1

Фоторепортаж: Испытания на участке дороги Kõo - Kolga-Jaani StabilRoad® Eesti
Секция испытаний Эстонской Дорожной Aдминистрации
Стабилизация гравия на дороге No 24109
Kõgo - Kolga-Jaani, участок дороги 17,7 - 19,1

Отчет с объекта:
Материал на существующем участке дороги (щебень, песок, глина) смешивался с цементом и
StabilRoad®. В результате было получено не пылящее, надежное и прочное покрытие дороги.
Одну половину дороги сразу покрыли гранитной крошкой и битумом. Другая половина была
оставлена без покрытия на зиму и покрыта только следующим летом.
• Местонахождение: Kõo - Kolga-Jaani
• Площадь: 2,800 м2
• Время строительства: июль 2015 г.
• Срок строительства: 1 день
• Толщина стабилизированного слоя: 30 см

• Состав, фракции: 40% песок, 20% 2-8 мм
20% 8-16 мм, 20% 16-22 мм
• Количество вяжущего: 143,7 кг / м3
• CEM: 43,12 кг / м2, StabilRoad: 0,88 кг / м2
• Оптимальная влажность: 7%

Прочность на 28 сутки: 15 МПа

Характеристики дороги
Средний суточный трафик тестовых участков составлял 122 автомобиля, включая долю грузовых
автомобилей и автобусов - 15%. Участок тестирования был расположен между полями. Имелись
проблемы с отводом воды - вода стояла на краю дороги. Осенью был дополнительно устроен
тротуар и вырыта водоотводная канава. Были взяты и направлены в лабораторию образцы
материала существующего дорожного покрытия и основания для определения расхода
стабилизирующих материалов. Существующий гравий и материал основания характеризовались
отсутствием фильтрации, а содержание глины составляло 1,7-2,6%.
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Стабилизированный и покрытый отделкой
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Протокол лабораторных испытаний для стабилизации гравийного материала.

6

Sõltuvalt katselõigu pinnase omadustest ja tee liiklussagedusest määrati StabilRoad kulunormiks 0,88 kg/m2 ja
tsemendi normiks 43,12 kg/m2. Tegelikult läks stabiliseerimiseks kahe kordne InfraCrete norm. Planeeritud 2,5 t
StabilRoad asemel kulus katselõigu stabiliseerimiseks 5,0 t materjali. Põhjuseks võis olla tsemendilaoturiga
StabilRoad paanide kaupa laotamisel tehtud valearvestuse. StabilRoad laotamiseks oleks pidanud olema
spetsiaalne laotur, mis võimaldab doseerida väiksemaid materjali koguseid piisava täpsusega. Tsemendilaotur ei
ole sobilik väikeste materjali koguste doseerimiseks.
Stabiliseeritud pinnase kihi paksuseks oli 30 cm.
Kuna tööde ajal hakkas vihma sadama ja stabiliseeritud kattepind oli märg, siis see mõjutas kattepinna
lõppviimistlust ja selle tasasust.
Stabiliseeritud kate kivistus nagu betoon. Peale katte tihendamist ja lõplikku tasandamist, viimistlemist
kivistusid katte pinnale höövli tapitera jäljed. Stabiliseeritud kattest võeti segu proovid, kuid laboris ei olnud
võimalik proovikeha valmistada, sest materjal oli juba paakunud, tükkis.
30. juulil, 7 päeva pärast stabiliseerimist, võeti stabiliseeritud teekattest puurkehad. 03.augustil katsetatud
kolme proovi keskmine survetugevus oli 9,3 N/mm2 ja 19. augustil katsetatud proovide keskmine survetugevus
oli 13,4 N/mm2. Stabiliseeritud kruuskatte proovikehade survetugevuse määramise labori katseprotokollid on
esitatud lisas 8.
Pool katselõiku kaeti nädal peale stabiliseerimist, 29. juulil, 1,5 x pindamisega. Teine pool pinnatakse järgmisel
aastal.
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Pinnase stabiliseerimine
StabilRoad ja tsemendiga.

Kattepind peale stabiliseerimist.

StabilRoad ja tsemendiga stabiliseeritud ning
pinnatud kruuskate

Proovikehade survetugevus
03. augustil katsetatud StabilRoad’iga stabiliseeritud kolme proovi keskmine survetugevus oli 9,3
N/mm2 ja 19. augustil katsetatud proovide keskmine survetugevus oli 13,4 N/mm2.
Vastavalt kehtivatele Tee- ja teetööde kvalteedinõuetele peab tsementstabiliseeritud segust valmistatud
proovikehade survetugevus seitsme päeva vanuselt olema vähemalt 2 Mpa ja 28 päeva vanuselt vahemikus
4–12 Mpa. Katselõikude survetugevused vastavad antud nõudele.
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Teekatte tasasus
Vastavalt kehtivatele Tee- ja teetööde kvaliteedinõuetele on suurim lubatud IRI väärtus ühekihilisel
uuel kattel killustik või kruusalusel 3,0 mm/m.StabilRoad’iga stabiliseeritud katselõikude tasasus
vastab antud nõudele.
Stabiliseeritud ja pinnatud kruuskattega katselõikude tasasus
IRI mm/m

Lõik

Materjal
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Pinnase stabiliseerimise materjal StabilRoad

Suund 1

Suund 2

Keskmine

2,58

2,81

2,70

Teekatte kandevõime
Katselõikude kandevõimet mõõdeti Dynatest FWD-8002 seadmega 21. oktoobril.
Emod Mpa
Lõik

2

Suund 1

Materjal

Pinnase stabiliseerimise
materjal StabilRoad

Suund 2

Min

Max

Keskmine

Min

Max

Keskmine

459

704

586

456

623

551

Lõigu
keskmine

569

Stabiliseeritud ja pinnatud kruuskattega katselõikude seire kokkuvõte

Lõik

2

Materjal

Pinnase stabiliseerimise materjal
StabilRoad

Proovikehade
survetugevus

Kandevõime
Emod keskm

Katte tasasus
IRI keskm

Mpa

Mpa

mm/m

13,4

569

2,70

Tabelis esitatud stabiliseeritud kruuskatte tõhusust iseloomustavate näitajate põhjal on StabilRoad’iga
stabiliseeritud kruuskatte tasasem ja kandevõime poolest vastupidavam võrreldes teiste katselõikudega.

