+ 0,0255 BT p = 0,0012

mallin R2 = 0,53, p = 0,0074,

jossa HYDR  on hydrofiilisyys, mg/m²
BT biotiitin suhteellinen osuus kiviaineksesta, %.

Mineraalien suhteelliset osuudet tai kiviaineksen pinnan ominaisuudet eivät
havaittavasti vaikuttaneet  hienoaineksen määrään tai rakeisuuskäyrän muotoon
muutoin.

4.3.4  Zeta-potentiaalimääritykset

Bitumiemulsio murtuu, kun emulgaattorin muodostamat sähkövaraukset
bitumipisaroiden ympärillä neutraloituvat. Neutraloinnin aiheuttavat kiviaineksen
pinnan emulgaattorin ioneihin nähden vastakkaismerkkiset varaukset.
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Suomalaisen kiviaineksen pintavaraus on yleensä negatiivinen, ja tästä syystä
kationiset bitumiemulsiot soveltuvat yleensä käytettäviksi anionisia paremmin.

Kiviainespintojen varauksia selvitettiin zeta-potentiaalimäärityksin kuudesta
emulsiosorakiviaineksesta. Tutkimukset tehtiin happamassa liuoksessa pH-
arvoilla 4, 5 ja 6 sekä neutraalissa väliaineessa, joka oli ionivaihdettua vettä
(taulukko 27).

Taulukko 27. Kiviainesten pintapotentiaalit happamuudeltaan erilaisissa
väliaineissa.

Kiviaines             Kiviaineksen pintapotentiaali (zeta-potentiaali), mV

pH 4 pH 5 pH 6 pH 7

Tupuri -35 -40 -36 -29

Lukkarinmäki -37 -38 -31

Yläne -8 -13 -17 -31

Yllikkälä 2 2 -11 -28

Ristivuori -21

Orresokka -32

Happamimman väliaineen, jossa pintavaraukset mitattiin, pH-arvo oli 4. Tämä
happamuus vastaa tilannetta PAB-V:n sekoitusvaiheessa, jolloin hapan
bitumiemulsio ja kiviaineksen pinta kohtaavat toisensa ja neutraloituminen alkaa.

Positiivisimmat pintavaraukset mitattiin juuri tässä kaikkein happamimmassa
väliaineessa. Vesiliuoksen oksoniumionikonsentraatio [H3O

+] on sitä suurempi
mitä happamampi liuos on kyseessä. Positiivisesti varautuneet oksoniumionit
neutraloivat kiviainespinnan negatiivisen varauksen. Oksoniumionikonsentraation
kasvu näkyy tästä syystä pintapotentiaalin arvon muuttumisena positiiviseen
suuntaan /32/.

Eri kivilajien potentiaaleissa havaitut erot selittyvät niiden mineraalikoostumusten
perusteella. On havaittu, että piidioksidi SiO2 toimii hapon tavoin eli pyrkii
hydratoitumisen jälkeen luovuttamaan protonin. Happamassa liuoksessa
kiviaineksen pinta pysyy näin sitä voimakkaammin negatiivisesti varattuna mitä
enemmän kiviaines sisältää piidioksiidia /32/.

Tutkituista kiviaineksista vähiten negatiiviset pintavaraukset mitattiin Yläneen ja
Yllikkälän kalliomurskeilla, joilla vähän piidioksidia sisältävien mineraalien
(biotiitti) osuus on korkea.

Emulsiomassaa sekoitettaessa kiviaineksen pintavaraus vaikuttaa sideaineen
adsorptioon mineraalipinnalle. Öljysoraan verrattuna pehmeällä emulsiopääl-
lysteellä kiviaineksen merkitys korostuu, koska bitumipisaroiden ympärillä olevat
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ammoniumionit [NH3
+] saavat pisarat varautumaan ulospäin positiivisesti, ja ne

pyrkivät neutraloimaan kiviainesrakeiden pinnalla olevia varauksia. Emulsion
happamuuden vuoksi myös oksoniumionikonsentraatio on korkea. Voimakkaasti
negatiivisella pinnalla varaustiheys on suuri, joten bitumin ja kiviaineksen välinen
vuorovaikutus voimistuu. Kiviainespinnan voimakkaasti negatiivinen
pintapotentiaali parantaa siten bitumin adsorptiota kiviainesrakeiden pinnoille
happamassa väliaineessa.

Adsorptiokokeiden tulokset tukevat edellä esitettyä väitettä. Happaman veden
adsorboituminen oli heikointa juuri Yläneen ja Yllikkälän kiviaineksilla, joiden
hydrofiilisyys neutraalia vettä käytettäessä oli selvästi suurempaa. Zeta-
potentiaalin ja happaman veden (pH 2) adsorption välinen korrelaatio on -0,71.

Kiviaineksilla, joilla pintapotentiaali happamassa (pH 4) väliaineessa oli matala,
ei väliaineen pH-arvon muuttuminen neutraalimmaksi vaikuttanut merkittävästi
potentiaaliin. Sen sijaan kiviaineksilla, joilla biotiittia oli havaittu paljon,
pintapotentiaali muuttui selkeästi negatiivisemmaksi väliaineen lähestyessä
neutraalia.

Erot eri kiviaineksista mitattujen zeta-potentiaalien välillä pienenevät siirryttäessä
kohti neutraalia väliainetta. Bitumiemulsion murruttua ei kiviaineksen pinnan
potentiaalilla ole enää yhtä suurta merkitystä, koska sähkövaraus bitumipisaroiden
ympäriltä on purkautunut. Suuri pintapotentiaali ei tällöinkään ole toivottavaa,
koska vesi bitumia polaarisempana neutraloi kiviaineksen pinnan ionit
tehokkaammin. Vedenkestävyyden kannalta merkittäväksi muodostuu valmiissa
päällysteessä sähköisten voimien sijasta mekaaninen kiinnittyminen ja happo-
emäs-tasapaino, jota käsitellään tarkemmin seuraavassa kohdassa 4.3.5.

4.3.5  Kiviainesten pinnan happamuuden määrittäminen

Happo-emäs-tasapainon perusteella hapan bitumi tarttuu hyvin emäksiseen
kiviainekseen ja emäksinen bitumi happamaan kiviainekseen. Suomalainen
kiviaines on ulospäin yleensä heikosti emäksinen, mutta useitten kivien sisältämä
piidioksidi toimii hapon tavoin. Happaman kiviaineksen pinnan ja bitumin välistä
tarttuvuutta parannetaan tällöin lisäämällä sideaineeseen emäksistä amiinia
tartukkeeksi /41/.

Kiviaineksen pinnan happamuusmäärityksillä mitataan kiviaineksen pinnan
piihappopitoisuutta (taulukko 28). Mittaustulokset on esitetty kolmen mittaus-
tuloksen keskiarvona. Yläneen kalliomurskeen pintahappamuuden määritys oli
vaikeaa, koska hienoaineksen suspensio ei pysynyt tasaisena mittauksen aikana.
Yllikkälän kalliomurskeella mittausta haittasi kiviaineksen korkea
magnetiittipitoisuus, eikä pinnan happamuuden määrittäminen termometrisellä
titrauksella onnistunut luotettavasti.
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Taulukko 28. Titraamalla määritetyt kiviainesten pintahappamuudet.

Kiviaines Pinnan happamuus (µmol/m2)

Tupuri 3,9

Yläne 2,9

Yllikkälä 2,1 tulos epätarkka

Ristivuori 2,0

Orresokka 4,4

Kiviaineksen SiO2- ja silikaattipitoisuudet vaikuttavat sekä zeta-potentiaaliin että
kiviaineksen pinnan happamuuteen. Suuri piin yhdisteiden määrä kasvattaa
pinnan happamuutta ja alentaa happamassa vesiliuoksessa zeta-potentiaaliarvoa.

Tarkasteltaessa viiden tarkemmin tutkitun kiviaineksen ominaisuuksien
keskinäisiä riippuvaisuuksia havaittiin edellä kohdassa 4.3.3 esitettyjen
kahdestatoista kiviaineksesta määritettyjen riippuvuuksien lisäksi seuraavat
yhteydet:

- Kiviaineksen pinnan happamuus määräytyy kvartsi- ja silikaattipitoisuuden
perusteella.

PH = -2,3042
+ 0,0708 KV p = 0,0093
+ 0,1549 KMS p = 0,0000

mallin R2 = 0,94, p = 0,0000,

jossa PH    on kiviaineksen pinnan happamuus, µmol/m2

KV kvartsin suhteellinen osuus kiviaineksesta, %
KMS kalimaasälvän suhteellinen osuus kiviaineksesta, %.

- Neutraalissa väliaineessa zeta-potentiaaliin vaikuttaa pinnan happamuus ja
siten myös kiviaineksen mineraalikoostumus, mutta myös ominaispinta-alalla
on merkitystä varaustiheyteen.

ZETA = -44,663
+ 4,2957 O p = 0,0000
- 1,4012 PH p = 0,0000

mallin R2 = 0,99, p = 0,0000,

jossa ZETA   on zeta-potentiaali, mV
O ominaispinta-ala, m²/g
PH kiviaineksen pinnan happamuus, µmol/m2.
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4.4  VEDENKESTÄVYYSKOKEET

4.4.1  Yleistä

Vedenkestävyydellä tarkoitetaan päällysteen kykyä estää vettä tunkeutumasta
kiviaineksen ja sideaineen väliin ja irrottamasta bitumia kiviaineksesta. Huono
vedenkestävyys aiheuttaa bitumin irtoamisen ja sen seurauksena päällysteen
purkautumisen. Vesi pääsee tunkeutumaan kiviaineksen ja bitumin väliin, jos
kiviainesrakeen peittävä bitumikalvo rikkoutuu. Kiviaineksen hydrofiilinen pinta
paljastuu, ja vähitellen vesi irrottaa bitumin koko rakeen pinnalta /35, 42/.

Vedenkestävyysongelman ratkaiseminen edellyttää kiviaineksen ja bitumin
rajapinnalla ilmenevän tartunnan synnyn ymmärtämistä. Tartuntaan eli bitumin
kykyyn kiinnittyä kiviainesrakeen pinnalle vaikuttavat
- kemialliset reaktiot, joissa adsorboituvat bitumin osat reagoivat kiviaines-

pinnan ionien kanssa.
- mekaaninen kiinnittyminen, joka määräytyy lähinnä kiviaineksen pinnan

rakenteen mukaan.
- sähköiset voimat pintaenergian muutoksina rajapinnalta toiselle siirryttäessä,

koska vesi bitumia polaarisempana neutraloi kiviaineksen pinnan ionit
tehokkaammin /32/.

Kylminä tai lämpiminä tehtävien päällysteiden vedenkestävyyden tutkimisen
mahdollisuus ennen päällysteen tekemistä on tärkeää. Kuumentamaton kiviaines
on aina kosteaa, joten kiviaineksen ja bitumin väliin jää jo massan
sekoitusvaiheessa vettä. Lisäksi bitumiemulsiosta emulsion murtuessa vapautuu
runsaasti vettä, ja tuoreessa päällysteessä huokostila on lähes kokonaan veden
täyttämää. Tartuntaa parantavien pinta-aktiivisten aineiden käyttö parantaa
tarttuvuutta silloin, kun kiviainesta ei kuumentamalla kuivata.

Riittävän vedenkestävyyden takaavan tartukepitoisuuden määrittäminen edellyttää
päällysteiden käyttäytymisen kanssa hyvin korreloivia laborato-
riotutkimusmenetelmiä. Vedenkestävyyden tutkimiseen on kehitetty ja käytössä
sekä ulkomailla että kotimaassa runsaasti erilaisia menetelmiä. Tähän
tutkimukseen valittiin koejärjestelyihin tutustumisen jälkeen pehmeille
päällysteille parhaiten soveltuvat menetelmät. Valinnassa kiinnitettiin huomiota
siihen, että menetelmät ovat yksinkertaisia ja soveltuvat jatkossa käytettäviksi
laajemminkin /11, 14, 26, 41, 42/.

Hyvillä ja luotettavilla esitutkimuksilla on mahdollisuus saavuttaa huomattavia
säästöjä päällysteen hinnassa, sillä usein tartuketta lisätään varmuuden vuoksi
enemmän kuin olisi tarpeen. Ennakkoon tehtävien vedenkestävyyskokeiden
tarkoituksena on siten paitsi päällysteen vedenkestävyyden varmistaminen hyvän
lopputuloksen takaamiseksi myös kussakin kohteessa tarvittavan pienimmän
mahdollisen tartukepitoisuuden määrittäminen.
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Vedenkestävyyskokeet antavat tietoa vain käytettyjen materiaalien yhteenso-
pivuudesta. Jos vedenkestävyys osoittautuu kokeessa huonoksi, ei pelkästään
kokeen perusteella voida arvioida syytä siihen, eikä päätellä, millä keinolla
tarttuvuutta olisi mahdollista parantaa. Bitumiemulsioiden käytön yhtenä etuna on
mahdollisuus vaikuttaa sideaineen ominaisuuksiin päällystyskohteittain
muuttamalla tartukkeena tai emulgaattorina käytetyn tuotteen laatua tai määrää /2,
38, 46/.

Bitumiemulsio pitää pystyä suunnittelemaan juuri käytettävälle kiviainekselle
sopivaksi eli on tiedettävä, mitkä kiviaineksen ominaisuudet ovat tarttuvuuden
kannalta  merkityksellisiä. Emulsiopäällysteiden vedenkestävyyttä on tästä syystä
pyritty selvittämään varsinaisten vedenkestävyyskokeiden lisäksi kiviaineksen
ominaisuuksien perusteella. Kiviaineksesta selvitettyjä pintaominaisuuksia
tarkasteltiin kohdassa 4.3. Jotta kiviaineksen pinnan ominaisuuksien vaikutusta
vedenkestävyyteen voitaisiin arvioida, on vedenkestävyyskokeissa ja
kiviainestutkimuksissa käytetty pääasiassa samoja kiviaineksia.

4.4.2  Märkäsekoituskokeet

Märkäsekoituskoetta on käytetty öljysoran vedenkestävyyden tutkimiseen.
Menetelmän erottelukyky havaittiin öljysoralla hyväksi ja siksi sitä tutkimuksen
käynnistyessä päätettiin käyttää myös PAB-V:n vedenkestävyystutkimuksissa
/16/.

Märkäsekoituskokeilla pyrittiin tutkimaan kiviainesten ja sideaineen välistä
tarttuvuutta. Muuttujana oli siten ainoastaan kiviaines. Bitumiöljyllä tehtiin
rinnakkaiskokeita, koska märkäsekoituskokeesta oli aikaisempia kokemuksia
ainoastaan bitumiöljyllä. Märkäsekoituskokeita tehtiin sekä kesällä 1992 että 1993
ennen koeteiden rakentamista. Kokeiden tulokset on koottu taulukkoon 29.
Suurimmalla osalla tutkituista kiviaineksista peittoasteet heikkenivät sekoitusajan
pidentyessä. Muutamilla kiviaineksilla havaittiin lyhyessä viiden minuutin
märkäsekoituksessa peittoasteen paranemista.

Märkäsekoituskokeiden tulokset eivät korreloineet kenttälaboratoriossa tehtyjen
MYR-kokeiden tulosten tai koeteillä tehtyjen tarttuvuushavaintojen kanssa.
Tarttuvuutta tai sopivaa tartukkeen määrää ei märkäsekoituskokeilla pystytty
ennakkoon määrittämään, vaan sideaineen koostumusta jouduttiin koekohteittain
muuttamaan koemassoista saatujen kokemusten perusteella. Kenttälaboratoriossa
tehtyjen MYR-kokeiden ja märkäsekoituskokeiden tulosten vertailua vaikeuttaa
eri kokeilukohteissa käytettyjen emulsioiden koostumusten erilaisuus, kun
ennakkotutkimuksina tehdyissä märkäsekoituskokeissa bitumiemulsioiden
tartuke- ja emulgaattoripitoisuudet pidettiin vakioina.
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Kokeen tulosten luotettavuuden kannalta suuri ongelma on tulosten perustuminen
peittoasteiden silmämääräiseen arviointiin. Lähes täysin peittyneitten tai melkein
puhtaitten kiviainesrakeitten peittoasteen arvioiminen osoittautui hyvin
toistettavaksi ja henkilöstä riippumattomaksi. Peittoasteen jäädessä välille 40 - 80
% olivat hajonnat suuria ja toistettavuus samankin henkilön arvioissa huono.
Kokeen tuloksen määritykseen liittyvät ongelmat heikentävät menetelmän
käyttömahdollisuutta ja selittävät osin tulosten ja koekohteista saatujen
kokemusten huonon korrelaation.

Toinen kokeen merkittävä puute on se, että tutkittavana kiviaineksena käytetään 4
- 16 mm raekokoa. Näyteestä puuttuu hienoaines eikä se siten edusta päällysteessä
toteutuvaa rakeisuuskäyrää. Kiviaineksen rakeisuuskäyrän ja
märkäsekoituskokeen tulosten välille ei ollut löydettävissä yhteyttä. Hieno-
aineksen ja sideaineen muodostamalla mastiksilla on päällysteen vedenkestä-
vyyden kannalta suuri merkitys.

Taulukko 29. Koetiekiviaineksista laboratoriossa määritetyt märkäsekoitustu-
lokset ja kenttälaboratoriossa tehtyjen MYR-kokeiden tulokset.

            MÄRKÄSEKOITUSKOE, näytteen ikä   MYR-koe, kenttälab.

Kiviaines / sideaine 0 min 5 min 30 min 60 min Tarttuvuusarvo (g)

Lamminkangas / BE-PAB3 91 94 79 68 2,9

Lamminkangas / BÖ 2 95 90 79 70 2,1

Pirttikoski / BE-PAB3 95 99 93 85 0,2

Pirttikoski / BÖ 2 92 96 84 78 0,5

Kotakangas / BE-PAB3 97 100 84 80 1,0

Kotakangas / BÖ 2 99 98 95 92 0,4

Sorveus / BE-PAB3 90 94 80 75 1,9

Sorveus / BÖ 2 99 92 87 87 1,1

Sieravaara / BE-PAB3 92 94 85 75 1,8

Sieravaara / BÖ 2 96 98 90 83 1,2

Pyhtää / BE-PAB3 100 98 92 86 1,0

Pyhtää / BÖ 2 98 100 96 94 0,9

Yllikkälä / BE-PAB3 100 100 96 91 1,2

Yllikkälä / BÖ 2 98 100 96 89 1,4

Tupuri / BE-PAB1 93 75 50 40 0,6

Tupuri / BÖ 2 80 95 55 40 0,1

Lukkarinmäki / BE-PAB1 100 70 50 35 0,4

Lukkarinmäki / BÖ 2 75 85 55 35 0,5

Ristivuori / BE-PAB1 98 95 70 50 2,1

Ristivuori / BÖ 2 98 96 92 45 1,8

Koska juuri kiviaines oli tärkein muuttuja koekohteesta toiseen siirryttäessä, on
sillä oletettavasti vaikutusta tartuntaan ja eri kohteiden erilaiseen veden-
kestävyyteen. Saatujen kokemusten perusteella märkäsekoituskoe ei sovellu PAB-
V:n vedenkestävyyden määrittämisen ennakkotutkimusmenetelmäksi. Saadut
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tulokset osoittivat, että pehmeiden emulsiopäällysteiden tarttuvuuksien
esitutkimusmenetelmäksi on kehitettävä luotettavampi laboratoriokoe.

4.4.3  Vedenkestävyys halkaisuvetolujuusmenetelmällä

Tarttuvuusluvun avulla tutkittiin veden vaikutusta tuoreen päällysteen koossa-
pysyvyyteen. Jotta kuivan ja märän koekappaleen ikä halkaisuvetolujuutta
määritettäessä olisi sama, tutkittiin lujuudet sekä märistä että kuivista kappaleista.
Suhteitusta varten tehdyistä koekappaleista yhden vuorokauden ikäisinä
määritettyjä halkaisuvetolujuusarvoja ei voida käyttää vertailuarvoina, koska
PAB-V-päällysteiden lujuus kasvaa nopeasti ensimmäisien vuorokausien aikana.

Tarttuvuuslukumäärityksiä tehtiin viidellä kiviaineksella, ja taulukon 30 tulokset
ovat kahden rinnakkaisen kokeen keskiarvoja. Yläneen kiviaineksella, jolla
märästä kappaleesta mitattu lujuus jäi alhaisimmaksi, tarttuvuusluku määritettiin
myös sideaineella BE-PAB1. Tarkoituksena oli selvittää, säilyvätkö heikot märät
kappaleet ehjinä vielä pehmeämmilläkin sideaineilla.

Taulukko 30. Tarttuvuusluvut määritettyinä kahden vuorokauden ikäisistä
koekappaleista.

                  SIDEAINE                    HALKAISUVETOLUJUUS (kPa)

Kiviaines Visk. Tartuke-% Emulg-% Märkä Kuiva Tarttuvuusluku
(%)

Tupuri 3000 0 0,3 76 171 44

Tupuri 3000 0 0,5 109 220 50

Tupuri 3000 0,4 0,3 126 196 64

Tupuri 3000 0,8 0,3 123 186 66

Yläne 3000 0 0,3 62 188 33

Yläne 3000 0 0,5 71 195 36

Yläne 3000 0,4 0,3 83 189 44

Yläne 3000 0,8 0,3 90 194 46

Yläne 1500 0,4 0,3 73 165 44

Yllikkälä 3000 0,4 0,3 123 228 54

Ristivuori 3000 0 0,3 95 220 43

Ristivuori 3000 0 0,5 98 217 45

Ristivuori 3000 0,4 0,3 114 241 47

Ristivuori 3000 0,8 0,3 154 238 65

Orresokka 3000 0,4 0,3 101 232 44

Tarttuvuusluvut olivat 33 - 66 %. Tartukepitoisuuden kasvu paransi tarttu-
vuuslukuja kaikilla kiviaineksilla. Yhdellä kiviaineksella selvitettiin tartukepi-
toisuuden lisäksi sideaineen jäykkyyden vaikutusta tarttuvuuslukuun. Sideaineen
viskositeetti ei vaikuttanut tarttuvuusluvun suuruuteen.
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Koekappaleitten tyhjätilat olivat 12,1 - 13,4 %, joten näytteiden tiivistymisissä ei
ollut eroja. Altistus vedelle on kaikilla koekappaleilla ollut samanlainen.
Tarttuvuuslukuun vaikuttavana muuttujana on sideaineen pysyessä vakiona ollut
ainoastaan kiviaines. Eri kiviaineksilla tarttuvuuslukumäärityksin havaittuja
toisistaan poikkeavia vedenkestävyyksiä pyrittiin tästä syystä selittämään
ensisijaisesti kiviaineksen ominaisuuksilla.

Tarttuvuuslukua selitti kiviaineksen ominaisuuksista parhaiten biotiitin määrä.
Myös korkea hienoainespitoisuus (< 0,074 mm seulan läpäisyprosentti) alensi
koekappaleitten vedenkestävyyttä. Parhaaksi tarttuvuuslukua selittäväksi malliksi
saatiin kuitenkin ottamalla malliin selittäjiksi vain sideaineen amiinipitoisuus ja
kiviaineksen biotiittipitoisuus. Malli perustuu kolmeenkymmeneen
tarttuvuuslukumääritykseen.

TL = 36,009
+ 24,467 AM p = 0,0018
- 0,0890 BT p = 0,0079

mallin R2 = 0,71, p = 0,0011,

jossa TL on tarttuvuusluku, %
AM amiinipitoisuus eli tartukkeen ja emulgaattorin yhteis-määrä, %
BT biotiitin suhteellinen osuus kiviaineksesta, %.

Sideaineessa oleva amiini koostuu bitumipohjaan lisätystä tartukkeesta ja
emulgaattorina käytetystä amiinista. Kuvassa 22 esitetyistä erilaisilla tartuke- ja
emulgaattoripitoisuuksilla määritetyistä tarttuvuusluvuista ilmenee, että ei ole
yhdentekevää, lisätäänkö amiini bitumipohjaan vai vasta bitumin emulgoinnin
yhteydessä.

Kuva 22. Tartuke- ja emulgaattoripitoisuuksien vaikutus tarttuvuuslukuun.
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Tarttuvuusluvut eivät kasva lineaarisesti amiinipitoisuuden funktiona. Bitumiin
lisätty tartuke parantaa tarttuvuuslukuja emulgaattorina lisättyä amiinia enemmän.
Osa emulgaattorina lisätystä amiinista poistuu emulsioveden mukana eikä jää
päällysteeseen parantamaan vedenkestävyyttä. Esisuunnittelulla pitäisikin pyrkiä
määrittämään tarvittava tartukkeen määrä tarkasti, jotta tartuke voidaan lisätä
bitumiin jo jalostamolla.

Halkaisuvetolujuuksien perusteella määritettävä tarttuvuusluku soveltuu
selkeytensä ja erottelukykynsä puolesta hyvin esitutkimusmenetelmäksi
arvioitaessa tuoreen PAB-V-päällysteen koossapysyvyyttä veden vaikutuksen
alaisena.

4.4.4  MYR-kokeet

MYR-koe on ennen kaikkea työnaikaiseen valvontaan käytetty koe, jolla PAB-V-
työmailla haluttiin tarkkailla massan vedenkestävyyttä öljysoralla totuttuun
tapaan. MYR-koetta käytettiin vedenkestävyyden määrityksissä kaikissa
koekohteissa, ja lisäksi tehtiin menetelmän kehittämiseksi MYR-kokeita
laboratoriossa.

MYR-kokeen kehittämiseen laboratoriossa antoivat aihetta kenttälaboratorioissa
saadut ristiriitaiset kokemukset. Korkea MYR-arvo ei aina johtanut päällysteen
heikkoon vedenkestävyyteen, ja toisaalta alhainen MYR-arvo ei taannut hyvää
tarttuvuutta. Syyksi näihin öljysoratyömailta poikkeaviin havaintoihin arveltiin
eroja emulsioiden murtumisnopeuksissa. MYR-kokeessa käytettävän näytteen iän
merkitys on suuri, kun sideaine lisätään emulgoituna. Toisin kuin öljysoralla vasta
emulsion murruttua täysin ja veden poistuttua päällysteestä tartunta on täysin
kehittynyt. Sopivan iän määrittämiseksi MYR-kokeessa käytettävälle
massanäytteelle tehtiin laboratoriossa koesarjat kahdella kiviaineksella ja kahdella
tartukepitoisuudeltaan erilaisella bitumiemulsiolla (kuva 23).

Tulokset osoittavat, että näytteen ikääntyessä siitä irtoavan sideaineen ja
hienoaineksen määrä laskee, kunnes massan vanhennuttua tarpeeksi näytteestä ei
lopulta enää irtoa mitään. MYR-kokeen erottelukyky on hyvä. Sekä sideaineen
tartukepitoisuus että kiviaines vaikuttivat selvästi saatuihin tuloksiin. Erot eri
kiviaineksista ja eri tartukepitoisuuksilla määritettyjen MYR-arvojen välillä
pienenivät kuitenkin mitä vanhemmasta näytteestä vedenkestävyyttä tutkittiin.
Saatujen tulosten perusteella on vedenkestävyyserojen löytämiseksi edullista
tehdä koe massan sekoittamisen jälkeen heti, kun emulsio on täysin murtunut.
Tämä on järkevää myös työteknisesti, koska kenttälaboratorion tuloksia käytetään
työn ohjaukseen, ja tulokset tarvitaan mahdollisimman nopeasti.
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Kuva 23. Näytteen iän ja sideaineen tartukepitoisuuden vaikutus MYR-kokeen
tulokseen.

Saatujen laboratoriokokeiden tulosten ja kenttälaboratorion kokemusten
perusteella MYR-kokeessa käytettävän näytteen iäksi suositellaan yhtä tuntia, kun
sideaineena käytetään bitumiemulsiota. Aika on riittävän pitkä, jotta emulsion
murtuminen ehtii käytettävän murtumisnopeuden vaihtelun rajoissa edetä niin
pitkälle, että murtumatonta sideainetta ei huuhtoudu veden mukana. Tunnin
ikäisestä massanäytteestä määritettyjen MYR-arvojen kesken saatiin myös
selkeitä eroja, kun kiviaines ja sideaineen tartukepitoisuus olivat muuttujina,
taulukko 31.

Taulukko 31. MYR-kokeen erottelukyky ja tartukepitoisuuden vaikutus tarttu-
vuusarvoon eri kiviaineksilla ja sideaineilla.

Kiviaines Tartuke-% Emulg-% Tarttuvuusarvo (g)

Tupuri 0 0,3 5,7

Tupuri 0,4 0,3 0,8

Tupuri 0,8 0,3 0,1

Ristivuori 0 0,3 5,2

Ristivuori 0,4 0,3 3,5

Ristivuori 0,8 0,3 0,4

Menetelmä on yksinkertainen, huokea ja helppo tehdä. Koska sen erottelukyky
osoittautui hyväksi PAB-V-päällysteillä, sopii menetelmä käytettäväksi paitsi
kenttälaboratoriossa myös esitutkimusmenetelmänä. Koekohteista saatujen
kokemusten perusteella tunnin ikäisen näytteen MYR-arvon tulee olla alle 4 g,
jotta päällystemassan vedenkestävyys on riittävä. Raja-arvo pätee PAB-V-
päällysteille silloin, kun sideaine lisätään emulgoituna.
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4.4.5  Runoff-washoff

Runoff-washoff-kokeissa tutkituille kiviaineksille tehtiin kaksi rinnakkaiskoetta,
joiden tulosten keskiarvot on ilmoitettu taulukossa 32. Rinnakkaiskokeiden
tulosten hajonta oli vähäinen. Kun menetelmästä saadaan enemmän kokemuksia,
voidaan todennäköisesti luottaa yhden kokeen antamaan tulokseen.

Ainoastaan Ristivuoren kiviaineksella massasta erottui sideainetta runoff-
vaiheessa ja kokeessa erottuneen sideaineen määrä oli kaikista tutkituista
kiviaineksista suurin (taulukko 32). Nopeammin murtuva ja enemmän tartuketta
sisältävä emulsio saattaisi soveltua käytettyä emulsiota paremmin Ristivuoren
kiviainekselle.

Taulukko 32.  Runoff-washoff-kokeiden tunnusluvut tutkituille kiviaineksille.

Tartuke Emulg.
Runoff

(%)
Washoff

(%)
Washoff

(g) Koossa-

Kiviaines -% -% bitumi bitumi kiviaines pysyvyys Peittoaste

Tupuri 0 0,3 0 0,73 0,19 hyvä hyvä

Tupuri 0 0,5 0 1,65 0 erittäin hyvä hyvä

Tupuri 0,4 0,3 0 0,44 0 erittäin hyvä hyvä

Tupuri 0,8 0,3 0 0,38 0 erittäin hyvä hyvä

Yläne 0 0,3 0 0,94 5,49 heikko heikko

Yläne 0 0,5 0 1,21 5,44 tyydyttävä heikko

Yläne 0,4 0,3 0 0,79 3,52 heikko tyydyttävä

Yläne 0,8 0,3 0 0,99 3,53 heikko tyydyttävä

Yllikkälä 0 0,3 0 0,76 2,12 tyydyttävä heikko

Yllikkälä 0,4 0,3 0 0,88 2,75 tyydyttävä tyydyttävä

Ristivuori 0 0,3 0 0,71 1,65 hyvä tyydyttävä

Ristivuori 0 0,5 0 0,47 0,62 erittäin hyvä hyvä

Ristivuori 0,4 0,3 0,32 1,24 0 erittäin hyvä hyvä

Ristivuori 0,8 0,3 0 0,05 0 erittäin hyvä hyvä

Orresokka 0 0,3 0 0,02 0,25 hyvä tyydyttävä

Orresokka 0,4 0,3 0 0,15 1,06 hyvä heikko

Kun näytteet olivat kuivuneet, niiden peittoasteita ja koossapysyvyyttä arvioitiin.
Heikosti koossapysyvä oli erityisesti Yläneen kiviaineksesta sekoitettu massa, ja
Yllikkälän kalliomurskeella koossapysyvyys oli vain tyydyttävää. Massan
alhainen stabiliteetti näkyy siten washoff-tuloksessa suurena näytteestä erottuvan
hienoaineksen määränä. Eniten kiviainesta irtosi näytteistä, joissa hienoainesta oli
paljon (0,074 mm läpäisyprodentti Yläneellä 5,6 % ja Yllikkälällä 6,7 %). Näille
kiviaineksille oli ominaista myös korkea hienoaineksen biotiittipitoisuus. Tulos
on siis mahdollista tulkita myös siten, että sideaineen tarttuvuus biotiittiin on
huono, minkä seurauksena sideaine ja hienoaines eivät muodosta hyvin
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koossapysyvää mastiksia. Näyte kovettui kiinteäksi Tupurin ja Ristivuoren
kiviaineksilla, joilla hienoainesta ei erottunut havaittavissa määrin (taulukko 32).

Kiviaineksen mineraalikoostumuksella on tartukepitoisuuden ohella vaikutusta
hienoaineksen sitoutumiseen tuoreessa massassa. Seuraavassa esitetty malli
perustuu 32 havaintoon. Huuhtoutuneen kiviaineksen määrää selittää malli

WKA = 0,4615
+0,2508 BT p = 0,0001
-0,1812 KLO p = 0,0071
-1,3323 AM p = 0,0000

mallin R² = 0,88, p = 0,0000,

jossa WKA  on huuhtoutunut kiviaines, g
BT biotiitin suhteellinen osuus kiviaineksesta, %
KLO kloriitin suhteellinen osuus kiviaineksesta, %
AM amiinipitoisuus eli tartukkeen ja emulgaattorin

yhteismäärä, %.

Tarttuvuuslukujen tavoin myös runoff-washoff-kokeen tulokset osoittavat, että
amiinin lisääminen bitumipohjaan parantaa tarttuvuutta tehokkaammin kuin
emulgaattorina lisätty amiini. Hienoaineksen erottuminen väheni voimakkaasti,
kun bitumipohjaan lisättiin tartuketta 0,4 % (kuva 24).

Kuva 24. Näytteestä washoff-vaiheessa irtoavan hienoaineksen määrä
amiinipitoisuuden funktiona.

Näytteestä poistuvan sideaineen määrä ei selvästi vaikuttanut saavutettuun
peittoasteeseen eikä koossapysyvyyteen. Niinpä etenkin koossapysyvyyttä
mittaavan tarttuvuusluvun ja runoff-washoff-kokeessa erottuneen bitumin määrän
välille ei löytynyt korrelaatiota. Myöskään peittoaste ei suoranaisesti vaikuttanut
massan koossapysyvyyteen. Parhaiten koossapysyviä olivat massat, joissa
sideaineen ja hienoaineksen muodostama mastiksi sitoi suuremmat rakeet. Näin
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tapahtui esimerkiksi Orresokan kiviaineksella, jolla massan koossapysyvyys oli
heikosta peittymisestä huolimatta hyvä.

Peittoasteen perusteella voidaan arvioida sideaineen jakautumista kiviainekseen
eli massan sekoittumista tasalaatuiseksi. Heikoimmaksi tutkituista viidestä kivestä
peittoaste arvioitiin Yllikkälän ja Yläneen kiviaineksilla. Amiinipitoisuuden
lisääminen ei parantanut peittymistä merkittävästi. Edellä kohdissa 4.3.2 ja 4.3.4
esitetyt tulokset osoittivat, että hapan neste adsorboitui näiden kiviainesten
pinnoille muita tutkittuja kiviaineksia heikommin. Näiden kiviainesten
pintapotentiaali happamassa väliaineessa oli myös muita positiivisempaa.
Vedenkestävyyskokeissa havaittu massan heikko peittyminen on selitettävissä
sillä, ettei hapan emulsio pysty syrjäyttämään neutraalia vettä kiviainesrakeiden
pinnoilta massaa sekoitettaessa.

Runoff-washoff-menetelmällä saadaan työmäärään ja koejärjestelyn yksinker-
taisuuteen nähden runsaasti tietoa emulsion ja kiviaineksen yhteensopivuudesta ja
massan käyttäytymisestä. Koska kokeessa käytetään rakeisuudeltaan todellista
vastaavaa massanäytettä, mahdollistaa se monia muita vedenkestävyyskokeita
paremmin massan ominaisuuksien arvioimisen koossapysyvyyden ja peittymisen
osalta. Koekohteista saadut kokemukset, esim. Yläneellä huono vedenkestävyys,
Halikossa (Tupurin kiviaines) onnistuneet koeosuudet, ovat kokeesta saatuja
tuloksia vastaavia. Ristivuoren soramurskeella ongelmaksi muodostunutta huonoa
alkustabiliteettia selittäisi sideaineen liian hidas murtuminen.

Tulokset osoittavat, että runoff-washoff-koe soveltuu hyvin pehmeiden
emulsiopäällysteiden esitutkimusmenetelmäksi ja yksinkertaisuutensa vuoksi
myös työnaikaisiin tutkimuksiin kenttälaboratorioon. Vaatimusrajojen asettamista
kokeen tuloksille vaikeuttaa tulosten suppea määrä. Saatujen kokemusten
perusteella emulsion murtuminen on kuitenkin selvästi liian hidasta, jos
sideainetta erottuu kokeen runoff-vaiheessa. Emulsion hitaan murtumisen
seurauksena kiviainekseen ruiskutettu sideaine valuu massasta pois. Hienoainesta
ei massaa koossapitävän mastiksin muodostumisen varmistamiseksi saisi erottua
kokeessa 500 g näytteestä 2 g enempää.

4.5  KOETEILTÄ SAADUT TULOKSET

4.5.1  Yleistä

Koeteiden avulla oli mahdollista selvittää laajasti erilaisten muuttujien
vaikutuksia emulsiotekniikalla valmistettujen PAB-V-päällysteiden ominai-
suuksiin. Lisäksi saatiin käytännön kokemusta emulsiotekniikasta ja PAB-V-
töistä. Koeteillä tutkituista muuttujista tärkeimpiä olivat
- sekoitusmenetelmä
- sekoituslämpötila
- kiviaines
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- sideaineen viskositeetti
- sideaineen amiinipitoisuus
- alusta
- säätila työn aikana.

Pehmeiden emulsiopäällysteiden sekoitusasemaksi soveltuu kokeilujen perusteella
sekä jatkuvatoiminen että annosasema. Myös kylmäsekoitus ja kiviaineksen
lämmittäminen ovat vaihtoehtoisia työmenetelmiä.

Sekoitusmenetelmän lisäksi päällystemassan laatuun vaikuttavat myös
ympäristöolot, kuten kiviaineksen ja ilman lämpötila sekä kiviaineksen
vesipitoisuus. Näiden seikkojen merkitystä voidaan epäsuotuisissa oloissa
vähentää sekoittamalla massa lämpimänä. Massan lämmittämisen tarpeellisuus ja
siitä saatava hyöty olisi hyvä voida ratkaista tapauskohtaisesti.

4.5.2  Massan sekoitusmenetelmän vaikutus sen laatuun

Peittoasteita arvioitiin massojen homogeenisuuden selvittämiseksi. Kyl-
mäsekoituksessa oli kiviaineksen jakamisella selkeä vaikutus peittoasteisiin.
Jakamatonta kiviainesta käytettäessä suurimmat rakeet jäivät osin paljaiksi, ja
päällysteen väri oli lämpimänä tai jaetusta kiviaineksesta tehtyyn päällysteeseen
verrattuna vaaleampi. Jaetusta kiviaineksesta sekoitetussa massassa sideaine oli
jakautunut tasaisemmin koko kiviainekseen. Sideaine ruiskutettiin suurimpienkin
kiviainesrakeiden peittymisen varmistamiseksi molempiin lajitteisiin erikseen.

Kylmätekniikalla ei kuitenkaan käytännössä ole mahdollista saavuttaa 100 %
peittoastetta. Sekoituslämpötila vaihtelee varastokasan ja ulkoilman lämpötilan
mukaan. Kiviaineksen lämpötilan vaikutusta peittoasteisiin kylmätekniikkaa
käytettäessä ei tutkittu tämän kokeilun yhteydessä.

Lämmittäminen 40 - 50 °C lämpötilaan parantaa peittymistä kylmäsekoitukseen
verrattuna. Kuinka suuri merkitys peittoasteilla on päällysteen kestävyyden
kannalta, jää nähtäväksi lähivuosina. Luultavaa on, että peittoastetta tärkeämpi
massan laadun arvosteluperuste on sen homogeenisuus. Sideaineen ja hienon
aineksen muodostama mastiksi on saatava  jakautumaan massaan tasaisesti, eikä
hienoainespaakkuja saa esiintyä. Tasaisesti massaan jakautunut mastiksi sitoo
vajaastikin peittyneet karkeat kiviainesrakeet ja estää niiden irtoamisen
päällysteen pinnasta.

Sideainepohjan viskositeetin ja sideainepitoisuuden vaikutuksia peittoasteeseen
tutkittiin eri koekohteissa. Eri kohteissa tutkitut peittoasteet eivät kuitenkaan ole
vertailukelpoisia keskenään, koska niiden määrittämisessä on käytetty eri
menetelmiä. Sideainepitoisuudella on selvä vaikutus peittymiseen. Massoissa,
joiden sideainepitoisuus oli alhainen, oli sideaineen viskositeetista riippumatta
runsaasti paljaita rakeita. Sideainepohjan viskositeetin merkitys ei ollut yhtä
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johdonmukainen. Samasta kiviaineksesta ja samalla koneasemalla kylminä
sekoitettujen PAB-V-massojen peittoasteissa oli selkeitä eroja. Kun sideaineena
oli V1500, oli massa tasalaatuista ja hyvin peittynyttä, peittoaste noin 80 %. Kun
sideaineena käytettiin bitumia V1000 tai V3000 peittoaste oli noin 60 %.

Massan homogeenisuutta seurattiin peittoastemääritysten ohella kenttälabora-
totion kokein. Tasalaatuisuuden valvontaan kuuluu sekä kiviaineslajittumien että
sideaineen kiviainekseen jakautumisen seuraaminen. Massan homogeenisuuteen
vaikuttavat ainakin kiviaineksen vesipitoisuus ja sekoitusaika.

Suurin osa kylminä tehdyistä massoista sekoitettiin jatkuvatoimisella VEM 300-
asemalla, joka oli kesällä 1993 ensimmäistä kautta käytössä. Joidenkin kokeilussa
tehtyjen massojen peittoasteet jäivät alhaisiksi ja massa oli lajittunutta.
Lajittumaongelman poistaminen vaatii koneaseman kehitystyötä, jota tehtiin jo
koeteiden rakentamisen aikana. Asemaan tehdyt muutokset paransivat selvästi
massan laatua.

Kiviaineksen lämmittäminen parantaa massan homogeenisuutta. Lämpiminä
tehdyt emulsiomassat eivät lajittuneet merkittävästi. Hienoaineksen ja sideaineen
muodostamien paakkujen syntyminen ei ollut ongelma missään kokeilukohteessa.

Massan työstettävyys on tärkeä ominaisuus päällysteelle asetettujen tasaisuus-
vaatimusten täyttämiseksi. Kaikki tutkitut PAB-V-massat olivat helposti
työstettäviä sekä kylminä että lämpiminä. Massan sekoittamisessa, levittämisessä
tai tiivistämisessä ei ollut ongelmia millään koeosuudella.

Massan työstettävyyden merkitys korostuu, kun levitystyö halutaan tehdä
normaalia alhaisemmassa lämpötilassa tai levitetään varastokasassa säilytettyä
massaa.

4.5.3  Vedenkestävyys

Kokeilukohteissa MYR-tulokset olivat korkeimmillaan lähellä 20 g. Tartukkeen ja
toisinaan myös sideainepitoisuuden lisäys paransi hienoaineksen sitoutumista
niin, ettei sitä MYR-kokeessa irronnut lainkaan. Öljysoralla massan
vedenkestävyyttä pidetään riittävänä, kun MYR-arvo on alle 2 g /6/.

Koekohteista saatujen kokemusten ja laboratorioselvitysten perusteella onnistunut
lopputulos ei PAB-V:llä edellytä yhtä alhaisia MYR-arvoja kuin öljysoralla.
Kohdassa 4.4.4 esitetyn mukaisesti raja-arvo PAB-V-massoilla on 4 g, kun
sideaineena on bitumiemulsio. Tämä arvo otettiin tämän tutkimuksen tulosten
perusteella asfalttinormeihin 1995 emulsiotekniikalla valmistettujen PAB-V-
massojen vedenkestävyysvaatimukseksi.
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MYR-kokeen tulokseen vaikuttaa merkittävästi se, kuinka pitkälle emulsion
murtuminen on edennyt. Jos murtuminen on vasta alkanut, ei MYR-kokeen tulos
kuvaa lopullista tarttuvuutta. Tätä seikkaa ei kokeilukohteissa osattu riittävästi
ottaa huomioon.

4.5.4  Tasaisuus

PAB-V-päällysteiden tasaisuusvaatimusten tulee noudattaa öljysoralla käytettyjä
vaatimuksia. IRI4-arvon tulee olla alle 1,4. Poikkeamaindeksille PI vaatimuksena
on 9,00.

Tasaisuuksien arvioimiseksi IRI4-arvot määritettiin useimmista koekohteista.
Tasaisuusmittausten tulokset koeosuuksittain on koottu vaurioinventaariotulosten
yhteyteen liitteeseen 3. Yhteenveto jäykkyydeltään erilaisilla sideaineilla ja eri
sekoituslämpötiloissa tehtyjen  päällysteiden tasaisuuksista on taulukosta 33.

Taulukko 33. PAB-V-koeosuuksilta mitattujen IRI 4-tasaisuuksien keskiarvot.

           IRI 4-arvo
(mm/m)

Sideaine kylmä lämmin

V1000 1,35 1,29

V1000, RC 1,58

V1500 1,32 1,22

V1500, RC 1,44

V 2380 1,22

V3000 1,49 1,44

Ref. BÖ 2 1,38 1,24

Ref. BÖ 2 RC 1,39

Tulosten perusteella kiviaineksen lämmittäminen parantaa työstettävyyttä ja
helpottaa tasaisuusvaatimusten saavuttamista koko tutkitulla viskositeettialueella.
Erot kylminä ja lämpiminä tehtyjen koeosuuksien tasaisuuksissa olivat kuitenkin
suurimmillaankin vain 0,1 mm/m. Ilman rouhetta tehtyjen koeosuuksien
tasaisuudet olivat lähellä tasaisuudelle asettua vaatimusta lukuunottamatta
jäykintä päällystettä, jossa sideaineena on V3000. Kun keskiarvoa laskettaessa ei
oteta huomioon pahasti vaurioituneelta Yläneen koetieltä mitattua IRI 4-arvoa,
täyttyy tasaisuusvaatimus myös jäykimmillä osuuksilla. Kun emulgoidun bitumin
viskositeetti on alle 3000 mm2/s, ei sideaineen viskositeetilla ole työmenetelmälle
rajoituksia asettavaa vaikutusta päällysteen tasaisuuteen.

Rouheen lisääminen vaikeutti päällystemassan levittämistä ja tasaisuudet jäivät
kaikilla uusiopäällysteosuuksilla puhtaasta kiviaineksesta sekoitettujen osuuksien
tasaisuuksia heikommiksi. Työstettävyyden takaamiseksi on
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rouhetta käytettäessä kiinnitettävä tavallista enemmän huomiota sideaineen
murtumisaikaan ja massan kuljetusetäisyyteen myös pehmeillä sideaineilla.

Sideaineen viskositeetin ja sekoituslämpötilan lisäksi ilma rouhetta tehtyjen
osuuksien tasaisuuteen vaikutti myös sideainepitoisuus. Samasta kiviaineksesta
tehdyillä koeosuuksilla tasaisuus heikkeni sideainepitoisuuden laskiessa.

4.5.5  Tiheysmittaukset

PAB-V-koeosuuksien ja vertailuna olleen PAB-O:n tiiviyksiä mitattiin Troxler-
laiteella. Mittauksia tehtiin kesällä 1993 Lapin ja Oulun tiepiireihin tehdyillä
koeosuuksilla sekä Halikossa Mt:llä 1835 tieosuudella Kumpula-Kemiö ja Mt:llä
2351 osuudella Halikko-Paimio, joiden mittaustulosten keskiarvot on esitetty
taulukossa 34. Tarkoituksena oli tutkia sideaineen viskositeetin vaikutusta
päällysteen tiivistettävyyteen saavutettujen tiheyksien avulla ja selvittää
päällysteissä toteutuneet täyttöasteet.

Taulukko 34. Halikon koeteiltä mitatut tilavuussuhdetiedot.

   Tiheydet

Sideaine kuiva märkä vesi ilma TT SA KAT TA

(kg/m3) (kg/m3) (til-%) (til-%) (til-%) (til-%) (til-%) (%)

BÖ 2 2094 2192 9,8 5,6 15,4 7,8 23,2 33,6

V1000 2168 2246 7,8 4,3 12,1 7,9 20,0 39,5

V1500 2191 2254 6,3 4,2 10,5 8,0 18,5 43,2

V3000 2134 2214 8,0 4,7 12,7 7,8 20,5 38,0

Rinnakkaisten tiheysmittaustuloksien hajonta, 40 - 60 kg/m3, oli melko suuri
verrattuna eri osuuksien tiheyksien eroihin. Päällysteiden suhteituksessa oli
pyritty 37 % täyttöasteeseen kaikilla koeosuuksilla. Toteutunut täyttöaste vaihteli
tutkituilla neljällä päällystetyypillä lähes 10 %-yksikön rajoissa, ja oli vastoin
suhteituksen tavoitteita öljysoralla alhaisin.

Gammasäteilytyksen takaisinsirontaan perustuva Troxler-mittari on alunperin
tarkoitettu paksujen kerrosten tiheyksien mittaamiseen. Ohuiden levityskerrosten
tiheydenmittauksissa takaisinsirontamittareilla on rajoituksensa, sillä tutkittavan
kerroksen paksuutta ei voi asettaa haluamakseen. Ohuiden päällysteiden
yleistyttyä on laitteeseen laadittu korjauskaavat alle 84 mm paksuisten
päällysteiden tiheyksien selvittämiseksi. Korjauksen tekeminen edellyttää
kuitenkin vastaavien tiheysmittausten tekemistä ennen päällystämistä.

Osa tutkituista koeosuuksista oli tehty suoraan vanhan öljysoran päälle, mutta
paikoitellen oli alustaa tasattu ennen uudelleenpäällystämistä massaa lisäämällä.
Alustan erot näkyivät selvästi mittaustuloksissa hajontana. Erilaisten
koeosuuksien tiheyksien väliset erot kiviaineksen ja sideainepitoisuuden pysyessä
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vakioina ovat hyvin pieniä. Tiheyden erot aiheutuvat ainoastaan eroista
tiivistymisessä.

Troxler-mittauksilla ei voida luotettavasti mitata uuden ohuen päällysteen tiheyttä,
jos mittaukset tehdään ainoastaan päällystämisen jälkeen. Tarkka mittaaminen
edellyttäisi ainakin vastaavien mittausten tekemistä myös alustasta ennen
päällystämistä. Tehdyssä tutkimuksessa tarkkuutta heikensi osaltaan menetelmälle
tyypillinen mittaustulosten hajonta.  Päällysteen keskimääräistä tiivistymistä
kuvaavan keskiarvotiheyden määrittäminen edellyttää erittäin suurta
mittauspisteiden lukumäärää. Menetelmää voidaan ajatella käytettäväksi lähinnä
aloitettaessa töitä uudessa päällystyskohteessa laadunohjauksen apuvälineenä.
Tarvittava tiivistystyö voidaan määritellä kohdekohtaisesti levitys- ja tiivistystyön
alussa Troxler-laitteella. Riittävän aineiston kerääminen ja laitteen
käyttövirheiden tuloksissa aiheuttaman hajonnan minimointi edellyttää tähän
työhön perehtynyttä mittaajaa.

Laboratoriossa eri menetelmillä saavutettuja tiiviyksiä verrattiin koeteiltä
saatuihin tuloksiin. Jäykkyydeltään erilaisten samasta kiviaineksesta tehtyjen
päällysteiden eri menetelmillä määritetyt tiheydet esitetään kuvassa 25.

Kuva 25. Eri tavoilla tiivistetyistä PAB-V- ja PAB-O-päällysteistä mitatut tiheydet
kiviaineksen pysyessä samana.

Erot eri menetelmillä määritettyjen tiheyksien välillä ovat pienimpiä käytettäessä
pehmeimpiä sideaineita V1000 ja V1500. Jäykin PAB-V, jonka sideaineena on
V3000, ja öljysora ovat tiivistyneet laboratoriomenetelmin paremmin kuin
Troxler-mittausten mukaan pällysteessä. Koepäällysteiden tiheyksiä ei voitu tutkia
poranäytteistä, koska päällysteet olivat liian pehmeitä porattaviksi. Saatujen
tulosten perusteella ei voida suositella hylättäväksi kumpaakaan käytetyistä
koekappaleitten valmistusmenetelmistä. Havaitut erot laboratoriokappaleitten ja
koepäällysteiden tiheyksissä johtuvat osin puutteista päällysteen tiheyden
mittausmenetelmissä.
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4.5.6  Tasalaatuisuus

Päällyste on tasalaatuista, jos siinä ei ole sideaine- tai kiviaineslajittumia eikä
sideaineen tai mastiksin pintaannousua. Päällysteen tasalaatuisuus on tärkeää sen
kestävyyden kannalta, sillä lajittumakohdat ovat herkkiä purkautumiselle veden
päästessä tunkeutumaan avonaiseksi jääneeseen päällysteeseen. Hienoaineksen tai
sideaineen runsas määrä päällysteen pinnassa kuluu nopeasti liikenteen
vaikutuksesta.

Päällystemassa voi lajittua sekoittimessa, varastosiilossa, kuljetettaessa tai
levitettäessä. Mahdollisen lajittuman syntymisen syytä voidaan arvioida
kenttälaboratoriossa tutkittujen massakuorma- ja ajoratanäytteiden sekä
päällysteessä olevien lajittumien sijainnin perusteella. Kenttälaboratorion
tekemien kiviaineksen rakeisuusmääritysten mukaan koepäällystemassoissa ei
yleensä ollut pahoja kiviaineslajittumia. Päällystemassoissa toteutuneet
rakeisuudet poikkesivat usein huomattavasti kiviaineksen murskausaikaisesta
rakeisuuden keskiarvokäyrästä, jota oli käytetty suhteituksen tekemiseen. 

Suurimpia kiviaineksen lajittumaongelmat olivat Hämeen tiepiirin kokeilu-
kohteessa. Työ tehtiin jaetusta kiviaineksesta kylmänä, ja sideaineina käytettiin
bitumiemulsioita BE-PAB3 ja bitumiöljyä BÖ 2. Massa lajittui ja peittoasteet
jäivät alhaisiksi. Ongelmat olivat pahimpia öljysoraosuuksilla. Massan laadun
parantamiseksi bitumiöljyn tartukepitoisuutta korotettiin 1,3 %:sta 1,5 %:iin ja
koneasemaan tehtiin sekoitustehoa parantavia ja massan lajittumista vähentäviä
muutoksia. Nämä toimenpiteet paransivat lopputulosta. Kiviaineksena kohteessa
käytettiin pieneltä yksityiseltä sora-alueelta saatua soramursketta, jota ei ole
aiemmin käytetty öljysorakiviaineksena. Kiviaineksen käyttäytymisestä ei tästä
syystä ollut kokemuksia. Koska samalla koneasemalla oli aikaisemmin kesällä
tehty PAB-V- ja PAB-O-töitä Turun ja Uudenmaan tiepiireissä eikä näissä
kohteissa ollut mainittavia lajittumaongelmia, näyttää Hämeen kokeilussa
kiviaineksella olleen vaikutusta epäonnistumiseen.

Hienoaineksen ja sideaineen muodostamat paakut eivät aiheuttaneet ongelmia
missään koekohteista, vaan sideaine jakautui tasaisesti koko kiviainekseen.
Yhdessäkään kohteessa ei heti levityksen jälkeen ollut nähtävissä sideainela-
jittumia. Levitettäessä ei lajittuminen myöskään osoittautunut suureksi
ongelmaksi, vaan PAB-V oli jopa öljysoraa tasalaatuisempi päällyste. Samasta
kiviaineksesta kylmänä ja lämpimänä tehtyjen koeosuuksien perusteella
emulsiotekniikalla tehdyt PAB-V-päällysteet ovat kylminä herkempiä lajittu-
miselle.

Kun kiviaineksen tyhjätila ylitäyttyy eli päällysteen tyhjätila jää liian pieneksi, ei
kaikki sideaine mahdu huokostilaan. Öljysoralla on totuttu, että tällöin sideaine ja
hienoaineksen muodostama mastiksi nousee pintaan lämpimällä säällä liikenteen
kuormituksen vaikutuksesta sideaineen viskositeetin alentuessa. Täyttöastetta ja
pintaannousuriskiä on vaikea arvioida uudesta päällysteestä. Emulsiopäällysteillä
pintaannousua voi tapahtua kuitenkin jo aivan tuoreessa päällysteessä, kun
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päällysteestä poistuva vesi nostaa sideainetta ja hienoainesta mukanaan pintaan.
Koska pehmeät bitumit eivät sisällä haihtuvia liuottimia, eivät ne veden poistuttua
ole bitumiöljyn tavoin herkkiä sideaineen pintaannousulle. Koeosuuksilta saadun
tiedon perusteella sideainepitoisuuden vaihtelualue, jolla emulsiopäällyste
onnistuu, on suuri. Kesän 1994 helteiden jälkeen ei pehmeimmissäkään
koepäällysteissä havaittu sideaineen pintaannousua, kun sideainepitoisuus on
määritetty siten, että TA on 35 %.

Pintaannousuriski tuoreessa päällysteessä kasvaa, kun kiviaines on hyvin märkää.
Emulsion murruttua kaikki vesi ei mahdu huokostilaan, vaan pyrkii pois ja nousee
varsinkin ajourien kohdalta päällysteen pintaan. Tuore päällyste, jonka stabiliteetti
on vielä alhainen, tarttuu ajoneuvojen renkaisiin ja vaurioituminen tapahtuu
nopeasti. Jos kiviaines on hyvin kosteaa, voidaan huokostilan ylitäyttymisen riskiä
pienentää käyttämällä nopeammin murtuvaa emulsiota. Kun emulsio murtuu
aikaisemmin, poistuu suuri osa vedestä jo massaa kuljetettaessa, ja päällysteen
stabiliteetti kasvaa nopeammin. Emulsion murtumisajan säätäminen kiviaineksen
vesipitoisuuden mukaan edellyttää annoskohtaista emulgointia.

Märän kiviaineksen aiheuttama sideaineen pintaanousun ongelma havaittiin
kesällä 1993 muutamassa Etelä-Suomeen kylmänä rakennetussa koekohteessa.
Ongelma ilmeni rankkasateen jälkeen rakennetuilla koeosuuksilla, joilla
kiviaineksen vesipitoisuus oli 5 - 6 %. Päällyste tummui ajourien kohdalta pian
päällystämisen jälkeen ja tarttui ajoneuvojen renkaisiin. Ongelma ratkaistiin
hiekoittamalla päällyste heti pintaannousun alettua 0 - 4 mm hiekalla.
Hiekoittamisen ansiosta päällysteen tarttuminen renkaisiin loppui, ja muutaman
kuukauden ikäisenä päällysteen pinta oli tasoittunut. Ylimääräistä sideainetta ei
enää juurikaan ollut havaittavissa. Hiekoittamiseen onkin syytä varautua jos
kiviaines on hyvin kosteaa.

4.5.7  Revintävastukset

Päällysteen revittävyys on tärkeää pehmeitten päällysteiden kunnossapito- ja
uusimistyössä. Revintä tehdään tiehöylällä, jossa käytetään tappiterää tai
lautasrepijää. Päällysteen aiheuttama vastus revinnässä vaihtelee sideaineen
viskositeetin, päällysteen iän ja ulkoisten seikkojen, lähinnä päällysteen
lämpötilan mukaan.

Päällysteen karhittavuuden luotettava arvostelu olisi edellyttänyt revintätyön
tekemistä tiehöylän tappiterällä tai lautasrepijällä koeosuuksilla. Koska yksikään
koeosuuksista ei epäonnistunut niin, että korjaustöihin olisi ollut tarvetta ja ehjää
päällystettä ei korkeiden kustannusten vuoksi haluttu rikkoa, ei revittävyyden
selvittäminen todellisilla työmenetelmillä ollut mahdollista. Tästä syystä päätettiin
tässä tutkimuksessa selvittää karhittavuutta henkilöauton perässä vedettävällä
tappiterää jäljittelevällä mittalaitteella, jonka aiheuttama vaurio päällysteeseen on
kohtuullinen.
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Revintävastuksia mitattiin kolmelta eri koetieltä Pyhtäällä, Yläneellä ja Halikossa.
Tutkimuksessa oli mukana jäykkyydeltään erilaiset osuudet, joiden sideaineina
olivat V1000, V1500 ja V3000 sekä vertailuosuuksina lämpimänä ja kylmänä
sekoittu öljysora. Yläneellä revintää tutkittiin sekä vuoden että kahden vuoden
kuluttua päällystämisestä. Lisäksi vertailuaineistona käytettiin öljysoran
revittävyystutkimusta varten eri ikäisistä öljysorista kesällä 1993 kerättyjä
tuloksia, joissa tutkimusmenetelmänä käytettiin samaa laitetta. Revintävastus on
voimakkaasti riippuvainen päällysteen pintalämpötilasta sideaineen
viskoelastisuuden vuoksi. Öljysoralla tehdyn revintätutkimuksen mukaan vanhan,
yli viiden vuoden ikäisen öljysoran revittävyyttä voidaan arvioida pelkän
päällysteen pintalämpötilan avulla  /24/.

Vanhoilta yli viiden vuoden ikäisiltä öljysorateiltä määritetyt revintävastukset
ilmenevät lämpötilan funktioina kuvasta 26 /24/. Jotta PAB-V-päällyste olisi
vanhan öljysoran tapaan revittävää, tulisi sen revintävastuksen olla korkeintaan
samassa lämpötilassa mitatun öljysoran revintävastuksen suuruinen.

Kuva 26. Öljysoran revintävastuksen lämpötilariippuvaisuus ja PAB-V-
päällysteistä mitatut revintävastukset.

Tehtyjen mittausten perusteella koepäällysteiden revintävastukset ovat vanhasta
öljysorasta samassa lämpötilassa mitattuja arvoja pienempiä lukuunottamatta
kahden vuoden ikäistä PAB-V:tä, jonka sideaineena on V3000. Eri ikäisien
öljysorien bitumiöljyjen jakotislaustulosten perusteella BÖ 2:sta haihtuu keveitä
komponentteja heti päällystämisen jälkeisinä vuosina, joten yli viiden vuoden
ikäiset öljysorat kovenevat ainoastaan hapettumisen vaikutuksesta. Tämän iän
saavuttaneet öljysorat vastaavat jäykkyydeltään vuoden ja kahden vuoden ikäisiä
PAB-V-päällysteitä.
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Öljysoraa voidaan karhia helposti vielä, kun päällysteen pintalämpötila on noin 17
°C. Tässä lämpötilassa käytetyllä mittausmenetelmällä revintävastus on noin 2
800 N. Tätä viileämmän öljysoran revintävastuksesta ei ole tutkimustuloksia.
PAB-V-päällysteiden revintävastusten vertailu öljysorista mitattuihin arvoihin
osoittaa, että kaikki PAB-V-koetiet olivat yli 20 °C lämpötilassa karhittavissa
öljysoran tapaan. Jotta työ olisi tehtävissä myös hieman alemmassa noin 15 °C
lämpötilassa, on sideaineeksi valittava V1000 tai V1500. Revintävastusten
perusteella karhinta soveltuu käytettäväksi PAB-V:n kunnossapitomenetelmänä
samaan tapaan kuin öljysoralla. Koska revittävyyttä ei voitu selvittää todellisilla
työmenetelmillä jää kuitenkin epävarmaksi, stabiloituuko PAB-V karhinnan
jälkeen samoin kuin öljysora.

4.5.8  Vaurioinventoinnit

Ensimmäinen laaja vaurioinventointi tehtiin kaikilla koeteillä keväällä 1994. Osa
päällysteistä oli tuolloin vuoden ja osa kahden vuoden ikäisiä. Vaurioin-
ventaariossa eriteltiin päällysteessä havaitut vauriot tyypeittäin halkeamiin,
purkaumiin ja reikiin. Halkeamat jaettiin edelleen verkko-, päällystereuna-,
pituus-, sauma- ja poikkihalkeamiin. Lisäksi kirjattiin mahdolliset paikat.

Yhteenveto vaurioinventaarion tuloksista on esitetty liitteenä 3 olevissa
taulukoissa ja päällysteen kuntoa arvioivissa sanallisissa kuvauksissa. Vauriot on
ilmoitettu taulukoissa sataa tiemetriä kohden koeosuuksittain.

Vauriokartoituksen perusteella koetiet ovat hyvässä kunnossa. Suurin osa
koeteillä havaituista vaurioista oli aiheutunut alustan epätasaisesta painumisesta
puutteellisen kantavuuden, routimisen, jyrkkien luiskien tai muun vastaavan tien
rakenteen puutteesta. Yleisimpiä vaurioita ovat halkeamat.

Merkittävää varsinaista päällysteen vaurioitumista, purkaumia, reikiä ja niiden
paikkauksia tai sideaineen pintaannousua, havaittiin vain harvoilla osuuksilla.
Pahimmat päällystevauriot havaittiin Yläneelle rakennetuilla koeosuuksilla. Siellä
lämpiminä tehdyillä koeosuuksilla purkaumat jäivät alle 1,8 m2 / 100 m, mutta
ainoalla kylmänä tehdyllä emulsio-osuudella purkaumaa oli peräti 9,7 m2 / 100 m,
reikiä 2,6 kpl / 100 m ja paikkojakin 1,7 kpl / 100 m.

Koeteiden kuntoon ja vaurioitumiseen vaikuttavia seikkoja arvioitaessa
kiinnitettiin huomiota purkaumiin, reikiin ja paikkoihin sekä tasaisuuteen IRI4.
Alustan puutteista johtuvat halkeamat jätettiin tarkastelun ulkopuolelle
koepäällysteiden onnistumista selvitettäessä. Koeteiden kuntoinventoinnin
perusteella voidaan materiaalien ja työmenetelmien vaikutuksesta päällysteen
laatuun ja kestävyyteen todeta seuraavaa:

- Kaikilla tutkituilla emulsiopäällysteillä sideainepohjan jäykkyys on niin pieni,
että päällyste on hyvin levitettävissä ja tiivistettävissä. Tasaisuuteen IRI4 ei
vaikuta sideaineen viskositeetti (korrelaatio r = 0,00).



122

Sen sijaan rouheen käyttäminen heikentää tasaisuutta (r = 0,66) ja kiviaineksen
lämmittäminen parantaa sitä hieman (r = 0,15).

- Referenssinä olleet öljysoraosuudet olivat PAB-V-koeosuuksien kanssa
samankaltaisia

- tasaisuudessa (r = 0,14)
- vaurioitumisessa (reiät r = -0,06, purkaumat r = -0,12).

- Lyhyellä aikavälillä (kaksi vuotta) ei sideainepitoisuuden poikkeama
suhteituksella määritetystä optimisideainepitoisuudesta tai päällysteen
valmistaminen lämmitettynä vaikuta vaurioitumiseen, kun sideaineen
tartukepitoisuus on määritetty kiviaineskohtaisesti (sideaine-%:n poikkeaman
ja purkaumien ja paikkojen määrän välinen korrelaatio eri päällysteillä: r = 0,03
- 0,29, sekoituslämpötilan ja purkaumien ja paikkojen määrän välinen
korrelaatio eri päällysteillä: r = -0,05 - 0,17).

- Sideainepitoisuuden poikkeamalla optimisideainepitoisuudesta ei  osoittautunut
olevan vaikutusta myöskään päällysteiden tasaisuuksiin (r = 0,04).

- Sideaineen viskositeetti ei ollut vaikuttanut uuden päällysteen paikkaustar-
peeseen (r = -0,02).

Kun sideaineen tartukepitoisuus määritetään ennakkoon vedenkestävyyskokeilla,
eivät kiviaineksen ominaisuudet vaikuta vaurioitumiseen. Lisäksi aineisto osoitti,
että silloin kun purkautumista tapahtuu, purkaumat kehittyvät nopeasti rei'iksi,
mikä lisää pian myös paikkaustarvetta.

Päällysteen ominaisuuksia ja kuntoa kuvaavien muuttujien väliset korrelaatiot
jäivät pieniksi. Heikkoja korrelaatioita selittää osin lyhyt tarkasteluaika, sillä
vaurioinventaariota tehtäessä päällysteet olivat vain vuoden tai kahden ikäisiä.
Toisaalta koekohteita suunniteltaessa pyrki rakennuttaja rajoittamaan riskejä, jotta
kokeilujen kustannukset eivät kasvaisi kohtuuttomiksi. Muuttujille, esim.
sideaine- ja tartukepitoisuudelle annetut arvot eivät poikkea toisistaan niin
merkittävästi, että päällysteiden kestoiän määräävät raja-arvot olisivat ainakaan
näin lyhyessä ajassa löydettävissä.

Päällysteiden kestävyyksien selvittäminen ja vuosikustannuksien määrittäminen
edellyttää koeteiden seuraamista ja vauriokartoitusten tekemistä säännöllisesti,
kunnes osuudet ovat saavuttaneet kestoikänsä. Vasta vuosikustannusten
perusteella on mahdollista määrittää taloudellisin optimisideainepitoisuus.
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4.5.9  Varastokasamassojen työstettävyys

PAB-V:n varastoitavuutta selvitettiin tekemällä kokeilukohteiden yhteydessä
massoja myös varastokasoihin. Osa varastokasaan ajetuista massoista levitettiin
vielä saman kesän aikana. Vuoden ikäisiä varastokasamassoja käytettiin lähinnä
paikkaukseen. Suppeasti tutkittiin massojen työstettävyyttä vuoden varastoinnin
jälkeen myös levittämällä niitä asfaltinlevittimellä. Tähän ei ollut kuitenkaan
laajemmin mahdollisuutta, sillä varastoitavuuden epävarmuuden vuoksi kasaan
tehdyt massamäärät olivat pieniä. Varastokasassa säilytettyjä massoja käytettiin
lähinnä pienissä paikkaustöissä. Tiepiirien keräämiä käyttökokemuksia verrattiin
laboratoriossa työstettävyyslaitteella mitattuihin vastusvoimiin.

Halikossa kesällä 1993 varastokasoihin tehtyjen massojen työstettävyyttä vuoden
ikäisinä selvitettiin päällystemassojen työstettävyyden arvioimista varten
rakennetulla pienoislevittimellä. Massojen viskositeetit tutkittiin +25 °C
lämpötilassa (taulukko 35). Tutkituista massoista pehmeimmän sideaineen
viskositeetti oli alun perin 1 000 mm2/s ja jäykimmän 6 000 mm2/s. Tarkoituksena
oli selvittää, kuinka jäykkä emulsiomassa on vielä varastoitavissa ja soveltuuko
käytetty tutkimusmenetelmä varastoitavuuden selvittämiseen. Varastokasoista
otettuja massanäytteitä sekoitettiin ennen työstettävyyden mittausta 10 s
laboratoriosekoittimella, mikä vastaa käytännössä kuormauksessa tapahtuvaa
murskautumista.

Tutkimuksessa oli mukana yhdeksän yhden vuoden ikäistä PAB-V-massaa.
Referenssinä käytettiin kahta eri ikäistä öljysoraa. Luettelo tutkittavista massoista
ja niiden muokkaamiseen tarvittavat maksimivoimat on koottu taulukkoon 35.
PAB-V-massojen työstettävyyttä verrattiin vuoden ja seitsemän vuoden ajan
varastokasassa säilytettyihin öljysoriin sekä PAB-B:en, jonka sideaineena oli B
650/900. Öljysoramassojen tiedettiin olevan varmasti levitettäviä, kun taas PAB-
B ei ole varastoitavissa. Jäykkyydeltään selvästi erilaisten massojen vertaileminen
antoi tietoa levitettävyyslaitteella eri massojen välille saatavista eroista eli laitteen
erottelukyvystä. Taulukon 35 vastusvoimat on laskettu kahden mittaustuloksen
keskiarvoina.

Työstettävyyslaitteella +25 °C lämpötilassa havaitut erot olivat melko pieniä, kun
sideaineen alkuperäinen viskositeetti vaihteli välillä 1 500...4 000 mm2/s.
Kuitenkin pehmein ja jäykin emulsiomassa samoin kuin vuoden ikäinen öljysora
poikkesivat muista selvästi. Laitteen erottelukykyä heikentävät
varastokasamassoja tutkittaessa massojen monet käsittelyvaiheet, jotka
murskaavat jäykimpiä massoja paremmin levittyviksi.
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Taulukko 35. Työstettävyyslaitteella tutkitut yksitoista massaa ja niiden
vastusvoimat työstettävyyslaitteessa.

Sideaine Kiviaines
1) V1000 50% SrM 0-6 + 50% SrM 6-16
2) V1500 50% SrM 0-6 + 50% SrM 6-16
3) V3000 50% SrM 0-6 + 50% SrM 6-16
4) V1000 SrM 0-16
5) V1500 50% KaM 0-4 + 50% KaM 4-16
6) V1500 60% KaM 0-8 + 40% SrM 6-16
7) 2/3 V1500 + 1/3 B 650/900 60% KaM 0-8 + 40% KaM 8-16
8) 2/3 V3000 + 1/3 B 650/900 60% KaM 0-8 + 40% SrM 6-16
9) B 650/900 60% KaM 0-8 + 40% SrM 6-16
10) BÖ 2, 1 vuotta
11) BÖ 2, 7 vuotta

Massan numero Maksimivoima (N) Massan numero Maksimivoima (N)

1 37 7 48

2 53 8 49

3 41 9 67

4 39 10 23

5 47 11 47

6 46

Yksikään tutkituista PAB-V-massoista ei ollut yhtä pehmeää kuin samanikäinen
öljysora. Laboratoriokokeiden perusteella oli siis oletettavissa, että
pehmeimmänkin PAB-V-n työstäminen on öljysoraa vaikeampaa. Pelkän
työstettävyyslaitteen antamien tulosten avulla ei voida arvioida mitkä massoista
ovat levitettävissä. Työstettävyyden rajana olevan arvon asettaminen
laboratoriossa mitattavalle voimalle edellyttää käyttökokemuksia varastoiduista
massoista. Toisaalta tiedetään vanhankin öljysoran olevan muokattavissa.
Seitsemän vuoden ikäisen öljysoran vastusvoimaan (47 N) verrattuna kaikki
vuoden ikäiset PAB-V-päällysteet sideaineesta riippumatta ovat revittävissä.

Sekä laboratoriossa että käytännön työstä saatujen kokemusten mukaan
varastokasasta irrotettujen vuoden ikäisten PAB-V-massojen työstettävyydessä ei
ole suuria eroja sideaineen alkuperäisen kovuuden eroista huolimatta. Kaikki
PAB-V-massat ovat vuoden varastoitua öljysoraa jäykempiä (kuva 27), mutta
massoja voi käsitellä öljysoralla totutuin työmenetelmin. Työstettävyyslaitteella
määritettävä levitettävyyden raja-arvo on kenttäkokemusten perusteella 50 - 55 N.
Tiivistettävyys ja koossapysyvyys oli parempaa pehmeämmillä sideaineilla
V1000 ja V1500. Nämä massat eivät purkautuneet rei'istä ja ne irtosivat
varastokasasta myös käsityökaluin.

Varastokasoissa säilytettyjä massoja käytettiin kesän 1994 lämpimimmän jakson
aikana, jolloin massojen lämpötila kasoissa oli vähintään 20 °C. Varastokasat
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olivat lähinnä vuoden ikäisiä, mutta mukana oli myös kesällä 1992 varastoitua
massaa, jossa sideaineena oli V3000. Kaikki koemassat irtosivat
pyöräkuormaimella helposti. Kun sideaineena oli V3000, oli massan irrottaminen
lapiolla kuitenkin työlästä. Paikkaustyö onnistui kaikilla PAB-V-massoilla, mutta
jäykimmillä massoilla ongelmana oli muutamissa kohteissa huono tarttuvuus.
Varastoon tehtyjen massojen rakeisuus oli 0 - 16 mm ja sideainepitoisuus oli
sama, jota kiviaineksella käytettiin heti levitetyissä massoissa. Kasasta irrotettujen
massojen koossapysyvyys oli huono, eivätkä ne pysyneet rei'issä.

Kuva 27. PAB-V-päällysteiden ja referensseinä olevien PAB-B- ja PAB-O-
päällysteiden työstettävyyttä mittaavat vastusvoimat

Tiivistettävyyden ja koossapysyvyyden perusteella on suositeltavaa käyttää
varastoon valmistettavien PAB-V-massojen sideaineina bitumeja V1000 ja
V1500, vaikka jäykempikin massa olisi työstettävissä. Kun massaa valmistetaan
käytettäväksi paikkauksessa, olisi öljysoralla totuttuun tapaan syytä käyttää
kiviaineksena 0 - 12 mm mursketta ja suhteituksella määritettyä
sideainepitoisuutta suurempaa sideainepitoisuutta koossapysyvyyden paranta-
miseksi.
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5  PÄÄTELMÄT

5.1  PAB-V:N SUHTEITUS KOEKAPPALEISTA MITATTAVIEN
TILAVUUSSUHTEIDEN PERUSTEELLA

Laboratoriossa tehtävän suhteituksen käyttökelpoisuuden kannalta on tärkeää, että
laboratoriossa valmistettu koekappale vastaa mahdollisimman hyvin todellista
päällystettä. Tarkkakaan tilavuussuhdetietojen mittaus ei kuitenkaan tuota
tarvittavia tietoja optimisideainepitoisuuden määrittämistä varten, jos
koekappaleen materiaalit tai tiivistyminen eivät ole todellisen kaltaisia. Tämän
vuoksi laboratoriokokeissa pitää aina käyttää suunnittelukohteen materiaaleja.
Tulosten luotettavuuden varmistamiseksi on tärkeää pystyä huolehtimaan siitä,
että koemassan peittoaste vastaa odotettavissa olevaa peittoastetta ja koekappaleet
tiivistetään mahdollisimman lähelle päällysteessä toteutuvaa tiiveyttä.

Tässä tutkimuksessa koekappaleet valmistettiin pääasiassa hydraulisella
puristimella staattisella kuormalla. Massa sekoitettiin erikseen jokaista
koekappaletta varten. Menetelmä on suositeltava, koska se varmistaa, että
jokaisen koekappaleen materiaalit tunnetaan tarkasti ja kiviaineksen rakeisuus
säilyy vakiona sideainepitoisuutta muutettaessa. Laboratoriossa sideaineen syöttö
ja massan sekoitus eivät koskaan täysin vastaa koneasemalla tapahtuvaa
sekoitusta. Laboratoriomassan sekoituksessa pyrittiin mastiksin tasaiseen
jakautumiseen, mutta tyydyttiin epätäydelliseen peittoasteeseen.

Tilavuussuhteisiin perustuvassa suhteituksessa määritetään tiivistetyn näytteen
kiviaineksen tyhjätila (KAT), tyhjätila (TT) ja täyttöaste (TA) eri side-
ainepitoisuuksilla. Emulsion murtuessa vapautuu siinä oleva vesi. Koska myös
kiviaines on kosteaa, täyttää vesi yhdessä bitumin kanssa tuoreen päällysteen
huokostilan lähes kokonaan. Päällystettä suunniteltaessa on syytä tarkastella
bitumin ja veden yhdessä täyttämää huokostilaa heti päällystämisen jälkeen. Jos
tuoreessa päällysteessä ei ole lainkaan tyhjätilaa, alenee päällysteen stabiilisuus
huomattavasti ja päällyste saattaa vaurioitua ensimmäisten vuorokausien kuluessa
päällystämisestä. Kun kiviaineksen tyhjätila ja optimisideainepitoisuus on
määritetty, voidaan laskea vedelle jäävä huokostila. Näin selvitetään suunnittelulla
kiviaineksen suurin sallittu vesipitoisuus.

Sideainepitoisuuden määrityksessä kiinnitetään huomiota pelkän bitumin
kiviaineksen tyhjätilasta täyttämään suhteelliseen osuuteen (TA). Täyttöasteella
tarkoitetaan siten emulsiopäällysteillä samaa asiaa kuin kuumana sekoitetuilla
päällysteillä. PAB-päällysteiden huokostilassa on käyttötilassakin vettä. Kun
kiviaineksen ja bitumin välinen tartunta on parantunut, ei huokostilassa oleva vesi
ole yhtä haitallista kuin aivan tuoreessa päällysteessä. Tärkeää on kuitenkin
suunnittelulla varmistaa päällysteen vedenkestävyys. Jos vesi syrjäyttää bitumin
kiviainesrakeiden pinnoilta, purkautuu päällyste, ja sen kestoikä alenee
merkittävästi.
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Pehmeiden päällysteiden täyttöasteet ovat alhaisia asfalttibetoneihin verrattuina.
Päällysteen koko kestoiän jatkuvalla seurannalla voidaan selvittää täyttöasteen
vaikutusta päällysteen kestoikään. Koska pehmeät päällysteet ovat
vähäliikenteisten teiden päällysteitä, on pyrkimys ollut käyttää mahdollisimman
vähän sideainetta päällystyskustannusten alentamiseksi. Alhaisen täyttöasteen
mahdollistaa  kiviaineksen rakeisuus. Kiviaineksen tyhjätila on suuri, ja
hienoainesta on vähän, joten sideainetta sitovaa pinta-alaa on huomattavasti
vähemmän kuin AB-päällysteissä.  Pieni sideainepitoisuus on perusteltu myös
päällysteen toiminnan kannalta. Bitumin alhaisen viskositeetin vuoksi sideaine
liikkuu herkästi päällysteessä lämpötilan ja liikenteen kuormituksen
vaikutuksesta. Sideainepitoisuuden korottaminen saattaa aiheuttaa sideaineen
pintaannousun.

Vertailu kiertotiivistyslaitteella tiivistettyihin koekappaleisiin osoitti, että
hydraulisesti puristettaessa kappaleiden tiiveyserot eri sideaineilla jäävät
vähäisiksi. Kiertotiivistimellä pehmeimmät massat tiivistyivät hieman enemmän,
kun taas bitumin viskositeetin ollessa 1 500 mm2/s tai sen yli ei eri menetelmillä
tiivistetyissä laboratoriokoekappaleissa ollut eroja. Koeteiltä samasta
kiviaineksesta eri sideaineilla tehdyistä koeosuuksista mitatut tiheydet eivät
noudattaneet selkeästi kummallakaan laboratoriossa käytetyllä tiivistystavalla
saatuja tuloksia. Ero oli kiertotiivistyslaitteella valmistettuihin kappaleisiin
verrattuna suurimmillaan noin 40 kg/m3 ja hydraulisesti puristettuihin
koekappaleisiin noin 20 kg/m3. Koekappaleiden tilavuuksissa erilaisista
tiivistymisistä aiheutuvan eron suuruus on 10 - 20 cm3. Täyttöasteeseen tästä
aiheutuu suurimmillaan 1 %-yksikön ero. Tulosten perusteella molemmat käytetyt
koekappaleitten valmistustavat ovat käyttökelpoisia. Päällysteessä toteutuvaa
tiheyttä ei laboratoriossa voida täsmälleen ennakoida, sillä päällysteen
tiivistyvyyteen vaikuttavat aina myös paikalliset olot kuten ilman lämpötila ja
kuljetusetäisyys sekä alustan laatu. Pehmeiden emulsiopäällysteiden toteutuneiden
tiheyksien määrittäminen osoittautui myös hyvin vaikeaksi ja epätarkaksi, koska
näytteen poraaminen ei ollut mahdollista. Ainetta rikkomattomien
tiheydenmittausmenetelmien kehittyminen voi jatkossa helpottaa pehmeiden
päällysteiden tyhjätilojen määrittämistä.

Tilavuussuhdetietojen määrittäminen koekappaleista mittakelloilla kappaleen
korkeutta mittaamalla tai kiertotiivistyslaitteen mittaaman korkeuden perusteella
osoittautui epätarkaksi menetelmäksi. Mittaustarkkuuteen ei juurikaan vaikuttanut
koekappaleitten puristustapa. Suurimman virheen aiheuttava muuttuja oli
kiviaineksen kiintotiheys, jonka määritys 0,05 g/cm3 tarkkuudella aiheutti
täyttöasteeseen vielä lähes neljän prosenttiyksikön suuruisen virheen
mahdollisuuden kumpaankin suuntaan saadusta tuloksesta. Vaikka mittausvirheet
todellisuudessa vain hyvin harvoin yltävät itseisarvoltaan laskelmissa käytettyjen
maksimivirheiden suuruisiksi eivätkä yleensä silloinkaan kumuloituessaan vaikuta
kaikki samaan suuntaan, on nimenomaan kiviaineksen kiintotiheydestä aiheutuva
virhe tulosten käyttökelpoisuuden kannalta suuruusluokaltaan merkittävä ja
tulosten tarkkuuden kannalta ratkaiseva. Suhteitusta tehtäessä kiintotiheyden
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arvona ei voida käyttää murskausaikaista vedessä ja ilmassa punnitsemalla
määritettyä arvoa, vaan kiintotiheys on selvitettävä pyknometrikokeilla (PANK
2107). Pyknometrimenetelmää käyttämällä kiintotiheys saadaan määritettyä 0,015
g/cm3 tarkkuudella.

Kun kokeiluun ryhdyttiin kesällä 1992, asetettiin PAB-V:n kiviaineksen tyhjätilan
täyttöasteen optimiksi 37 %. Tämä perustui öljysoran suhteitustutkimuksista
saatuihin tuloksiin. Alkukesällä 1993 tehtyjen koetiekatselmusten yhteydessä
havaittiin vähäistä sideaineen pintaannousua muutamissa edellisenä kesänä
rakennetuissa koetiekohteissa. Missään vuoden ikäinen päällyste ei ollut
vaurioitunut pienen sideainepitoisuuden takia. Kokeilumielessä suhteituksella
määritettyä ohjearvoa pienemmällä sideainepitoisuudella tehdyt koeosuudet eivät
olleet vaurioituneet merkittävästi enempää kuin ohjearvolla tehdyt osuudet.
Öljysorarouheesta valmistettu uusiopäällyste, jonka lisäsideaineena käytettiin peh-
meää bitumia emulgoituna (BE-PAB1, BE-PAB3), suhteitettiin samalla tavalla
kuin puhtaasta kiviaineksesta tehdyt päällysteet.     

PAB-V-päällysteiden hieman öljysoralle sopivaa alhaisemman sideainepitoisuu-
den selittää se, että PAB-V:n sideaine ei sisällä haihtuvia komponentteja.
Emulsiosta päällysteeseen jäävä sideainepitoisuus on samalla lopullinen
sideainepitoisuus. Bitumiöljystä BÖ 2 haihtuu keskimäärin 7 % sideaineen
painosta, mikä 3,5 % sideainepitoisuudella tarkoittaa runsaan 0,2 %-yksikön
alenemaa sideainepitoisuudessa muutamassa vuodessa päällystämisestä.

Koeteiltä saadut kokemukset tukevat teoreettisesti tarkastelemalla tehtyjä
päätelmiä. Näiden tutkimusten perusteella päädyttiin suosittelemaan PAB-V:n
suhteitukselle seuraavia tavoitearvoja:
- Kiviaineksen tyhjätila (KAT) 18 - 22 %
- Massan tyhjätila (TT) 11 - 15 %
- Täyttöaste (TA) 34 - 37 %.

Täyttöasteen optimiksi havaittiin 35 %, joka siten on se täyttöaste, jonka antava
sideainepitoisuus suhteituksella pyritään löytämään. Suurimmillaan täyttöasteen
virheen todettiin olevan +-5 %. Seuraavassa tarkastellaan sideainepitoisuutta
täyttöasteen arvoilla 35 %, (35-5) % ja (35+5) %, kun kiviaineksen tyhjätila on 20
% ja massaltaan 1 400 g näytteen tilavuus on 660 cm3:

- TA 35 %, sideaine-% 3,22, TT 13,0 %
- TA 30 % sideaine-% 2,78, TT 14,0 %
- TA 40 % sideaine-% 3,66, TT 12,0 %.

Kun PAB-V:lle suhteituksella määritettävä sideainepitoisuus yleensä vaihtelee 3,1
- 3,7 % välillä, on tilavuussuhdetietoihin perustuva suhteitus tarkkuudeltaan
epätyydyttävä. On kuitenkin muistettava, että virheet eivät käytännössä toteudu ja
kumuloidu pahimman mahdollisen tapauksen mukaisesti, ja menetelmän tarkkuus
on siten edellä tehdyn tarkastelun tulosta parempi.
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Öljysoralla sideainepitoisuuden optimia määritettäessä otetaan huomioon
täyttöasteen lisäksi myös 1 vrk:n halkaisuvetolujuus, sillä mekaanisesti heikosta
kiviaineksesta tehdyt öljysorakappaleet ovat tuoreina erittäin huonosti
koossapysyviä /13, 39/.  PAB-V-päällysteiden alkulujuus osoittautui veden
poistuttua aina riittäväksi eikä tuoreen päällysteen vaurioitumisen ehkäiseminen
ole suunnittelukriteeri sideainepitoisuutta määritettäessä.

PAB-V:n sideaineena oleva pehmeä bitumi voi korkeissa lämpötiloissa nousta
päällysteen pintaan vuosia päällystämisen jälkeenkin. Mitä alhaisempi sideaineen
viskositeetti on sitä suurempi on pintaannousuvaara. Pyhtään koetieltä saatujen
kokemusten mukaan bitumi nousee helpommin pintaan kylmänä kuin lämpimänä
tehdyssä päällysteessä, jossa kiviaines on ollut jakamatonta. Bitumin jakautumi-
sella kiviainesrakeiden pinnalle ja sideainekalvojen paksuudella on siis merkitystä
pintaannousun kannalta. Sideaineen pintaannousun vaara on kuitenkin pieni, sillä
kesän 1994 hellekauden jälkeenkään ei koeteillä ollut laajempaa pintaannousua.

Koeteillä tehtyjen havaintojen perusteella käytetty kiviaineksen rakeisuuskäyrä
soveltuu pehmeille asfalttibetoneille. Hienoaineksen ja hienojen, alle 0,5 mm,
rakeiden osuus ei kuitenkaan saisi emulsiotekniikkaa käytettäessä olla Suoman
Asfalttinormeissa määritettyjä ohjearvoja suurempi. Suuri hienoaineksen määrä
murtaa emulsion nopeasti ja vaikeuttaa massan työstettävyyttä. Toisaalta hienojen
rakeiden suuri suhteellinen osuus pienentää kiviaineksen tyhjätilaa. Alhainen
KAT saattaa aiheuttaa ongelmia heti päällystämisen  jälkeen, jos päällysteen
tyhjätila ylitäyttyy veden vapautuessa emulsiosta. Tyhjätilan ylitäyttyminen
alentaa päällysteen alkustabiliteettia merkittävästi.

Herkimmin sideaine näyttää nousevan pintaan aivan tuoreessa päällysteessä, josta
vesi ei ole vielä ehtinyt poistua.  Kiviaineksen tyhjätilan ylitäyttymisen havaittiin
aiheuttavan veden ja sen mukana pehmeän sideaineen pumppautumisen
päällysteen pintaan liikennekuorman vaikutuksesta. Lisäksi päällysteen
tiivistäminen vaikeutuu tyhjätilan täyttyessä kokoonpuristamattomalla vedellä.
Päällysteen alkustabiliteetti alenee merkittävästi, kun kiviainesrakeet eivät
muodosta kantavaa runkoa. Alhainen lujuus saattaa aiheuttaa päällysteen
vaurioitumisen heti päällystämisen jälkeen. Huokostilan ylitäyttymisen
ongelmana on siis heikko alkulujuus, sideaineen pintaannousuvaara ja tyhjätilan
jääminen korkeaksi. Sideaineen ja veden mahtuminen kiviaineksen tyhjätilaan
tulee tarkastaa ennakkoon ja määrittää kiviaineksen suurin sallittu vesipitoisuus.
Päällysteen tilavuussuhdetietojen avulla tulee paitsi määrittää
optimisideainepitoisuus myös varmistaa, että sideaine ja vesi mahtuvat
kiviaineksen tyhjätilaan.

Tämän tutkimuksen päällysteen tilavuussuhteita koskevat tulokset on otettu
huomioon laadittaessa Suomen Asfalttinormeihin 1995 ohjeita pehmeiden
päällysteiden PAB-V suhteituksesta. Paitsi tilavuussuhteiden ohjeelliset arvot on
annettu myös suositus, jonka mukaan huokostila ei saa ylitäyttyä tuoreessa
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päällysteessä. Optimisideainepitoisuuden määrityksessä käytettävälle täyttöas-
teille haluttiin Asfalttinormeissa käytännön työn helpottamiseksi sallia suurempi
vaihteluväli kuin tämän tutkimuksen tulokset edellyttäisivät.

Koeteiltä saadut kokemukset osoittavat, että PAB-V:n toleranssi sideainepi-
toisuuden suhteen on öljysoraa suurempi. Tämä johtuu haihtuvien liuottimien
puuttumisesta, minkä takia sideaineen viskositeetti on bitumiöljyyn verrattuna
korkeampi jo tuoreessa päällysteessä. Kiviainekseen ruiskutettavan emulgoidun
sideaineen määrä on kolmasosan emulgoimatonta suurempi. Tämä helpottaa
sideaineen jakautumista massaan tasaisesti.

Tässä työssä ei ole koeteiden lyhyen seuranta-ajan vuoksi ollut mahdollista
selvittää sideainepitoisuuden vaikutusta päällysteen kestoikään. Seuranta-aikana
ei sideainepitoisuudella todettu olevan merkittävää vaikutusta päällysteen
toiminnallisiin ominaisuuksiin. Sideainepitoisuuden ja päällysteen kestoiän
välisen yhteyden selvittäminen edellyttää pidempää seuranta-aikaa.

5.2  PAB-V:N PUOLIANALYYTTINEN SUHTEITUS

Laajat laboratoriokokeet suhteituksen määrittämiseksi osoittautuivat hitaiksi ja
lopputulokseltaankin työmäärään nähden epätyydyttäviksi. Tilavuussuhdetietojen
mittaamiseen perustuvalla menetelmällä ei ollut mahdollista saavuttaa tarkkuutta,
jolla optimisideainepitoisuus olisi voitu määrittää 0,1 %-yksikön tarkkuudella.

Tutkimuksessa selvitettiin mahdollisuutta PAB-V-päällysteiden puolianalyyt-
tiseen suhteitukseen. Tarkoituksena oli yksinkertaistaa ja nopeuttaa suhteitus-
menettelyä ilman, että tuloksen tarkkuus kärsii. Tilavuussuhdetietojen määrit-
täminen laskennallisesti mahdollistaa koekappaleista mitattujen tietojen tapaan
myös huokostilaan mahtuvan veden määrän selvittämisen. Suhteituksen
eteneminen molemmilla tarkastelluista menetetelmistä on esitetty kuvassa 28.

Suhteitus voidaan tehdä määrittämällä tilavuussuhteet tiivistetyistä näytteistä
(kohta 5.1).  Tilavuussuhteet mitataan vähintään kahdella sideainepitoisuudella.
Tuloksista interpoloidaan 35 % täyttöastetta vastaava sideainepitoisuus.
Interpoloinnin tulos varmistetaan tiivistämällä näyte suhteituksen mukaisella
sideainepitoisuudella. Toinen vaihtoehto on määrittää laboratoriossa rakeisuus ja
hienoaineksen KAT ja laskea kokemusperäisten kertoimien avulla kiviaineksen
KAT ja haluttua täyttöastetta vastaava sideainepitoisuus.

Suhteituksen tehtävänä on määrittää käytettävillä materiaaleilla optimiside-
ainepitoisuus. Lisäksi emulsiopäällysteitä suunniteltaessa on otettava huomioon
vesi. Suhteituksessa määritetään päällysteen tilavuussuhteet. 
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Kuva 28. PAB-V:n suhteituksen eteneminen tilavuussuhteiden perusteella ja
puolianalyyttisesti.

Molemmilla menetelmillä on mahdollista selvittää haluttua täyttöastetta vastaava
sideainepitoisuus ja huokostila, joka tällä sideainepitoisuudella jää vapaaksi
vedelle. Kun tunnetaan emulsiosta vapautuvan veden määrä ja sideaineen
täyttämä huokostila voidaan selvittää, kuinka kosteaa kiviaines saa korkeintaan
olla.

Käyttötilassa päällysteen huokostilassa olevan veden määrä muuttuu jatkuvasti
säätilan mukaan. Veden haitallinen vaikutus päällysteeseen eliminoidaan
varmistamalla bitumin ja kiviaineksen välinen tartunta kohdassa 5.5 kuvatulla
tavalla.
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Puolianalyyttisessa suhteituksessa epätarkkuutta aiheuttaa se, että kiviaineksen
rakeiden muotoa ja vaikutusta tiivistymiseen ei täysin pystytä ottamaan
huomioon. Menetelmällä määritettyjen tilavuustietojen vertaaminen koekap-
paleista mitattuihin tilavuussuhteisiin osoitti, että murskattua kiviainesta voidaan
pitää särmikkäänä. Koska todellisuudessa kiviainesrakeet eivät järjesty siten, että
ne täyttäisivät pienimmän mahdollisen tilavuuden, on menetelmällä laskettu
kiviaineksen tyhjätila toteutuvaa pienempi. Jotta päästään samaan
sideainepitoisuuteen kuin kohdassa 5.1 esitetyssä menettelyssä, on kiviaineksen
tyhjätilan optimaalisena täyttöasteena käytettävä 38 % koska massanäyte ei
tiivisty optimaaliseen tiiviyteen.

Puolianalyyttisellä suhteituksella on mahdollista saada sama tieto kuin
kokeellisilla menetelmillä ilman, että suhteituksen tarkkuus kärsii. Menetelmä on
huomattavasti nopeampi, eikä laitteistona tarvita muuta kuin Rigden-laite
hienoaineksen tyhjätilan määritykseen. Menetelmä ei siten ole sidottu kiinteisiin
laboratorioihin, vaan suhteitus voidaan tehdä myös esim. kenttälaboratoriossa.

Tässä tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella PAB-V:n suhteituksessa
voidaan käyttää joko koekappaleiden tilavuussuhteisiin perustuvaa tai puo-
lianalyyttistä suhteitusta. Jälkimmäinen on nopeampana ja helpompana
menetelmänä useimmiten suositeltavampi. Tilavuussuhteisiin perustuvaa
suhteitusta on tarkoituksenmukaista käyttää lähinnä silloin, kun halkaisuveto-
lujuudella halutaan selvittää silmämääräisesti massan epähomogeenisuutta ja
mahdollisesti epähomogeenisen massan koossapysyvyyttä.

5.3  PEHMEIDEN PÄÄLLYSTEIDEN MUOKATTAVUUS

5.3.1  Jäykkyyden kehittyminen

Päällystemassojen lujuuksia selvitettiin tässä tutkimuksessa laboratoriossa lähinnä
halkaisuvetokokeilla. Halkaisuvetokokein määritettyjä lujuuksia verrattiin
koepäällysteiden käyttäytymiseen ja öljysorasta mitattuihin vastaaviin arvoihin
lujuuden ja vaurioitumisen välisen yhteyden arvioimiseksi ja vanhan päällysteen
muokattavuusominaisuuksien  selvittämiseksi. PAB-V-päällysteiden jäykkyyksien
kehittymistä tutkittiin seuraavien seikkojen selvittämiseksi:
- päällysteiden alkulujuus
- lujuuden kasvunopeus
- lopullinen lujuus viskositeetiltaan erilaisilla sideaineilla.

Päällystemassan levitettävyyteen heti sekoittamisen jälkeen vaikuttavat
voimakkaimmin sideaineen viskositeetti ja sekoituslämpötila silloin, kun sideaine
ei sisällä haihtuvia hiilivetyjä. Vanhan päällysteen muokattavuus ja mahdollisuus
massan varastoimiseen ovat riippuvaisia ainoastaan sideaineena käytetyn bitumin
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jäykkyydestä (kuva 29). Sideaineen viskositeettivalinnalla voidaan vaikuttaa
päällysteen lujuusominaisuuksiin ja painottaa tiettyä päällysteeltä toivottua
ominaisuutta.

Kuva 29. Sideaineen viskositeetin ja sekoituslämpötilan vaikutukset päällysteen
työstettävyyteen.

Lujuuden kasvun kannalta merkittävimpiä seikkoja ovat päällysteen ikä ja
sideaineen viskositeetti. Kiviaineksen lämmittäminen sekoitettaessa lisäsi
päällysteen alku-lujuutta, mutta lopullisiin lujuuksiin sillä ei ollut vaikutusta.
Tartukkeen määrällä ei havaittu olevan vaikutusta.halkaisuvetolujuuksiin.

PAB-V-päällysteiden lujuuksien kasvu öljysoraan verrattuna on esitetty kuvassa
30. Päällysteen lujuuden lopullisen tason ratkaisee sideaineen jäykkyys. Kun
sideaineessa ei ole haihtuvia komponentteja, on päällysteen lujuuden kasvu
ensimmäisinä viikkoina päällystämisen jälkeen huomattavasti nopeampaa kuin
öljysoralla.

PAB-V:t ovat öljysoraa kovempia päällysteitä, joiden sideaineena on V1500 tai
sitä jäykempi bitumi. Tuoreen päällysteen lujuus ei osoittautunut PAB-V-
päällysteillä olevan ongelmallinen vaurioitumisen kannalta. Halkaisuvetolujuuden
käyttö suhteituksessa sideainepitoisuuden määritykseen samoin kuin öljysoralla ei
ole  mielekästä.
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Kuva 30. Lujuuden kehittymisen periaate pehmeillä päällysteillä PAB-V ja PAB-
O.

Halkaisuvetolujuus kuvaa päällysteen koossapysyvyyttä. Kun emulgoitu sideaine
on alunperin bitumiöljyä BÖ 2 jäykempää, saattaa sideaineen alhaisen
viskositeetin sijasta massan epähomogeenisuus aiheuttaa pienen alkulujuuden.
Massan sekoittumisen ja tasalaatuisuuden toteaminen ennakkoon laboratoriossa
on kuitenkin epätarkkaa, koska sekoitus laboratoriossa poikkeaa aina jonkin
verran todellisesta tilanteesta.

Tässä työssä saatujen tulosten perusteella tulisi PAB-V-päällysteiden suunnit-
telussa 1 vrk HVL:n vaatimuksena olla suhteituksella optimisideainepitoisuudeksi
määritetyllä sideainepitoisuudella seuraavat arvot:
- sideaineella V1000> 30 kPa
- sideaineella V1500> 50 kPa
- sideaineella V3000> 70 kPa.

Öljysoralle asetetettu HVL-vaatimus on 35 kPa /16/. PAB-V-päällysteitä koskevat
suositukset poikkeavat öljysoran vaatimuksesta, koska pehmeät bitumit eivät
sisällä haihtuvia komponentteja ja sideaineiden alkuperäiset viskositeetit ovat
erilaiset.

Yhden vuorokauden halkaisuvetolujuus ei kerro stabiliteetista tuoreessa
päällysteessä ennen veden poistumista huokosista. Tiivistetystä laborato-
rionäytteestä vesi poistuu ensimmäisen vuorokauden aikana tehokkaammin kuin
päällysteestä. Näitä mahdollisesti heti päällystämisen jälkeen ilmeneviä ongelmia
voidaan ennakoida selvittämällä sideaineen ja veden yhdessä täyttämä osuus
huokostilassa. Kuivien koekappaleitten halkaisuvetolujuuskoe ei ole myöskään
tarttuvuuskoe.

Halkaisuvetolujuuden määrittäminen on vaivatonta silloin, kun suhteitusta varten
valmistetaan koekappaleita. Jos suhteitus tehdään puolianalyyttisesti, ei
alkustabiliteetin määrittäminen edellä esitetyistä syistä aina ole tarpeellista.
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5.3.2  Päällysteen repiminen

Päällysteen karhinta on öljysoralla käytetty kunnossapitomenetelmä, joka
edellyttää päällysteeltä pehmeyttä vanhanakin. Tutkimuksen aikana ei ollut
mahdollista tutkia kestoikänsä päähän tulleita kunnostettavia emulsiopäällysteitä.
Päällysteiden lopullisten lujuuksien ja revittävyyksien selvittämiseksi
- mitattiin HVL eri tavoilla vanhennetuista koekappaleista
- tutkittiin koepäällysteiden ja öljysorien revintävastuksia.

Kustannusten säästämiseksi koepäällysteiden revintävastukset selvitettiin
henkilöauton perässä vedettävällä revintävastusta mittaavalla laitteella. Tuloksia
verrattiin vastaaviin eri ikäisistä öljysorista saatuihin tuloksiin. Alkuaan
öljysoralle kehitetty revintävastusmittari osoittautui käyttökelpoiseksi laitteeksi
myös vanhojen PAB-V-päällysteiden muokattavuuden tutkimisessa. Tietoa
päällysteen jäykkyydestä saatiin päällystettä laajemmin rikkomatta. Menetelmän
kehittäminen edellyttäisi kokemuksia PAB-V:n karhinnasta tappiterällä tai
lautasrepijällä, mikä mahdollistaisi tutkimusmenetelmän antamien tulosten
vertailun öljysorasta saatujen käytännön kokemusten lisäksi myös PAB-V:n
todellisen käyttäytymisen kanssa.

PAB-V-päällysteille asetetun tavoitteen revittävyyden osalta täyttävät päällysteet,
joiden sideaineena on V1500 tai sitä pehmeämpi bitumi. Ne ovat öljysoran tapaan
työstettävissä ainakin vielä + 15 °C lämpötilassa. Myös jäykempiä päällysteitä
voidaan karhia, mutta työn onnistuminen edellyttää korkeampaa lämpötilaa. Kun
kunnossapitomenetelmänä halutaan käyttää karhintaa, on suositeltavaa valita
sideaineeksi V1500 tai sitä pehmeämpi bitumi.

5.3.3  Valmistaminen varastokasaan

Öljysoran kaltaisen varastoitavuuden ehtona on, että varastokasassa säilytetty
päällyste on levitettävissä ja tiivistettävissä öljysoralla käytetyin työmenetelmin.
Massaa halutaan valmistaa varastoon toisaalta sekoituskaluston työkauden
pidentämiseksi, jolloin massan varastointiaika on korkeintaan muutama kuukausi
ja toisaalta paikkaustarkoituksiin, jolloin massaa varastoidaan useita vuosiakin.
Paikkausmassan työstettävyyttä helpottavat pieni maksimiraekoko (8 tai 12 mm)
ja suhteitusarvoa korkeampi sideainepitoisuus.

Tässä tutkimuksessa työstettävyyttä tutkittiin 0 - 16 mm massoista, joita oli
säilytetty talven yli varastokasassa ja joiden sideainepitoisuus oli sama kuin heti
levitettyjen. Levitettävyyttä mitattiin laboratoriossa työstettävyyden
selvittämiseen kehitetyllä massan jäykkyyttä tutkivalla menetelmällä. Kaikkien
koepäällysteiden jäykkyys oli vastaavan ikäistä öljysoraa korkeampi. Käytännössä
levitettäväksi havaittu seitsemän vuoden ikäinen öljysora oli puolestaan kaikkia
tutkittuja PAB-V-massoja jäykempää. Sideaineen viskositeetilla on merkittävä
vaikutus päällysteen ominaisuuksiin, ja käytettävän bitumin kovuus määräytyykin
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päällysteen käyttötarkoituksen mukaan. Kun massaa halutaan valmistaa
varastoon, valitaan sideaineeksi V1000 tai V1500 muokattavuuden ja
koossapysyvyyden parantamiseksi.

5.4  VEDENKESTÄVYYTEEN VAIKUTTAVAT KIVIAINEKSEN
OMINAISUUDET

Kiviainestutkimusten tarkoituksena on selvittää, mitkä kiviaineksen ominaisuudet
vaikuttavat kiviaineksen ja bitumiemulsion yhteensopivuuteen ja mitkä laborato-
riokokeet soveltuvat näiden ominaisuuksien selvittämiseen. Kun kiviaineksen ja
sideaineen vuorovaikutus on selvillä, voidaan bitumiemulsion koostumusta
säätämällä parantaa päällysteen ominaisuuksia. Päällysteen onnistumisen kannalta
erityisen tärkeää on hallita emulsion murtuminen ja pystyä varmistamaan
päällysteen riittävä vedenkestävyys kiviaineskohtaisesti. Kiviainestutkimukset
tarjoavat päällystemassalle tehtävien tutkimusten ohella keinon hankkia
päällysteen suunnittelussa tarvittavaa tietoa.

Kiviaineksen merkitys vedenkestävyyteen osoittautui koekohteissa keskeiseksi.
Pehmeiden emulsiopäällysteiden vedenkestävyys oli useissa työkohteissa
aloitettaessa huono. Tarttuvuutta parannettiin sideainetta emulgoitaessa lisäämällä
emulgaattorin määrää. Kiviaineskohtaisesti kokeilemalla tarttuvuus saatiin hallin-
taan.

Kiviaineskokeita tehtiin vedenkestävyyskokeiden yhteydessä tavoitteena selvittää,
mitkä kiviaineksen ominaisuudet ovat ratkaisevia vedenkestävyyden kannalta ja
miten sideaineen koostumuksella voidaan vaikuttaa kiviaineksen ja bitumin
väliseen tartuntaan myönteisesti. Kuten vedenkestävyyskokeissa tulee
kiviaineskokeissakin pyrkiä käyttämään yksinkertaisia, huokeita menetelmiä, joita
voidaan käyttää mahdollisimman monessa laboratoriossa. Tarvittavia
ennakkokokeita ei saa työmäärän kasvun vuoksi olla kovin monia. Kaikkia tämän
tutkimuksen yhteydessä käytettyjä kiviaineskokeita ei siten suositella
käytettäviksi PAB-V:n esitutkimusmenetelminä. Osa runsaastikin tietoa
tuottavista kiviaineskokeista voidaan korvata yksinkertaisemmilla toiminnallisilla
vedenkestävyyskokeilla, kun eri menetelmien väliset korrelaatiot tunnetaan
riittävällä tarkkuudella.

Kiviaineksen pinnan ominaisuuksien tunteminen tähtää emulsion tartukepitoi-
suuden määrittämiseen karkeasti ennakkoon. Kiviaineksen ja sideaineen välisen
tartunnan riittävyys varmistetaan vedenkestävyyskokein. Tehdyt
kiviainestutkimukset kuvaavat kiviainesrakeen pinnan ominaisuuksia kahdella
tavalla:
- mekaaniseen tartuntaan vaikuttavat ominaisuudet
- sähkökemiallisesti tartuntaan vaikuttavat ominaisuudet.
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Kiviaineskokeiden arvostelua ja raja-arvojen asettamista vaikeutti joittenkin
menetelmien osalta käytettävissä olleen aineiston suppeus. Tehtyjen havaintojen
perusteella suositellaan kiviaineksesta määritettäviksi seuraavat kiviaineksen
pinnan ominaisuuksia kuvaavat tunnusluvut:

1) veden adsorptio, pH 2 ja pH 7
Menetelmällä saadaan tietoa happaman ja neutraalin nesteen adsorboitumisesta
mineraalipinnalle.Tulosten avulla voidaan arvioida bitumiemulsion kykyä
syrjäyttää vesi kostean kiviaineksen pinnalta massaa sekoitettaessa. Jotta hapan
emulsio pystyisi syrjäyttämään neutraalin veden,tulee happaman nesteen
adsorption kiviaineksen pinnalle olla vähintään yhtä suuri kuin neutraalin
nesteen. (Ads. pH 2 ≥ Ads. pH 7). Samaa asiaa voidaan arvioida zeta-
potentiaalin avulla, jonka määrittäminen menetelmän hinnan ja vaikeuden
vuoksi ei ole järkevää. Peittymisen arvioiminen silmämääräisesti koemassoista
on epätarkkaa ja tulokseen vaikuttaa arvion tekijä.

2) pinnan happamuus
Pintahappamuuden määrittäminen osoittautui tärkeäksi, jotta sideaineen
optimaalista tartukepitoisuutta voidaan arvioida kiviaineskohtaisesti. Pinnan
happamuus paljastaa kiviaineksen SiO2- ja silikaattipitoisuuden, jonka avulla
voidaan arvioida tarvittavan tartukkeen määrää ja tartukkeen vedenkestävyyttä
parantavaa vaikutusta kyseisellä kiviaineksella.

Arvokasta päällysteen vedenkestävyyteen vaikuttavaa tietoa saatiin kiviainesten
mineraalikoostumuksia tutkimalla. Etenkin biotiitin vedenkestävyyttä heikentävä
vaikutus oli ilmeinen. Mineraalikoostumuksen määrittämiseen tarvittavan
röntgendiffraktioanalyysin tekeminen on kallis erikoislaitteistoa vaativa
menenetelmä, joten mineraalikoostumuksesta pääteltävä tieto on usein
järkevämpää hankkia veden adsorptiokokeiden (pH 2 ja pH 7) ja vedenkestä-
vyyskokeiden avulla.

5.5  VEDENKESTÄVYYDEN MÄÄRITTÄMINEN

Myös vedenkestävyystutkimusten lähtökohtana oli öljysorapäällysteiden
suunnittelukäytäntö, ja tarkoituksena oli selvittää öljysoralla käytettyjen
vedenkestävyyskokeiden soveltuvuus PAB-V:lle sekä kehittää menetelmiä
tarvittaessa emulsiotekniikalla valmistettavien PAB-V-päällysteiden ominaisuudet
paremmin huomioon ottaviksi. Öljysoran vedenkestävyyden määrityksessä
käytettyjä koemenetelmiä olivat märkäsekoituskoe, MYR-koe ja tarttuvuusluku.
Lisäksi käytettiin yhtä Ruotsissa emulsiopäällysteiden suunnittelussa hyviä
tuloksia antanutta menetelmää, runoff-washoff-koetta. PAB-V:n vedenkestävyys
poikkeaa öljysorasta lähinnä siitä syystä, että tuoreen massan vesipitoisuus on
korkeampi ja tartunta kiviaineksen ja sideaineen välillä kehittyy lopulliseen
arvoonsa vasta, kun emulsio on murtunut täysin ja vesi poistunut päällysteestä.
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Vedenkestävyyden luotettava ennakoiminen osoittautui erittäin tärkeäksi asiaksi
koeteiden rakentamisen yhteydessä. Sideaineen amiinipitoisuuden avulla on
mahdollista vaikuttaa vedenkestävyyteen ja ehkäistä päällysteen ennenaikainen
purkautuminen. Kustannusten säästämisen vuoksi tarvittava tartukepitoisuus on
tarpeen määrittää mahdollisimman tarkasti ennakkokokeilla. Kuten öljysoraa
valmistettaessa tarvitaan vedenkestävyyttä mittaava testausmenetelmä myös
kenttälaboratorion käyttöön.

Vedenkestävyyttä alentavia seikkoja olivat kiviaineksen suuri hydrofiilisyys sekä
korkea hienoainespitoisuus ja biotiitin määrä. Vedenkestävyyskokeissa nämä
kiviaineksen ominaisuudet paljastuvat suurena massasta irtoavan kiviaineksen
määränä tai alhaisena lujuutena. PAB-V:n vedenkestävyyden määrittäminen
kiviaineksen ominaisuuksien ja vedenkestävyyskokeiden avulla on esitetty
kuvassa 31.

Kuva 31. PAB-V:n vedenkestävyyden varmistaminen

Tutkimuksessa oli mukana yhteensä neljä vedenkestävyyskoetta. Niistä
märkäsekoituskoe osoittautui emulsiopäällysteille sopimattomaksi. Menetelmän
antamat tulokset eivät korreloineet päällysteistä saatujen kokemusten eivätkä
materiaalien ominaisuuksien tai muiden vedenkestävyyskokeiden tulosten kanssa.
Märkäsekoituskokeen käytöstä luovuttiin tutkimuksen edetessä, eikä sitä saatujen



139

tulosten perusteella ole syytä käyttää jatkossakaan pehmeiden
emulsiopäällysteiden vedenkestävyyden tutkimiseen.

Märkäsekoituskokeesta saadut kielteiset kokemukset antoivat aihetta etsiä ja
kehittää muita PAB-V:n vedenkestävyyttä luotettavammin ennustavia koeme-
netelmiä. Menetelmiä valittaessa pyrittiin löytämään mahdollisimman hyvin
todellista tilannetta vastaavia koejärjestelyjä. Kaikissa kolmessa kokeessa, jotka
olivat MYR-koe, runoff-washoff-koe ja ja tarttuvuusluku, näytteenä on
rakeisuudeltaan päällystemassaa vastaava näyte. Tulos ei myöskään missään
näistä kokeista perustu ainoastaan silmämääräisiin havaintoihin.

Tutkimustulosten vähäisen määrän takia on niiden perusteella vaikea asettaa
vedenkestävyyskokeiden tuloksille raja-arvoja, joiden alittavilla päällysteillä
vedenkestävyys on huono. Tulosten perusteella ei myöskään voi ottaa kantaa
siihen, kuinka lähelle hyväksi vedenkestävyys voidaan saada tartuketta lisäämällä
eri kiviaineksilla. Vedenkestävyyskokeiden vaatimusrajat tässä tutkimuksessa
saatujen tulosten perusteella ovat seuraavat:
- Tarttuvuusluku > 50 %
- MYR < 4 g
- runoff-washoff, kiviaines < 2 g.

Yhtä useamman kokeen käyttöä vedenkestävyyden ennakointiin puoltaa se, että
kokeet mittaavat hieman eri ominaisuuksia päällysteestä. Halkaisuvetolujuuteen
perustuvan tarttuvuusluvun avulla selvitetään veden vaikutusta päällysteen
koossapysyvyyteen ja vaurioitumiseen liikenteen kuormituksen alaisena.
Koemenettely vaatii koekappaleitten valmistamiseen ja koestamiseen soveltuvat
laitteet sekä vähintään kahden vuorokauden ajan. Koemenetelmää ei ole
mahdollista käyttää kenttälaboratoriossa, vaan se on tarkoitettu
esitutkimusmenetelmäksi.

MYR- ja runoff-washoff-kokeet sen sijaan ovat koejärjestelyiltään yksinkertaisia
ja nopeita kokeita, joiden tekemiseen ei tarvita kalliita laitteita. Ne soveltuvat sekä
PAB-V:n vedenkestävyyden ennakkotutkimusmenetelmiksi että
kenttälaboratorion käyttöön. Molemmilla kokeilla selviää nopeasti hienoaineksen
ja sideaineen sitoutuminen tuoreessa päällysteessä. Molemmat koemenetelmät
antavat siten tietoa sekä käytettävän kiviaineksen ja sideaineen välisestä
tartunnasta että kiviainesrakeet yhteen sitovan mastiksin muodostumisesta
päällystemassassa. Runoff-washoff-koe esitutkimusmenetelmänä antaa kokeen
tekemisen jälkeen näytteiden kuivuttua lisäksi mahdollisuuden arvioida massan
peittoastetta ja koossapysyvyyttä. Massanäytteestä erottuneesta aineksesta
selviävät polttamalla vielä hienoaineksen ja bitumin suhteelliset osuudet.

Vedenkestävyyden varmistaminen edellyttää sekä edellä esitettyjen kiviaines-
kokeiden että vedenkestävyyskokeiden käyttämistä. Kiviainestutkimusten tulosten
perusteella valitaan tartukepitoisuus, jonka riittävyys varmistetaan
vedenkestävyyskokein (kuva 31). Vedenkestävyyskokeita tarvitaan lisäksi työn
tekemisen aikana laadun varmistuksessa.
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5.6  KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET JA JATKO-
SUOSITUKSET

Tutkimuksessa selvitettiin pehmeiden emulsiopäällysteiden suunnittelua ja PAB-
V-päällysteiden käytön kannalta niiden keskeisiä ominaisuuksia, lujuutta ja
vedenkestävyyttä. Tässä kappaleessa on esitetty kootusti tutkimuksen
keskeisimmät tulokset ja niiden perusteella pehmeiden emulsiopäällysteiden
suunnittelulle ja käytölle annettavat suositukset.

Sideainepitoisuus on suunnittelussa suhteituksella määritettävä päällysteen
ominaisuuksiin keskeisesti vaikuttava parametri. Pehmeiden emulsiopäällysteiden
suhteitusta koskevien tutkimusten tuloksena on seuraavat seikat:

- Suhteitus voidaan tehdä tiivistettyjen näytteiden tilavuustietojen perusteella tai
puolianalyyttisesti. Kun käytetään tilavuussuhdetietoihin perustuvaa
menetelmää on täyttöasteen optimi 35 %. Jotta puolianalyyttisellä suhtei-
tusmenetelmällä päästään samaan sideainepitoisuuteen on kiviaineksen
tyhjätilan optimaalisena täyttöasteena käytettävä 38 %.

- Suhteitusta tehtäessä kiviaineksen kiintotiheyden arvona ei voida käyttää
murskausaikaista vedessä ja ilmassa punnitsemalla määritettyä arvoa, vaan
kiintotiheys on selvitettävä pyknometrikokeilla suhteituksen tarkkuuden
parantamiseksi.

- Öljysoralla käytetty kiviaineksen rakeisuuskäyrä soveltuu pehmeille
emulsiopäällysteille. Hienoaineksen ja hienojen, alle 0,5 mm, rakeiden osuus ei
kuitenkaan saa emulsiotekniikkaa käytettäessä olla rakeisuuden ohjearvoja
suurempi, sillä suuri hienoaineksen määrä nopeuttaa emulsion murtumista.

- Suhteituksella on paitsi määritettävä optimisideainepitoisuus myös varmis-
tettava, että sideaine ja vesi mahtuvat kiviaineksen tyhjätilaan. Tyhjätilan
ylitäyttyminen alentaa päällysteen alkustabiliteettia merkittävästi. Molemmilla
suhteitusmenetelmillä on mahdollista selvittää haluttua täyttöastetta vastaava
sideainepitoisuus ja huokostila, joka tällä sideainepitoisuudella jää vapaaksi
vedelle.

- Veden poistuttua PAB-V-päällysteiden alkulujuus on riittävä eikä tuoreen
päällysteen vaurioitumisen ehkäiseminen ole suunnittelukriteeri sideainepi-
toisuutta määritettäessä.  Halkaisuvetolujuuden käyttö suhteituksessa
sideainepitoisuuden määritykseen samoin kuin öljysoralla ei ole  tarpeen.

- Lyhytaikaisessa seurannassa suhteitusarvoa alhaisempi sideainepitoisuus ei
aiheuttanut vaurioitumista.

Lujuutta selvitettiin eri sideaineilla, eri ikäisistä ja eri tavoilla vanhennetuista
koekappaleista sekä eri lämpötiloissa. PAB-V-päällysteiden lujuuksista ja niiden
vaikutuksesta päällysteiden käyttöön todettiin seuraavaa:

- Lujuusominaisuuksiltaan öljysoraa vastaa parhaiten PAB-V, jonka sideaineena
on V1500.
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- Halkaisuvetolujuusvaatimuksen tulee täyttyä suhteituksen mukaisella
optimisideainepitoisuudella. PAB-V-päällysteiden suunnittelussa 1 vrk ikäisen
näytteen halkaisuvetolujuuden vaatimuksena on
- sideaineella V1000 > 30 kPa
- sideaineella V1500 > 50 kPa
- sideaineella V3000 > 70 kPa.

- PAB-V-päällysteille asetetun tavoitteen revittävyyden osalta täyttävät
päällysteet, joiden sideaineena on V1500 tai sitä pehmeämpi bitumi. Kun
kunnossapitomenetelmänä halutaan käyttää karhintaa tai massaa halutaan
valmistaa varastoon, on suositeltavaa valita sideaineeksi V1500 tai sitä
pehmeämpi bitumi.

Pehmeiden päällysteiden vedenkestävyys määritetään kiviaineskokeiden ja
päällystemassasta tehtävien vedenkestävyyskokeiden perusteella. Vedenkestä-
vyyden määrittäminen on tarpeen paitsi suunnittelussa tartukepitoisuuden
määritystä varten myös työnaikaisessa laadunvalvonnassa. Seuraavat määritykset
ovat suositeltavia:

- Kiviaineksen hienoaineksesta tutkitaan veden adsorptio happamalla ja
neutraalilla nesteellä (pH 2 ja pH 7) sekä pinnan happamuus.

- Kustannusten säästämisen vuoksi tarvittava tartukepitoisuus on tarpeen
määrittää mahdollisimman tarkasti ennakkokokeilla.

- Vedenkestävyyskokeista märkäsekoituskoe on emulsiopäällysteille sopimaton.
Suositeltavia vedenkestävyyden tutkimusmenetelmiä ovat MYR-koe, runoff-
washoff-koe ja tarttuvuusluku, joiden vaatimusrajat tässä tutkimuksessa
saatujen tulosten perusteella ovat seuraavat:
- Tarttuvuusluku > 50 %
- MYR < 4 g
- runoff-washoff, kiviaines < 2 g.

MYR- ja runoff-washoff-kokeet ovat koejärjestelyiltään yksinkertaisia ja nopeita
kokeita, jotka soveltuvat sekä PAB-V:n vedenkestävyyden ennakko-
tutkimusmenetelmiksi että kenttälaboratorion käyttöön.

Tässä työssä ei ole koeteiden lyhyen seuranta-ajan vuoksi ollut mahdollista
selvittää sideainepitoisuuden vaikutusta päällysteen kestoikään. Kriteerinä
sideainepitoisuuden optimia määritettäessä ovat tästä syystä olleet koepäällys-
teissä ensimmäisien vuosien aikana havaitut vauriot tai sideaineen pintaannousu.
Vuosikustannusten kannalta edullisimman sideainepitoisuuden määrittäminen
edellyttää koeteiden seurannan jatkamista, kunnes eri sideainepitoisuuksilla
rakennetut osuudet vaurioituvat. Vasta silloin on määritettävissä taloudellisin
sideainepitoisuus. Tässä tutkimuksessa tavoitteeksi asetettua sideainepitoisuutta
korkeammasta sideainepitoisuudesta aiheutuvat rakennusaikaiset kustannukset
säästyvät, jos päällysteen kestoikä nousee riittävästi.

Koekohteisiin tai niissä käytettäviin materiaaleihin ja työmenetelmiin ei
tutkimuksessa voitu vaikuttaa. Koeteiden ja laboratoriokokeiden yhteyttä pyrittiin
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parantamaan valitsemalla laboratoriokokeisiin koeteiden materiaalit ja käyttämällä
samaa sekoituslämpötilaa. Lukuisat koekohteet eri materiaaleineen ja
työtekniikoineen lisäsivät muuttujien määrää ja vaikeuttivat merkittävästi tulosten
yleistettävyyttä. Rajallisten laboratorioresurssien vuoksi tulokset jäivät osin
tiettyihin erityistapauksiin rajoittuneiksi ja niiden yleistäminen edellyttäisi
täydentävien laboratoriokokeitten tekemistä. Suppea aineisto rajoitti myös
mahdollisuutta käyttää tilastollisia menetelmiä tulosten tarkastelussa.

Pehmeiden päällysteiden ominaisuuksiin, lujuuteen ja vedenkestävyyteen,
mahdollisesti vaikuttavista muuttujista rajattiin tietoisesti tutkimuksen ulko-
puolelle kiviaineksen lujuusominaisuudet ja bitumiemulsion murtumisnopeuteen
liittyvät seikat. Nämä kokonaisuudet ovat niin laajoja, että niiden selvittäminen
vaatisi erilliset tutkimukset.

Pehmeiden päällysteiden kuntoa arvioidaan lähinnä silmämääräisesti inventoi-
malla vauriot. Ainoastaan tasaisuutta on mahdollista kuvata lukuarvoilla.
Silmämääräiseen tarkasteluun perustuvien tietojen ja laboratoriokokeiden
numeeristen tulosten välisen yhteyden määrittäminen on vaikeaa eikä täysin
yksiselitteistä. Jatkossa olisikin toivottavaa, että kehitettäisiin PAB-V-päällysteille
soveltuvia kuntomittausmenetelmiä.
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6  YHTEENVETO

Yli kolmannes Suomen päällystetystä tieverkosta on päällystetty pehmeällä
päällysteellä. Pehmeillä päällysteillä on öljysoran laajan käytön ja suosion vuoksi
Suomessa vakiintunut asema. Öljysoran käytön esteenä jatkossa ovat sen
sideaineen sisältämät liuottimet, jotka haihtuessaan aiheuttavat hiilivetypäästöjä.
Tämä tutkimus käynnistettiin, jotta öljysoran kaltainen vähäliikenteisille teille
tarkoitettu pehmeä päällyste sille soveltuvine suunnittelu- ja
laboratoriotutkimusmenetelmineen olisi jatkossakin tienpitäjän käytettävissä.

Emulsiotekniikka mahdollistaa kiviaineksen ja sideaineen sekoittamisen ja
massan levittämisen ilman liuottimia ja kuumentamista. Emulgoitavan sideaineen
viskositeettivalinnalla voidaan vaikuttaa päällysteen ominaisuuksiin. Öljysoran
kaltaiselta pehmeältä emulsiopäällysteeltä edellytetään seuraavia ominaisuuksia:
- mahdollisuus kylmäsekoitukseen
- varastoitavissa ja käytettävissä paikkausmassana
- kunnossapito karhinnalla
- joustavuus alustan liikkuessa
- ei hiilivetypäästöjä eikä muita ympäristöhaittoja
- kustannuksiltaan kilpailukykyinen vähäliikenteisillä teillä.

Pehmeiden päällysteiden käytön kannalta niiden tärkeimmät ominaisuudet
liittyvät vedenkestävyyteen ja lujuuteen. Päällystettä suunniteltaessa näihin
ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa materiaalien ja niiden määräsuhteiden
valinnalla. Tällaisia suunnitteluparametreja ovat sideaineen viskositeetti,
sideainepitoisuus, tartukkeen määrä ja laatu sekä kiviaineksen laatu ja rakeisuus.
Tässä työssä määritettiin pehmeiden emulsiopäällysteiden lujuuden ja
vedenkestävyyden tutkimiseen soveltuvat suunnittelumenetelmät. Lisäksi
selvitettiin sideaineen vaikutuksia PAB-V-päällysteen ominaisuuksiin.

PAB-V-päällysteen suhteitus voidaan tehdä tiivistetyistä näytteistä mitattavien
tilavuussuhteiden perusteella tai puolianalyyttisesti.Tilavuussuhteisiin perus-
tuvassa suhteituksessa KAT, TT ja TA mitataan koekappaleista. Puolianalyyt-
tisessä suhteituksessa tutkitaan hienoaineksen tyhjätila ja kiviaineksen rakeisuus,
joiden perusteella tilavuussuhteet lasketaan. Puolianalyyttisen menetelmän etuna
on vähäinen laboratoriotyön määrä, mikä nopeuttaa suhteituksen tekemistä.
Suhteituksella määritetään sideainepitoisuus, jolla saavutetaan kokemusperäisesti
optimaaliseksi osoittautunut kiviaineksen tyhjätilan täyttöaste. PAB-V-päällysteen
tavoitetäyttöaste on tilavuustietoihin perustuvassa suhteituksessa 35 % ja
puolianalyyttisessä menetelmässä 38 %. PAB-V osoittautui kestävän
sideainepitoisuuden vaihteluita paremmin kuin öljysora. Suunnitteluarvoa alempi
sideainepitoisuus ei johtanut päällysteen purkautumiseen kahden ensimmäisen
vuoden kuluessa päällystämisestä.
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Bitumiemulsiota käytettäessä suhteituksella pitää määrittää paitsi optimiside-
ainepitoisuus myös huokostilaan mahtuvan veden määrä. Kylmänä sekoitetussa
emulsiomassassa vettä on runsaasti, koska kiviaines on kuivaamatonta ja
emulsion murtuessa siitä vapautuu vettä. Tuoreen päällysteen tyhjätilan
täyttyminen kokonaan alentaa päällysteen alkustabiliteettia ja aiheuttaa
vaurioitumista heti päällystämisen jälkeen. Kun vesi on poistunut päällysteestä,
osoittautui tuoreen päällysteen lujuus öljysoraa korkeammaksi sideaineilla V1500
ja V3000.

Halkaisuvetolujuus kuvaa pehmeitten päällysteiden koossapysyvyyttä.
Lujuusominaisuuksiltaan öljysoraa vastaa parhaiten PAB-V, jonka sideaineena on
V1500. Sitä voidaan käyttää öljysoran tapaan. Kun massaa halutaan varastoida
paikkauksia varten, on sopivinta pehmeä sideaine V1000. Koska V1000 ei ole
normituote, on sen saatavuus ainakin toistaiseksi heikkoa, joten myös
paikkausmassojen sideaineeksi suositellaan valittavaksi V1500. Sideaineen
viskositeetin valinnalla voidaan siten painottaa tiettyä päällysteeltä toivottua
ominaisuutta toisin kuin öljysoraa käytettäessä.

Sideaineen tartukepitoisuuden määrittäminen laboratoriokokein on tärkeää
kustannussyistä. Pehmeiden päällysteiden vedenkestävyys määritetään
kiviaineskokeiden ja päällystemassasta tehtävien vedenkestävyyskokeiden
perusteella. Kiviaineksesta tutkitaan adsorptio happamalla ja neutraalilla nesteellä
sekä pinnan happamuus. Näiden kokeiden perusteella arvioidaan kiviaineksen
soveltuvuutta emulsiopäällysteeseen ja tartuketarvetta. Massan vedenkestävyyden
tutkimiseen soveltuvia menetelmiä ovat MYR- ja runoff-washoff-kokeet sekä
tarttuvuuslukumääritys. Kahta ensin mainittua voidaan käyttää suunnittelun
lisäksi myös kenttälaboratoriossa työnaikaiseen laadunvalvontaan.

Tutkimus osoitti, että öljysoran kaltaista pehmeää päällystettä voidaan valmistaa
ilman haihtuvien liuottimien lisäystä. Siirtyminen emulsiotekniikan käyttöön
edellyttää lähinnä sideaineen emulgointimahdollisuuksien paranemista, jotta
veden kuljetuskustannuksilta vältytään. Haluttaessa valmistaa öljysoran kaltaista
pehmeää päällystettä ilman haihtuvien hiilivetyjen lisäämistä voidaan sideaineen
emulgoinnin sijasta lämmittää kiviaines 40 - 50 °C ja sideaine 100 - 120 °C
lämpötilaan. Tämän tutkimuksen tulokset ja tutkimusmenetelmistä saadut
kokemukset ja annetut suositukset ovat relevantteja myös pehmeitä
emulgoimattomia bitumeja käytettäessä. Sideaineen emulgointi tai kiviaineksen
lämmittäminen onkin nähtävä ennen muuta vaihtoehtoisina työtekniikoina, eikä
eri työtavoilla samoista materiaaleista valmistetuissa päällysteissä sekoituksen
jälkeen ole eroja. Koska lopputulos on työtavasta riippumaton, pätevät kaikilla
PAB-V-päällysteillä samat suunnittelumenetelmät ja laatuvaatimukset.

Realistisesti voidaan olettaa, että öljysoran tuotantomäärästä 20 % korvautuu
vuosittain pehmeillä päällysteillä, joiden sideaine ei sisällä haihtuvia hiilivetyjä.
Tämä kehitys alkoi vuonna 1994 Lapin tiepiirin lopettaessa lähes kokonaan
öljysoran valmistuksen. Lapin tiepiirin osuus koko maassa käytetystä öljysorasta



145

on ollut noin 13 %. Vuonna 1995 Lapin esimerkkiä seurasivat Oulun ja Kaakkois-
Suomen tiepiirit, ja monissa muissakin tiepiireissä ainoastaan osa pehmeistä
päällysteistä tehtiin öljysorana. Vuoden 1997 jälkeen käytetään Suomessa
todennäköisesti pehmeiden päällysteiden sideaineina ainoastaan pehmeitä
bitumeja.



146

7  SUMMARY

The aim of this research was to develop a soft asphalt pavement similar to oil
gravel and to elaborate suitable design and test methods for soft pavements. In
Finland, more than 30 % of the entire network of paved roads has a soft asphalt
pavement. Soft pavements have achieved an established position, due to the
widespead use and popularity of oil gravel. Road oil, the binder used in oil gravel,
contains volatile solvents, which evaporate from the pavement during its service
life. The environmental risks caused by oil gravel have begun to attract attention,
which means that oil gravel cannot be used in the future.

When using emulsified bitumen, the mixture can be produced without heating the
aggregate or adding solvents to the binder. Pavement properties can be influenced
by selecting the viscosity of the emulsified binder. The following properties are
required in a soft pavement similar to oil gravel:
- cold mixing possible
- can be stored in stockpiles and used in patching
- can be scarified
- flexibility
- does not contain volatile solvents, or other components with an

environmental or health risk
- economical for low-volume roads.

The most important properties of the use of soft asphalt pavements relate to water
resistance and strength. In pavement design, these properties can be influenced by
the selection of materials and by determining their relative quantities. The design
parameters for soft pavements are the viscosity of the binder, the binder content,
and the amount and quality of the anti-stripping agent, as well as the quality and
gradation of the aggregate. Design methods suitable for investigating the water
resistance and strength of soft pavements were determined. In addition, the
influence of binder characteristics was ascertained.

A soft emulsion pavement can be proportioned either empirically, based on the
measurements of the volumetric properties of the specimen, or else partly
analytically. The latter procedure is quicker and needs less laboratory work
compared to totally empirical design. In proportioning, a binder content leading to
that proportion of voids filled with binder (VFB) found empirically to be optimal,
is determined. Proportioning based on volumetric measurements has an optimum
VFB of 35 %, while in the partly analytical method it is 38 %. It was apparent that
soft emulsion pavements are less sensitive than oil gravel to changes in binder
content. A decrease in binder content from the design value did not cause
ravelling during a period of two years after paving.
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Besides the optimum binder content, the amount of water completely filling the
voids must also be determined when using emulsified binder. In a cold emulsion
mixture, the water content is high, because the aggregate is not dried and water is
released by the breaking of the emulsion. If the voids are filled completely, the
stability of a freshly layed pavement decreases dramatically. This causes damage
shortly after paving. As soon as the water has left the pavement, soft asphalt
concrete with the binders V1500 and V3000 is more stable than oil gravel.

The cohesion and compactness of soft asphalt pavements are indicated by the
indirect tensile strength. As far as strength is concerned, soft pavements using soft
bitumen V1500 as a binder can be used like oil gravel. When the mixture is used
in patching, the selection of the soft bitumen V1000 is recommended. The
stiffness properties of the pavement can be influenced by selecting the viscosity of
the binder. This provides the designer with new opportunities.

In order to economically prevent ravelling, it is important to use laboratory tests to
determine the amount of anti-stripping agent needed. The water resistance of soft
asphalt pavements is defined by testing the aggregate and fresh mixture. The
evaluation of the aggregate is based on the adsorption of acidic and neutral liquids
and by studying the acidity of the aggregate surface. This provides a basis for
evaluating the suitability of the aggregate for emulsion mixtures and the need for
an anti-stripping agent. The MYR and runoff-washoff methods, and the water-
resistance ratio, are suitable methods for determining the water resistance of
mixtures. The first two methods can also be used to design quality control field
laboratories.

The research showed that soft pavements can be produced without volatile
solvents. The utilization of emulsion technology will require more mobile
emulsifying equipment. Emulsifying the binder in the mixing plant cuts the
transportation costs of water. An alternative method of emulsifying the binder is
to heat the aggregate to 40 - 50 °C, in order to increase the viscosity of the binder
during mixing. The results and experience gained in this research are also relevant
to the use of soft bitumen with a heated aggregate. Emulsifying the binder and
heating the aggregate are alternative methods of working, which produce the same
results with the same materials. The same design techniques and quality
requirements apply to both techniques.

It is realistic to assume that every year 20 % of oil gravel production will be
replaced by the production of solvent-free soft asphalts. This development began
in the Lapland road district, where by 1994 nearly all oil gravel production had
been replaced by other soft pavements. 13 % of Finland's oil gravel has
traditionally been used in Lapland. In 1995, two other road districts followed
Lapland's example. After 1997, it is likely that only soft bitumen will be used as a
binder for soft asphalt pavements in Finland.
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Kiviainesten tutkimustuloksia

Kiviaines Kiintotiheys
(g/cm3)

vesi-ilma-
punnitus

Kiintotiheys
(g/cm3)

pyknometri

Murtopinta-
luku

Muotoarvo

Lamminkangas SrM 2,61 2,70

Pirttikoski SrM 2,64 2,68 49/19 2,19/1,57

Kotakangas SrM 2,71 2,72 56/22 2,11/1,50

Sorveus SrM 2,67 2,74 48/20 2,20/1,50

Sieravaara SrM 2,67 2,68 41/14 2,06/1,46

Pyhtää KaM 2,69 2,67 2,46/1,50

Yllikkälä KaM 2,98 3,02

Yläne KaM 2,76 2,78 2,31/1,54

Lukkarinmäki SrM 2,74 2,77 42/34 2,38/1,51

Tupuri SrM 2,71 2,67 49/21 2,21/1,40

Ristivuori SrM 2,72 2,71 31/28 2,70/1,65

Veskala SrM 2,70 2,76 51/15 2,48/1,57

Hailuoto KaM 2,83 2,79

Orresokka SrM 2,65 2,69 39/12 2,50/1,60

Kulkujoki SrM 2,83 2,84 45/16 2,26/1,56

Haapamaa SrM 2,62 2,73 42/26 2,43/1,65
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Lajitteiden suhteellisten osuuksien perustella määräytyvät
vähennyskertoimet kiviaineksen tyhjätilan määrittämiseksi
hienoaineksen tyhjätilan perusteella

Pn/Pn-1 Fpyöreä F särmikäs

1,00 1,0000 1,000

1,05 0,9805 0,985

1,10 0,9583 0,970

1,15 0,9325 0,951

1,20 0,9098 0,935

1,25 0,9015 0,924

1,30 0,8945 0,920

1,35 0,8908 0,919

1,40 0,8908 0,919

1,45 0,8926 0,920

1,50 0,8971 0,921

1,55 0,9032 0,924

1,60 0,9107 0,926

1,65 0,9193 0,931

1,70 0,9260 0,938

1,75 0,9332 0,947

1,80 0,9400 0,955

1,85 0,9465 0,963

1,90 0,9528 0,970

1,95 0,9589 0,978

2,00 0,9647 0,985

2,05 0,9703 0,993

2,10 0,9757 1,000

2,15 0,9805

2,20 0,9856

2,25 0,9905

2,30 0,9953
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Pehmeiden emulsiopäällystekoeteiden vaurio-
kartoitukset ja tasaisuusmittaukset

I) KOETIET 1992

1) Oulun tiepiiri
Mt 849  Lamminkangas-Oijärvi

Koetien pituus/leveys 7,3 km / 5,5 m
Tasaisuusmittaus 30.5.1994, tieosalta 14
Vaurioinventointi 27.5.1994

KOEOSUUS IRI IRI4 PI

1. PAB-V 16 L BE-PAB3 / 3,35 % 1,74 1,05 1,0
14 / 852 ... 15 /448 (7346 m)

Melko pitkiä heijastushalkeamia päällystesaumassa, muita halkeamia ta-
vanomaisesti.  Kolme purkaumaa koko matkalla liittymien kohdalla, samoin yksi
paikka liittymän kohdalla. Lisäksi työkoneen aiheuttamia pieniä reikiä ja
painaumia pl 6250 ja tiehöylän aiheuttamaa purkaumaa pl 7140, joita ei laskettu
mukaan.

2) Lapin tiepiiri
Mt 944 Pekkala-Pirttikoski, Rovaniemen mlk

Koetien pituus/leveys 13,8 km / 6,0 m
Vaurioinventointi 23.5.1994

KOEOSUUS

1. PAB-V 18 L BE-PAB3 / 3,55 %
03 / 0 ...05 / 2400 (13787 m)

Poikki- ja pituushalkeamia, joiden määrä on viimeisen vuoden aikana lisääntynyt
rajusti: 21.5.1993 poikkihalkeamia oli  0,9  kpl/100m ja 23.5.1994 niitä oli 2,7 
kpl/100m. Pituushalkeamille vastaavat arvot ovat 1,6  m/100m ja 17,3  m/100m.
Ainokainen reikä on syntynyt viimeisen vuoden aikana. Koetien oikealla kaistalla
kokeiltiin neljällä lyhyellä osuudella tartukemäärän vaihtelua, mutta niiden
vaurioituminen ei poikkea muun koepäällysteen vaurioitumisesta.
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3) Savo-Karjalan tiepiiri
Pt 15826 Vuokko

Koetien pituus/leveys 5,0 km / 5,5 m
Vaurioinventointi 27.5.1994

KOEOSUUS

1. PAB-V 16 L BE-PAB3 / 3,5 %
01 / 255 ... 571 (316 m)
01 / 1174 ... 3169 (1995 m)
02 / 851 ... 3323 (2372 m)
03 / 0 ... 222 (222 m)

Päällystereunahalkeamaa runsaasti, pituus- ja verkkohalkeamaa melko paljon, 
muita halkeamia tavanomaisesti. Kolme paikkaa ja kolme reikää. Purkaumaa 1 m2.
Reiät ja purkauma päällystystyön ensimmäisillä sadoilla metreillä.

4) Savo-Karjalan tiepiiri
Pt 15805 Ahmovaara

Koetien pituus/leveys 7,0 km / 5,5 m
Vaurioinventointi 27.5.1994

KOEOSUUS

1. PAB-V 16 L BE-PAB3 T0,6 / 3,5 %
01 / 20 ... 5984 (5964 m)
01 / 6524 ... 7582 (1058 m)

Päällystereunahalkeamaa runsaasti, pituus- ja verkkohalkeamaa melko paljon, 
muita halkeamia tavanomaisesti. Yksi paikka, 13 reikää ja 2 m2 purkaumaa. Reiät
ovat pääosin parin sadan metrin matkalla plv 3840...4010. Plv 1879...1965
oikealla kaistalla (kylmänä sekoitettu osuus, tartuketta 1%), ei ole vaurioita.

4) Savo-Karjalan tiepiiri
Mt 659 Neituri-Isoniitty

Koetien pituus/leveys 5,1 km / 6,5 m
Vaurioinventointi 8/1994
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KOEOSUUS

4. PAB-V 20 L BE-PAB3 T0,6 / 3,55 %/sekoituslämpötila 50 °C
03 / 0 ... 593 oik. (593 m)
03 / 0 ... 607 vas. (607 m)

Keskinkertaista ja vähäistä purkaumaa 374 m². Purkaumaa on vasemmalla
kaistalla 186 metrin matkalla kahden metrin leveydeltä jyrkässä kaarteessa.
Kaarteen sisäreuna on harvan näköistä ja jonkin verran kivirakeita on irronnut.
Lisäksi osuudella on neljä paikkaa ja halkeamia tavanomaisesti. Rakeisuus on
muista osuuksista poiketen 0-20 mm, ja tartuketta on vähiten 0,6 %.

6. PAB-V 16 L BE-PAB3 T0,6 / 3,55 %/sekoituslämpötila 50 °C
03 / 593 ... 2818 oik. (2226 m)
03 / 607 ... 2526 vas. (1919 m)
03 / 4229 ... 5087 oik. (858 m)
03 / 4194 ... 5087 vas.(893 m)

Tavamomaisten halkeamien lisäksi vähäistä ja keskinkertaista purkaumaa 30 m² ja
neljä paikkaa.

5. PAB-V 16 L BE-PAB3 T0,7 (Asfier 110) / 3,55 %/sekoituslämpötila 50 °C
03 / 2819 ... 4229 oik. (1410 m)
03 / 2819 ... 4194 vas.(1375 m)

Tavamomaisten halkeamien lisäksi vähäistä ja keskinkertaista purkaumaa 30 m².

3. PAB-V 16 L BE-PAB3 T0,8 / 3,55 %/sekoituslämpötila 40 °C
03 / 2526 ... 2611 vas.(85 m)

Ei vaurioita.

2. PAB-V 16 L BE-PAB3 T1,2 / 3,55 %/sekoituslämpötila 20 °C
03 / 2611 ... 2725 vas (114 m)
03 / 0 ... 607 vas. (607 m)

Ei vaurioita.

1. PAB-V 16 L BE-PAB3 T1,6 / 3,55 %/kylmä massa
03 / 2725 ... 2819 oik. (94 m)

Vain halkeamia.
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6) Kaakkois-Suomen tiepiiri
Pt 14535 Purola-Munapirtti

Koetien pituus/leveys 4,1 km / 6,0 m
Tasaisuusmittaus 25.5.1994 , tieosalta 3
Vaurioinventointi kevät -94

KOEOSUUS IRI IRI4 PI

5. PAB-O 16 BÖ-2 / 3,5 % 2,15 0,93 2,7
     02 / lopusta -1070 ... 03 / 435 oik. (1505 m)
     02 / lopusta -1060 ... 03 / 320 vas. (1380 m)
Muista osuuksista poikkeavasti päällystereunahalkeamaa ja runsaasti pi-
tuushalkeamaa, 4 m2 purkaumaa ja viisi reikää sekä lajittumaa.

4. PAB-V 16 BE-PAB3 / 3,4 %/Yllikkälän KaM
2,59 1,32 7,2

03 / 435 ... 1040  oik. (605 m)
03 / 320 ... 1040 vas. (720 m)

Vain vähän poikkihalkeamia. Yhdeksän reikää.

3. PAB-V 16 BE-PAB3 / 3,4 % 3,16 1,64 7,2
03 /  1040 ... 1717 (677 m)

Halkeamia  ja myös reikiä enemmän kuin muilla PAB-V-osuuksilla. Reikiä 11
kpl. Purkaumaa 4 m2. Lisäksi ajoittain purkautunutta työvirheestä johtuvaa
keskikonsolilajittumaa.

2. PAB-V 16 L BE-PAB3 / 3,7 % 2,53 1,25 4,0
03 / 1717 ... 2375 (658 m)

PAB-V-osuuksista toiseksi eniten pituus- ja poikkihalkeamia. Yksi reikä. Lisäksi
vähäistä laattahalkeamaa 4 m2.

1. PAB-V 16 BE-PAB3 / 3,7 % 2,11 1,30 2,7
03 / 2375 ... 3035 (660 m)

Vain vähän poikkihalkeamia. Purkaumaa 4 m2 ja kolme reikää. Lisäksi vähäistä
lajittumaa 2 m2.

Koepäällysteiden alustana oli osittain vanha karhittu öljysora ja osittain
stabilointi.
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7) Turun tiepiiri
Mt 210 Yläne-Virttaa

Koeosuuksien yhteispituus/leveys 7,0 km / 6,5 m
Tasaisuusmittaus 2.6.1994
Vaurioinventointi 15.6.1994

KOEOSUUS IRI IRI4 PI

8. PAB-V 16 L BE-PAB1 T 0,85 / 3,5 %
2,39 1,37 2,7

kiviaines: 100% 0-16 mm
01 / 76 ... 701 vas. (625 m)

Runsaasti pituushalkeamaa.

6.-7. PAB-V 16 L BE-PAB3 T 0,85 / 3,5 %
2,39 1,38 1,3

 6. osuus: 50 % 0-12 mm + 50% 12-16 mm
7. osuus: 100 %  0-16 mm
01 / 76 ... 2373 oik. (2297 m)
01 / 701 ... 729 vas. (28 m)

Runsaasti pituushalkeamaa. Muita halkeamia tavanomaisesti. Lisäksi  2 m2

purkaumaa.

5. PAB-V 16 L BE-PAB1 T 0,85 / 3,5 %
2,28 1,41 2,2

50% 0-12 mm + 50% 12-16 mm
01 / 729 ... 3261 vas. (2532 m)
01 / 2373 ... 3254 oik. (881 m)

Pituushalkeamaa runsaasti. Lisäksi  vähäistä ja keskinkertaista purkaumaa 21 m2.
Paikkoja 4 kpl.

3. PAB-V 16 BE-PAB3 T 0,85 / 3,5 %
2,47 2,08 13,6

01 / 5411 ... 6114 oik. (703 m)
Pituushalkeamien lisäksi runsasta purkaumaa 34 m2. Reikiä 9 kpl ja paikkoja 6
kpl.
Koeosuuksista pahimmin purkaantunut ja reikiintynyt.

2. PAB-V 16 L BE-PAB3 T 0,85 / 3,5 %
2,33 1,56 2,9

01 / 4671 ... 5411 oik. (740 m)
01 / 6114 ... 02 / 956 oik. (1472 m)
01 / 4448 ... 02 / 956 vas. (3138 m)

Runsaasti pituushalkeamaa. Lisäksi runsasta purkaumaa 38 m2 ja vähäistä 9 m2.
Reikiä 7 kpl ja paikkoja 12 kpl.
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KOEOSUUS IRI IRI4 PI

1. PAB-O 16 BÖ-2 T 13 / 3,6 % 2,22 1,66 2,7
02 / 956 ... 1773 (817 m)

Pituushalkeamaa runsaasti. Lisäksi  2 m2 purkaumaa.

Koeosuuksista tasaisimpia ovat osuudet 5...8, joissa sideaineina ovat BE-PAB1 ja
BE-PAB3. Ne ovat lämpimänä tehtyjä osuuksia. Kylmänä tehty osuus (3), jossa
sideaineena on BE-PAB3 on epätasaisempi ja vaurioituneempi kuin lämpimänä
tehty.

II) KOETIET 1993

1) Turun tiepiiri
Mt 1835 Kumpula-Kemiö
Tupurin SrM / KaM

Koetien pituus/leveys 8,8 km / 6,5 m
Vaurioinventointi
ja tasaisuusmittaus 2.6.1994

KOEOSUUS IRI IRI4 PI

8. 50% SrM 0-6 mm + 50% SrM 6-16 mm
2,00 1,14 2,9

   PAB-V 16 BE-PAB1 / 3,61 %
01 / 90 ... 809 oik. (719 m)
01 / 90 ... 1306 vas. (1216 m)

Runsasta purkaumaa 0,2 m2 ja kaksi kappaletta 1m2  paikkaa.

7. 50% KaM 0-4 mm + 50% KaM 4-16 mm
2,06 1,18  2,0

     PAB-V 16 BE-PAB1 / 3,61 %
01 / 2390 ... 3073 oik. (683 m)
01 / 2530 ... 3173 vas.(643 m)

Tien rungosta johtuvia tavallisia halkeamia.

6. 60% KaM 0-8 mm + 40% KaM 6-16 mm
2,38 1,22 3,1

     PAB-V 16 BE-PAB1 / 3,47 %
01 / 3073 ... 3538 oik. (465 m)
01 / 3173 ... 3458 vas.(285 m)

Tien rungosta johtuvia tavallisia halkeamia.
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KOEOSUUS IRI IRI4 PI

5. 100% SrM 0-16 mm 2,66 1,37 3,3
     PAB-V 16 emulgoitu V1000 / 3,51 %

01 / 3538 ... 5100 oik. (1562 m)
01 / 3458 ... 5136 vas. (1678 m)

Tien rungosta johtuvia tavallisia halkeamia.

4. 50% SrM 0-6 mm + 50% SrM 6-16 mm
2,42 1,17 1,9

     PAB-V 16 BE-PAB3 / 3,36 %
01 / 5100 ... 5982 oik. (882 m)
01 / 5136 ... 5813 vas. (677 m)

Tavallisten halkeamien lisäksi  yksi paikka (0,02 m2).

3. 50% SrM 0-6 mm + 50% SrM 6-16 mm
3,01 1,34 3,9

     PAB-V 16 emulgoitu V1000 / 3,31 %
01 / 5982 ... 6784 oik. (802 m)
01 / 5813 ... 7098 vas. (1285 m)

Tavallisten halkeamien lisäksi  kolme pientä paikkaa ( yhteensä 0,1 m2) ja yksi iso
paikka (18 m2).

2. 50% SrM 0-6 mm + 50% SrM 6-16 mm
2,80 1,50 4,4

    PAB-O BÖ2 T13 / 3,52 %
01 / 6784 ... 02 / 652 oik. (1068 m)
01 / 7098 ... 02 / 740 vas. ( 842 m)

Tavallisten halkeamien lisäksi  keskinkertaista sideaineen pintaannousua 650 m2 ja
vähäistä 15 m2. Lisäksi kaksi pientä reikää ja yksi vähän isompi (0,25 m2).

1. 50% SrM 0-6 mm + 50% SrM 6-16 mm
3,39 1,84 12,9

     PAB-V 16 BE-PAB1 / 3,39 %
02 / 652 ... 1642 oik. (990 m)
02 / 740 ... 1642 vas. (902 m)

Tavallisten halkeamien lisäksi kaksi paikkaa (yhteensä 0,05 m2).
01 / 809 ... 2390 oik. (1581 m) 2,13 1,14 2,0
01 / 1306 ... 2530 vas.(1224 m)

Ei vaurioita.

Koetien alustana oli tiehöylän tappiterällä karhittu vanha öljysora.
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Päällystystyön alussa tehty osa 1. koeosuudesta on muita epätasaisempi, muuten
kaikki PAB-V-osuudet ovat öljysoraosuutta (2. koeosuus) tasaisempia. 

2) Turun tiepiiri
Mt 2402 Kaukelma-Pajari
Tupurin SrM / KaM

Koetien pituus/leveys 6,4 km / 6,5 m
Tasaisuusmittaus 1.6.1994

KOEOSUUS IRI IRI4 PI

2. 60% KaM 0-8 mm + 40% SrM 6-16 mm
2,50 1,23 4,2

     PAB-V 16 BE-PAB3 / 3,57 %
01 / 2094 ... 02 / 2752 oik. (5708 m)
01 / 2054 ... 02 / 2217 vas. (5213 m)

1. 60% KaM 0-8 mm + 40% SrM 6-16 mm
2,96 1,30 5,2

     PAB-V 16 BE-PAB1 / 3,40 %
02 / 2752 ... 3400 oik. (648 m)
02 / 2217 ... 3362 vas.(1145 m)

Ei mainittavia vaurioita. 2. koeosuus, jossa sideaineena on BE-PAB3, on
keskimäärin hieman tasaisempi kuin 1. osuus, jonka sideaineena on BE-PAB1.
Vanha öljysorapäällyste karhittiin tiehöylän tappiterällä ennen PAB-V:llä
päällystystämistä.

3) Turun tiepiiri
Mt 12209 Salainen
Tupurin SrM / KaM

Koetien pituus/leveys 0,5 km / 6,5 m
Tasaisuusmittaus 1.6.1994

KOEOSUUS IRI IRI4 PI

1. 60% KaM 0-8 mm + 40% SrM 6-16 mm
2,25 1,33 7,1

     PAB-V 16 2/3 BE-PAB1 + 1/3 BE-PAB6 / 4,04 %
01 / 320 ... 798 oik. (478 m)

Ei mainittavia vaurioita. Vanha AB-pinta jyrsittiin ennen päällystystämistä.
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4) Turun tiepiiri
Mt 2403 Pertteli-Lautela
Lukkarinmäen SrM

Koetien pituus/leveys 1,4 km / 6,5 m
Tasaisuusmittaus 1.6.1994

KOEOSUUS IRI IRI4 PI

1. 55% SrM 0-6 mm + 45% SrM 6-16 mm
1,80 1,09 1,5

    PAB-V 16 2/3 BE-PAB1 + 1/3 BE-PAB6 / 4,04%
05 / 0 ... 1420 oik. (1420 m)
05 / 0 ... 1380 vas. (1380 m)

Ei mainittavia vaurioita. Alustana oli karhittu ja tasattu ÖS-päällyste.

5) Turun tiepiiri
Mt 241 Kitula-Seppälä
Lukkarinmäen SrM

Koeosuuden pituus/leveys 4,6 km / 6,5 m
Tasaisuusmittaus 1.6.1994

KOEOSUUS IRI IRI4 PI

1. 55% SrM 0-6 mm + 45% SrM 6-16 mm
2,00 1,23 2,7

   PAB-V 16 2/3 BE-PAB1 + 1/3 BE-PAB6 / 3,59 %
05 / 0 ... 4572 oik. (4572 m)
05 / 0 ... 4572 vas. (4572 m)

Ei mainittavia vaurioita. Alustana oleva ÖS oli ennen päällystystä karhittu ja
tasattu.

6) Turun tiepiiri
Pt 13508 Somerniemi-Salkola
Lukkarinmäen SrM

Referenssiosuuden pituus/leveys 3,9 km / 6,0 m
Tasaisuusmittaus 2.6.1994
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KOEOSUUS IRI IRI4 PI

1. 100 % SrM 0-16 mm 1,78 1,26 2,8
    PAB-O BÖ-2 T 13 / 3,45 %

02 / 500 ...7970 oik.
02 / 488 ...7970 vas.

Ei mainittavia vaurioita.

7) Oulun tiepiiri
Mt 815 Potti-Ojakylä, Hailuoto

Koetien pituus/leveys 6,6 km / 5,5 m
Vaurioinventointi 24.5.1994
Tasaisuusmittaus 25.5.1994

KOEOSUUS IRI IRI4 PI

1. PAB-V 16 L R60 / emulgoitu V1000 /  3,6%
2,39 1,66 4,6

   05 / 1391 ... 1690 vas.(290 m)
05 / 1676 ... 2598 oik. (922 m)

Vain poikkihalkeamia ja yksi paikka.

2. PAB-V 16 L R60 / BE-PAB1 / 3,6% 2,21 1,44 2,9
04 / 9180 ... 05 / 1391vas. (1513 m)
05 / 283 ... 1676 oik. (1393 m)

Hyvä, kun molemmat kaistat ovat samaa koeosuutta: 400 m matkalla ei ole
lainkaan vaurioita, ja 3. osuuden vierellä on vain kaksi poikkihalkeamaa. 1.
osuuden vierellä 300 metrin matkalla 7 poikkihalkeamaa.

4. PAB-O 16 L RC50 / BÖ-2T13 / 3,4%
1,83 1,39 1,84

05 / 3112 ... 3877 oik. (765 m)
05 / 3083 ... 3931 vas.(848 m)

Hyvä. Vain neljä poikkihalkeamaa.

5. PAB-V 16 L RC60 / emulgoitu V 1000 / 3,1%
2,24 1,50 3,3

05 / 1748 ... 2598 vas.(850 m)
Kuusi poikkihalkeamaa ja pieniä purkaumia (1 m2) liittymän kohdalla.

6. PAB-V 16 L RC50 / emulgoitu V 1000 / 3,6%
05 / 1690 ... 1748 vas.(58 m)

Ei vaurioita.
Epätasaisimpia ovat osuudet 1 ja 5, joiden sideaineena on V1000.
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8) Oulun tiepiiri
Mt 852 Hyry-Ylikärppä, KUIVANIEMI

Koeosuuksien yhteispituus/leveys 10,6 km / 5,5 m
Tasaisuusmittaus 30.5.1994
Vaurioinventointi 27.5.1994

KOEOSUUS IRI IRI4 PI

1. PAB-V 18 L BE-PAB1 / 3,4 %  1,67 1,06 0,9
03 / 3926 ... 4631 oik. (705 m)
03 / 4144 ... 5173 vas. (1029 m)
03 / 5733 ... 5893 vas. (160 m)
03 / 6015 ... 6772 vas.(757 m)
03 / 6063 ... 6673 oik. (610 m)

2. PAB-V 18 L BE-PAB1 / 3,6 % 2,12 1,28 1,4
03 / 3926 ... 4144 vas. (218 m)
03 / 4631 ... 4689 oik. (58 m)

3. PAB-V 18 L BE-PAB1 / 3,4 %  1,94 1,20 1,7
     (6...10 mm 15 %)

03 / 4689 ... 6063 oik. (1374 m)
03 / 5406 ... 5733 vas.(327 m)
03 / 5893 ... 6015 vas.(122 m)

4. PAB-V 18 L BE-PAB1 / 3,4 % 1,93 0,94 0,8
     (KaM 100 %)

03 / 5173 ... 5406 vas. (240 m)

5. PAB-O 18 L BÖ-2T08 / 3,4 % 1,89 1,11 1,3
03 / 1984 ... 04 /1071 oik. (1984 m)
03 / 6772 ... 04 / 1175 vas.(1989 m)
04 / 1071 ... 2313 vas.(819 m)
04 / 2521 ... 3132 oik. (611 m)
05 / 2089 ... 06 / 2751 oik. (5602 m)
05 / 1957 ... 06 / 2751 vas. (5802 m)

6. PAB-O 18 BÖ-2T08 / 3,4 % 1,86 1,25 2,1
04 / 1175 ... 2521 vas. (1346 m)
04 / 1071 ... 2313 oik. (1242 m)
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KOEOSUUS IRI IRI4 PI

7. PAB-V 18 L BE-PAB3 / 3,4 % 1,69 1,15 1,0
     (8...12 mm 15 %)

05 / 197 ... 381 vas. (184 m)
05 / 647 ... 1081 vas. (434 m)
05 / 1111 ... 2091 oik. (980 m)

8. PAB-V 18 BE-PAB3 / 3,4 % 1,92 1,28 1,9
     (8...12 mm 15 %)

05 / 1081 ... 1891 vas.(810 m)

9. PAB-V 18 L BE-PAB3 / 3,4 % 1,69 1,48 1,8
     (MrS 100 %)

05 / 381 ... 647 vas. (266 m)

10. PAB-V 18 BE-PAB1 / 3,4 % 1,96 1,26 2,0
      (8...12 mm 15 %)

05 / 342 ... 1111 oik. (769 m)

12. PAB-V 18 L BE-PAB1 / 3,4 % 1,77 1,29 2,7
      (8...12 mm 15 %)

04 / 3788 ... 05 / 80 oik. (456 m)

13. PAB-V 18 L BE-PAB1 / 3,1 % 1,80 1,17 1,9
      (8...12 mm 15 %)

04 / 3132 ... 3407 oik. (275 m)
05 / 81 ... 197 vas. (184 m)

14. PAB-V 18 L, emulgoitu V1000 / 3,4 %
2,23 1,29 2,0

       (8...12 mm 15 %)
04 / 3473 ... 05 / 81 (394 m)

15. PAB-V 18, emulgoitu V1000 / 3,4 %
2,10 1,35 2,6

       (8...12 mm 15 %)
04 / 3132 ... 3473 vas.(341 m)

Vain halkeamia, paitsi 5. osuudella (lämpimänä tehty öljysora) keskinkertaista
purkaumaa 2 m2 ja yksi paikka. Sauma- ja poikkihalkeamia melkein joka
osuudella. Pituushalkeamia ei esiinny ollenkaan tai esiintyy vähän, paitsi
osuuksilla 9 ja 14 niitä on runsaasti.
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9) Lapin tiepiiri
Mt 9624 Luostontie, Sodankylä
Orresokan SrM

Koetien pituus/leveys 8,2 km / 6,0 m
Vaurioinventointi 5.5.1994

KOEOSUUS

1. PAB-V 18 L BE-PAB1 / 3,5 %
01 / 867 ... 1984 oik. (1117 m)
01 / 2024 ... 3384 oik. (1360 m)
01 / 947 ... 2023 vas. (1076 m)

2. PAB-V 18 L BE-PAB1 / 3,7 %
01 / 867 ... 947  vas. (80 m)

3. PAB-V 18 L BE-PAB3 / 3,5 %
01 / 3384 ... 6153 oik. (2769 m)
01 / 7128 ... 9031 oik. (1903 m)
01 / 2023 ... 6330 vas.(4307 m)
01 / 7209 ... 9031 vas.(1822 m)

4. PAB-O 18 L BÖ2T 13 / 3,5 %
01 / 6153 ... 7128 oik. (975 m)
01 / 6330 ... 7209 vas.(879 m)

Lähinnä vain poikkihalkeamia. Vain 1.osuudella niiden lisäksi 9 m pi-
tuushalkeamaa ja yksi paikka.

10) Lapin tiepiiri
Kt 79 Sirkka-Pöntsö, Kittilä
Kulkujoen SrM

Koetien pituus/leveys 17,6 km / 6,5 m
Vaurioinventointi 5.5.1994

KOEOSUUS KOEOSUUS

1. PAB-V 18 L BE-PAB1 / 3,5 % 6. PAB 18 L BE-PAB3 / 3,8 %
35 / 1205 ... 1831 oik. (626 m) 35 / 3922 ... 4605 oik. (683 m)
35 / 1205 ... 1885 vas. (680 m) 35 / 4082 ... 4801 vas. (719 m)
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2. PAB-V 18 L BE-PAB1 / 3,8% 7. PAB-V 18 L BE-PAB3 / 3,3%
35 / 1831 ... 2836 oik. (1005 m) 35 / 4605 ... 5573 oik. (968 m)
35 / 1885 ... 2495 vas. (610 m) 35 / 4801 ... 5573 vas.  (772 m)

3. PAB-O 18 BÖ-2T13 / 3,5 % 8. PAB-V 18 BE-PAB1 / 3,5 %
35 / 2495 ... 3215 vas. (720 m) 35 / 6533 ... 36 / 497 oik. (898 m)

4. PAB-O 18 L BÖ-2T13 / 3,5 % 9. PAB-V 18 L BE-PAB1 / 3,2%
35 / 3215 ... 3896 vas. (681 m) 35 / 6592 ... 36 / 567 vas. (903 m)

5. PAB-V 18 L BE-PAB3 / 3,5 % 11. PAB-V 18 L BE-PAB3 / 
      3,5%

35 / 2836 ... 3922 oik. (1086 m) kasasta levitys
35 / 5573 ... 6533 oik. (960 m) 38 / 2975 ... 39 / 41 oik. (189 m)
36 / 497 ... 8541 oik.  (8044 m)
36 / 9113 ... 38 / 2975 oik. (3146 m)
39 / 41 ... 581 oik. (540 m)
35 / 3896 ... 4092 vas. (186 m)
35 / 5573 ... 6592 vas. (1019 m)
36 / 567 ... 8652 vas. (8086 m)
36 / 9183 ... 39 / 581 vas.(3805 m)

Kaikilla osuuksilla poikkihalkeamia. Pituushalkeamia osuuksilla 2, 5, 6, 8, 9 ja 10,
joista 2. osuudella selvästi eniten.

11) Lapin tiepiiri
Pt 19575 Taivalkoski-Paakkola-Tervola, Tervola
Haapamaan SrM

Koetien pituus/leveys 15,9 km / 6,5 - 8,0 m
Vaurioinventointi 4.5.1994

KOEOSUUS KOEOSUUS

1. PAB-V 18 L BE-PAB1 / 3,4 % 7. PAB-V 18 L BE-PAB3 / 3,4%
05 / 106 ... 924 oik. (818 m) 06 / 753 ... 3471 oik. (2718 m)
05 / 106 ... 1053 vas. (947 m) 06 / 675 ... 3438 vas. (2763 m)
  
2. PAB-V 18 BE-PAB1 / 3,4 % 8. PAB-V 18 L BE-PAB3 / 4,0%
05 / 924 ... 1696 oik. (772 m) 06 / 3471 ... 07 / 754 oik. (759 m)
05 / 1053 ...1587 vas. (534 m) 07 / 1011 ... 1072 oik. (61 m)

06 / 3438 ... 07 / 790 vas. (828 m)
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3. PAB-O 18 BÖ-2T13 / 3,4 % 9. PAB-V 18 BE-PAB3 /    
4,0%

05 / 1696 ... 2504 oik. (808 m)
05 / 1587 ... 2504 vas. (917 m) 07 / 790 ... 1017 vas. (227 m)

07 / 754 .. 1011 oik. (257 m)
4. PAB-O 18 L BÖ-2T  / 3,4 %
05 / 2504 ... 2607 oik. (103 m) 10. PAB-V 18 L RC50 BE-

PAB3 / 4,0 %
5. PAB-O 18 L BÖ-2T10 / 3,4 %
05 / 2607 ... 06 / 155 oik. (792 m)  07 / 1072 ... 2378 oik. (1306 m)

07 / 1017 ... 2345 vas. (1328 m)

Osuudet 1, 4, 5 ja 9 täysin vauriottomia. Muilla osuuksilla vain vähän
poikkihalkeamia. Niiden lisäksi osuuksilla  7, 8 ja 10 myös pituushalkeamaa.

12) Lapin tiepiiri
Mt 929 Hastinkangas-Sihtuuna, Tervola
Haapamaan SrM

Koetien pituus/leveys 5,9 km / 6,0 m
Vaurioinventointi 4.5.1994

KOEOSUUS

1. PAB-O 18 L RC50 BÖ-2T13 / 3,4 %
01 / 363 ... 2189 oik. (1827 m)
01 / 362 ... 1448 vas. (1086 m)

2. PAB-O 18 L BÖ-2T13 / 3,4 %
01 / 1448 ... 1953 vas. (505 m)

3. PAB-V 18 L RC50 BE-PAB1 / 3,4 %
01 / 2189 ... 2650 oik. (461 m)
01 / 1953 ... 2658 vas. (705 m)

5. PAB-V 18 L RC50 BE-PAB3 / 3,4 %
01 / 2783 ... 3568 oik. (785 m)
01 / 2956 ... 4271 vas. (1315 m)

6. PAB-V 18 L BE-PAB3 / 3,4 %
01 / 3568 ... 02 / 1393 oik. (3136 m)
01 / 4271 ... 02 / 184 vas.   (1224 m)
02 / 523 ... 1393 vas. (870 m)
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7. PAB-V 18 L BE-PAB3 / 3,4 %, kasasta levitys
02 / 184 ... 359 vas. (175 m)

8. PAB-V 18 L BE-PAB1 / 3,4 %, kasasta levitys
02 / 359 ... 523 vas. (164 m)

Kaikilla osuuksilla havaittiin vähäisiä poikkihalkeamia, paitsi 8. osuudella, joka
on vaurioton. Pituushalkeamaa on lisäksi osuuksilla 1 ja 6. Lisäksi osuudella 5
lajittumaa 30 m2.
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Vuonna 1992 rakennettujen koepäällysteiden vaurioinventointi ja tasaisuus keväällä 1994

PIIRI KOEOSUUS pituus leveys verkko- päällystereu- pituushal- sauma- poikkihal- purkaumat reiät paikat IRI 4 PI

KOEKOHDE (m) (m) halkeama nahalkeama keamat halkeama    keamat
(m2/100m) (m/100m) (m/100m) (kpl/100m) (kpl/100m) (m2/100m) (kpl/100m) (kpl/100m) (mm/m) (mm/m)

OULU PAB-V 16 L BE-PAB3/3,35%

Mt 849, Lammin- Lamminkankaan SrM 7346 5,5 0,9 3,1 6,9 0,9 0,4 0,04 0,01 1,05 1,0

kangas - Oijärvi

LAPPI PAB-V 18 L BE-PAB3/3,55%

Mt 944, Pekkala- Pirttikosken SrM 13787 6,0 17,3 2,7 0,01 - -

Pirttikoski

SAVO-KARJALA PAB-V 16 L BE-PAB3/3,5 %

Pt 15826 Sorveuksen SrM 5005 5,5 6,7 46,4 18,0 0,5 0,8 0,02 0,06 0,06 - -

Vuokko

SAVO-KARJALA PAB-V 16 L BE-PAB3/3,5%

Pt 15805 Sieravaaran SrM 7022 5,5 12,6 48,2 21,9 0,9 0,4 0,03 0,20 0,01 - -

Ahmovaara

KAAKKOIS- 1.PAB-V 16 BE-PAB3/3,7% 

SUOMI Pyhtään KaM 660 6,0 0,6 0,60 0,50 1,30 2,7

Pt 14535 lajitt.0,3

Purola-Munapirtti 2.PAB-V 16 L BE-PAB3/3,7%

Pyhtään KaM 658 6,0 laattahalk. 2,1 0,8 0,20 1,25 4,0

0,6

3.PAB-V 16 BE-PAB3/3,4%

Pyhtään KaM 677 6,0 4,9 0,1 1,2 0,60 1,60 1,64 7,2

4.PAB-V 16 BE-PAB3/3,4%

Yllikkälän KaM 662 6,0 0,5 1,40 1,32 7,2

5. PAB-O 16 BÖ-2/3,5%

Pyhtään KaM 1442 6,0 5,3 15,0 0,1 0,5 0,30 0,30 0,93 2,7

lajitt.0,1
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Vuonna 1992 rakennettujen koepäällysteiden vaurioinventointi ja tasaisuus keväällä 1994

PIIRI KOEOSUUS pituus leveys verkko- päällystereu- pituushal- sauma- poikkihal- purkaumat reiät paikat IRI4 PI
KOEKOHDE (m) (m) halkeama nahalkeama keamat halkeama keamat

(m2/100m) (m/100m) (m/100m) (kpl/100m) (kpl/100m) (m2/100m) (kpl/100m) (kpl/100m) (mm/m) (mm/m)
TURKU 1. PAB-O 16 BÖ-2T1,3
Mt 210     3,6% / Yläneen KaM 817 6,5 0,1 23,0 0,2 1,66 2,7
Yläne-Virttaa

2. PAB-V 16 L BE-PAB3 T0,85
    3,5% / Yläneen KaM 2675 6,5 1,1 15,1 0,1 0,4 1,8 0,3 0,4 1,56 2,9

3. PAB-V 16 BE-PAB3 T0,85
    3,5% / Yläneen KaM 352 6,5 10,2 9,7 2,6 1,7 2,08 13,6

5.PAB-V16 L BE-PAB1 T0,85 
    3,5% / Yläneen KaM 1707 6,5 1,3 19,3 0,1 1,2 0,2 1,41 2,2

6.-7. PAB-V 16 L BE-PAB3 T0,85
  3,5% / Yläneen KaM 1163 6,5 16,8 0,1 0,3 0,2 1,38 1,3

8.PAB-V 16 L BE-PAB1 T0,85
   3,5% / Yläneen KaM 313 6,5 24,3 0,3 1,37 2,7



3/19

Vuonna 1992 rakennettujen koepäällysteiden vaurioinventointi kesällä 1994

PIIRI KOEOSUUS pituus leveys verkko-päällystereu- pituushal- sauma- poikkihal- purkaumat reiät paikat
KOEKOHDE (m) (m) halkeama nahalkeama keamat halkeama    keamat

(m2/100m) (m/100m) (m/100m) (kpl/100m) (kpl/100m) (m2/100m) (kpl/100m) (kpl/100m)
SAVO-KARJALA 1. PAB-V 16 BE-PAB3
Mt 659 T 1,6% / 3,55% 47 6,5 29,8 2,1
Neituri-Isoniitty kylmä massa

2. PAB-V 16 L BE-PAB3
Kotakankaan SrM T 1,2% / 3,55% 57 6,5

massa 20°C
3. PAB-V 16 BE-PAB3
T 0,8% / 3,55% 43 6,5
massa 40 °C
4. PAB-V 16 BE-PAB3
T 0,6% / 3,55% 600 6,5 4,8 3,8 0,3 62,30 0,7
massa 50°C 0-20mm
5. PAB-V 16 BE-PAB3
T Asfier 0,7% / 3,55% 1393 6,5 0,3 13,6 8,8 0,1 2,20
massa 50°C laattahalk.
6. PAB-V 16 BE-PAB3
T 0,6% / 3,55% 2948 6,5 4,9 8,8 0,1 0,2 1,00 0,1
massa 50°C
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Vuonna 1993 Etelä-Suomeen rakennettujen koepäällysteiden vaurioinventointi 
ja tasaisuus keväällä 1994

PIIRI KOEOSUUS pituus leveys pituushal- poikkihal- purkaumat reiät IRI 4 PI
KOEKOHDE (m) (m) keamat keamat

(m/100m) (kpl/100m) (m2/100m) (kpl/100m) (mm/m) (mm/m)
UUSIMAA 6. 2/3 BE-ES3000 (0,45%)
Mt 1282 ja 1/3 BE-PAB6000 (0,25%) 2142 6,5 1,8 0,2 0,47 1,47
Ikkala- 3,98 %
Marttila 5. 2/3 BE-PAB6000(0,45%)
Rähin SrM ja 1/3 BE-PAB 6000(0,25%) 5523 6,5 1,7 0,2 0,29 1,44

3,81 %
4. 2/3 BE-PAB6000 (0,55%)
ja 1/3 BE-PAB6000 (0,25%) 991 6,5 2 0,8 1,38

3,93 %
3. 2/3 BE-PAB6000 (0,40%)
ja 1/3 BE-PAB6000 (0,25%) 1313 6,5 2,1 1,1 0,99 1,49

3,63 %
2. 2/3 BE-ES3000
ja 1/3 BE-PAB6000 / 4,04% 120 6,5 1,59

1. 1/2 BE-PAB6000 (0,40%)
ja 1/2 BE-PAB6000 (0,25%) 119 6,5 2,01

4,00 %
TURKU
Mt 280 1. 2/3 BE-PAB 6000
Koisjärvi- ja 1/3 BE-ES 3000 / 4,0 % 13247 6 0,3 0 2,46 0,03 0,86
Häiviä
Lukkarin-
mäen SrM
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Lapin tiepiiriin kesällä -93 rakennettujen koepäällysteiden
vaurioinventointi keväällä 1994

PIIRI KOEOSUUS pituus leveys pituushal- poikkihal- purkaumat reiät
KOEKOHDE keamat keamat

(m) (m) (m/100m) (kpl/100m) (m2/100m) (kpl/100m)
LAPPI 1. ÖSL18 RC50
Mt 929     BÖ-2T13/3,4% 2913 3 0,2 0
Hastinkangas- Haapamaa
Sihtuuna 2.ÖSL18 BÖ-2T13/3,4 %
Tervola Haapamaa 505 3 0,2

3. ESL18 RC50
    BE-ES1500/3,4% 1166 3 0,1
Haapamaa
5. ESL18 RC50
    BE-ES3000/3,4% 2100 3 0,1 lajittumaa
Haapamaa 1,4
6. ESL18 BE-ES3000/3,4%
Haapamaa 5230 3 3,1 0,4

7. ESL18 BE-ES3000/3,4%
kasasta levitys 175 3 0,6
Haapamaa
8. ESL18 BE-ES1500/3,4%
kasasta levitys 164 3
Haapamaa
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Lapin tiepiiriin kesällä -93 rakennettujen koepäällysteiden
vaurioinventointi keväällä 1994

PIIRI KOEOSUUS pituus leveys pituushal- poikkihal- purkaumat reiät
KOEKOHDE keamat keamat

(m) (m) (m/100m) (kpl/100m) (m2/100m) (kpl/100m)
LAPPI 1. PAB-V 18 L BE-PAB1/3,4%
Pt19575 Haapamaa 1765 3,25-4
Taivalkoski-
Paakkola- 2. PAB-V 18 BE-PAB1/3,4%
Tervola Haapamaa 1306 3,25-4 0,2
Tervola

3. PAB-O 18 BÖ 2T 1,3/3,4%
Haapamaa 1725 3,25-4 0,2

4. PAB-O 18 L BÖ 2T /3,4%
Haapamaa 103 3,25-4

5.PAB-O 18 L BÖ 2T 1,0/3,4%
Haapamaa 792 3,25-4

7. PAB-V 18 L BE-PAB3/3,4%
Haapamaa 5481 3,25-4 1,9 0,0

8.PAB-V 18 L BE-PAB3/4,0%
Haapamaa 1648 3,25-4 5,3 0,4

9. PAB-V 18 BE-PAB3/4,0%
Haapamaa 484 3,25-4

10. PAB-V 18 L RC50
      BE-PAB3/4,0% 2634 3,25-4 2,5 0,6
Haapamaa

LAPPI 1. PAB-O 18 L RC50
Mt 929     BÖ 2T 1,3/3,4% 2913 3 0,2 0,0
Hastinkangas- Haapamaa
Sihtuuna 2. PAB-O 18 L BÖ 2T 1,3/3,4 %
Tervola Haapamaa 505 3 0,2

3. PAB-V 18 L RC50
    BE-PAB1/3,4% 1166 3 0,1
Haapamaa
5. PAB-V 18 L RC50
    BE-PAB3/3,4% 2100 3 0,1 lajittumaa
Haapamaa 1,4
6. PAB-V 18 L BE-PAB3/3,4%
Haapamaa 5230 3 3,1 0,4

7. PAB-V 18 L BE-PAB3/3,4%
kasasta levitys 175 3 0,6
Haapamaa
8. PAB-V 18 L BE-PAB 1/3,4%
kasasta levitys 164 3
Haapamaa
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Lapin tiepiiriin kesällä -93 rakennettujen koepäällysteiden
vaurioinventointi keväällä 1994

PIIRI KOEOSUUS pituus leveys pituushal- poikkihal- purkaumat reiät
KOEKOHDE keamat keamat

(m) (m) (m/100m) (kpl/100m) (m2/100m) (kpl/100m)
LAPPI 1. PAB-V 18 L BE-PAB1/3,5%
Mt 9624 Orresokka 3553 3 0,3 3,8 paikkoja
Luostontie 0,03
Sodankylä 2. PAB-V 18 L BE-PAB1/3,7 %

Orresokka 80 3 3,8

3. PAB-V 18 L BE-PAB3/3,5%
Orresokka 10801 3 3,2

4. PAB-O 18 L BÖ 2T 1,3/3,5%
Orresokka 1854 3 3,1

LAPPI 1. PAB-V 18 L BE-PAB1/3,5%
Kt 79 Kulkujoki 1306 3,25 1,4
Sirkka-Pöntsö
Kittilä 2. PAB-V 18 L BE-PAB1/3,8%

Kulkujoki 1615 3,25 4,8 0,6

3. PAB-O 18 BÖ 2T 1,3/3,5%
Kulkujoki 720 3,25 1,0

4. PAB-O 18 L BÖ 2T 1,3/3,5%
Kulkujoki 681 3,25 1,3

5. PAB-V 18 L BE-PAB3/3,5%
Kulkujoki 26872 3,25 1,0 1,6

6. PAB-V 18 L BE-PAB3/3,8%
Kulkujoki 1402 3,25 0,4 1,9

7. PAB-V 18 L BE-PAB3/3,3%
Kulkujoki 1740 3,25 2,1

8. PAB-V 18 BE-PAB1/3,5%
Kulkujoki 898 3,25 1,2 2,2

9. PAB-V 18 L BE-PAB1/3,2%
Kulkujoki 903 3,25 1,9 2,2

11.PAB-V 18 L BE-PAB3/3,5%
Kulkujoki,kasasta levitys 189 3,25 0,5
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