Uusiomateriaaleilla rakentamisen dokumentointi

Kipsitien koerakenteet
Seurantaraportti

30.11.2017

Teuvo Holappa, WSP Finland Oy

2/45 | 30.11.2017 | Kipsitien koerakenteet

SISÄLTÖ
1.

Johdanto ............................................................................................................................................................................4

2.

rakenteet........................................................................................................................................................................... 5

2.1.

Yleistä ............................................................................................................................................................................................ 5

2.3.

Betonimurskerakenne........................................................................................................................................................ 5

2.2.
2.4.

3.

3.1.

Rakeistettu tuhka .................................................................................................................................................................. 6

Betonimurske........................................................................................................................................................................... 7

Uusiomateriaaleilla rakentaminen ................................................................................................................... 8

4.1.

4.2.

5.

Referenssirakenne.................................................................................................................................................................6

Uusiomateriaalien tuottaminen ......................................................................................................................... 6

3.2.

4.

Rakeistettu tuhkarakenne ............................................................................................................................................... 5

Rakeistettu tuhkarakenne ............................................................................................................................................... 8

Betonimurskerakenne....................................................................................................................................................... 11

laadunvalvonta............................................................................................................................................................. 15

5.1.

Rakentamisen aikainen laadunvalvonta ja tiivistystyö (urakoitsijan kokemukset) ................... 15

5.1.1.

Rakeistettu tuhka ................................................................................................................................................................ 15

5.2.

Kantavuusmittaukset ja tiiviys..................................................................................................................................... 16

5.1.2. Betonimurske......................................................................................................................................................................... 15
5.2.1. Rakeistettu tuhkarakenne ............................................................................................................................................. 16

5.2.2. Betonimurskerakenne...................................................................................................................................................... 16

5.2.3. Referenssirakenne............................................................................................................................................................... 17
5.3.

6.

Instrumentointi..................................................................................................................................................................... 19

Johtopäätökset ........................................................................................................................................................... 25

Liitteet ............................................................................................................................................................................................ 26

3/45 | 30.11.2017 | Kipsitien koerakenteet

1.

JOHDANTO

Kipsitien rakentamiskohde sijaitsee Oulussa Ruskon kaupunginosassa (Kuva 1).
Kipsitielle oli tehty aiempi katu- ja rakennussuunnitelma käyttäen perinteisiä rakennusmateriaaleja.
Resurssiviisas infra –hankkeen yhteydessä Kipsitiestä päätettiin tehdä pilottikohde, jossa osa rakenteista toteutettiin uusiomateriaaleilla; betonimurskeella ja rakeistetulla tuhkalla.
Materiaalien tuottamista, rakennettavuutta ja laatua seurattiin koko rakentamisprojektin ajan. Kipsitielle ja uusiomateriaalien tuotantolaitoksille tehtiin yhteensä 10 seurantakäyntiä, joiden yhteydessä haastateltiin uusiomateriaalien tuottajia, rakentajia ja instrumentoinnin toteuttajaa. Maastokäyntien yhteydessä tehtiin muistiinpanoja ja otettiin valokuvia. Koerakenteet ja referenssirakenteet
instrumentoitiin, jolloin seurantamittausten avulla voidaan tarkastella rakenteiden routa- ja kosteuskäyttäytymistä pitkällä aikavälillä.
Uusiomateriaalien tuottamisesta ja materiaalien laadun seurannasta lähetettiin kysely materiaalien
tuottajille; Paupek Oy:lle betonimurskeen tuottamisesta ja Rakeistus Oy:lle rakeistetun tuhkan tuottamisesta.
Kokemukset uusiomateriaaleilla rakentamisesta, uusiomateriaalien käyttämisestä rakenteissa, laadunvalvonnasta ja uusiomateriaalien tuottamisesta kirjattiin tähän raporttiin. Rakenteiden pitkäaikaiskäyttäytymisestä laaditaan myöhemmin oma seurantaraportti. Tämä seurantaraportti on osana
EU -rahoitteista ”Resurssiviisas Infrastruktuuri” hanketta.

Kuva 1.

Kipsitien sijainti.
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2. RAKENTEET
2.1.

Yleistä

Kipsitielle suunniteltiin neljä erilaista rakennetta, jotka instrumentoitiin. Referenssirakenteessa seurataan roudan etenemistä lämpötilasauvan avulla. Uusiomateriaaleja sisältävissä rakenteissa seurataan myös materiaalien kosteuskäyttäytymistä kosteusantureilla, kerroksen painumaa siirtymäantureilla sekä suotovesien laatua lysimetrien avulla. Erikseen tehtävillä pudotuspainokokeilla, levykuormituskokeilla ja volymetrikokeilla seurattiin rakenteiden kantavuutta sekä tiiviyttä. Myöhemmin
tehtävillä vaaituksilla seurataan rakenteiden routanousua ja kerrosten tiivistymistä.
Tyyppipoikkileikkaukset referenssirakenteesta sekä rakeistetusta tuhkasta ja betonimurskeesta tehdyistä rakenteista on esitetty liitteessä 1.

2.2. Rakeistettu tuhkarakenne
Rakeistettua tuhkaa käytettiin suodatinkerroksessa korvaamaan suodatinhiekkaa. Suodatinkerroksen paksuus oli 400 mm. Rakeistetun tuhkan ja pohjamaan väliin asennettiin suodatinkangas estämään materiaalien sekoittuminen. Rakeistetun tuhkan päälle rakennettiin jakava kerros kalliomurskeesta tai betonimurskeesta sekä kantava ja profilointikerros kalliomurskeesta. Murskekerrosten yhteispaksuus on 500 mm ja päällysteen paksuus 100 mm (Liite 1).
Rakeistetut tuhkarakenteet sijoittuivat Kipsitielle seuraavasti:
-

plv 3,5…130: suodatinkerros rakeistetusta tuhkasta, jakava ja kantava kerros murskeesta

-

plv 130…260: suodatinkerros rakeistetusta tuhkasta, jakava kerros betonimurskeesta ja kantava kerros murskeesta. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan myös kantava kerros oli tarkoitus tehdä betonimurskeesta, mutta tästä luovuttiin betonimurskeen laatuvaihteluiden
vuoksi.

2.3. Betonimurskerakenne
Betonimursketta käytettiin jakavassa kerroksessa korvaamaan kalliomursketta ja suodatinkerroksessa korvaamaan suodatinhiekkaa. Alun perin toinen koerakenteista oli suunniteltu siten, että myös
kantava kerros rakennetaan betonimurskeesta, mutta betonimurskeen suuren raekoon ja laatuvaihteluiden vuoksi betonimurskekerroksen yläosa (100 mm) päätettiin tehdä kalliomurskeesta
#0…56 mm (Liite 1).
Betonimurskerakenteet sijoittuivat Kipsitielle seuraavasti:
-

plv 130…260: suodatinkerros rakeistetusta tuhkasta, jakava kerros betonimurskeesta ja kantava kerros murskeesta. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan myös kantava kerros oli tarkoitus tehdä betonimurskeesta, mutta tästä luovuttiin betonimurskeen laatuvaihteluiden
vuoksi.

-

plv 260…360: suodatinkerros ja jakava kerros betonimurskeesta sekä kantava kerros murskeesta. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan myös kantava kerros oli tarkoitus tehdä betonimurskeesta, mutta tästä luovuttiin betonimurskeen laatuvaihteluiden vuoksi.
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2.4. Referenssirakenne
Kipsitielle rakennettiin referenssirakenne luonnon kiviaineksista, jotta koerakenteiden käyttäytymistä voidaan verrata perinteiseen rakenteeseen. Luonnon materiaaleilla tehty referenssirakenne sijoittui Kipsitielle seuraavasti:
-

plv 360…447: suodatinkerros hiekasta sekä jakava ja kantava kerros murskeesta (Liite 1).

3. UUSIOMATERIAALIEN TUOTTAMINEN
3.1.

Rakeistettu tuhka

Kipsitielle tuotetun rakeistetun tuhkan raaka-aineena käytettiin Oulun Energian voimalaitoksen polttoprosesseissa syntyvää lentotuhkaa. Polttoprosessin pääraaka-aineina on puu ja turve, joista puuperäinen rakeistettu tuhka on turveperäistä tuhkaa vaaleampaa. Rakeistaminen tehtiin Rakeistus Oy:n
kehittämällä rumpurakeistuslaitteistolla, johon lisättiin kalkkia parantamaan rakeen mekaanisia
ominaisuuksia. Kipsitien koekohteeseen rakeistettua tuhkaa tuotettiin n. 800 tn. Valmis rakeistettu
tuhka varastoitiin kasoissa (Kuva 2).

Kuva 2.

Valmista rakeistettua tuhkaa kasassa varastoituna. Taustalla näkyy raaka-ainekasa, josta rakeistettua tuhkaa valmistetaan.

Rakeistetun tuhkan laaduntarkkailu suoritetaan visuaalisesti yhteistyössä polttolaitoksen kanssa.
Laadunvalvontanäytteitä otetaan kerran viikossa ja kuukausittain viedään kokoomanäyte analysoitavaksi. Koekohteeseen tuotetun materiaalin rakeistusprosessi pysyi muuttumattomana ja rakeistuksen aikana ei tapahtunut merkittävää laadunvaihtelua.
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Liitteessä 3 on esitetty Rakeistus Oy:n vastaukset tuhkan tuotantoa ja laadun tarkkailua koskeviin kysymyksiin.

3.2. Betonimurske
Kipsitielle tuotetun betonimurskeen raaka-aineena käytettiin Ammattimiehet Saneeraus Oy:n tontin
alueelta esiin kaivettua betonia, joka on alun perin peräisin purkukohteista. Esiin kaivettu betonijäte
lajiteltiin murskausta varten. Lajittelematonta betonimurskeen raaka-ainetta on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3.

Betonimurskeen raaka-ainetta.

Betonijätteen lajittelun jälkeen betoni murskattiin ja seulottiin siten, että valmiin betonimurskeen
maksimi raekoko oli 80 mm. Murskaimena käytettiin Lokotrack LT106 leukamurskainta vm. 2017. Lajittelun, murskauksen ja seulonnan suoritti Paupek Oy. Murskauksen jälkeen valmis betonimurske
varastoitiin aumoissa odottamaan rakenteeseen ajamista. Betonimurskeaumoissa oli havaittavissa
selvää lajittumista (Kuva 4). Valmiissa betonimurskeessa oli havaittavissa myös epäpuhtauksia, kuten
maa-ainesta, puuta ja metallia sekä isoja kameja (Kuva 4).
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Kuva 4.

Valmista betonimursketta aumoihin varastoituna.

Paupek Oy:lle toimitettiin betonimurskeen tuotantoa ja laadun tarkkailua koskevia kysymyksiä,
mutta Paupek Oy ei toimittanut vastauksia kysymyksiin.
Liitteessä 2 on esitetty käytettävälle betonimurskeelle asetetut laatuvaatimukset.

4. UUSIOMATERIAALEILLA RAKENTAMINEN
4.1. Rakeistettu tuhkarakenne
Rakeistettu tuhka kuljetettiin työmaalle ajoneuvoyhdistelmällä Taskilassa sijaitsevalta tuotantolaitokselta. Kippauksen jälkeen rakeistettu tuhka siirrettiin kaivinkoneen kauhaa käyttäen rakenteeseen. Kippauksen yhteydessä rakeistetussa tuhkassa oli havaittavissa vähäistä lajittumista, joka ei ollut kuitenkaan silmämääräisen tarkastelun perusteella luonnonmateriaaleja suurempaa (Kuva 5). Vähäistä lajittumista tapahtui myös rakenteeseen siirtämisen yhteydessä (Kuva 6).
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Kuva 5.

Rakeistetun tuhkan vähäinen lajittuminen kippaamisen yhteydessä.

Kuva 6.

Rakeistetun tuhkan levittäminen kaivinkonetyönä.

Työmaalle toimitettu materiaali oli silmämääräisen tarkastelun perusteella tasalaatuista. Materiaalin
värivaihtelu johtui lähtöraaka-aineesta (puu / turve), mutta raekoossa ja rakeistetun tuhkan koostu-
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muksessa ei ollut havaittavissa eroja. Rakeistettu tuhka levitettiin ja tiivistettiin kaivinkoneen kauhalla. Kaivinkoneen kauhalla levitetyn rakeistetun tuhkakerroksen päällä kesti ajaa lastissa olevalla
kuorma-autolla heti levitystyön jälkeen (Kuva 7).
Levittämistyön jälkeen rakeistettu lentotuhka tiivistettiin 25 tn kaivinkoneella neljällä yliajokerralla.
Kaivinkoneella tiivistyksen jälkeen, pinta on niin kantava, että kuorma-autolla (kuorma päällä) pystyi
huolettomasti ajamaan rakeistetun lentotuhkan päältä.
Rakeistettua lentotuhkaa yritettiin tiivistää valssijyrällä, mutta valssijyrän täry aiheutti sen, että
pinta muuttui hienoksi ja liukkaaksi. Valssi alkoi liikkua tuhkan pinnalla poikittaissuuntaisesti, vaikka
pinnan kaltevuudet olivat pienet. Valssijyrää voidaan käyttää tiivistämiseen, kun rakeistetun tuhkan
päälle on ajettu murskekerros.
Tiivistettäessä tuhkan rakeet murtuvat ja rakeisuus muuttuu hienojakoiseksi. Tämä vaikuttaa mm.
rakeistetun tuhkan kapillaarisuuteen ja vedenjohtavuuteen. Seurantamittauksissa tulee selvittää, toimiiko rakeistettu tuhka enää suodatinkerroksen tavoin ja muuttuuko hienontunut tuhkarakenne routivaksi.

Kuva 7.

Rakeistettu tuhka kantoi kuorma-auton heti levitystyön jälkeen.

Sateella rakeistetun tuhkan pinta liettyi, joka koettiin työmaalla ongelmalliseksi. Työmaapäällikkö
kertoi, että rakeistettu tuhka kestää huonosti kosteusrasitusta. Työmaapäällikön mukaan työmaalla
jouduttiin poistamaan liettynyttä tuhkaa ja laittamaan uutta tuhkaa tilalle. Kuvassa 8 näkyy rakenteen reunalla olevaa liettynyttä tuhkaa.
Sateiden jatkuessa urakoitsija oli keskeyttänyt rakeistetun tuhkan ajon tuhkan liettymisen ja pohjan
häiriintymisen estämiseksi.
Kuivalla kelillä tuhkakerroksen pinnalla havaittiin vähäistä pölyämistä, joka oli kuitenkin vähäisempää kuin betonimurskeella ja luonnonmateriaalilla.
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Kuva 8.

Liettynyttä tuhkaa rakenteen reunalla.

4.2. Betonimurskerakenne
Betonimurske kuljetettiin työmaalle kuorma-autoilla läheiseltä Paukek Oy:n tontilta (Kuva 1). Kippauksen jälkeen betonimurske siirrettiin kaivinkoneen kauhaa käyttäen rakenteeseen. Kippauksen
yhteydessä betonimurskeessa oli havaittavissa huomattavaa lajittumista (Kuva 9). Lajittumista tapahtui myös rakenteeseen siirtämisen yhteydessä (Kuva 10).
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Kuva 9.

Betonimurskeen lajittuminen kippaamisen yhteydessä.

Kuva 10.

Betonimurskeen lajittuminen kaivinkonetyöskentelyssä.

Työmaalle toimitetussa materiaalissa oli silmämääräisesti tarkasteltuna huomattavan paljon maa-ainesta sekä lisäksi puuta, rautaa ja muita materiaaleja. Myös raekoko oli silmämääräisesti tarkasteltuna
suurempaa kuin suunnitelmissa oli esitetty (Kuva 11).
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Työmaalla suoritettiin katselmus 25.8.2017. Katselmuksen aiheena oli betonimurskeen laatu ja katselmuksessa oli mukana urakoitsijan edustajia, valvontaorganisaatio, kaupungin edustajia sekä Ely -keskuksen edustaja. Katselmuksessa kiinnitettiin huomiota betonimurskeen sisältämiin epäpuhtauksiin
ja murskeessa mukana oleviin suuriin kameihin (Kuva 12). Ely –keskuksen edustaja totesi rakenteessa
olevan betonimurskeen olevan MARA-asetuksen mukaista. Katselmuksen muistio on esitetty liitteessä 8.
Suunnitelmissa esitettyä suuremman raekoon vuoksi BeM-Tuhka –rakennetta sovittiin muutettavan
siten, että betonimurskekerroksen paksuutta ohennetaan 100 mm ja betonimurskekerroksen päälle
rakennetaan kantava kerros kalliomurskeesta KaM #0-56 mm, jolloin suuren raekoon omaava betonimurskakerros saadaan kiilattua kalliomurskeella. Kantavan kalliomurskekerroksen päälle tulee profilointikerros 50 mm, sidottu kantava kerros ABK 22/150 ja päällyste AB 22/100 (Liite 1).

Kuva 11.

Betonimurskerakenteeseen jääneitä epäpuhtauksia, maa-ainesta ja kameja.
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Kuva 12.

Betonimurske rakenteessa.

Betonimurske tiivistettiin valssijyrällä valmiin kerroksen päältä, jolloin tiivistettävä kerrospaksuus
oli 1 m (Kuva 13). Tiivistystyön aikana betonimurskeen pintaa ei kasteltu, jolloin betonimurske pölisi
jonkin verran tiivistystyön ja ajoneuvoliikenteen vaikutuksesta. Betonimurskekerroksen tiivistämisessä valssijyrällä ei havaittu poikkeavuuksia tiivistämistyössä ja työtavoissa perinteiseen murskerakenteeseen verrattuna.

Kuva 13.

Betonimurskerakenteen tiivistys valssijyrällä.
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5. LAADUNVALVONTA
5.1. Rakentamisen aikainen laadunvalvonta ja tiivistystyö (urakoitsijan kokemukset)
5.1.1.

Rakeistettu tuhka

Rakeistettua lentotuhkaa yritettiin tiivistää aluksi valssijyrällä, mutta valssijyrän täry aiheutti sen,
että pinta muuttui hienoksi ja liukkaaksi. Valssi alkoi liikkua tuhkan pinnalla poikittaissuuntaisesti,
vaikka kaltevuudet olivat minimaaliset.
Tiivistystapaa muutettiin siten, että suodatinkerroksen rakeistettua lentotuhkaa tiivistettiin 25 tn
kaivinkoneella neljällä yliajokerralla. Kaivinkoneella tiivistämisen jälkeen, tuhkan pinta oli niin kova,
että kuorma-autolla (kuorma päällä) pystyi huolettomasti ajamaan rakeistetun lentotuhkan päältä.
Työmaapäällikkö kertoi, että rakeistettu tuhka kestää huonosti kosteusrasitusta ja sateella rakeistetun tuhkan pinta liettyy. Työmaapäällikön mukaan työmaalla jouduttiin korvaamaan liettynyttä tuhkaa tuomalla uutta tuhkaa tilalle.
Alla on urakoitsijan näkemyksiä rakeistetun tuhkan hyvistä ja huonoista puolista:
+

Saatiin hyvät ns. peruskantavuudet kaivinkoneella tiivistettäessä. Yliajokertoja oli 4 kpl ja
kaivinkoneen paino 25 tn, jonka jälkeen tuhkakerros kesti hyvin ajaa kuorma-autolla.

+

Tuhka kovettui yllättävän nopeasti rakennekerroksissa. Kun Soilmetric Oy:lle asennettiin
mittausyksiköitä jälkiasennuksena, niin rakennekerroksia avatessa tuhka oli kovettunut,
muttei liian kovaksi, kuten esim. masuunihiekka. Lisäksi tuhka murenee, kun esim. kauhalla
painoi ”kameja”.

-

Tiivistys valssijyrällä ei onnistunut, koska tuhkan pinta tuli todella liukkaaksi valssijyrällä
ajettaessa. Jyrä lähti liukumaan tuhkan päällä poikittaissuuntaisesti.

-

Tiivistys 400 kg lätkällä ei onnistunut, koska lätkä upposi tuhkaan ja samalla tärytys häiriinnytti tuhkan. Tärytyksen seurauksena tuhka liettyi.

-

Mikäli leikkaustason pohjalla on vettä tai on muuten kosteaa, tuhka sitoo vettä ja liettyy.

5.1.2.

Betonimurske

BeM III rakennekerrokset tiivistettiin valssijyrällä samalla tavoin kuin murskekerrokset. Urakoitsijalla ei ollut poikkeavaa huomautettavaa tiivistämiseen tai työtapoihin liittyen.
Alla on urakoitsijan näkemyksiä rakentamisessa käytetyn betonimurskeen hyvistä ja huonoista puolista:
+

Rakennusvaiheessa ns. peruskantavuus oli hyvä. Betonimurskekerros kantoi hyvin kuormaautoa.

-

Laadunvaihtelu oli merkittävää esim. kalliomurskeeseen verrattuna.
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5.2. Kantavuusmittaukset ja tiiviys
5.2.1.

Rakeistettu tuhkarakenne

Loadman kannettava pudotuspainolaite
Rakentamisen aikana rakeistetun tuhkakerroksen päältä mitattiin kantavuuksia ja tiiviyssuhdetta
Loadman kannettavalla pudotuspainolaitteella. Tuhkakerroksen päältä mitattu kantavuus vaihteli
välillä 49…78 MPa keskiarvon ollessa 68,7 MPa ja tiiveyssuhde välillä 1,0…1,9 (ka. 1,36). Kantavuusarvo
on suurempi kuin Odemarkin kaavalla laskettu laskennallinen kantavuus 47…49 MPa. Loadman pudotuspainolaitteen tulokset on esitetty liitteessä 5.
Volymetrikoe
Rakeistetun tuhkan volymetrillä määritetty tiiviysaste vaihteli välillä 94,3…97,7 %, joka täyttää suodatinhiekkakerrokselle asetetun tiiviysvaatimuksen 92 % (ka.). Kuivairtotiheys vaihteli välillä
1215…1259 kg/m3 ja maksimi kuivairtotiheys oli 1288 kg/m3. Vesipitoisuuden vaihtelu oli huomattavaa vaihdellen välillä 36,4…62,7 %. Volymetrikokeen tulokset on esitetty liitteessä 6.
Pudotuspainolaite Kuab-50
Kantavuusmittaukset kantavan kerroksen päältä tehtiin pudotuspainolaitteella Kuab-50.
Plv 3,5…130 kantavan kerroksen päältä 12.9.2017 mitattu kantavuus vaihteli vasemmalla kaistalla
välillä 111…145 MPa (ka. 123,7 MPa) ja 5.10.2017 välillä 120…142 MPa (ka. 127,7 MPa) sekä oikealla kaistalla 12.9.2017 välillä 147…169 MPa (ka. 157,3 MPa) ja 5.10.2017 välillä 136…171 MPa (ka. 154,2 MPa).
Kantavuusero vasemman ja oikean kaistan välillä on huomattava. Vasemmalla kaistalla kantavuus jää
selvästi mitoituskantavuudesta 160 MPa. Tiiviysaste vaihtelee välillä 1,2…1,8, joka täyttää tiiviyssuhdevaatimuksen E2/E1 ≤ 2,2.
Plv 130…260 kantavan kerroksen päältä 12.9.2017 mitattu kantavuus vaihteli vasemmalla kaistalla
välillä 101…143 MPa (ka. 120,0 MPa) ja 5.10.2017 välillä 101…134 MPa (ka. 114,9 MPa) sekä oikealla kaistalla 12.9.2017 välillä 108…135 MPa (ka. 122,7 MPa) ja 5.10.2017 välillä 116…169 MPa (ka. 140,3 MPa).
Mitattu kantavuus jää selvästi mitoituskantavuudesta 160 MPa, joka on myös laadunvalvontamittausten minimivaatimus. Tiiviysaste vaihtelee välillä 1,3…1,8, joka täyttää tiiviyssuhdevaatimuksen
E2/E1 ≤ 2,2. Pudotuspainolaitteella Kuab-50 tehtyjen kantavuusmittausten tulokset on esitetty liitteessä 7 sekä kuvissa 14 ja 15.

5.2.2.

Betonimurskerakenne

Loadman kannettava pudotuspainolaite
Betonimurskerakenteen kantavuus jakavan kerroksen päältä mitattiin pl 270, jossa kantavuus vaihteli välillä 71…79 MPa (ka. 75,1 MPa) ja tiiviyssuhde välillä 1,03…1,53 (ka. 1,28). Kantavuusarvo on huomattavasti pienempi kuin Odemarkin kaavalla laskettu laskennallinen kantavuus 248 MPa. Jos mittauspöytäkirjassa on virhe ja kantavuus on mitattu betonimurskeesta rakennetun suodatinkerroksen
päältä, niin tällöinkin mitattu kantavuusarvo on pienempi kuin laskennallinen arvo 117 MPa. Loadman pudotuspainolaitteen tulokset on esitetty liitteessä 5.
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Pudotuspainolaite Kuab-50
Plv 130…260 kantavan kerroksen päältä 12.9.2017 mitattu kantavuus vaihteli vasemmalla kaistalla
välillä 101…143 MPa (ka. 120,0 MPa) ja 5.10.2017 välillä 101…134 MPa (ka. 114,9 MPa) sekä oikealla kaistalla 12.9.2017 välillä 108…135 MPa (ka. 122,7 MPa) ja 5.10.2017 välillä 116…169 MPa (ka. 140,3 MPa).
Mitattu kantavuus jää selvästi mitoituskantavuudesta 160 MPa, joka on myös laadunvalvontamittausten minimivaatimus. Tiiviysaste vaihtelee välillä 1,3…1,8, joka täyttää tiiviyssuhdevaatimuksen
E2/E1 ≤ 2,2. Pudotuspainolaitteella Kuab-50 tehtyjen kantavuusmittausten tulokset on esitetty liitteessä 7 ja kuvissa 14 ja 15.
Plv 260…360 kantavan kerroksen päältä 12.9.2017 mitattu kantavuus vaihteli vasemmalla kaistalla
välillä 131…164 MPa (ka. 143,0 MPa) ja 5.10.2017 välillä 129…154 MPa (ka. 138,8 MPa) sekä oikealla kaistalla 12.9.2017 välillä 131…182 MPa (ka. 159,8 MPa) ja 5.10.2017 välillä 128…162 MPa (ka. 143,8 MPa).
Mitattu kantavuus jää mitoituskantavuudesta 160 MPa. Tiiviysaste vaihtelee välillä 1,2…1,8, joka täyttää tiiviyssuhdevaatimuksen E2/E1 ≤ 2,2. Pudotuspainolaitteella Kuab-50 tehtyjen kantavuusmittausten tulokset on esitetty liitteessä 7 sekä kuvissa 14 ja 15.

5.2.3.

Referenssirakenne

Pudotuspainolaite Kuab-50
Plv 360…447 kantavan kerroksen päältä 12.9.2017 mitattu kantavuus vaihteli referenssirakenteessa
vasemmalla kaistalla välillä 156…199 MPa (ka. 172,2 MPa) ja 5.10.2017 välillä 145…155 MPa (ka.
150 MPa) sekä oikealla kaistalla 12.9.2017 välillä 157…200 MPa (ka. 175,4 MPa) ja 5.10.2017 välillä
147…188 MPa (ka. 164,6 MPa). Tiiviysaste vaihtelee välillä 1,2…1,8, joka täyttää tiiviyssuhdevaatimuksen E2/E1 ≤ 2,2. Pudotuspainolaitteella Kuab-50 tehtyjen kantavuusmittausten tulokset on esitetty
liitteessä 7 sekä kuvissa 14 ja 15.
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Kipsitien kantavuus E2 kantavan kerroksen päältä mitattuna pudotuspainolaittella Kuab-50
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E2, oikea (12.9.2017)

Kuva 14.
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Pudotuspainolaitteella Kuab-50 kantavan kerroksen päältä mitattu kantavuusarvo E2 oikealta ja vasemmalta kaistalta 12.9.2017 ja 5.10.2017.
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Pudotuspainolaitteella Kuab-50 kantavan kerroksen päältä mitattu tiiviyssuhde
E2/E1 oikealta ja vasemmalta kaistalta 12.9.2017 ja 5.10.2017.

5.3. Instrumentointi
Liitteessä 1 on esitetty rakenteisiin asennetut seurantamittauslaitteet. Näiden lisäksi päätettiin asentaa lämpötila-anturi asfaltin alapintaan. Instrumenttien sijainnit merkittiin alustavasti suodatinkankaaseen (Kuva 16) ja lopulliset korot sekä sijainnit mitattiin kaivinkoneella, johon oli kiinnitetty anturit kaivinkoneen asennon, sijainnin ja korkeustason määrittämiseksi. Instrumentoitujen kohteiden
viereen asennettiin seuranta-asemat tietojen keräämiseksi. Lysimetrin yhteyteen asennettiin kokoojakaivo, josta voidaan ottaa näytteet suotovesien analysointia varten.
Instrumentit päätettiin asentaa alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen jälkiasennuksena. Jälkiasennuksessa rakeistetun tuhkan vesipitoisuuden havaittiin olevan suuri ja rakeistetun tuhkakerroksen
uudelleen tiivistäminen oli vaikeaa. Instrumentoinnin lisäksi rakenteet vaaitaan rakenteiden routanousun ja siirtymien seuraamiseksi.
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450

Kuva 16.

Instrumenttien sijainnit merkittiin alustavasti suodatinkankaaseen.

Rakennevaihtoehtoja oli neljä, joista jokaiseen asennettiin lämpötilasauva (Kuva 17). Lämpötilasauvalla seurataan roudan etenemistä ja sulamista sekä lämpötilan jakautumista rakenteessa ja pohjamaassa. Lämpötilasauvan asentaminen kairakalustolla betonimurskerakenteeseen oli vaikeaa, koska
betonimurske sisälsi suuria kameja.
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Kuva 17.

Lämpötilasauva.

Referenssirakennetta lukuun ottamatta jokaiseen rakenteeseen asennettiin kolme kosteusanturia
joko rakeistettuun tuhkakerrokseen tai betonimurskekerrokseen. Kosteusanturit sijoitettiin kerroksen ylä- ja alapintaan sekä keskelle. Kuvassa 18 on esitetty rakeistettuun tuhkakerrokseen asennettava kosteusanturi.
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Kuva 18.

Rakeistettuun tuhkakerrokseen asennettava kosteusanturi.

Siirtymäanturit asennettiin rakeistettua tuhkaa sisältäviin rakenteisiin mittaamaan tuhka- / betonimurskekerroksen kokoonpuristumista. Kuvassa 19 on esitetty rakeistettu tuhka-betonimurskerakenteeseen asennettu siirtymäanturi.
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Kuva 19.

Rakenteeseen asennettu siirtymäanturi.

Rakeistettuun tuhkarakenteen tutkimuksia jatketaan todellisia ympäristöolosuhteita simuloivalla
lysimetrikokeella. Lysimetri on maa-aineksella täytetty HDPE-muovista valmistettu astia, jonka pohjalta rakenteen läpi suotautuvat vedet johdetaan kaivoon. Kaivosta voidaan ottaa vesinäyte jatkotutkimuksiin. Lysimetrikaivoiksi jouduttiin valitsemaan suunnitelmissa esitettyä isommat kaivot huoltotoimenpiteiden mahdollistamiseksi. Kaivot varustettiin lisäksi venttiileillä, jotka estävät veden virtaamisen kaivoista lysimetriin. Kuvassa 20 on esitetty työmaalle tuodut lysimetrimuovit ja kuvassa 21
rakeistettuun tuhkakerrokseen asennettu valmis lysimetriastia.
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Kuva 20.

Lysimetrien muovit ja keräilyputket.

Kuva 21.

Rakeistettuun tuhkakerrokseen asennettava lysimetri.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET
Betonimurskerakenteessa kantavan kerroksen päältä mitattu kantavuus oli selvästi huonompi kuin
murskerakenteessa. Tämä johtuu mahdollisesti betonimurskeen sisältämistä epäpuhtauksista, etenkin maa-aineksesta. Työmaalla suoritettiin katselmus 25.8.2017. Katselmuksessa kiinnitettiin huomiota betonimurskeen sisältämiin epäpuhtauksiin ja murskeessa mukana oleviin suuriin kameihin.
Silmämääräisen havainnoinnin perusteella erityisesti betonimurskeen sisältämä maa-ainesmäärä on
suuri. Suuri maa-ainesmäärä voi vaikuttaa osaltaan rakenteista mitattuihin pieniin kantavuusarvoihin ja haitata betonimurskeen sitoutumista. Hyvän tiiviyssuhteen (E2/E1 ≤ 2,2) perusteella tiivistystyö on kuitenkin onnistunut hyvin.
Kun betonimurskeen laatu on vaatimusten mukaista, niin betonimurskeita voidaan hyödyntää katurakenteissa. Betonimurskerakenteet ovat myös kilpailukykyisiä vastaavilla luonnon kiviaineksella rakennettujen rakenteiden kanssa. Kantavuus- ja routivuustarkasteluiden perusteella luonnon kiviaines voidaan korvata betonimurskeella ilman, että sillä on vaikutusta rakennepaksuuteen. Betonimurskekerroksen tiivistämisessä valssijyrällä ei havaittu poikkeavuuksia tiivistämistyössä ja työtavoissa perinteiseen murskerakenteeseen verrattuna. Betonimurskeen rakeisuuden tulee olla rakeisuuden ohjealueen mukainen, jotta sitä voidaan hyödyntää myös kantavan kerroksen yläosassa.
Rakeistettu tuhka on helposti tiivistettävää optimikosteudessa, mutta kosteana rakeistettu tuhka liettyy helposti. Tietyin edellytyksin rakeistettua tuhkaa voidaan hyödyntää katurakenteissa ja rakeistettua tuhkaa voidaan käyttää suodatinkerroksessa korvaamaan suodatinhiekkaa. Kaivinkoneella tiivistämisen jälkeen, rakeistetun tuhkakerroksen pinta on niin kantava, että lastissa olevalla kuormaautolla voidaan ajaa rakeistetun lentotuhkakerroksen päällä. Valssijyrän käyttäminen rakeistetun
tuhkakerroksen tiivistystyössä on mahdollista murskekerroksen päältä, mutta tuhkakerroksen päältä
tiivistettäessä pinta muuttuu liukkaaksi ja valssi lähtee liukumaan tiivistetyn pinnan päällä. Sateella
rakeistetun tuhkan pinta liettyy ja voimakkaalla sateella rakentaminen rakeistetulla tuhkalla joudutaan keskeyttämään.
Tiivistettäessä tuhkan rakeet murtuvat ja rakeisuus muuttuu hienojakoiseksi. Tämä vaikuttaa mm.
rakeistetun tuhkan kapillaarisuuteen ja vedenjohtavuuteen. Seurantamittauksissa tulee selvittää, toimiiko rakeistettu tuhka enää suodatinkerroksen tavoin ja muuttuuko hienontunut tuhkarakenne routivaksi.
Rakentamisen yhteydessä havaittujen uusiomateriaalien laatuongelmien vuoksi rakenteita tulisi seurata usean vuoden ajan, jotta saadaan käsitys Kipsitien koekohteessa käytettyjen uusiomateriaaleiden
pitkäaikaiskäyttäytymisestä rakenteessa. Rakenteisiin asennettujen instrumenttien lisäksi tulee
tehdä routanousuvaaituksia ja myös kesäaikaan sijoittuvia vaaituksia rakenteiden siirtymien selvittämiseksi. Rakenteiden kantavuutta tulee seurata kantavuusmittauksin. Rakenteiden käyttäytymisestä tulee tehdä myös silmämääräisiä havaintoja, jossa kirjataan havainnot rakenteista ja mahdolliset rakenteissa esiin tulevat vauriot.
Jotta uusiomateriaaleista saadaan rakennettua toimivia rakenteita, jotka vastaavat toimivuudeltaan
luonnonmateriaaleilla rakennettuja rakenteita, tulee uusiomateriaalien tutkimiseen, laatuun, tuotteistamiseen ja laadunvalvontaan panostaa merkittävästi. Esiin tulleiden laatuongelmien vuoksi kumpikaan tuotteista ei ole tällaisenaan hyödynnettävissä laajamittaisesti rakentamisessa.

25/45 | 30.11.2017 | Kipsitien koerakenteet

LIITTEET
Liite 1: Kipsitien tyyppipoikkileikkaukset ja rakenteiden instrumentoinnit.
Liite 2: Betonimurskeen laatuvaatimukset.
Liite 3: Kipsitien rakentaminen ja laadunvalvonta.
Liite 4: Rakeistus Oy:lle toimitetut kysymykset sekä vastaukset koskien rakeistetun tuhkan ja betonimurskeen tuotantoa ja laadun seurantaa.
Liite 5: Loadman kannettavan pudotuspainolaitteen mittaustulokset.
Liite 6: Volymetrikokeen tulokset.
Liite 7: Pudotuspainolaitteen Kuab-50 mittaustulokset 12.9.2017 ja 5.10.2017.
Liite 8: Kipsitien rakentaminen, betonimurske-katselmus.
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Työmaakatselmuksessa 100 mm betonimurskeen yläosasta sovittiin korvattavan murskeella #0-56
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Liite 4 / 1

Rakeistus Oy:n vastaukset tuhkan tuotantoa ja laadun tarkkailua koskeviin kysymyksiin.
·

Mistä raaka-aineena käytetty tuhka on peräisin?
Tuhka on peräisin Oulun Energian Toppilan voimalaitoksesta

·

Onko rakeistuksen raaka-aineena pohjatuhka vai lentotuhka?
Lentotuhka

·

Onko polttoprosessin päämateriaalina, puu, turve, kivihiili vai jokin muu?
Polttoprosessin päämateriaaleina turve ja puu

·

Millaisella laitteistolla rakeistetun tuhkan valmistus tapahtui?
Rakeistus tehtiin Rakeistus Oy:n rumpurakeistuslaitteistolla. Kalkin lisäys parantamaan rakeen mekaanisia ominaisuuksia ja kalin sekä boorin lisäys parantamaan lannoitevaikutusta. Lisätietoja saa allekirjoittaneelta halutessa.

·

Paljonko rakeistettua tuhkaa tuotettiin Kipsitien kohteeseen?
800 tn(lannoitekäyttöön rakeistettua tuhkaa, käyttökohde muutettu)

·

Mitä tutkimuksia käytettävästä rakeistetusta tuhkasta on tehty?
Lannoiteanalyysit, kosteus %

·

Rakeistetun tuhkan laatu
o Rakeisuus, hienoainespitoisuus (toimitatko rakeisuuskäyrän)
ei ole teetetty
o Vesipitoisuus
30%
o Paino (irtopaino ja paino rakenteeseen tiivistettynä) t/m3
irtona 0,8t/m3, rakenteeseen tiivistettynä painoa ei ole mitattu
o Onko routivuutta tutkittu (routimaton / lievästi routiva / routiva)
Ei ole, tuotteistaminen maanrakennukseen tulossa
o Onko vedenläpäisevyyttä ja kapillaarisuutta tutkittu
Ei ole, tuotteistaminen maanrakennukseen tulossa

·

Mitkä olivat menettelytavat tunnistamiselle sopivan materiaalin tunnistamiselle ja valvonnalle?
Visuaalinen tarkkailu, tiedonvälitys polttolaitoksen kanssa ylösajovaiheessa, jolloin syntyvää öljyistä
tuhkaa ei rakeisteta.
Mitkä olivat menettelytavat tuotteen laadun varmistamiselle?
Visuaalinen tarkkailu, alkuaineanalyysit lannoitekäyttöön, kosteus %-analyysit

·
·

·

·
·
·

Miten rakeistetun tuhkan laatua on seurattu rakeistuksen ja varastoinnin yhteydessä? Paljonko laadunvalvontanäytteitä otettiin?
Lannoiteanalyysiä varten näytteitä otettu kerran viikossa ja kuukausittain viety kokoomanäyte analysoitavaksi
Havaittiinko rakeistetussa tuhkassa raaka-aineen laadun vaihtelua ja esiintyikö lopputuotteessa laatupoikkeamia?
Ei merkittäviä laadunvaihteluita, kosteuspitoisuuden vaihtelut rakeistusprosessissa tasaantuvat rakeen
kuivuessa varastossa.
Jouduttiinko rakeistusprosessia muuttamaan rakeistuksen aikana?
Ei
Lajittuiko rakeistettu tuhka valmistuksen aikana ja varastoinnissa ja miten lajittuminen on estetty?
Ei merkittävästi. Rakeistettu tuhka seulotaan ennen lastausta eikä sen jälkeen siirrellä varastossa.
Aiheuttiko rakeistetun tuhkan valmistus ja varastoiminen pölyhaittoja?
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·
·
·

Ei merkittävästi
Miten rakeistettu tuhka varastoitiin ennen rakentamista?
Avonaisella asfalttikentällä kasoissa
Oliko rakeistetun tuhkan valmistamisessa ja varastoinnissa ongelmia, jos oli niin millaisia?
Ei
Miten lupaprosessi rakeistetun tuhkan käyttämiselle eteni?
Oulun kaupunki ja urakoitsija hoitaneet lupa-asiat Kipsitielle
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