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Tiivistelmä 

Asfalttirouheen käyttö asfaltin raaka-aineena on tärkeä kiertotaloutta edistävä toimenpide. 
Jotta asfalttirouheen käyttöä voidaan edelleen lisätä, tulee nykykäytön tilanne selvittää ja 
laatuvaatimuksia edelleen kehittää. Esiselvityksessä tutkittiin valikoitujen asfalttirouheiden 
ja niistä talteen otettujen bitumin ja kiviaineksen ominaisuuksia. Lisäksi haastateltiin  
asfalttiurakoitsijoiden edustajia asfalttirouheen käytön nykytilan selvittämiseksi. 

Asfalttirouheen laatu- ja testausvaatimukset on esitetty Asfalttinormeissa ja niitä noudate-
taan. Asfalttirouheen käyttöön vaikuttaa aina saatavilla oleva asfalttirouheen määrä,  
asfalttiasemalla käytössä oleva tekniikka ja valmistettavan päällystetyypin vaatimukset.  
Asfalttirouheen saatavuus vaihtelee alueellisesti siten, että asfalttirouhetta on saatavilla 
vuosittain riittävästi Etelä-Suomessa ja suurempien kaupunkien alueella, mutta pienem-
millä paikkakunnilla saatavuus vaihtelee.   

Tutkimuksessa käytetty asfalttipaloista murskattu asfalttirouhe sekä tutkitut jyrsinrouheet 
osoittautuivat tasalaatuisiksi. Tuloksien perusteella voitiin todeta, että asfalttirouheen ja 
primäärisen kiviaineksen nastarengaskulutuskestävyys (SFS-EN 1097-9) voidaan määrittää 
lajitteesta 8/11,2 mm referenssilajitteen 11,2/16 mm sijaan, erityisesti, jos asfaltti-
rouheessa tai primäärisessä kiviaineksessa ei kyseistä referenssilajitetta ole. 

Asfalttirouheen kiviaineksen kuumennuksella ei tutkituilla lämpötiloissa havaittu merkittä-
vää heikentävää vaikutusta kiviaineksen kuulamyllyarvoon. Kiviaineksen lämpötilan nous-
tessa noin 400 °C:een kahden testatun kiviaineksen nastarengaskulutuskestävyys heikkeni 
kuitenkin huomattavasti. Tuloksia tarkasteltaessa on otettava huomioon, että tutkimuk-
sessa käytetty menettely ei vastaa asfalttiasemalla tapahtuvaa kuumennuskäsittelyä. Kuu-
mennuksen aiheuttamaa shokkivaikutusta kiviaineksen mekaanisiin ominaisuuksiin tulee 
vielä tutkia lisää. 

FTIR-menetelmä soveltuu asfalttirouheen bitumin analysointiin. Tutkimuksessa kehitettiin 
menettely, jonka avulla testinäyte voidaan valmistaa pienestä rouhenäytteestä. Menetel-
mällä voidaan tutkia tarkemmin asfalttirouheen varastokasaa ja arvioida esimerkiksi bitu-
min laatuvaihtelua ja asfalttirouheen sisältämän kalkkifillerin määrää. 

Esiselvityksen aikana tuli esille useita erilaisia ohjeistus-, tutkimus- ja selvitystarpeita, joista 
joidenkin selvittämiseen tarvitaan lisätietoa kirjallisuudesta ja joihinkin tarpeisiin tarvitaan 
kokeellista tutkimusta. Asfalttirouheen käytön hyvät käytännöt -ohjeistus on tarpeen laatia 
esimerkiksi PANK-ohjeena. Asfalttinormien seuraavan päivityksen yhteydessä on tarpeen 
täydentää asfalttirouheen laatuvaatimuksia. Asfalttirouheen käytön vaikutusta päällysteen 
ominaisuuksiin tulisi tutkia myös päällystenäytteistä. Asfalttirouheen ja kiviaineksen kuu-
mentamisen shokkivaikutuksen tutkimiseen soveltuvia menetelmiä on syytä selvittää vielä 
tarkemmin sekä laboratoriossa että asfalttiasemalla. Asfalttirouheen käyttöä PAB-päällys-
teissä ja matalalämpöasfalteissa on myös tarpeen tutkia. Asfalttirouheen bitumin ja fillerin 
laadun tutkiminen FTIR-menetelmällä vaatii vielä tutkimuksia ja lisäksi esiselvityksessä  
kehitetty SVE-menetelmä on validoitava. 
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Pirjo Kuula, Michalina Makowska, Sami Similä: Utveckling av kvalitetskraven 
för asfaltgranulat – Förstudie. Trafikledsverket. Helsingfors 2021. Trafikledsverkets 
publikationer 39/2021. 44 sidor och 4 bilagor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-877-9. 

Sammanfattning 

Användningen av returasfalt som råvara i asfaltmassa är en viktig åtgärd som främjar 
cirkulär ekonomi. För att ytterligare kunna öka återvinningen av returasfalt, ska situationen 
för den nuvarande användningen utredas och kvalitetskraven vidareutvecklas. I förstudien 
undersöktes egenskaperna hos utvalda asfaltgranulat och bitumen och stenmaterial som 
tagits tillvara från dessa. Därtill intervjuades företrädare för asfaltentreprenörer för att 
utreda nuläget för användningen av asfaltgranulat. 

Kvalitets- och testkraven för asfaltgranulat  har presenterats i Asfaltsnormerna och de 
iakttas. Användningen av asfaltgranulat påverkas alltid av den tillgängliga mängden 
asfaltgranulat, den teknik som används i asfaltsstationen och kraven på den tillverkade 
beläggningstypen. Tillgången på asfaltgranulat varierar regionalt på så sätt att returasfalt 
årligen är tillgänglig i tillräcklig mån i Södra Finland och i områdena för större städer, men 
på mindre orter varierar tillgången. 

I studien användes  asfaltgranulat som var krossad från returasfalt och fräsgranulat från 
asfaltbeläggningar. Både asfaltgranulat och fräsmassor  visade sig vara av jämn kvalitet. 
På grundval av resultaten kunde det konstateras att nötningsresistensen hos stenmaterial 
i asfaltgranulat och primära stenmaterial (SFS-EN 1097-9) kan fastställas utifrån fraktionen 
8/11,2 mm i stället för referensfraktionen 11,2/16 mm, i synnerhet om det inte finns någon 
referensfraktion i asfaltgranulat eller det primära stenmaterialet. 

Med de temperaturer som användes i studien observerades det inte att uppvärmning av 
stenmaterialet i asfaltgranulatet hade betydande försvagande försämring på kulkvarns-
värdet. Då temperaturen på stenmaterialet steg till cirka 400 °C, försämrades dock 
nötningsresistensen avsevärt hos två testade stenmaterial. I granskningen av resultaten 
har det beaktats att det förfarande som använts i studien inte motsvarar uppvärmnings-
behandlingen på asfaltstationen. Chockeffekten av uppvärmning på stenmaterialets 
mekaniska egenskaper måste undersökas ytterligare. 

FTIR-metoden lämpar sig för analys av bitumen i asfaltgranulat. I studien utvecklades en 
metod med vilken testprovet kan tillverkas utifrån ett litet asfaltgranulatprov. Med metoden 
är det möjligt att närmare undersöka materialanhopningen vad gäller returasfalt och 
bedöma till exempel kvalitetsvariationen hos bitumen och den mängd kalkstenfiller som 
ingår i returasfalt. 

Under tiden för förstudien framkom flera olika styrnings-, studie- och utredningsbehov. För 
att utreda vissa av dessa behövs mer information från litteraturkällor och för vissa behov 
behövs experimentella studier. Det är nödvändigt att ta fram bra praxis för användning av 
asfaltgranulat till exempel som en PANK-guide. I samband med följande uppdatering av 
Asfaltnormerna är det nödvändigt att komplettera kvalitetskraven på asfaltgranulat. 
Inverkan av användning av asfaltgranulat på egenskaperna hos beläggningen ska 
undersökas också från beläggningsprover. Det finns skäl att närmare utreda metoder som 
lämpar sig för studier av chockeffekten av uppvärmning av asfaltgranulat och stenmaterial, 
såväl i laboratoriet som i asfaltstationen. Det finns också skäl att utreda användning av 
asfaltgranulat i mjuk asfalt och lågtempererad asfalt. Undersökning av kvaliteten på 
bitumen och fyllmedlet i asfaltgranulat med FTIR-metoden kräver ytterligare studier och 
därtill ska den SVE-metod som utvecklats i förstudien valideras. 
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Pirjo Kuula, Michalina Makowska, Sami Similä: Development of quality 
requirements of reclaimed asphalt - Preliminary survey. Finnish Transport Infra-
structure Agency Helsinki 2021. Publications of the FTIA 44 pages and 4 appendices. 
ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-877-9. 

Abstract 

The use of reclaimed asphalt as constituent material for asphalt mixtures is very important 
in moving towards circular economy. To increase the use of reclaimed asphalt the quality 
requirements should be developed further and the current practices should be clarified. In 
this preliminary survey selected reclaimed asphalt samples were studied to evaluate the 
properties of aggregates and bitumen. The current practices in the use of reclaimed asphalt 
were determined by interviewing contractor representatives. 

The basic quality and testing requirements of reclaimed asphalt are presented in the 
Finnish Asphalt Specification. The contactors are fulfilling the testing requirements. The 
availability of reclaimed asphalt, the technique of the asphalt plant and the requirements 
of the pavement are effecting on the use of reclaimed asphalt. The availability of reclaimed 
asphalt varies in regionally. In southern parts of Finland and in the bigger cities the 
availability is good. However, in the smaller communities the availability varies a lot.  

All the reclaimed asphalt samples both milled asphalt and crushed from pavement blocks 
used in this study were homogenous. When the resistance against abrasion of studded 
tires of the aggregate (EN 1097-9)was tested it was noticed that the test results from 
fraction 8/11,2 mm was nearly equal to results from the reference fraction 11,2/16 mm. 
Especially when the reclaimed asphalt or the aggregate is crushed to the grain size less 
than 11 mm it can be tested using the smaller grain size fraction. 

Heating of the aggregate after binder extraction did not show significant effect on the 
Nordic abrasion value. When the temperature of aggregate was rising to 400 °C two of the 
tested reference aggregates showed a significant deterioration when Nordic abrasion value 
was considered. The heating method used in this study is not similar when compared to 
the heating process in the asphalt plant. The effect of thermal shock on the mechanical 
properties of aggregates should be studied more. 

FTIR-method is suitable for analysing the bitumen extracted from reclaimed asphalt. In 
this study a new method for test sample preparation was developed using a small quantity 
reclaimed asphalt sample. The new method is suitable for testing a large pile of reclaimed 
asphalt accurately and also evaluate the variation of bitumen quality or the amount of 
limestone filler aggregate.  

The preliminary survey showed need for development of instructions, further research, and 
surveys. A detailed literature survey is needed and also experimental research should be 
continued. The good parctices of using reclaimed asphalt should be published as a PANK-
specification. The quality requirements of reclaimed asphalt should we updated when the 
Finnish Asphalt Specification is updated. Further studies are needed to evaluate of how 
reclaimed asphalt effects on the properties of bituminous mixtures and pavements. The 
effect of thermal shock on the properties of aggregate and reclaimed asphalt should be 
studied in the laboratory and in-situ conditions in asphalt plant. A survey and research 
about the use of reclaimed asphalt in soft and warm mix asphalts is needed. Further 
validation of FTIR-method for evaluation on bitumen and filler aggregate quality is needed. 
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1 Johdanto 

Asfalttirouheen käytön lisääminen päällysteissä edistää kiertotaloutta, koska sen 
käyttö säästää primäärisiä luonnonvaroja. Asfalttirouhetta käytetään päällysteissä 
vaihtelevia määriä. Asfalttirouheen käytölle ja laadulle on asetettu vaatimuksia niin 
Asfalttinormeissa kuin hanke- tai kohdekohtaisesti. Asfalttirouheen käytöstä on 
huonoja ja hyviä kokemuksia. Jotta asfalttirouheen käytölle voidaan asettaa ny-
kyistä selkeämpiä kriteereitä ja laatuvaatimuksia, ja näin ollen lisätä sen käyttöä, 
on asetettavien laatuvaatimusten niin testausmenetelmien kuin käytännön toimin-
nan osalta perustuttava tutkittuun tietoon ja selvityksiin nykyisistä käytännöistä.  

Esiselvityksen tarkoituksena on selvittää asfalttirouheen käytön nykykäytännöt 
urakoitsijoiden haastattelujen avulla. Esiselvityksen laatututkimusosuudessa tutki-
taan neljän asfalttirouheen perusominaisuuksien lisäksi bitumin laatua ja sen vaih-
telua, kiviaineksen laatua ja sen vaihtelua sekä kuumennuksen vaikutusta kiviai-
neksen nastarengaskulutuskestävyyteen. Asfalttirouhenäytteistä kaksi on kooste-
näytteitä asfalttipaloista murskatusta asfalttirouheesta ja kaksi kuulamyllyluokan 
AN7 jyrsinrouhetta.  

Haastattelujen ja saatujen laatututkimustulosten perusteella tehdään johtopäätök-
set ja laaditaan ehdotus jatkotoimenpiteistä. 
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2 Asfalttirouheen käytön nykytila 

Luvun kirjoittamisessa on hyödynnetty touko-kesäkuussa 2020 tehtyjä asiantunti-
jahaastatteluja. Haastatteluun osallistuivat Peab Industri Oy:n, NCC Industry Oy:n, 
Skanska Industrial Solutions Oy:n ja GRK Road Oy:n edustajat. Haastattelussa esi-
tetyt kysymykset on esitetty liitteessä 1. 

2.1  Asfalttirouheen saatavuus 

Asfalttirouheen saatavuus on haastattelujen mukaan Uudellamaalla ja pääkaupun-
kiseudulla erittäin hyvä. Myös suuremmissa kaupungeissa esimerkiksi Tampere, 
Jyväskylä, Turku, Lahti ja Oulu saatavuus on yleensä hyvä. Muualla Suomessa saa-
tavuus on satunnaista, mutta ajoittain tarjolla voi olla kohtuullisia määriä.   

Suuremmista jyrsintäkohteista peräisin olevat asfalttirouheet voidaan luokitella 
kuulamyllyluokan perusteella ja varastoida erikseen. Useimmiten saatavilla on kuu-
lamyllyluokan AN7 ja satunnaisesti luokan AN10 asfalttirouhetta. Pienemmillä paik-
kakunnilla on useimmiten saatavilla asfalttipaloista murskattua asfalttirouhetta ja 
pieniä eriä jyrsinrouheita satunnaisesti. Usein tällainen pieni jyrsinrouhe-erä päätyy 
paloista murskatun asfalttirouheen kanssa samaan varastokasaan ja tuote-erään. 
Paloista murskattujen asfalttirouheiden laadussa voi olla vaihtelua erityisesti, jos 
asfalttipaloja kerätään erilaisista maarakennuskohteista melko pitkällä aikavälillä. 
Asfalttirouheen murskauksen yhteydessä eri lähteistä peräisin olevien asfalttipalo-
jen laatuerot kuitenkin tasoittuvat.  

2.2  Asfalttirouheen laatuvaatimukset ja testaus 

Asfalttirouheen laatuvaatimukset on esitetty asfalttinormeissa (PANK ry. 2017), 
jonka vaatimukset perustuvat standardiin SFS-EN 13018-8. Asfalttirouheesta mää-
ritetään laadunvalvonnassa raekokojakautuma, sideainepitoisuus ja sideaineen 
tunkeuma, joita käytetään massan suunnittelun lähtöarvoina.  

Ominaisuuksien testaustaajuus määräytyy käytettävän asfalttirouhemäärän perus-
teella taulukon 1 mukaisesti. Lisäksi Suomessa on asetettu kansallinen vaatimus 
asfalttirouheen kiviaineksen kuulamyllyarvolle silloin, kun asfalttirouhetta käyte-
tään kohteissa, joissa kuulamyllyarvon vaatimusluokka on AN7 tai AN10. Kuula-
myllyarvo on tutkittava asfalttirouheen rakeisuuden laadunvalvontanäytteistä koo-
tusta edustavasta näytteestä. Tulosten keskiarvon (vähintään kaksi tulosta) on täy-
tettävä valitun kuulamyllyluokan vaatimus.  

Asfalttimassan tyyppitestausraportissa on ilmoitettava käytetty asfalttirouhemäärä. 
Asfalttinormien mukaan asfalttirouheen enimmäismäärät ovat 50 % kulutuskerrok-
sissa ja 70 % muissa sidotuissa rakennekerroksissa, suuremman asfalttirouhemää-
rän käyttö voi olla mahdollista tapauskohtaisesti tilaajan määrittelemissä kohteissa, 
joiden kiviaineksen luokkavaatimus on AN14 tai AN19. Jos rouhetta käytetään  
> 10 %, se on lämmitettävä.  
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Haastattelujen perusteella urakoitsijat noudattavat Asfalttinormeissa esitettyjä  
asfalttirouheen enimmäismääriä, mutta joissakin tapauksissa tilaaja voi haluta 
myös suurempaa asfalttirouhemäärää. Keskimääräinen rouheen määrä vaihtelee, 
mutta yleensä se on 10–40 %. Asfalttirouheen käyttömäärään vaikuttaa saatavuu-
den lisäksi asfalttiasemalla käytettävissä oleva tekniikka.  

Taulukko 1. Kulutuskerrokseen käytettävästä asfalttirouheesta ilmoitettavat 
tiedot ja testattavat ominaisuudet. (muokattu lähteestä PANK ry 2017) 

Asfalttirouheen 
määrä (%) 

Ilmoitettavat tiedot Vaatimukset 

≤10% Raekokojakautuma ja 

sideainepitoisuus 

Ilmoitettava 

Testataan 2000 t välein 

> 10 % Raekokojakautuma ja 
sideainepitoisuus 

Ilmoitettava, testataan  
2000 t välein, vähintään  
5 näytettä 

Kiviaineksen maksimi raekoko Ilmoitettava, DRA ≤ D 

 

Asfalttityyppi (AB, PAB-B, PAB-
V, VA, SMA, ABS tai ABK) 

Ilmoitettava 

 

Sideaineen tyyppi sekä  
tunkeuma tai pehmenemispiste 
tai viskositeetti 

Ilmoitettava vähintään 2 
testiä/ murskauserä. 

 

Asfalttirouheen testaustaajuutena haastatellut yritykset käyttävät yleensä taulukon 
1 mukaisen > 10 % käytön testaustaajuuksia eli rakeisuus- ja sideainepitoisuus 
määritetään 2000 tonnin välein ja sideaineen tunkeuma määritetään kaksi kertaa 
murskauserästä. Yleensä asfalttirouheen laatu testataan murskauksen aikana, 
myös kasalta otetaan näytteitä tarvittaessa. Asfalttirouheen käytön aikana ei 
yleensä enää tehdä laadunvalvontaa, ellei silmämääräisesti havaita jotakin poik-
keavaa.  

Yleensä asfalttirouhe murskataan raekokoon 0/16 mm, mutta myös 0/11 mm  
rakeisuutta tuotetaan ajoittain. Urakoitsijan toimintatavat poikkeavat murskauksen 
aikataulujen suhteen: murskaus voidaan tehdä useamman kerran vuodessa tai 
kertaluonteisesti koko kautta varten. Pienemmillä paikkakunnilla murskausta voi-
daan joutua tekemään useamman kerran vuodessa saatavuustilanteen vuoksi. 

Haastateltavien mukaan asfalttirouhe on yleensä erittäin tasalaatuista eli rakeisuu-
dessa on yleensä erittäin vähän vaihtelua. Asfalttirouheen murskaus ja käsittely 
tasaavat ominaisuuksia. Vaikka asfalttipaloista murskatun asfalttirouheen raaka-
aineessa on enemmän vaihtelua kuin tietystä kohteesta jyrsityssä materiaalissa, 
on paloista murskattu asfalttirouhe silti melko tasalaatuista. Jyrsinrouheesta mita-
tuissa kuulamyllyarvoissa on melko vähän vaihtelua, kun taas asfalttipaloista murs-
katun asfalttirouheen kuulamyllyarvo vaihtelee haastateltavien mukaan luokissa 
AN14 ja AN19. Asfalttipaloista murskatun asfalttirouheen kuulamyllyarvoja ei 
yleensä määritetä.  
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Asfalttirouheesta mitatut vesipitoisuudet vaihtelevat, suurimmat vesipitoisuudet 
ovat olleet 6–7 %, mutta yleensä vesipitoisuudet ovat samalla tasolla kuin kiviai-
neksessa. Murskauksen aikana vesipitoisuudet ovat yleensä 1–3 % välillä. Murs-
kattu asfalttirouhe pysyy kosteampana kuin asfalttipalat, joten pienemmissä erissä 
murskaaminen voisi olla joidenkin haastateltavien mukaan vesipitoisuuden näkö-
kulmasta parempi tapa toimia. Haastateltavien mukaan asfalttirouheen vesipitoi-
suus voidaan tarvittaessa määrittää, jos asfalttirouhekasaa on säilytetty talven yli. 
Haastateltavat totesivat, että asfalttirouheen vesipitoisuuden rajoittaminen on vai-
keaa, jos kasoja ei peitetä. Asfalttirouheen vesipitoisuudelle on haastateltavien nä-
kemyksen mukaan vaikea asettaa raja-arvoja. 

2.3  Bitumin laatu 

Asfalttirouheesta uutetusta bitumista määritetään Suomessa yleensä 2000 t välein 
tunkeuma standardin SFS-EN 1426 mukaisesti. Tunkeuman määrityksen avulla 
määritetään valmistettavan massan sideaineseokseen tarvittavan lisäbitumin bitu-
miluokka, jotta saavutetaan massalta vaadittu bitumiluokka. Tunkeuma määrite-
tään usein murskauksen aikana otetuista näytteistä. Haastateltavien mukaan as-
falttirouheen bitumipitoisuudessa on yleensä erittäin vähän vaihtelua. Käytännössä 
sideaineen tunkeuma tutkitaan aina, vaikka asfalttirouheen käyttömäärä olisikin 
ajoittain alle 10 %. Testejä tehdään vähintään kaksi murskauserästä. Haastatelta-
vien mukaan Asfalttinormien murskauserän määrittely vaatisi täsmentämistä.  

Esimerkkilaskelma asfalttirouheen tunkeuman ja määrän vaikutuksesta 
asfalttimassan bitumin tunkeumaan asfaltoinnin jälkeen.  

Esimerkkilaskelmalla on pyritty havainnollistamaan asfalttirouheen bitumin vaiku-
tusta asfalttimassan kokonaisbitumin valmistuksen jälkeisiin tunkeuma-arvoihin. 
Laskelmassa on käytetty seuraavia oletuksia, joten tulokset ovat vain esimerkki. 

1) Asfalttirouhetta sisältävän massan tunkeumatavoitteen minimiarvo asfaltoinnin
jälkeen on laskettu Asfalttinormien 2017 taulukon 52 mukaisella jäännöstun-
keuman arvolla 46 %.
 Bitumin 70/100 minimitunkeuma on 32 1/10 mm

 Bitumin 100/150 minimitunkeuma on 43 1/10 mm
 Bitumin 160/220 minimitunkeuma on 60 1/10 mm

2) Laboratoriossa tuoreesta SMA16 massasta uutetun bitumin tunkeuma on kes-
kimäärin 47 1/10 mm. (Pellinen&Makowska 2018)

3) Massan bitumipitoisuus on sama kuin asfalttirouheessa

4) Asfalttirouheen bitumin tunkeuma laskee lämmityksen vuoksi 20 %

Laskelmien tulokset on esitetty kuvissa 1 ja 2. Kuvasta 1 voidaan havaita, että 
bitumilla 70/100 valmistetun massan rouhemäärän ollessa 20 %, asfalttirouheen 
tunkeuman alin hyväksyttävä arvo olisi 10 1/10 mm, jotta päästään vaaditulle 
minimitunkeumatasolle. Vastaavasti rouhemäärän ollessa 50 %, asfalttirouheen 
bitumin tunkeuman alin hyväksyttävä arvo olisi 28 1/mm. Jos asfalttirouheen tun-
keumaa määritettäisiin useammin, tulosten perusteella voitaisiin paremmin säätää 
asfalttirouheen määrää suunnitellussa massassa lopputuotteen bitumiluokan saa-
vuttamiseksi.   
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Kuva 1. Esimerkki asfalttirouheesta uutetun bitumin tunkeuman vaihteluvälistä, 
kun tavoitteena on täyttää massan bitumiluokkatavoite 70/100 bitumin alimmalla 
hyväksyttävällä tunkeumatasolla 32 1/10 mm. Vaaleanvihreällä rajattu alue 
kuvaa tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavaa alinta mahdollista tunkeumaa 
erilaisilla rouhepitoisuuksilla. 

Tyypillisesti uusista päällysteistä uutetun bitumin tunkeuma on välillä 41–47 
1/10 mm. Jos edellä esitetty esimerkkilaskelma tehdään käyttäen alimpana tasona 
tunkeuma-arvoa 40 1/10 mm ja ylimpänä 45 1/10 mm, joka jo täyttää bitumin 
100/150 vaatimukset, voidaan piirtää kuvan 2 mukainen kaavio.   

 

Kuva 2. Esimerkki asfalttirouheesta uutetun bitumin tunkeuman vaihteluvälistä, 
kun tavoitteena on täyttää massassa bitumiluokkatavoite 70/100 ja tunkeuman 
vaihteluväli on 40–45 1/10 mm.  
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2.4  Asfalttirouheen murskaus ja käsittely 
asfalttiasemalla  

Asfalttirouheen murskaus ja varastointi 

Jyrsinrouhetta ei välttämättä aina murskata, mutta nykyiset jyrsimet ovat niin suu-
ria, että useimmiten jyrsinrouhekin murskataan. Kasalla pitkään säilytetty asfaltti-
rouhe pyrkii kovettumaan pinnasta, paakkuja voidaan hienontaa seula-kauhalla. 
Erään haastateltavan mukaan suuria asfalttirouhe-eriä ei kannata murskata ker-
ralla varastoon vaan kannattaa murskata useampi pienempi erä. Asfalttirouhe 
paakkuuntuu kasalla pitkään säilytettäessä, ja se voidaan joutua murskaamaan 
uudelleen. Haastateltavien mukaan, kun asfalttirouhetta murskataan ennen varsi-
naista tuotantokautta, on usein enemmän resursseja laadunvalvontaan kuin kau-
den aikana. 

Asfalttirouheen varastointitapaan vaikuttavat asfalttiasemalla käytettävissä oleva 
tila ja käytettävissä olevien katettujen tilojen määrä. Kiinteillä asemilla asfaltti-
rouheita säilytetään usein katoksissa kuten kiviaineksiakin. Jos katoksia ei ole voi-
daan tarvittaessa käyttää esimerkiksi kevytpeitteitä. Yksi haasteltava kertoi yrityk-
sen tavoitteena olevan saada kaikille asemille katokset, mutta se kestänee useam-
man vuoden. Erään haastateltavan mukaan kesäaikana peittäminen ei yleensä niin 
kriittistä, mutta syksyllä peittäminen voi olla tarpeen. Yleinen tavoite on, ettei as-
falttirouhekasoja säilytettäisi talven yli, mutta tapauskohtaisesti säilytystä on teh-
tävä. Jos asfalttirouhetta säilytetään talven yli, kasa pyritään peittämään. 

Asfalttirouheen käyttötavat 

Asfalttiasemalla käytössä oleva tekniikka vaikuttaa asfalttirouheen käyttötapaan ja 
-määrään. Suomessa on käytössä kolme erilaista asfalttirouheen lisäämis- ja se-
koittamistekniikkaa, joita kutsutaan käytännön toiminnassa hieman vaihtelevilla 
termeillä.  

Tässä raportissa käytetään seuraavia termejä ja määritelmiä: 

 Kylmäsyöttö: Asfalttirouhe syötetään kylmänä suoraan sekoittimeen. 

 Keskisyöttö: Asfalttirouhe syötetään kiviainesrumpuun sen keskiosasta si-
ten, että asfalttirouhe ei joudu kosketuksiin liekin kanssa. Tästä menetel-
mästä on käytetty käytännön toiminnassa myös nimitystä välisyöttö. 

 Erillisrumpusyöttö: Asfalttirouhe kuumennetaan erillisessä rummussa, tästä 
menetelmästä on käytetty käytännön toiminnassa myös nimityksiä tupla-
rumpu tai sivurumpu. 

Kansainvälisessä kirjallisuudessa käytetään double barrel -nimitystä tekniikasta, 
jossa asfalttirouhe syötetään ja kuumennetaan kiviainesrummun ulkokehällä, jol-
loin kiviaines ja asfalttirouhe eivät sekoitu keskenään kuumennuksen aikana. Tek-
niikkaa käytetään jatkuvatoimisilla asfalttiasemilla.  
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Käytettävä tekniikka määrittelee asemalla käytettävän asfalttirouheen enimmäis-
määrän seuraavasti: 

 Kylmäsyöttöä voi käyttää vain, jos rouheen määrä on < 10 %.  
 Keskisyötöllä rouhemäärä voi olla enintään 20–40 %.  
 Erillisrumpusyötöllä rouhetta voidaan käyttää enintään 70–80 %.  

 
Asfalttiasemien laitevalmistajat tarjoavat useita erilaisia tekniikoita kiviaineksen ja 
rouheen lämmitykseen sekä massan sekoitukseen. Kuvassa 3 on esitetty havain-
nollistava periaatekuva rouheen keskisyötöstä.    

 

Kuva 3. Esimerkki asfalttirouheen syöttämisestä rumpuun keskisyötöllä. 
(https://www.fhwa.dot.gov/pavement/recycling/98042/06.cfm)  

Asfalttiasemalla kiviaines lämmitetään kaasupolttimen savukaasujen avulla  
nopeasti tavoiteltuun lämpötilaan. Asfalttirouheen lämmityksessä tavoitellaan 
yleensä noin 140 °C lämpötilaa. Kuten edellä todettiin, asfalttirouhe lämmitetään 
joko erillisessä rummussa tai se lämpiää joutuessaan kontaktiin kuuman kiviainek-
sen ja savukaasujen kanssa. Esimerkiksi kuvan 3 mukaisella keskisyötöllä tapah-
tuva kylmän asfalttirouheen lämmittäminen edellyttää, että asfalttirouhetta läm-
mittävän kuuman kiviaineksen lämpötila on jonkin verran suurempi kuin tavoiteltu 
asfalttirouheen tai valmiin massan lämpötila.  

Kirjallisuudessa ja joidenkin maiden vaatimuksissa on esitetty taulukoita ja kaa-
viota, joiden avulla voidaan määrittää tarvittava kiviaineksen ”ylikuumennusläm-
pötila” erilaisilla asfalttirouheen osuuksilla ja vesipitoisuuksilla. Kuvassa 4 esitetyt 
lämpötilat perustuvat alun perin vuonna 1996 USA:ssa julkaistuun aineistoon (Vir-
ginia Department of Transportation, 1996). Samaa aineistoa on hyödynnetty 
useissa eri julkaisuissa, ohjeistoissa ja laitevalmistajien dokumenteissa.  

https://www.fhwa.dot.gov/pavement/recycling/98042/06.cfm
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Kuva 4. Asfalttirouheen vesipitoisuuden vaikutus tarvittavaan kiviaineksen lämpö-
tilaan erilaisilla massan tavoitelämpötiloilla, kun asfalttirouhemäärä on 30 %. 
Kuva on muokattu lähteen Zaumanis&Mallick (2015) aineistosta. 

Kuvasta 4 voidaan havaita, että asfalttirouheen vesipitoisuuden noustessa 5 %:iin, 
olisi 30 % asfalttirouhemäärällä kiviaines kuumennettava yli 250 °C lämpötilaan, 
jotta asfalttirouhe lämpiää riittävästi. Kuvan 4 mukaisia käyrästöjä on laskettu 
50 % asfalttirouhemäärään saakka, jolloin tarvittava kiviaineksen lämpötila olisi 
esimerkiksi 2 % vesipitoisuudella 343 °C ja vastaavasti 5 % vesipitoisuudella 
438 °C, kun tavoitellaan 138 °C massan lämpötilaa. 

Haastateltavien mukaan rouheen vesipitoisuuden vaihteluun voidaan tuotannon 
aikana reagoida muuttamalla aseman tehoja ja rouheen määrää tai esimerkiksi 
kuumentamalla kiviainesta enemmän. Asemalla mitataan lämpötiloja useasta pai-
kasta, niitä seuraamalla voidaan seurata esimerkiksi vesipitoisuuden vaikutusta 
tuotantoon. Myös aseman suodattimilla näkyy nopeasti, jos rouheessa on liikaa 
vettä, joten siihen reagoidaan esimerkiksi rouheen määrää pienentämällä. Yleensä 
sateisina syksyinä joudutaan vähentämään rouheen määrää. 

Asfalttirouheen laadunvalvonta on yleensä tehty murskauksen aikana, joten sen 
laatua ei enää valvota massan valmistuksen aikana. Haastateltavien näkemyksen 
mukaan asfalttirouhe on tasalaatuista, joten lisää laadunvalvontaa ei ole tarvittu. 

Suomessa ei käytetä erillisiä elvyttimiä. Lisäbitumi valitaan yleensä 1–2 tunkeuma-
luokkaa suuremmaksi lopputuotteen bitumivaatimuksen mukaan. Jos loppubitumin 
tunkeumavaatimus on 120, asfalttirouheen käyttö voi olla haastavaa ja päällysteen 
deformaatioriski voi kasvaa. Yleensä lisäbitumina käytetään luokkien 160/220 tai 
250/330 bitumia, mutta myös 70/100 bitumia voidaan käyttää tunkeuman säätä-
miseksi. 
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3 Näytteet ja laboratoriotutkimukset  

Asfalttirouheen laatututkimusten tavoitteena oli selvittää asfalttirouheen kiviainek-
sen ja sideaineen laadun vaihtelua sekä kiviaineksen kuumennuksen vaikutusta 
sen ominaisuuksiin. Tutkimukseen valittavat näytemateriaalit valittiin yhteistyössä 
asfalttialan yritysten kanssa. Tutkimukseen oli alun perin tarkoitus valita kolme 
erilaista asfalttirouhetyyppiä, mutta kuulamyllyluokan AN10 asfalttirouhetta ei va-
litettavasti ollut saatavissa. Tutkimuksen materiaaleiksi valikoituivat: kaksi asfaltti-
paloista murskattua asfalttirouhetta (kesäkuun ja syyskuun erä) sekä kuulamylly-
luokkaa AN7 oleva jyrsinrouhe kahdesta eri kohteesta.  

Tutkimuksessa keskityttiin valikoitujen näytemateriaalien osalta seuraavien omi-
naisuuksien selvittämiseen: 

 Asfalttirouheen kiviaineksen nastarengaskulutuskestävyys, mineralogia 
(SFS-EN 932-2), vedenimeytyminen (SFS-EN 1097-6) ja sen vaihtelu  
alkuperältään erilaisissa asfalttirouheissa  

 Asfalttirouheen kiviaineksen nastarengaskulutuskestävyys  
(SFS-EN 1097-9) eri lajitteista määritettynä  

 Kuumennuksen vaikutus asfalttirouheen kiviaineksen nastarengas- 
kulutuskestävyyteen ja vedenimeytymiseen 

 Asfalttirouheen sideaineen laatu ja sen vaihtelu, FTIR-analyysin käyttö.  
 

3.1  Näytteet 

Testauksessa käytettiin edellä mainittujen standardoitujen testausmenetelmien  
lisäksi tutkimusta varten kehitettyjä esikäsittely- ja testausmenetelmiä, jotka on 
kuvattu seuraavassa kappaleessa. 

Taulukko 2. Näytteiden nimeäminen.  

Näytetunnus Perustiedot 

Rouhe 1 Asfalttipaloista kesäkuun aikana murskattu ja kerätty  
asfalttirouhe-erä 

Rouhe 2 Asfalttipaloista syyskuun aikana murskattu ja kerätty  
rouhe-erä. *) 

Rouhe 3 Jyrsinrouhe (AN7) 

Rouhe 4 Jyrsinrouhe (AN7) 

Ref.kiviaines 1 Graniittinen referenssikivi (AN10-14) 

Ref.kiviaines 2 Tumma referenssikivi (AN7) 

Ref.kiviaines 3 Graniittinen referenssikivi (>AN14)  

Ref.kiviaines 4 Kiillepitoinen intermediäärinen vulkaniitti (>AN14) 

Bituminäytteet Rouhenäytteistä uutetut näytteet sekä referenssibitumi-
näytteitä (liite 4). 

*) Rouheesta 2 tutkittiin kaksi erillistä laadunvalvontaerää, jotka vielä jaettiin murskauksen 
alku- ja loppuosiin (tarkemmat tiedot liitteessä 3). 
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Lisäksi ennakkomateriaalina tutkittiin kaksi rouhenäytettä, joiden tarkempia laa-
dunvalvontatietoja ei esitetä raportissa. Näytteiden tuloksia käytettiin vain lisä- 
aineistona kuulamyllyarvojen vertailussa ja menetelmien kehittämisessä. 

Aalto-yliopisto otti rouheen 3 kasasta näytteitä, jotka on merkitty seuraavilla mer-
kinnöillä. Yksityiskohtaiset valokuvat näytteenottokohdista on esitetty liitteessä 4. 

 Kasan pinnasta lisämerkintä S 
 Noin 10 cm syvyydeltä lisämerkintä 10  
 Noin 20 cm syvyydestä, lisämerkintä 20 
 Noin 2 m korkeudelta kasan alareunasta lukien lisämerkintä AY 

 Noin 0,5 m korkeudelta, lisämerkintä AA 

Rouheista 1 ja 2 uutetut bituminäytteet ja niitä vastaavat noin 1 kg painoiset rou-
henäytteet on merkitty seuraavasti: Y; U2TE1; U2TE2; U3_A ja U3_L. Bitumi uu-
tettiin Mitta Oy:n laboratoriossa ja niitä vastaavia rouhenäytteitä käytettiin vertai-
lussa sekä Small Volume Extraction -menettelyn (SVE) kehittämisessä Aalto-yli-
opistossa.   

 

Kuva 5. Näytteenottoa rouheen 3 varastokasasta. 

Rouheen 4 näytteet otettiin 16 osanäytteenä asfalttiaseman katetusta varastosta 
(kuva 6). Jokaisesta osanäytteestä jaettiin noin 1 kg suuruinen näyte Aalto-yliopis-
tolle ja loput näytteistä käytettiin Tampereen yliopiston tutkimuksissa.   
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Kuva 6. Rouheen 4 varastokasan avaus näytteenottoa varten. 

3.2  Näytteiden esikäsittely ja testausmenetelmät 

Paloista murskatun asfalttirouheen laadunvalvonta 

Laadunvalvontakokeissa määritettiin rouheen raekokojakautuma, bitumipitoisuus, 
bitumin tunkeuma sekä tehtiin kuulamyllytesti. Lisäksi tutkittiin kiviaineksen petro-
grafia. Testit tehtiin Mitta Oy:n laboratorioissa. Sideainenäyte tunkeumatestiin saa-
tiin liuottamalla asfalttirouhe metyleenikloridiin ja tislaamalla Rotavaportislaimella 
standardin SFS-EN 12697-3 mukaisesti. Tunkeuma määritettiin tämän jälkeen nor-
maaliin tapaan standardin SFS-EN 1426 -mukaisesti +25 °C lämpötilassa. Side-
ainepitoisuus- ja rakeisuusmääritysten jälkeen sideaineesta puhdistettu kiviaines 
kerättiin talteen lujuus- ja petrografiamäärityksiä varten. Koostenäytteistä testat-
tiin nastarengaskulutuskestävyys standardin SFS-EN 1097-9 mukaisesti 
11,2/16 mm lajitteesta ja lajitteesta 8/11,2 mm standardin liitteen A mukaisesti. 
Petrografia määritettiin standardin SFS-EN 932-3 mukaisesti. 

Kiviaineksen kuumennus 

Asfalttirouhenäytteiden esikäsittely Tampereen yliopistossa tehtiin siten, että ensin 
rouheesta seulottiin pois alle 8 mm rakeet. Näytteistä uutettiin bitumi asfaltti- 
analysaattorilla (Pavelab50), jonka jälkeen seulottiin kiviaineslajitteet kuumen-
nusta ja kuulamyllymääritystä varten.   
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Kuva 7. Rouheen 1 kiviainesnäyte bitumin poiston jälkeen. Kiviaineksessa oli 
havaittavissa melko paljon hienorakeista ainesta, joka on peräisin rouheen 
paakuista. (Taneli Sammaljoki, 2020) 

Kuulamyllytestit tehtiin standardin SFS-EN 1097-9 mukaisesti lajitteista 
11,2/16 mm ja 8/11,2 mm. Näytteiden kuumennuslämpötilat valittiin aiemmin saa-
tujen kokemusten perusteella. Tulosten tarkastelussa on otettava huomioon, että 
laboratoriossa tehdyllä kuumentamisella ei voida jäljitellä asfalttiasemalla tapahtu-
vaa kuumentamista. Asfalttiasemalla kiviaines kuumenee kaasupolttimen savukaa-
sujen avulla nopeasti tavoiteltuun lämpötilaan. Asfalttiasemalla kiviaineksen läm-
pötila on yleensä jonkin verran suurempi kuin valmistettavan massan tavoiteltu 
lämpötila.  

Näytteet kuumennettiin siten, että uunissa (kuva 8) oli aina sama näytekuorma ja 
uunin lämpötila nostettiin vakioasetukselle ennen näytteiden laittamista uuniin.  
Vakiolämpötila-asetukseksi valittiin 400 °C, lisäksi tehtiin muutamia testejä 200 °C 
ja 600 °C lämpötila-asetuksilla. Lämpötila-asetus 400 °C valittiin aiempien koke-
musten perusteella ja sillä oletuksella, että uunin lämpötilan ollessa riittävän suuri 
saadaan kiviaines kuumennettua kohtuullisessa ajassa lähelle 200 °C lämpötilaa. 
Teoreettisesti silikaattimineraaleista koostuville kiviaineksille ei pitäisi tapahtua mi-
tään merkittäviä muutoksia alle 400 °C lämpötiloissa.  

Kuvassa 9 on esitetty kiviaineksesta mitatun lämpötilan muuttuminen, kun uunin 
vakiolämpötila on 400 °C ja 600 °C. Suurin osa testeistä tehtiin asetuksella 400 °C 
ja näytteitä pidettiin uunissa joko 15 tai 30 minuuttia. Näin ollen kiviaineksen lop-
pulämpötila 15 minuutin jälkeen oli noin 200 °C ja 30 minuutin jälkeen noin 350 °C. 
Kiviaineksen lämpötila on noin 10 minuutin kuumennuksen jälkeen lähellä todelli-
sissa olosuhteissa mahdollista asfalttirouheen lämpötilaa. Käytännön olosuhteissa 
asfalttirouhetta ei haluta kuumentaa yli 160 °C asfalttirouheessa olevan sideaineen 
vuoksi.  
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Myös vertailukiviainekset kuumennettiin vastaavalla tavalla ennen kuulamyllytes-
tiä. Lisäksi testattiin kahta kiviainesta 600 °C lämpötilassa, jotta äärimmäinen olo-
suhde tulisi myös esille. Kuumennuskäsittelyn toiston vaikutusta tutkittiin teke-
mällä viisi peräkkäistä kuumennusta, siten että näyte oli täysin jäähtynyt ennen 
seuraavaa kuumennusta.  

 

Kuva 8. Kuumennuksessa käytetty uuni.  

 

Kuva 9. Kiviaineksen lämpötilan muuttuminen, kun uunin vakiolämpötila on  
400 °C ja 600 °C.  

Asfalttirouhe- ja bituminäytteiden esikäsittely FTIR-tutkimuksissa 

Tavoitteena oli kehittää nykyistä tunkeuman määritystä nopeampi ja pienemmälle 
näytemäärälle soveltuva bitumin ja hienoaineksen laadun arviointimenettely Small 
Volume Extraction eli SVE-menettely. Menettelyn avulla voitaisiin analysoida rou-
hetta säännöllisemmän pienemmistä näytteistä ja päästä käsitykseen laadun vaih-
telusta esimerkiksi asfalttirouhekasan eri osissa.  
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Asfalttirouhenäytteiden vesipitoisuudet määritettiin erillisistä 200-400 g testinäyt-
teistä. SVE-menetelmällä käsiteltyjä näytteitä ei kuivattu ennen käsittelyä, jotta 
vältyttiin bitumin vanhenemiselta (kuva 10).  

 

Kuva 10. Small Volume Extraction (SVE) -menettelyn periaatekaavio. 

SVE-menettelyssä asfalttirouhenäyte 

 seulotaan 0,125 mm seulalla 
 seulan alitteesta otetaan 3 g näyte ja sekoitetaan se 7–8 ml metyleeni- 

kloridiin (DCM) pienessä pullossa  
 pullo suljetaan tiiviisti septumilla, jotta DCM ei haihdu 

 pulloa ravistetaan kevyesti, jotta bitumi alkaa liueta, seoksen annetaan 
seistä 5 minuuttia 

 pullo laitetaan sentrifuugiin, jossa sitä pyöritetään nopeudella 40 rpm 
15 minuuttia. 

 
Pullosta imetään ruiskulla septumin läpi noin 10 µl suuruinen näyte bitumin ja 

DCM:n seosta. Näyte siirretään Fourier Transform Infrared (FTIR) laitteeseen, 
jossa on ATR-prisma (Attenuated Total Reflectance tool). Kun FTIR-ATR prisma on 
täysin peittynyt bitumilla, voidaan laitteella määrittää näytteen spektri. Tehtyjen 
mittausten perusteella voitiin havaita, että metyleenikloridin haihtuminen prisman 
pinnasta kestää vähintään 10 minuuttia ennen kuin voidaan määrittää hyvälaatui-
nen spektri. 

Sentrifugoinnin jälkeen loput liuoksesta voidaan poistaa pullosta ja ottaa talteen 
pohjalle jäänyt hienoaines. Hienoaineksen laatu voidaan määrittää kuivatusta näyt-
teestä FTIR-ATR-laitteella. Hienoaineksen laadun määrittämisessä hyödynnettiin 
aikaisempien tutkimusten tuloksia (Pellinen & Makowska 2017).  Hienoaineksen 
FTIR-analyysin tuloksia voidaan verrata esimerkiksi suolahappoliukoisuustestin 
(PANK 2405) tuloksiin.  
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4 Laboratoriotutkimusten tulokset 

4.1  Asfalttirouheiden perustiedot 

Tutkimuksessa mukana olleista asfalttirouheista saatiin seuraavat laadunvalvonta-
tiedot. Esitetyt tulokset ovat keskiarvoja tai vaihteluvälejä.  

Taulukko 3. Tutkittujen asfalttirouheiden perustiedot. 

Näyte Bitumi- 
pitoisuus (%) 

Tunkeuma 
(1/10 mm) 

Kuulamylly-
luokka 

Litteysluku 

Rouhe 1 4,03 17-25 AN14 5 

Rouhe 2 4,51 25-41 AN14 8 

Rouhe 3 5,60 27 AN7 NA 

Rouhe 4 6,10 22 AN7 NA 

 

4.2  Referenssikiviainesten tutkimustulokset 

Kuumennuksen vaikutusta kuulamyllytuloksiin tutkittiin ensin puhtailla referenssi-
kiviaineksilla. Kiviainekset valittiin kuulamyllyarvojen ja kivilajityypin perusteella si-
ten, että saatiin testituloksia neljästä eri kuulamyllytasosta. Seuraavissa taulu-
koissa ja kuvissa on esitetty referenssikiviainesten ominaisuudet ja kuulamylly- 
tulokset.  

Taulukko 4. Refenssikiviainesten petrografia. 

Näyte Kivilajit Päämineraalit Pehmeiden 
mineraalien 
määrä 

Ref.  

kiviaines 
1 

kvartsi-maasälpägneissi 33 
%, sarvivälke-kiillegneissi 
31 %, kiillegneissi 30 %, 
tonaliitti 2 %. 

kalimaasälpä, plagio-
klaasi, kvartsi, kiille;  
sarvivälke  

< 15% 

Ref. 

kiviaines 
2 

metavulkaniitti 63 %, kiille-
gneissi 20 %, kvartsi-maa-
sälpägneissi 12 %, tona-
liitti 5 %, yksimineraaliset 
rakeet 0,7 %, 

plagioklaasi, sarvivälke, 
kiille; kvartsi, kalimaa-
sälpä  

5 %.  

Ref. 

kiviaines 
3 

granodioriitti: 95 %, kiille-
gneissi 5 % 

plagioklaasi, kalimaa-
sälpä, kvartsi,  
kiille, sarvivälke 

noin 10 % 

Ref. 

kiviaines 
4 

intermediäärinen vulkaniitti epidootti, biotiitti,  
amfiboli, kvartsi ja 
maasälvät 

noin 30 % 



Väyläviraston julkaisuja 39/2021 23 
 

 

Referenssikiviainesten kuulamyllyarvo määritettiin kahdesta eri lajitteista. Tulosten 
vertailu on esitetty kuvassa 11. Kuvasta voidaan havaita hyvä korrelaatio, pienra-
keisemman lajitteen 8/11,2 mm kuulamyllyarvo näyttää olevan hieman pienempi, 
kun kuulamyllyluokka suurenee. Keskimäärin lajitteesta 8/11,2 mm saadaan noin 
3 % pienempi tulos kuin lajitteesta 11,2/16 mm.  

 

Kuva 11. Referenssikiviainesten kuulamyllyarvot eri raekokolajitteista. 

Taulukko 5. Kuumennuksen vaikutus referenssikiviaineksen kuulamyllytuloksiin. 
Lämpötila on uunin asetuslämpötila.  

Näyte Kiinto- 
tiheys 
(Mg/m3) 

AN  
11,2/16 mm 

AN  
8/11,2 mm 

AN  
11,2/16 mm 
400 °C,  
30 min 

AN  
11,2/16 mm 
600 °C,  
15 min 

Ref 1 2,68 10,4 9,6 11,8; 12; 2,2 23,2 

Ref 2 2,72 8,5 7,3 8,3;8,4 NA 

Ref 3 2,70 15,8; 13,9 14,2;14,4 16,5;17,5 23,7 

Ref 4 2,79 15,8;16,3  16,3;16,9 NA 
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Kuva 12. Kuumennuksen vaikutus referenssikiviainesten kuulamyllyarvoon (lajite 
11,2/16 mm). Tulokset ovat määritysten keskiarvoja. Lämpötila on uunin lämpö- 
tila. 

Tuloksista voidaan päätellä, että kuumennus vaikuttaa kuulamyllyarvoon jonkin 
verran graniittisilla kivillä. Referenssikiviaineksen 4 kuulamyllyarvoon kuumennus 
vaikutti vähemmän verrattaessa samaa tulostasoa olevan granodioriitin (Ref 3) tu-
loksiin. Referenssikiviaineksen 2 näytteen kuulamyllyarvo ei muuttunut kuumen-
nuksen vuoksi lainkaan. Referenssikiviaineksen 1 kuulamyllyarvossa havaittiin lie-
vää nousua, kun uunin lämpötila oli 400 °C. Selkeä muutos kuulamyllyarvossa ha-
vaitaan vasta, kun uunin lämpötilaa nostettiin 600 °C:een, jolloin referenssikivi- 
ainesten 1 ja 3 kuulamyllytulos kaksinkertaistui. Kiviaineksen lämpötila 600 °C  
uunissa oli 15 min jälkeen noin 400 °C. Nopean kuumentamisen vaikutuksia kiviai-
nekseen pitää tutkia vielä tarkemmin.    

  

Kuva 13. Referenssikiviainekset 1 ja 2.   

 

Kuva 14. Referenssikiviainekset 3 ja 4. 
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4.3  Asfalttirouheesta uutetun kiviainesten 
tutkimustulokset 

4.3.1  Kuulamyllytulokset 

Asfalttirouheesta uutettujen kiviainesten kuulamyllyarvot määritettiin lajitteista 
11,2/16 mm ja 8/ 11,2 mm. Eri lajitteista määritettyjen kuulamyllyarvojen vertailu 
on esitetty kuvassa 15. Kuvasta voidaan havaita samanlainen hyvä keskinäinen 
korrelaatio kuin kuvan 11 kiviaineksilla. Asfalttirouhenäytteissäkin tulosten hajonta 
kasvaa, kun kuulamyllyarvo kasvaa. Kun kuulamyllyluokka on AN7, näyttää siltä, 
että tulokset ovat lähes samat. Keskimäärin asfalttirouheesta talteen otetusta la-
jitteesta 8/11,2 mm saadaan noin 10 % pienempi tulos kuin lajitteesta 
11,2/16 mm. 

Taulukko 6. Asfalttirouhenäytteiden kuulamyllytulokset. 

Näyte AN 11,2/16 mm AN 8/11,2 mm 

Ennakkotutkimus 1 11,7 ;2,3 11,5; 12,8 

Ennakkotutkimus 2 13,3; 12,7 10,7; 10,9 

Rouhe 1 12,4; 13,0; 13,4; 12,7; 
12,5; 13,1 

11,2; 11,1; 10,6;10,7; 
11,6; 11,6 

Rouhe 2 12,6; 13,8; 11,6; 11,3; 
11,9; 12,6 

11,2; 11,5; 10,7; 11,2; 
10,6; 10,6 

Rouhe 3 6,9; 7,1 6,7; 6,6 

Rouhe 4 7,7; 7,0 7,4; 8,0 

 

Kuva 15. Asfalttirouhenäytteiden kiviaineksen kuulamyllytulokset eri lajitteista, 
kuvaan on koostettu Tampereen yliopiston ja Mitta Oy: n tulokset. 
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4.3.2  Mineraalikoostumus 

Asfalttirouheiden kiviaineksen mineralogia määritettiin murskenäytteistä SFS-EN 
932-2 mukaisesti. 

Taulukko 7. Kooste tutkittujen rouhenäytteiden mineralogiasta. Pehmeiden 
mineraalien määrä on geologin tekemä arvio 150 murskerakeen perusteella.  

Näyte Kivilajit Päämineraalit Pehmeiden mine-
raalien määrä 

Rouhe 1 Graniitti 48 %, kiil-
legneissi 29 %, 
metavulkaniitti 11 
%, granodioriitti 6 
%, kvartsi-maasäl-
pägneissi 4 %, to-
naliitti 2 %. 

 

kalimaasälpä, pla-
gioklaasi, kvartsi, 
kiille, sarvivälke 

< 15 % 

Rouhe 2 Graniitti 47 %, 
metavulkaniitti 21 
%, kiillegneissi 13 
%, kvartsi-maasäl-
pägneissi  

9 %, granodioriitti 
7 %, tonaliitti 2 %. 

kalimaasälpä, pla-
gioklaasi, kvartsi, 
kiille, sarvivälke 

< 15 % 

Rouhe 3 Graniitti 67 %, 
metavulkaniitti 28 
%, kiillegneissi 5 % 

kalimaasälpä, pla-
gioklaasi, kvartsi, 
kiille, sarvivälke 

< 10% 

Rouhe 4 Metavulkaniitti 81 
%, kiillegneissi 9 
%, graniitti 7 %, 
kvartsi-maasälpä-
gneissi 3 %.   

plagioklaasi, sarvi-
välke, kiille, kali-
maasälpä 

< 5 % 

 

Asfalttirouheiden 1 ja 2 mineralogian on määrittänyt Mitta Oy:n geologi ja näyttei-
den 3 ja 4 määrityksen on tehnyt Tampereen yliopiston geologi. Asfalttirouheista 
uutetuista kiviaineksista on valokuvia kuvissa 16–19. Erityisesti näytteiden 1 ja 2 
mineralogiassa on paljon vaihtelua ja paljon erilaisia kivilajeja, kun taas jyrsin- 
rouheissa oli havaittavissa yksi selkeä pääkivilaji.  
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Kuva 16. Rouheen 1 lajitetta 11,2/16 mm. 

  

Kuva 17. Rouheen 2 lajitetta 11,2/ 16 mm.  

 

Kuva 18. Rouheen 3 lajitetta 11,2/16 mm.  
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Kuva 19. Rouheen 4 lajitetta 11,2/16 mm. 

4.3.3  Kuumennuksen vaikutus asfalttirouheesta talteen otetun 
kiviaineksen ominaisuuksiin 

Asfalttirouhenäytteiden kuumennus aloitettiin siten, että uunin lämpötila oli 400 °C 
ja kuumennusaika oli 30 minuuttia. Lisäksi joillakin lajitteilla testattiin 300°C  
lämpötilaa 15 ja 30 minuutin kuumennusajoilla. Tulokset osoittivat, että 300 °C 
lämpötilassa kuumennetun kiviaineksen kuulamyllyissä ei tapahtunut muutosta. 
Testilämpötilaksi valikoitui 400 °C ja testien kestoajoiksi 15 ja 30 minuuttia. Testejä 
tehtiin sekä 8/11, 2 mm ja 11,2/16 mm lajitteille. 

Taulukko 8. Rouheesta talteen otetun lajitteiden 8/11,2 mm ja 11,2/16 mm  
kuulamyllyarvot kuumennuksen jälkeen. Lämpötila on uunin asetuslämpötila. 

Näyte Lajite 
(mm) 

Kiintoti-
heys 
(Mg/m3) 

Normaali 
AN 

AN 400 
°C/30 
min 

AN 400 
°C/15 
min 

AN 400 
°C/5*15 
min 

Rouhe 1  11,2/16 2,67 12,6 14,9    

   13,1 15,3    

Rouhe 1  8/11,2 2,67 11,6   12,1  

   11,6   12,5  

Rouhe 2  11,2/16 2,67 12,6 16,3 14,2 13,8 

   13,8 14,6 15,1 15,1 

Rouhe 2  8/11,2 2,67 11,2   12,9  

   11,5   12,2  

Rouhe 3  11,2/16 2,73 6,9 6,9 7,1 6,5 

   7,1 6,8 7 6,9 

Rouhe 3  8/11,2 2,73 6,7   6,6  

   6,6   6,6  

Rouhe 4  11.2/16 2,73 7,7 8,2 7,8  
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Näyte Lajite 
(mm) 

Kiintoti-
heys 
(Mg/m3) 

Normaali 
AN 

AN 400 
°C/30 
min 

AN 400 
°C/15 
min 

AN 400 
°C/5*15 
min 

   7 7,4 7,8  

Rouhe 4  8/11,2 2,73 7,4   8,2  

   8   7,9  

 

 

Kuva 20. Kuumennuksen vaikutus kuulamyllyarvoon, kun uunin lämpötila on 
400°C ja kuumennusaika 30 minuuttia.   

 

Kuva 21. Kuumennuksen vaikutus kuulamyllyarvoon, kun uunin lämpötila on 
400°C ja kuumennusaika 15 minuuttia. 

Viiden peräkkäisen kuumennuksen vaikutusta kuulamyllyarvoon tutkittiin rouheilla 
2 ja 3. Molemmissa rouheissa muutokset olivat pieniä ja samankaltaisia kuin yksit-
täisissä kuumennuksissa. 
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Kuumennus vaikutti vedenimeytymiseen erittäin vähän. Rouheen 2 vedenimeyty-
minen ennen kuumennusta oli 0,27 % ja kuumennuksen jälkeen 0,29 %.  
Rouheesta 3 saatiin tulokseksi ennen kuumennusta 0,24 % ja kuumennuksen jäl-
keen 0,4 %. 

4.4  Bitumin tutkimustulokset 

Bitumitutkimuksen yksityiskohtaiset analyysitulokset on esitetty liitteessä 4.  
Seuraavassa esitetään suomenkielinen yhteenveto tuloksista. 

4.4.1  Bitumin laatu ja vanheneminen 

Liitteessä 4 on kuvattu yksityiskohtaisesti bitumin FTIR-ATR-mittauksiin liittyviä 
menettelytapoja ja käyty läpi esimerkiksi analysoitavasta näytteestä tapahtuvaan 
metyleenikloridin haihtumiseen liittyviä yksityiskohtia.  

SVE-menetelmää testattiin myös Mitta Oy:n laboratoriossa uutetun bitumin FTIR-
analyysissä (kuva 22). Uutettu bitumi käsiteltiin samalla tavalla kuin asfalttirouheen 
hienoaines SVE-menetelmässä. Kuvassa on esitetty vertailun tulokset. Sentri-
fugoinnin jälkeen myös tästä näytteestä havaittiin silikaattimineraalien jäämiä. 
SVE-menetelmällä puhdistetun bitumin spektri oli yhdenmukainen muiden vastaa-
vien asfalttirouheesta uutettujen näytteiden kanssa.   

 

Kuva 22. SVE-menetelmällä käsitellyn uutetun bitumin spektrit. 

FTIR-spektri muuttuu bitumin hapettuessa, mutta muutokset eivät tapahdu yhtä 
aikaa. Spektrissä tapahtuvat absorption intensiteetin ja piikkien kehittymiseen liit-
tyvät suurimmat muutokset tapahtuvat sulfoksyyli (1104-917 cm-1) ja karbonyyli 
(1732-1665 cm-1) piikeissä, joita ei havaita tuoreessa bitumissa. Samanaikaisesti 
bitumin aromaattisuudessa tapahtuu muutoksia alueella 1665-1521 cm-1. Tuo-
reessa bitumissa aromaattisen alueen absorption intensiteetti on pienempi kuin 
vanhentuneessa bitumissa. Bitumin vanhenemista tarkasteltaessa stabiilina pysy-
vää metyyliryhmän (CH3) piikkiä (1521-1394 cm-1) käytetään referenssinä muu-
tosten tarkastelussa. Kuvassa 23 esitettyyn spektriin on merkitty edellä mainittujen 
ryhmien esiintymisalueet ja havainnollistettu aluetta, jolta piikin pinta-ala tässä 
tutkimuksessa on laskettu.   
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Kuva 23. Matemaattinen esitys piikkien pinta-aloihin suhteutettujen indeksien 
laskenta-alueet ja arvot. Punainen on karbonyyli-alue, oranssi on aromaattinen 
alue, vihreä on metyyli ryhmän alue ja sininen on sulfoksyyli-alue.  

Seuraavissa kuvissa esitetyt esimerkit vanhentumisindekseistä on merkitty ja las-
kettu seuraavasti: 

 karbonyyli-indeksi I_CO=A_CO/A_CH3 
 sulfoksyyli-indeksi I_SO=A_SO/A_CH3 
 aromaattinen indeksi I_AR=A_AR/A_CH3' 

 
Merkinnät A_CO, A_SO, A_AR ja A_CH3 tarkoittavat ryhmien piikkien pinta-aloja.  

Rouheiden 1 ja 2 tuloksista voidaan tehdä seuraavat päätelmät. Rouheen 2  
bitumin hapettumisen osalta eri erien tulokset ovat hyvin samanlaisia, vaikka  
bitumin tunkeumat olivat U3_A 27 ja U3_L 41. Myös rouheen 1 bitumin eri erien 
hapettumisindeksit ovat samanlaisia sulfoksyyli- ja aromaattisuusindeksin osalta, 
vaikka tunkeumat olivat 17 (U2TE1) ja 27 (U2TE2). Rouheen 1 näytteen U2TE2 
hapettumistaso karbonyyli-indeksin avulla tarkasteltuna on selvästi pienempi kuin 
näytteen U2TE1, mikä näkyy myös tunkeuman arvossa. Lisäksi havaittiin, että 
muualta Suomesta toimitetusta rouhenäytteestä (Y) uutetun bitumin laatu poikkesi 
merkittävästi Rouheiden 1 ja 2 bitumin laadusta erityisesti sulfoksyyli-indeksin 
osalta. Näytteitä pitäisi tutkia enemmän, jotta voitaisiin tehdä tarkempi päätelmiä.  

Rouheen 3 osalta edellä mainittuja indeksejä voidaan tarkastella kuvan 24 dia-
grammien avulla.    
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Kuva 24. Rouheen 3 karbonyyli-, sulfoksyyli- ja aromaattisuusindeksit. 

Kuvien avulla voidaan tehdä seuraavat päätelmät rouheesta 3: Näytteiden 1 ja 2 
tulosten perusteella kasan pinnalta otettujen näytteiden hapettumistaso on korke-
ampi kuin 10 cm syvyydeltä otetuissa näytteissä tarkasteltuna karbonyyli- ja aro-
maattisuusindeksin avulla, mutta ei sulfoksyyli-indeksin perusteella.  Näytteen 3 
osalta tulokset eivät ole samanlaisia, mikä voi myös johtua näytteen 3 erilaisesta 
mineralogiasta (näytteessä oli enemmän kalkkifilleriä). 

Kun tarkastellaan rouheen 4 näytteitä 1, 2, 3, 7 ja 11, havaitaan niiden pitäisi olla 
enemmän hapettuneita kaikkien indeksien perusteella kuin muiden näytteiden 
(kuva 23). Näytteissä 5 ja 16 havaittiin huomattavasti alempi hapetustaso ICO ja 
IAR indeksien perusteella. Rouheen keskimääräinen tunkeuma oli 22. Tähän tutki-
mukseen ei valitettavasti kuulunut rouheen 4 yksittäisten testinäytteiden tunkeu-
man määritys.     
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Kuva 25. Rouheen 4 karbonyyli-, sulfoksyyli- ja aromaattisuusindeksit. 
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4.4.2  Rouheen vesipitoisuus 

Kuten luvussa 2 jo todettiin asfalttirouheen ja kiviaineksen vesipitoisuus vaikuttaa 
asfalttimassan valmistusprosessissa tarvittavaan lämpötilaan. Kuvassa 26 ja taulu-
kossa 9 on esitetty Puolan Asfalttinormeissa esitetty erilaisilla asfalttirouhemäärillä 
ja vesipitoisuuksilla tarvittava lisälämpötila, jotta vaadittu massan lämpötila voi-
daan saavuttaa.   

 

Kuva 26. Arvio kylmän asfalttirouheen lisäämisen vaikutuksesta asfalttimassan 
lämpötilaan erilaisilla kiviaineksen lämpötiloilla, kun rouheen vesipitoisuus on 
0 %. Muokattu lähteestä D – 04.07.01a. 

Taulukko 9. Kiviaineksen lämpötilan nostamisen tarve erilaisilla asfalttirouheen 
vesipitoisuuksilla. Muokattu lähteestä D – 04.07.01a. 

Asfalttirouheen 
osuus - M [%] 

Asfalttirouheen vesipitoisuus [wt.%] 

1 2 3 4 5 6 

Vesipitoisuuden mukainen kiviaineksen lämpötilakorjaus [°C] 

10 4 8 12 16 20 24 

15 6 12 18 24 30 36 

20 8 16 24 32 40 48 

25 10 20 30 40 50 60 

30 12 24 - - - - 

 

Tämän tutkimuksen asfalttirouhenäytteistä määritetyt vesipitoisuudet on  
esitetty kuvissa 27 ja 28. Vesipitoisuudet määritettiin Aalto-yliopiston laboratori-
ossa menetelmällä SFS-EN 1097-5.  
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Kuva 27. Rouheen 4 vesipitoisuudet. Tulosten tarkastelussa tulee ottaa 
huomioon, että vesipitoisuudet määritettiin yli viikko näytteenoton jälkeen 
näytteiden kuljetuksen vuoksi.  

 

Kuva 28. Rouheen 3 vesipitoisuudet. Näytteen 1AY pussi oli rikkoutunut. 

Kuvasta 26 voidaan havaita, että rouheen 3 pintanäytteiden vesipitoisuuksissa oli 
vaihtelua. Tuloksista voidaan havaita, että rouhekasan kohdista 1, 2 ja 3 noin 
10 cm syvyydeltä otettujen näytteiden vesipitoisuudet ovat suurempia kuin pin-
nasta otetuissa näytteissä (S). Kasan alaosasta samasta kohdasta otetun näytteen 
4AA vesipitoisuus on hieman suurempi kuin saman kohdan yläosan näyte 4AY.  

4.4.3  Hienoaineksen laatu 

Kalkkifillerin määrä asfalttirouheen hienoaineksessa voidaan karkeasti arvioida  
menetelmäohjeen PANK 2405 mukaan eli tutkimalla hienoaineksen liukoisuus suo-
lahappoon, josta tässä raportissa käytetään lyhennettä HAST. FTIR-menetelmää 
voidaan myös käyttää kalkkifillerin esiintymisen arviointiin. Seuraavassa esitetty 
suolahappoliukoisuuden ennuste perustuu FTIR-spektrin kalsiumkarbonaatin piikin 
ja silikaattipiikin väliseen suhteeseen eikä piikkien intensiteettiin. Korrelaatiota on 
tutkittu Remix-hankkeessa (kuva 29).  



Väyläviraston julkaisuja 39/2021 36 
 

 

 

Kuva 29. Remix-projektin tulosten perusteella laadittu kaavio karbonaatti- ja 
silikaattiryhmien intensiteettisuhteen ja suolahappoliukoisuuden (HAST) 
korrelaatiosta. (Pellinen&Makowska 2018)  

 

Kuva 30. FTIR-ATR analyysin perusteella ennustettu liukoisuus suolahappoon 
rouheista 1, 2 ja 3. 

Mitta Oy:n saamissa tuloksissa näytteiden U2TE1 liukoisuus suolahappoon oli 
14,7 % ja U2TE2 10,8 %. Joten ennuste näyttää näiden näytteiden osalta olevan 
lähellä mitattuja arvoja. 

Kuvasta 30 voidaan myös havaita, että rouheen 3 pintanäytteessä (3S) olisi  
ennusteen mukaan huomattavasti muita näytteitä enemmän kalkkifilleriä.  
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Kuva 31. Rouheen 4 ennustettu liukoisuus suolahappoon. 

Kuvasta 31 voidaan havaita HAST-ennusteen laaja vaihteluväli. Kun tarkasteltiin 
rouheen 4 suurimman ja pienimmän ennusteen omaavia näytteitä 1 ja 9, havaittiin, 
että molempien näytteiden spektreissä oli kalsiumkarbonaatin piikki. Näytteessä 1 
kalsiumkarbonaatin piikki oli selkeämpi kuin näytteessä 1 (kuva 32).    

 

Kuva 32. Rouheen 4 hienoainesnäytteiden 1 ja 9 FTIR-spektrien vertailu. 
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset 

Haastattelujen perusteella voitiin tehdä seuraavat johtopäätökset: 

 Rouheen alueellisessa saatavuudessa on vaihtelua, siten että Etelä-Suo-
messa ja suuremmissa taajamissa rouhetta on saatavissa riittävästi. Pie-
nemmillä paikkakunnilla asfalttirouhetta ei ole jatkuvasti saatavilla, mikä 
johtaa myös siihen, ettei pieniä määriä eri laatuisia asfalttirouheita pystytä 
varastoitaessa erottelemaan eri kasoihin. 

 Asfalttiaseman tekniikka vaikuttaa rouheen käyttöön. Kaikilla asfalttiase-
milla ei ole käytettävissä tekniikkaa, joilla voitaisiin asfalttirouhemääriä nos-
taa merkittävästi ilman investointeja.  

 Rouheen syötön teknisten ratkaisujen terminologiassa on vaihtelua, mutta 
tässä raportissa ne on nimetty kolmeksi syöttötavaksi: kylmäsyöttö, keski-
syöttö ja erillisrumpusyöttö.  

 Asfalttirouheen vesipitoisuuteen voidaan vaikuttaa samoilla menetelmillä 
kuin kiviaineksenkin vesipitoisuuteen. Asfalttirouhekasojen peittäminen eri-
tyisesti talven yli säilytettäessä ja sateisina vuodenaikoina on tärkeää. Pit-
kään säilytettäessä asfalttirouhekasan pintaan muodostuu kovempi pinta, 
joka toisaalta suojaa alempana olevaa materiaalia, mutta myös hidastaa 
haihtumista. 

 Asfalttirouheen ja kiviaineksen vesipitoisuus vaikuttaa aseman toimintaan. 
Vesipitoisuuden kasvaessa erityisesti sateisina vuodenaikoina joko noste-
taan kiviaineksen lämpötilaa tai vähennetään rouheen määrää. 

 Asfalttirouheen laadunvalvonta toteutuu asfalttinormien mukaan, useimmi-
ten käytetään Asfalttinormien taulukossa 51 esitettyä > 10 % asfalttirouhe-
määrän mukaista testaustaajuutta. 

 Asfalttirouhe on tasalaatuista, saman murskauserän raekokojakautumassa 
ja bitumipitoisuudessa on vain vähän vaihtelua. Vaikka asfalttipaloista 
murskatun asfalttirouheen raaka-aineessa on enemmän vaihtelua kuin ra-
jatun kohteen jyrsinrouheessa, on paloista murskattukin rouhe silti melko 
tasalaatuista. 

 Haastatteluissa esille tulleita asfalttirouheen laatuvaatimuksiin ja käyttöön 
liittyviä tutkimus- ja selvitystarpeita on kuvattu tarkemmin luvussa 6. 

Kiviaineksen petrografisten analyysien sekä kuulamyllytestien johtopäätökset 

 Asfalttipaloista murskatun asfalttirouheen kiviaineksen mineraloginen koos-
tumus vaihtelee 

 Asfalttipaloista murskatun asfalttirouheen kiviaineksessa on pyöristyneitä 
rakeita vaihteleva määrä ja enemmän kuin jyrsinrouheessa.  
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 Asfalttipaloista murskatun asfalttirouheen kiviaineksessa voi olla myös run-
saasti kiillemineraaleja sisältäviä kiviaineksia. Tässä tutkimuksessa asfaltti-
paloista murskatussa asfalttirouheesta otetuissa näytteissä oli jopa yli 30 
% pehmeitä mineraaleja. 

 Jyrsinrouheen kiviaines on petrografisesti tasalaatuisempaa ja yleensä sii-
nä on yksi selvästi hallitseva kivilaji. 

 Sekä asfalttirouheen kiviaineksen että normaali kiviaineksen kuulamylly- 
arvon määrityksessä voidaan käyttää myös lajitetta 8/11,2 mm, jos kiviai-
neksessa tai rouheessa ei ole karkeampaa lajitetta. Lajitteesta 8/11,2 mm 
saatiin tässä tutkimuksessa vain hieman pienempiä kuulamyllytuloksia kuin 
lajitteesta 11,2/16 mm. 

Kiviaineksen kuumentamistutkimusten johtopäätökset 

 Kiviaineksen/asfalttirouheen kuumentaminen laboratorio-olosuhteissa ei 
voi vastata käytännön olosuhteita. Tässä tutkimuksessa valikoiduilla kuu-
mennusmenettelyllä voitiin verrata erilaisia kiviaineksia keskenään. 

 Kun kiviaineksia kuumennettiin 400 °C lämpötilaan kuumennetussa uu-
nissa, 15 minuutin jälkeen kiviaineksen lämpötila oli noin 200 °C ja vastaa-
vasti 30 minuutin jälkeen kiviaineksen lämpötila oli noin 350 °C. 

 Tutkittujen kiviaineksen kuumentaminen 400 °C uunissa 15 tai 30 minuutin 
ajan vaikutti kuulamyllyarvon hyvin vähän.  

 Peräkkäisillä toistuvilla kuumennuksilla ei myöskään ollut merkittävää vai-
kutusta kuulamyllyarvoon. 

 Kuumennuksen vaikutus kuulamyllytuloksiin suureni yleensä suhteessa 
kuulamyllyarvoon, mutta referenssikiviaineksilla havaittiin, että vaikutus on 
myös kivilajikohtainen. Runsaasti kiillettä ja tummia mineraaleja sisältänee-
seen kiviainekseen kuumennus vaikutti vähemmän kuin graniittisiin enem-
män kvartsia ja maasälpiä sisältäviin kiviaineksiin.  

 Kiviaineksen kuumentaminen + 600 °C uunissa 15 min ajan heikensi kuula-
myllyarvoa graniittisilla referenssikiviaineksilla huomattavasti. Kiviaineksen 
todellinen lämpötila oli 15 minuutin jälkeen noin 400°C.  

 Kiviaineksen kuumentaminen 400 °C lämpötilassa ei vaikuttanut veden- 
imeytymiseen merkittävästi.  

Bitumi- ja hienoainestutkimuksen johtopäätökset 

 Näytteiden valmistelu SVE-menettelyllä mahdollistaa bitumin ominaisuuk-
sien mahdollisten äkillisten muutosten havaitsemisen 

 Asfalttirouheen bitumin ominaisuuksien muuttuminen on myös yhteydessä 
fillerikiviaineksen muutoksiin  

 SVE-menetelmällä on mahdollista tunnistaa suurista rouhekasoista mahdol-
liset riskialueet (esimerkiksi bitumipitoisuuden merkittävä vaihtelu) ja sen 
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avulla voidaan tarvittaessa tarkentaa bitumin ominaisuuksien testaustaa-
juutta. 

 FTIR-spektrin ja reologisten ominaisuuksien yhteyden selvittäminen vaatii 
vielä lisätutkimuksia 

 SVE-menetelmällä voitiin erottaa, sisältääkö rouhe kalkkifilleriä vai ei 

 SVE-menetelmällä voitiin myös havaita hienoaineksen kalkkifilleripitoisuuk-
sia 10% ja 30 % tasoilla  

 Jos SVE-menetelmää haluttaisiin käyttää suolahappoliukoisuuden sijasta, 
tarvittaisiin vielä kalibrointiaineistoa.  
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6 Jatkotoimenpiteet– ja tutkimustarpeet 

Asfalttipäällysteiden laatu ja laatuvaatimusten asettaminen on usean muuttujan 
muodostama kokonaisuus eikä yksittäisten muuttujien optimointi välttämättä 
johda parempaan lopputulokseen. On kuitenkin aivan selvää, että asfalttirouheen 
käytöllä säästetään primäärisiä luonnonvaroja ja vähennetään hiilidioksidipäästöjä, 
mikä on kaikkien osapuolien tavoitteiden mukaista. Jotta esimerkiksi päästötavoit-
teet saavutetaan, tarvitaan materiaalien laatuvaatimuksia, ohjeistusta ja käytän-
nön toiminnan kehittämistä, joiden yhteydessä tarkastellaan aina myös kokonai-
suuksia. Erityisen tärkeä seikka asfalttirouheen käytössä on vaikutus päällysteiden 
uudelleen kierrätykseen tulevaisuudessa. Näin ollen esimerkiksi tiedon päällys-
teissä käytettyjen raaka-aineiden laadusta pitäisi olla saatavissa myös tulevaisuu-
dessa.  

Asfalttirouheen käyttöön liittyvät kehittämistoimenpiteet on tässä jaettu kolmeen 
laajempaan kokonaisuuteen 1. Ohjeistus, 2. Laatuvaatimukset ja 3. Lisätutkimus-
tarpeet. Esitetyt jatkotoimenpiteet perustuvat tämän tutkimuksen tekijöiden ja jul-
kaistun raportin sisällön lisäksi PANK ry:n asfalttinormitoimikunnan kokouksissa 
käytyihin keskusteluihin. Etenemistä on suunniteltu siten, että ensin julkaistaan 
PANK-ohje ja sen jälkeen uusiopäällysteohje. Asfalttinormien seuraavaan painok-
seen tehdään tarvittavat muutokset viimeistään vuonna 2023. 

1. Ohjeistus  

PANK-ohje asfalttirouheen käytön hyvät käytännöt (BAT), ohjeeseen tulisi sisäl-
tyä  

 Yleistason ohje, joissa valikoituja teknisiä yksityiskohtia 
 Asfalttirouhe- ja palakasojen peittäminen talven yli ja sateisissa olosuh-

teissa (voisiko olla myös normissa) 
 Asfalttirouheen vesipitoisuuden seuraaminen asfaltin tuotannon aikana 

 Rouheen vesipitoisuuden suositeltu alue 2–5%  
 Rouheen käytön tekniikat 
 Tarkennuksia soveltuviin tai suositeltuihin rouhemääriin määriin aseman 

tekniikka huomioiden 
 

Uusiopäällysteohje 
 Väyläviraston ohje (2022) 

 
2. Laatuvaatimukset 

Muutosehdotuksia asfalttinormiin: 

 Asfalttirouheen tuotantoerän määrittely 
 Asfalttirouheen testaustaajuus 
 Asfalttirouheen mineralogian selvittäminen 

 Asfalttirouheen kuulamyllyarvo on aina määritettävä ja ilmoitettava vähin-
tään kahdesta näytteestä. 

 Jos käytetään asfattirouhetta, vedenkestävyys tulee osoittaa suunnittelun 
mukaisella massalla  

 Asfalttirouheen kuulamyllyarvo voidaan määrittää lajitteista 11,2/16 mm ja 
8/11,2 mm. Laadun arvioinnissa ensisijainen referenssilajite on 
11,2/16 mm. Lajitteesta 8/11,2 mm tehtävä testi on tarkoitettu tapauksiin, 
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jolloin rouheessa on hyvin vähän karkeampaa lajitetta tai rouheen enim-
mäisraekoko on 11 mm.  

 Keskusteltavaksi normitoimikunnassa: Asfalttirouheen kuulamyllyarvon hyl-
käysraja kulutuskerroksiin (AN30), jos käytetään yli 20 %. Ei kuitenkaan 
mitään vaatimusta asfalttirouheen kuulamyllyarvolle muulloin kuin luokissa 
AN7 ja AN10 

 Keskusteltavaksi normitoimikunnassa: ABK:ssa asfalttirouheen enimmäis-
määrän rajoittaminen 60 %:iin. Vaihtoehtona enimmäismäärä nykyinen 
70 % ja jätetään urakoitsijan harkintaan tilanteissa, joissa esim. lisäbitumin 
tarve olisi liian pieni, rouheen rakeisuus liian hieno tai liian pehmeä lisäbi-
tumi, jolloin ABK:sta tulee huonosti tiivistyvä.  

InfraRYL päivitys on myös tarpeen. 

3. Tutkimus- tai selvitystarpeita 

Seuraavassa on esitetty muutama laajempi kokonaisuus, joissa on yhteyksiä myös 
muihin asfalttipäällysteiden tutkimiseen liittyviin teemoihin. Esimerkiksi päällystei-
den vedenkestävyys on tärkeä teema, vaikka asfalttirouhetta ei käytettäisikään. 
Jotkut kokeelliset selvitykset tukevat useampaa kokonaisuutta ja pienimuotoisem-
pien selvityksen avulla voidaan tarkentaa tarvittavien jatkotutkimusten sisältöä tai 
poissulkea joitakin teemoja. Myös asfalttirouheen käytön vaikutukset kierrätettä-
vyyteen pidemmällä aikavälillä on useampaan kokonaisuuteen liittyvä teema. 

Asfalttirouheen käyttö PAB-massoissa 
 Kirjallisuusselvitys ja aiemmat tutkimukset ja kokeilut 

 Lopputuotteen jäykkyyden pitää säilyä tasolla, joka on PAB-päällysteiden 
käytön perusteena eli riittävän pehmeä massa tarvitaan. 

 Viskositeettiluokitelluissa bitumeissa normien mukaiset lisäbitumin valin-
nan laskentaperusteet eivät toimi. 

 Päällysteen jäykkyyden määritys on haaste, koska myös alusrakenne vai-
kuttaa lopputulokseen 
 

Asfalttirouheen käyttö matalalämpöasfaltissa  

 Miten eri tekniikat vaikuttavat rouheen käyttöön 
 Mikä on mahdollinen rouheen määrä? 
 Sekoittuminen matalammassa lämpötilassa 
 Tarvittavat lisäaineet 

 
Asfalttimassatutkimus asfalttiasemalla  

 näytteenotto ja laboratorionäytteiden valmistus 
 massasta uutetun bitumin tutkimukset 
 massan kiviaineksen tutkimukset 
 massan ominaisuuksien testaus (creep, Prall, vedenkestävyys) 

 päällystekohteen seurantatutkimus 
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Kiviaineksen nopean kuumennuksen ja kivilajityypin yhteisvaikutus kuulamylly- 
arvoon 

 Laboratoriotutkimuksia nopeasta kuumennuksesta soveltaen standardia 
SFS-EN 1367-5, menetelmän validointi ja mahdolliset kriteerit 

 Asfalttiasemalta otetut kiviaines- ja massanäytteet ennen ja jälkeen kuu-
mennuksen 

 
Asfalttirouheen ja bitumin laadun tutkimusmenetelmän kehittäminen ja validointi: 
SVE-menetelmän ja tunkeuman vertailututkimus yhdessä rouhekasassa.  

Erilaisten lisäaineiden käyttö ja vaikutukset lopputuotteeseen ja kierrätettävyy-
teen 

 Elvyttimet: Lisäbitumi olisi sama kuin normaalimassassa ja asfalttirouhe 
elvytetään erillisellä elvyttimellä 

 Tartukkeet  
 WMA-lisäaineet 

 
Asfalttirouheen vaikutus päällysteen ominaisuuksiin 

 Mitataan päällysteen ominaisuuksia 
 Päällystenäytteiden halkaisuvetolujuus tai Marshall-stabiliteetti, useissa 

maissa on käytössä absoluuttinen vaatimustaso, jonka pitää täyttyä erityi-
sesti rouhetta käytettäessä. Voidaan mitata myös suunnittelun yhtey-
dessä. 

 Vedenkestävyys 
o menetelmäkehitys 
o nastarengaskulumiskestävyyteen (Prall, tiekohteita) sisältäen sekä  

bitumin että kiviaineksen vaikutuksen. 
 Bitumin jäykkyys/ominaisuudet lopputuotteessa 

o Laatuvaatimukset lopputuotteelle  
 
Muut keskusteluissa ja haastatteluissa esille nousseet teemat 

 Asfalttirouheen laadun selvittämisen vastuukysymykset – mihin doku-
menttiin asia pitäisi ohjeistaa – jätteen tuottajalla pitäisi olla (erityisesti 
asfalttipala) velvoite selvittää laatu. Käytännössä asfalttirouheen laatu ja 
sen osoittaminen jää kuitenkin urakoitsijan vastuulle. 

 Kulutuskestävyydeltään heikomman asfalttirouheen palautuminen vaati-
mustasoltaan samantasoisiin kohteisiin. Miten tätä voitaisiin hallita? 

 Asfalttirouheen raekoon rajoittaminen 0/11 mm, jolloin massan karkeampi 
kiviaines olisi aina primääristä.  
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Haastattelun kysymykset 

Yleistä: 

Millaista alueellista vaihtelua on rouheen saatavuudessa ja laadussa? 
Mikä on tyypillinen käyttämänne rouhe %? 
Miten rouheen bitumin kompensointi tehdään?  
Mitä lisäbitumia käytetään? 
Mitä asioita rouhetutkimuksessa pitäisi selvittää? 
 
Rouheen valmistus ja säilytys: 
Millaisiin raekokofraktioihin rouhe murskataan? 
Onko rouheen tuotanto jatkuvaa vai kertaluonteista?  
Miten toimintatavat vaihtelevat maan eri osissa? 
Mistä osasta kasaa rouhenäytteet otetaan? Otetaanko murskauksen aikana näytteitä 
vai vasta kasalta? 
Onko rouhekasa peitetty/suojassa? Jos on peitetty, miten? Miksei ole peitetty? Mikä 
muotoinen rouhekasanne yleensä on? 
Miten rouhekasasta syötetään materiaalia asemalle? Vanhimmasta päästä vai miten? 
Kuinka usein rouheen vesipitoisuus määritetään?    
Miten vesipitoisuus huomioidaan valmistusprosessissa? 
Miten varmistutaan, ettei ylimääräistä kosteutta jää massaan? 
Miten pitäisi toimia, jos rouheen vesipitoisuus suuri? 
Millaisia kosteuspitoisuuksia olette mitanneet rouheesta esim. viime vuonna? 
Testataanko rouhetta enemmän kuin Asfalttinormeissa on vaadittu?  
 
Asfalttiasema: 
Millaisia rouheen syöttöjärjestelmiä käytätte erilaisilla rouheprosenteilla? Kylmäsyöttö? 
Tuplarumpu? Rouheelle oma? 
Erotellaanko eri massatyypeistä peräisin olevat rouheet toisistaan? Miten erottelu teh-
dään? 
Mikä vaikutus rouheen määrällä on sekoitusaikaan? 
Miten eri asemien tekniikka vaikuttaa rouheen käyttöön? 
Miten toimintatavat muuttuvat asemalla, kun rouhemäärät ovat erilaiset? - tehdäänkö 
muutoksia? 
Rouhemäärän ja rouhetta sisältävien massojen dokumentointi; miten tehdään ja miten 
pitäisi tehdä? Miten seurataan laatua? 
Rouheen syöttö- ja lämmitysmenetelmät? Mikä on yleisin? 
Mitkä ovat prosenttirajat kylmäsyötölle?  
Milloin rouheen käyttö aiheuttaa laadullisia ongelmia? Mitä ongelmia esiintyy? 
Miten kehittäisit käytännön toimintatapoja? 
Mitä asioita rouhetutkimuksessa pitäisi selvittää? 
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Haastatteluissa esille tulleita näkökulmia ja 
mielipiteitä 

Seuraavassa on esitetty haastatteluissa esille tulleita rouheen käyttöön liittyviä yksittäisiä 
huomioita, kysymyksiä, mielipiteitä sekä tutkimus- ja kehityskohteita.  

Jos rouhetta käytetään ABK:ssa enimmäismäärä 70 %, massasta tulee aika jäykkä ja 
lisäbitumin tarve on pieni, eikä kovin pehmeää bitumia kannata lisätä. Haastateltavan 
näkemyksen mukaan ABK:ssa käytettävän rouhemäärän enimmäisprosentin tulisi olla 
pienempi.  

Ehdotettiin, että rouhe murskattaisiin aina lajitteeksi 0/11 mm, jolloin massaan lisättävä 
karkeampi kiviaines olisi aina uutta.  

Palakasassa oleva valuasfaltti saattaa satunnaisesti nostaa massan bitumipitoisuutta. 

Erään haastateltavan mukaan ABT-massoihin pitäisi aina lisätä rouhetta, koska rouheen 
kiviainesten muoto on hyvä ja näin saadaan tiiviimpi massa. 

Pienistä tuote-eristä viiden rakeisuusnäytteen tutkiminen on haastateltavien mukaan 
työlästä verrattaessa kiviaineksen testausmäärään, rouhetta testataan enemmän kuin 
kiviainesta. 

Vaikka palakasoista valmistetuista murskeista ei yleensä määritetä kuulamyllyarvoa, jot-
kut haastateltavista pitivät hyödyllisenä kuulamyllyn selvittämistä, kun taas osan mie-
lestä kuulamyllyarvon määrittämisestä ei ole hyötyä, koska siihen ei voida vaikuttaa. 

Lisäksi haastateltavat toivat esille rouheen olevan huomattavasti tutumpi kierrätysmate-
riaali verrattaessa esimerkiksi kattohuopa- tai kumirouheen käyttöön. 

Tärkeämpää kuin rouheen tutkimus olisi remix-töiden lisämassalle asetettavat vaatimuk-
set, haastateltavan mukaan minimi lisämassan määrä pitäisi olla 30 %. Myös remix-
töiden lämpötila on tärkeä, jos ei kuumenneta tarpeeksi ei saada koskaan hyvää ja kes-
tävää päällystettä. 

Erään haastateltavan mukaan bitumit ovat muuttuneet, vuosina 2016-2017 havaittiin 
ensimmäisen kerran hajuhaittoja. Tästä näkökulmasta rouheen käyttö voi olla jopa 
eduksi, koska siellä on vanhaa parempaa bitumia. Haasteltava oli tehnyt havaintoja siitä, 
että uusi laatta kestää huonommin kuin remix-päällyste, jossa on vanhaa bitumia mu-
kana. Kolme vuotta vanhoissa päällysteissä on paljon purkautumia.  

Haastateltujen mielipide oli, että rouhe soveltuu SMA-massoihin yhtä hyvin kuin AB-mas-
soihin, kun vain tutkitaan kuulamylly. Yksi ehdotus oli, että SMA:lle voisi asettaa rouhe-
määränmäärän rajoitukseksi 20-30 %. Jyrsinrouhe soveltuu hyvin, koska se on yleensä 
SMA:ta ja siinä on bitumia runsaasti. 

Keskusteluissa tuli esille seuraavia kysymyksiä: 

 Voisiko PAB massoissa käyttää rouhetta ja minkälaiset laatukriteerit rouheelle ja 
rouheen määrälle pitäisi asettaa.  

 Mikä on kriittinen tunkeumaraja lisäbitumille tai elvyttimelle? Eli kuinka pehme-
ällä bitumilla voi elvyttää ja kuinka paljon sitä voi lisätä? 
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 Muissa Pohjoismaissa vaaditaan tartukkeen käyttöä, erityisen tärkeää tämä on, 
kun siirrytään matalalämpöasfaltin käyttöön. Pitäisikö Suomessakin vaatia tar-
tukkeen käyttöä? 

 Massan sekoittuminen on tärkeää lopputuotteen toiminnan kannalta. Pitäisikö 
sekoitusaikaa lisätä, kun käytetään enemmän rouhetta? 
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Mitta Oy:n raportin yhteenveto 

 

ASFALTTIROUHESELVITYS  –  OSA 1 / MITTA OY:N 
TUTKIMUKSET 
 
Mitta Oy:n tutkimusosioon kuuluivat Uudenmaan palakasojen U 2 ja U 3 näytteenotot 
sekä omia että Tampereen yliopiston ja Aalto -yliopiston tutkimuksia varten. Lisäksi tut-
kimuksen käyttöön annetaan jo aiemmin esiselvitysvaiheessa kerättyjen S-K 1 ja U 1 
-näyte-erien kiviainestutkimukset. Kaikki Mitta Oy:n keräämät näyte-erät olivat pala- 
kasoista murskatuista asfalttirouheista eivätkä ne sisältäneet varsinaista jyrsinrouhetta 
kuin sattumanvaraisesti palakasojen sekaan tuoduista yksittäisistä kuormista. Palakasat 
koostuivat siis suurimmalta osaltaan purettujen vanhojen päällystekohteiden AB- ja 
ABK -päällysteistä. 
 
1. Tunkeumamääritykset asfalttirouheista 
 
Näytteet kerättiin murskaustyön yhteydessä (päivittäin) normaalin laadunvalvonnan yh-
teydessä ja tunkeuma määritettiin S-K 1, U 2 ja U 3 -tuotantoeristä kahtena kooste-
määrityksenä tuotannon alkuosasta ja tuotannon loppuosasta molemman näytteen 
edustaen noin puolta koko tuotantoerästä. Sideainenäyte tunkeumatestiin saatiin mety-
leenikloridiin liuottamalla ja tislaamalla Rotavapor tislaimella menetelmäohjeen SFS-EN 
12697-3 mukaisesti. Tunkeuma tämän jälkeen määritettiin normaaliin tapaan menetel-
mäohjeen SFS-EN 1426 -mukaisesti +25 Celsiusasteen lämpötilassa. 
 
2. Kuulamyllykokeet 8/11,2 ja 11,2/16 mm -lajikkeesta 
 
Näytteet kerättiin samoin kuin tunkeumanäytteetkin normaalin laadunvalvonnan yhtey-
dessä. Sideainepitoisuus ja rakeisuusmääritysten jälkeen sideaineesta puhdistettu ki-
viaines kerättiin talteen lujuusmäärityksiä varten ja näin saaduista koostenäytteistä tes-
tattiin nastarengaskulutuskestävyys menetelmäohjeen SFS-EN 1097-9 -mukaisesti nor-
maalisti 11,2/16 milliselle lajikkeelle ja myös hienompirakeiselle lajikkeelle 8/11,2 me-
netelmäohjeen liitteen A -mukaisesti. Pääsääntöisesti hienompirakeisen lajikkeen tulok-
set olivat hieman pienempiä kuin normaalisti testattavalla lajikkeella saadut tulokset 
joka saattaa johtua pääosin menetelmien välisestä erosta kulutuskuulien halkaisijan ja 
kiviainesrakeiden keskinäisestä suhteesta. Tähän viittaisi myös referenssikiviaineksella 
saatu hieman parempi tulos pienemmälle raekoolle. Kuitenkin kaikki testatut asfaltti-
rouheiden kiviainekset olivat lujuusluokkaa AN14 molemmilla tavoilla testattuina. Refe-

renssinäyte on vertailussa mukana ainoastaan eri lajikkeiden kuulamyllytulosten vertai-
lua varten. 
 
3. Litteys 
 
Litteydeltään kaikki testatut asfalttirouheiden kiviainekset olivat hyvämuotoisia ja luok-
kaa FI10. 
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4. Vedenimeytyminen 
 
Vedenimeytyminen täytti kaikilla testatuilla lajikkeilla normien vaatimuksen tuloksen ol-
lessa lähes sama kaikilla testatuilla tuotantoerillä. Tulostaso kaikilla kiviaineksilla oli vä-
lillä 0,2...0,4 %. 
 
5. Petrografia 
 
Petrografian tarkoituksena oli selvittää lähinnä vain kivilajien keskinäiset suhteet mene-
mättä tarkempaan mineraalikoostumukseen koska tiedettiin että asfalttimurske sisältää 
suunnilleen kaikkia normaalikäytössä olevia kivilajeja. Kiinnostuksen kohteena oli myös 
pehmeiden mineraalien osuus kiviaineksessa. Pääkivilajit ja pehmeiden mineraalien 
osuudet on mainittu taulukossa 1 ja tarkemmat kuvaukset liitteissä 35-46. 
 
6. Hienoaineksen liukoisuus suolahappoon 
 
Kolmesta koostenäytteestä määritettiin liukoisuus suolahappoon alle 0,063 mm:n hie-
noaineksesta menetelmäohjeen PANK 2405 -mukaisesti. Tarkoituksena oli selvittää 
suuruusluokkatasolla asfalttirouheen hienoaineksen kalkkifillerin tai kalkkifillerin tavoin 
käyttäytyvän muun mahdollisesti tartuntaa parantavan suolahappoon liukenevan emäk-
sisen kiviainespölyn pitoisuus. Liukoisuudet näissä kolmessa testatussa näytteessä 
vaihtelivat 11-21 painoprosentin välillä 
 
7. Tulokset koottuna lyhyesti 

 

 
 
 Tuusulassa, 04.12.2020 
 

 
 
 
 
 

Sami Similä 
 
 

S-K 1 S-K 1 U 1 U 2 U 2 U 3 U 3 Referenssi
alkuosa loppuosa koko tuotantoerä alkuosa loppuosa alkuosa loppuosa (puhdas AN7 kiviaines)

Sideainepitoisuus 4,03 4,48 4,49 4,42 4,65 -
Tunkeuma 42 31 - 17 27 25 41 -
Kuulamylly 8/11,2 10,8 11,2 10,7 11,0 10,6 4,6
Kuulamylly 11,2/16 13,0 12,7 13,1 11,5 12,3 5,1
Litteys 5 8 8 6 8 -
Vedenimeytyminen 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 -
Liukoisuus
     suolahappoon
Pääkivilaji Graniitti Graniitti Graniitti Graniitti Graniitti           kvartsi-
2. kivilaji Kiillegneissi Gabro Gabro Kiillegneissi Granodioriitti  maasälpäliuske
3.kivilaji Mafinen vulkaniitti Graniittigneissi Granodioriitti Granodioriitti Kiillegneissi
Pehmeitä
      mineraaleja

4,3% 8,7% 8,8% -

Kiillegneissi
Graniitti

Kvartsiitti

16,5% 10,9% 7,1%

21,1% 14,7% 10,8% - - -

4,99

12,2
12,0

6
0,3

-
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Bitumitutkimuksen raportti 

Developing the increase of use of the Recycled Asphalt Pave-

ment material in Finland - Quality control of the RAP pile with 

FTIR-ATR  

Michalina Makowska 

1. Introduction 

Based on the literature review conducted prior to the project few aspects related to 

the management of Recycled Asphalt Pavement (RAP) piles were identified, namely: 

- Lack of protection of pile from precipitation resulting in high moisture content, 

- Necessity to identify the change of bitumen rheological properties within the pile to 

assure correct asphalt type during production in high RAP containing mixtures, 

- Identification of changes in filler as an indicator for necessary additives or proxy to 

understand change in RAP material (trigger for testing bitumen). 

The goal was to test if water content and oxidation levels are similar at different lo-

cations within the pile, and is the pile aging during the storage over winter.  

1.1. How bitumen Penetration effect Asphalt type at different RC levels 

 

Currently specified testing frequency of Penetration from RAP is on the level of 1 

sample from 2000 tons. Using the Equation in Finnish Asphalt Specifications with 

the assumption that: 

1. Target of the Pen in the mixture containing RC is minimum 32 dmm and maximum 

60 dmm 

1.1. Retained minimum Pen in bitumen 70/100  is 32 dmm 

1.2. Retained minimum Pen in bitumen 100/150 is 43 dmm 

1.3. Retained minimum Pen in bitumen 160/220 is 60 dmm 

2. The admixture Pen is 47 dmm 

2.1. The value obtained in laboratory from extracting bitumen from fresh SMA16 mix-

tures on average 

2.2. It is assumed that bitumen content in admixture is the same as in RC 

3. Pen in RAP will be reduced due to heating by approximately 20% 

 Looking at the results of such simple calculation (see Fig 1) it becomes apparent that 

to assure that the Type Testing report is valid for example for AC16 70/100, the mini-

mum threshold penetration when using RC20 is 10 dmm, while when using RC50 is 28 

dmm. Using such calculations as an input during control of the production the fre-

quency of testing should be affected by the design content of RC.  
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 Figure 1. Calculated allowed range of Penetration after extraction from RAP for mix-

ture to fulfil criteria set for 70/100 binder when different percentages of RC material 

are used in the asphalt mixture. The green box underlines the threshold limits during 

the control of the lowest Penetration in the pile at different RC contents. 

 

2. Materials 

Aalto University participated in the project analyzing fines and bitumens extracted 

from Recycled Asphalt Pavement piles. The nomenclature used in hereby report is 

adhering to the suggested nomenclature as visible in Table 1: 

 

Table. 1 Samples 
Näytetunnus Perustiedot 
Rouhe 1 Asfalttipalakasasta kesäkuun aikana murskattu ke-

rätty rouhe-erä 
Rouhe 2 Asfalttipalakasasta syyskuun aikana murskattu ke-

rätty rouhe-erä. 
Rouhe 3 Asfalttiasemalla oleva rouhekasa (AN7) 
Rouhe 4 Heinäkuussa 2020 jyrsitty SMA päällyste (AN7) 
Bituminäytteet Rouhenäytteistä uutetut näytteet sekä xx  

  
2.1. Rouhe 1 

The RAP material was delivered to Aalto University in May 2020 and was accompa-

nied with a sample of extracted bitumen.  

 

2.2. Rouhe 2 

The RAP material was delivered to Aalto University in August 2020 and was accom-

panied with a sample of extracted bitumen.  

 

2.3. Rouhe 3 
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The RAP material was collected by Aalto University (AU) staff on 23.9.2020 from the 

pile in parallel with sampling performed by Tampere University of Technology labor-

atory (TUT). The locations 1S-4S are respective sampling sites chosen by TUT. The lo-

cation of the pile in the plant and sampling sites within the pile are visible in Fig 2. 

The pile is managed according to FIFO principle (first-in-first-out) and the pile is 

opened from left to right (in Fig 3) or from location 1 to 4. Before sampling, some ma-

terial was removed already for production (compare Fig 3 and Fig 4), but it was dis-

closed that majority of the pile will be stored over the winter and pile opening is to 

be continued in Spring 2021.  

 

The pile Rouhe 3 was not covered from influence of environment, especially precipi-

tation. The samples were collected into the waxed carton and closed in plastic bag to 

prevent evaporation of the water from the sample during storage and transport.  

 

Samples were collected  

- From the surface – suffix -S 

- From about 10 cm depth in the pile – suffix 10 

- From about 20 cm depth in the pile – suffix 20 

- From the height of approximately 2 m – suffix -AY (Ylös) 

- From the height of approximately  0.5 m – suffix -AA (Alas) ( see Fig 5)

 
 Figure 2  The Rouhe 3 RAP pile indicating the sampling locations with arrows – from 

left to right 1, 2, 3 and 4. 
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 Figure 3 Location 1 of sample collection visibly in recently opened end 

 
 Figure 4. Sampling location 2 in the Rouhe 3 pile. 
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 Figure 5. Sampling location 4 in the Rouhe 3 pile. 
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2.4. Rouhe 4 

The samples were collected by TUT, packed into the zip bags in amount of approxi-

mately 1 kg and delivered to AU for testing.  

It was disclosed to AU that the pile was originally under roof or coverage.  

 

2.5. Bitumen samples 

Bitumen samples after extraction and recovery were delivered to AU by MITTA OY. 

Each sample was accompanied with a portion (up to 1 kg) of RAP material from the 

same location to allow testing using the Small Volume Extraction procedure. The bi-

tumen and RAP samples were then stored in the fridge to prevent aging in labora-

tory.  

 

 Table 2. The list of the bitumen samples delivered to AU with reported Penetration 

values. 

Sample 

name 

Penetration [1/10 

mm] 

Remark 

KH-1 21 The RAP material used during initial 

phase of the project for trial and error, 

and development of the method. Not 

enough RAP material later to use it in the 

study. But bitumen considered. 

VAR-1 21 The RAP material used during initial 

phase of the project for trial and error, 

and development of the method. Not 

enough RAP material later to use it in the 

study. But bitumen considered. 

Y 28  

U2TE1 17  

U2TE2 27  

U3_A 25  

U3_L 41  
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3. Methods 

In order to allow for more frequent quality control of bitumen and fines within large 

RAP piles a faster and less labourful methodology would be desired.  

Currently the process involves:  

- Drying of the sample 

- Extraction with sieving 

- Recovery of the bitumen 

- Measurement of Penetration  

- Measurement of Hydrochloric acid solubility.  

All of those processes can amount to more than a day of laboratory work per sample 

and it is understandable that increasing the number of tests would affect the price of 

the final mixture.  

It was proposed that a Small Volume Extraction could allow for more frequent moni-

toring of the pile, in order to identify the regions in the pile of significantly large dif-

ference – allowing for risk evaluation for the final process. Those exceptional sites 

along the pile could then be chosen for more detailed and laborious analysis.  

The Fig 6 presents a schematic of proposed faster methodology. 

 
 Figure 6. Schematic of the procedure of small volume extraction. 

 

The RAP sample is 

- Sieved to divide the material below and above 0.125 mm 

- 3 g of fines passing that sieve are inserted into the vial and submerged  in 

about 7-8 ml of DCM 

- The vial is closed with a sept (preventing the evaporation of DCM) 

- Gentle shaking is applied to encourage transfer of bitumen into the liquid 

and the sample is left for about 10 minutes 

- Afterwards the vial is inserted into the centrifuge and 40 rpm for 10 

minutes is applied 

From such processed sample, using the syringe and puncturing through the vial’s 

sept a sample of bitumen in DCM (about 10 µl) can be collected and applied onto the 

prism of the Fourier Transform Infrared device with Attenuated Total Reflectance 
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tool (FTIR-ATR). After the prism is covered non-transparently with the bitumen layer 

(about 5-10 µl depending on concentration of bitumen in RAP) the spectra of bitumen 

solution can be collected.  

It was established that the minimum of 10 minutes is required to allow for evapora-

tion of DCM from the prism to achieve good quality spectra of bitumen.  

Afterwards, the bitumen solution from vial can be poured away or removed by 

means of larger syringe through sept. The fines remaining on the bottom of the vial, 

can be gently pulverized with spatula after drying, and also tested with FTIR-ATR.   
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4. Results related to mineral filler 

It was of interest to estimate if the material in the pile of RAP changes in terms of 

mineralogy of filler. For this reason the test of Hydrochloric Acid Solubility Test 

(HAST) is usually used. Using the relationship derived based on data obtained in pre-

vious projects (Pellinen&Makowska 2018, see Appendix 1), the calculations were per-

formed after the IR measurements were performed on the fines dried after the SVE 

(see Table 3 and Fig 7). 

 

 Table 3. Results of predicting HAST levels in samples from Rouhe 4 based on calibra-

tion curve from Pellinen&Makowska (2018). 

Sample 
name 875 997,5 ratio HAST_pred 

HAST_pred_av 

sample10_ 0.03491 0.05352 0.65229 17.6 

12.5 

sample10_ 0.02137 0.03711 0.57568 12.1 

sample10_ 0.02645 0.05151 0.51336 7.7 

sample11_ 0.01792 0.03555 0.50417 7.0 

5.9 

sample11_ 0.01741 0.03655 0.47628 5.0 

sample11_ 0.02097 0.04335 0.48382 5.6 

sample12_ 0.02748 0.05387 0.5102 7.4 

3.0 

sample12_ 0.01974 0.04839 0.40796 0.1 

sample12_ 0.02197 0.05132 0.42808 1.6 

sample13_ 0.03232 0.05691 0.56781 11.6 

10.6 

sample13_ 0.03746 0.06633 0.56468 11.4 

sample13_ 0.03511 0.06605 0.53167 9.0 

sample14_ 0.03944 0.07296 0.54052 9.6 

4.4 

sample14_ 0.02445 0.05341 0.4578 3.7 

sample14_ 0.02055 0.05069 0.40535 -0.1 

sample15_ 0.01657 0.03306 0.50104 6.8 

3.1 

sample15_ 0.01306 0.03215 0.40628 0.0 

sample15_ 0.0213 0.04825 0.44154 2.5 

sample16_ 0.0227 0.04066 0.5583 10.9 

7.9 

sample16_ 0.01985 0.04359 0.45538 3.5 

sample16_ 0.03089 0.05765 0.53574 9.3 

sample7_t 0.02616 0.04535 0.57696 12.2 

8.9 

sample7_t 0.03709 0.0637 0.58227 12.6 

sample7_t 0.01993 0.04628 0.43075 1.8 

sample8_t 0.02045 0.04306 0.47496 4.9 

2.7 

sample8_t 0.01703 0.0432 0.3943 -0.9 

sample8_t 0.02781 0.05984 0.46467 4.2 

sample9_t 0.0173 0.03088 0.56027 11.0 

2.2 

sample9_t 0.01108 0.02809 0.39455 -0.8 

sample9_t 0.01328 0.03742 0.35476 -3.7 
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Figure 7. Spectra of one of the fines from Rouhe 4. 

The Rouhe 4 has quite low predicted calcium carbonate levels using this technique. 

However, qualitatively it is visible that there is small content of CacO3, because the 

peak at 875 cm-1 is visible. It seems that the material is relatively homogenous. For 

comparison, analysis of the Rouhe 3 revealed quite large differences between sam-

ples (see Table 4 and Fig 8). 

 

The difference between U2TE1 and USTE2 predicted HAST may be coming from con-

tent of soft mineral. Those are biotites and other HCL soluble compounds as well. 

The UTE2 has lower content of those by 3%, so perhaps “measured” HAST was lower 

because of those soft minerals. The peaks from limestone look actually very similar 

in all samples in Rouhe 4 - Present but not in a large quantity. The relationship de-

rived in Appendix is having the R2 f 0.86, and this may contribute to some deviation of 

the prediction as well.  

 

Nevertheless, the content of calcium chloride was observed to be significantly dif-

ferent when analyzing the Rouhe 3, both in terms of predicted HAST and visible in-

tensity of peak on the spectra of fines (Fig 9 and ?). The sampling site 3 on that pile 

had a significantly higher calcium carbonate content with estimated CaCO3 on level 

of 30.86-31.30%.  
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Table 4. The results of HAST prediction from infrared analysis of fines for Rouhe 1, 

Rouhe 2 and Rouhe 3. 

Sample 
name 

 
875 997,5 ratio 

HAST_pre
d 

HAST 
measured 

U2TE2 
Rouhe 1 0.03421 0.05353 0.63908

0889 
16.69 10.8 

U2TE1 
Rouhe 1 0.05967 0.09725 0.613573

265 
14.86 14.7 

Y 
Rouhe 2 0.07305 0.10192 0.716738

619 
22.26  

1S 
Rouhe 3 0.10829 0.14362 0.754003

621 
24.93  

1S 
Rouhe 3 0.06427 0.09527 0.674609

006 
19.24  

2S 
Rouhe 3 0.03753 0.05371 0.698752

56 
20.97  

3S 
Rouhe 3 0.21849 0.25923 0.84284

2264 
31.30  

3S 
Rouhe 3 0.21394 0.25568 0.836749

061 
30.86  

4S 
Rouhe 3 2.09E-02 3.83E-02 0.546095

586 
10.02  

4S 
Rouhe 3 1.99E-02 3.83E-02 0.519717

942 
8.13  

1aa 
Rouhe 3 0.0297 0.05384 0.551634

473 
10.42  

1aa 
Rouhe 3 0.02519 0.0393 0.64096

6921 
16.82  

4aa 
Rouhe 3 0.0386 0.07561 0.510514

482 
7.47  

4aa 
Rouhe 3 3.19E-02 6.80E-02 0.46940

2766 
4.52  

4ay 
Rouhe 3 2.27E-02 4.08E-02 0.556890

633 
10.80  

4ay 
Rouhe 3 0.02697 0.04627 0.58288

3078 
12.66  
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 Figure 8. The HAST levels predicted by means of FTIR analysis 
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 Figure 9. The qualitative analysis of the FTIR spectra of fines after the SVE (small 

volume extraction) indicating that location 3S on the pile in Rouhe 3 is containing sig-

nificantly more calcium carbonate than other locations investigated. 

 

5. Moisture content in the RAP 

 

During the preparation of samples for SVE, the samples of RAP were not dried in the 

oven, in order to avoid the oxidation of bitumen in convection oven at higher temper-

atures. The RAP samples were stored in sealed plastic bags after collection from the 

piles.  

 

Separately a portion of sample of between 200-400 g of RAP was dried in the oven 

to establish the moisture content. This sample was not used in further infrared anal-

ysis.  

 

The results from Rouhe 4 and Rouhe 3 are interestingly different. Rouhe 4 is on aver-

age containing much lower amount of moisture (0.7-2.4%). The samples in Rouhe 3 

have a variable moisture on the level of 0.3-5.6%. According to Polish asphalt speci-

fications, the RAP containing 5.6% of moisture is discouraged for use at percents 

higher than 10% in the asphalt mixture as it would require too high increase of tem-

perature of aggregate when used in the cold-feed system, and can be a hazard due 

to the pressure build up upon heating in the drums (Fig 10). 
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There is a difference in moisture level on the surface of pile and in depth of pile in 

Rouhe 3, but the pattern is elusive with such small sample size. What is worth noting, 

is that sampling site 3 in Rouhe 3 has limestone, higher moisture content and appar-

ently slighthly different bitumen (as will be discussed in following sections).  

 

 Table 5. Water content in samples received from Rouhe 4. 

 

Sam-

ple No. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Water 

con-

tent 

[%] 

1.2 1.7 1.4 1.6 1.2 0.7 1.1 2.4 1.5 1.4 1 1.6 1.8 2.2 1.4 1.9 

 

 Table 6. Water content in the samples collected from Rouhe 3 pile, where 1 S stands 

from location 1, sample close to surface of pile and 1_10 is after removing approxi-

mately 10 cm into the pile, 1AY and 1AA refer to the same location 1 but samples taken 

from higher in the pile (ylös) and lower in the pile (alas). 

 

Sample 

name 

1S 2S 3S 1_10 2_10 3_10 4S 4AA 4AY 1AY 1AA 

Water 

content 

[%] 

0.6 2.1 4.5 3.8 3.6 5.6 3.5 3.0 2.0 0.3* 0.3 

*Punched bag, may have dried in lab 



Väyläviraston julkaisuja 39/2021 Liite 4 / 15 (32) 

 

 
 Figure 10. The upper frame presents a predicted increase of virgin aggregate temper-

ature (x axis) to achieve final asphalt mixture temperature (y axis) adding the cold 

RAP for 0% of moisture, while the lower frame indicates what should be the increase 

of virgin aggregate temperature at desired RC levels for certain percents of moisture 

recorded in RAP. Original tables are presented in Polish asphalt specifications. 
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6. Bitumen analysis 

After the samples were dissolved and centrifuged a layered formation was observed. 

Some samples, contained a substantial amount of moisture. This moisture was not 

removed prior to Infrared analysis, in order not to oxidize bitumen during drying op-

eration. As a result, the material in vial had three layers: fines in the bottom, DCM 

with bitumen in the middle of the vial and a bubble of water on the surface. Water 

has a lower density than DCM and apparently has limited solubility in the solution of 

DCM and bitumen. It was assumed that perhaps water would blend in with bitumen 

and DCM and contribute to the overall spectra in its own specific regions. However, 

this was not observed.  

 

For this reason it is important to insert the needle of syringe below the bubble to as-

sure that bitumen and DCM are taken into the analysis and water does not contrib-

ute. 

 
 Figure 11. Bubble of water visible in the Small Volume Extraction, which then can con-

tribute to the spectra of bitumen and fines as material is not dried before extraction. 

 

The spectra of bitumen depends on the concentration of bitumen in DCM and amount 

of droplets applied onto the prism. During the optimization phase the satisfactory 

drying speed to intensity of the spectra was found when 2 g of RAP material passing 

2 mm sieve was dissolved in 8 ml of DCM. After the centrifuging 5 µl were applied in 1 
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µl steps and allowed the DCM to evaporate. The first spectra was collected soon af-

ter application, and for samples after optimization approximately aftern10 minutes 

from end of application.  It is udnerliend that this optimization worked for samples at 

hand of particular bitumen content in fines. The user may need to adjust the RAP 

amount and droplet amount in procedure depending on the bitumen content in RAP. 

The objective is to obtain a layer of bitumen on the prism which does not allow the 

operator to view the red light going through the prism, i.e. full coverage of prism be-

fore measurement.  

 

6.1. The difference between recovered and SVE sample spectra 

 

The sample of recovered bitumen was measured as is for comparison with obtained 

extracts and a difference in baseline was observed between recovered and SVE sam-

ples. The majority of difference was observed in the far IR region (800-400 cm-1), 

which is consistent with the heavy metal compounds.  

 

It was plausible that some fines were present during the extraction and recovery. 

The sample of recovered bitumen was redispersed in the DCM and centrifuged simi-

larly as SVE samples. The spectra of such purified bitumen was more consistent with 

other SVE extracts. After removing the liquid from the vial, it was observed that 

some solid particles in fact remained at the bottom of vial after centrifugation. The 

measurement of those fines revealed that their spectra was consistent with typical 

silica containing minerals (Fig 12).  

 
 Figure 12. The effect of residual fines on the spectra. 

 

The effect of DCM on spectra 

As the sample of bitumen from SVE is applied in a form of solution of bitumen in 

DCM, the resulting spectra is having signals characteristic not only for the bitumen 

but also for the DCM. However, the DCM itself is not necessarily having peaks which 

would overlap with the crucial markers of aging in the bitumen spectra. For this rea-

son it became interesting to see if the aging index is relatively independent of the 

DCM content.  

Unfortunately, it seems that the effect of DCM is visible. Following the Lambert-Beer 

absorption law it is assumed that as the concentration of bitumen changes in the ap-

plied droplet as the DCM evaporates (its concentration lowers towards zero), the 

spectra of bitumen becomes more intensive (see Fig 13). Part of this observation may 
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additionally originate in the fact that DCM and bitumen may have different refractive 

index than just bitumen. This has not been established within the hereby project. Re-

gardless, such behavior would affect to aging indexes calculated using total area of 

peak under the curve, and make them DCM content dependent (Hofko et al. 2017). In 

order to minimize the effect of the DCM, a different index calculating methodology 

was used Zofka et al (2014). 

 

 

 

 
 Figure 13. The spectras of sample 6 from Rouhe 4 measured just after application 

(upper frame), 6 minutes afterwards (middle frame) and 12 minutes afterwards 

(lower frame) indicating the DCM peak intensity decrease over time of evaporation 

(around 728 cm-1 and 1375 cm-1) and increase of bitumen related spectra. 
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6.2. The calculation of aging indexes 

 

During oxidation of bitumen multiple areas of the spectra are changing. However, the 

effect does not happen simultaneously in time. The most vivid regions with increase 

of absorbance intensity and evolution of peaks not present in the raw bitumen are 

known as sulfoxyl (hereby used range 1104-917 cm-1) and carbonyl (hereby used 

range (1732-1665 cm-1) peaks (see kuva 23). At the same time the aromaticity of the 

system increases, but the peak (hereby characterized between 1665-1521 cm-1) is 

also present in the raw bitumen at lower intensity of absorbance. It has been pro-

posed that the most stable peak during aging is related to the methyl group presence 

(-CH3), but the resent time derived analysis demonstrated that there are in fact 

small changes in intensity of absorbance in that region as well. Nevertheless the me-

thyl group related peak (hereby defined between 1521-1394 cm-1) is often used as a 

reference for the changes observed in different region of the spectra and such ap-

proach was adapted in below calculations.  

 

The spectra with marked regions of interest is presented in kuva 23. The area of the 

peaks was determined by calculating the total area below the peak and withdrawing 

the area created by straight line baseline between wavelengths specified as begin-

ning and end of the respective peak. The area considered as the area of the peak in 

further calculations is marked with color in kuva 23. 

 
 Figure 14. The mathematical representation of the values used for the calculation of  

indexes, where red peak is defined as sulfoxyl area, orange as aromatic area, green 

as methyl group area and blue as sulfoxyl peak area.  

 

The aging indexes presented further were defined as carbonyl index (I_CO), sulfoxyl 

index (I_SO) and aromatic index (I_AR) according to below formulas: 

I_CO=A_CO/A_CH3 

I_SO=A_SO/A_CH3 

I_AR=A_AR/A_CH3,  

Where A_CO, A_SO, A_AR and A_CH3 are respectively areas of carbonyl, sulfoxyl, ar-

omatic and methyl group related peaks.  
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6.3. The choice of spectra for the analysis of results 

 

The first material that was analysed during optimization stage was coming from 

Rouhe 1 and 2. To compliment the material obtained via the SVE, the recovered bitu-

men was also analyzed, as well as redispersed in similar way as during the SVE pro-

cess. After application on the prism it was observed that with evaporating DCM, dur-

ing the first 10 minutes from application the biggest change in spectra occurs and is 

significantly affecting the indexes computed from spectra.  

 

After 10 minutes the changes in the spectra due to evaporation are more subtle and 

the final value of index is reached asymptotically with time. The minimum of 10-15 

minutes is advised to wait before application and collection of the spectra used for 

calculation. Of cruse collecting spectra just after application is a good practice to es-

tablish the starting spectra and the starting concentration of DCM in sample. How-

ever, this initial spectra should not be later used in the analysis as it is subjective to 

the operator skills.   

 

The Fig 15 to Fig 23 present all of the spectra collected from bitumens tested. It can 

be observed that the biggest influence is inflicted on the I_SO numerical value by 

DCM presence. The Numerical value of I_SO decreases for up to 50% after evapora-

tion of DCM. The other indexes are affected by just few percent. However, the I_SO 

index during typical aging of bitumen increases during the short term aging and then 

remains on similar level. Therefore it is expected that it will not be a significant indi-

cator of progress of aging. The I_CO is expected to be more discriminative. Neverthe-

less, the I_SO intensity may be helpful in recognizing different origins of binders. 

 

For some samples the spectra was taken every 3 minutes to follow the evaporation 

with time, for some samples after optimization phase the interval was increased to 6 

minutes, and in the end the sample was measured after minimum of 10 minutes from 

application.  

 

In Fig 15 to Fig 23 the spectra with high content of DCM was removed from analysis 

and it becomes more apparent that once the sample dries the results are more re-

peatable.  

  



Väyläviraston julkaisuja 39/2021 Liite 4 / 21 (32) 

 

 

 
 Figure 15. Carboxyl and sulfoxyl index for samples obtained from Rouhe 1 and 2 (the 

arrow indicates the timeline and towards which result the sample was dried of DCM 

signal). 
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 Figure 16. Aromatic index from samples obtained from Rouhe 1 and 2 (the arrow indi-

cates the timeline and towards which result the sample was dried of DCM signal). 
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 Figure 17. Carbonyl and sulfoxyl index obtained from Rouhe 3 (the arrow indicates 

the timeline and towards which result the sample was dried of DCM signal). 
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 Figure 18. Aromatic index obtained from Rouhe 3 (the arrow indicates the timeline 

and towards which result the sample was dried of DCM signal). 
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 Figure 19. Carbonyl and sulfoxyl index obtained from Rouhe 4 (the arrow indicates 

the timeline and towards which result the sample was dried of DCM signal). 
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 Figure 20. Aromatic Index obtained from Rouhe 4 for all samples (the arrow indicates 

the timeline and towards which result the sample was dried of DCM signal). 
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 Figure 21. The carbonyl, sulfoxyl and aromatic index calculated based on almost dry 

spectras from Rouhe 4. 
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 Figure 22. The carbonyl, sulfoxyl and aromatic index calculated based on almost dry 

spectras from rouhe 1 and 2. 
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 Figure 23. The carbonyl, sulfoxyl and aromatic index calculated based on almost dry 

spectras from rouhe 3. 
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6.4. Analysis of bitumens using SVE+IR 

 

The analysis can be accompanied by the Penetration readings presented in for Rouhe 

1 and 2 However, the actual number of samples measured using SVE and Penetration 

was 4, which is unreliable in terms of deriving correlation. The results may be indica-

tive, but a conclusion behind justifiable doubt cannot be provided.  

What can be observed is that: 

-  U and Y RAP materials come from different parts in Finland. Bitumen characterized 

by SVE+IR also indicates that Y bitumen differs from U bitumens, especially wit-

nessed by I_SO.  

- U3_A and U3_L extracted and recovered bitumen give extremely similar results in 

terms of levels of oxidation of bitumen, but their Penetration differs from 25 to 41.  

- U2TE1 and U2TE2 also give similar oxidation indexes as witnessed by infrared I_SO 

and I_AR, but their Penetration values are 17 and 27, respectively 

- U2TE2 has lower oxidation level as described by the I_CO, which stays in agreement 

with lower Penetration in comparison to U2TE1 

More samples is needed for deriving proper correlation between rheology of bitumen 

in RAP and oxidation level witnessed in the sample.  

 

Using the SVE analysis combined with IR and aging indexes for Rouhe 3 (Fig  ) we can 

conclude that oxidation level on the surface of the pile in the sampling place 1 and 2 

are higher than about 10 cm beneath the surface as witnessed by I_CO and I_AR, but 

not by I_SO. This could be predicted considering the exposure to air on the surface 

and pronounced possibility of oxidation as a result of interaction with environment 

when on pile. The I_SO is expected to reach a maximum intensity of absorbance at 

some point during aging of bitumen, and afterwards only I_CO and I_AR are expected 

to increase.  

The effect is somewhat different in place 3. However, it is worth underlining from 

previous fine analysis that the material in place 3 was different in terms of mineral-

ogy as well.  

 

Looking at the data from sampling sections 1, 2 and 3, it could eb suggested that bitu-

men properties in section 3 should be established to evaluate if the bitumen is of the 

same property in case the RAP material is to be used at higher percentages in final 

asphalt mixture.  

 

In terms of Rouhe 4, the samples 1, 2, 3, 7 and 11 are characterized by a similar level 

of oxidation witnessed by I_CO, I_AR and I_SO and are expectedly more oxidized than 

the other samples taken into the analysis from that pile. Especially sample 5 and 16 

are characterized by a significantly lower oxidation level I terms of carbonyl and aro-

matic content. Within the pile, the two mentioned above groups of samples should 

constitute the opposites in terms of rheology (according to the previously derived 

relationships in literature which link increase of carbonyl and aromaticity with in-

crease of viscosity).  
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Appendix 1.  

Relationship between HAST and Intensity of absorbance measured from fines 

with ATR-IR 

Table 7. The data to derive correlation between FTIR results of fines and Hydrochloric 

acid solubility (HAST) measured from those fines (data from REMIX project) 
Sample 
name I_875 I_997.5 I875/I_997.5 HAST 

1A1 0.10502 0.09988 1.0514 48 

1A4 0.10005 0.09801 1.02077 49.1 

1B4 0.11037 0.1087 1.0154 48.3 

1B6 0.12193 0.1185 1.02899 46.7 

1F4 0.14872 0.14681 1.01302 47.8 

1F5 0.14008 0.13523 1.03587 47.3 

1G3 0.12572 0.12071 1.04148 46.6 

1G6 0.13054 0.12029 1.08522 47 

2A1 0.12052 0.14993 0.80385 23.1 

2A5 0.07467 0.09427 0.79207 23.6 

2B1 0.10571 0.1371 0.771 21.6 

2B2 0.09459 0.12327 0.76731 17.4 

2C3 0.10836 0.14235 0.76125 18.6 

2C5 0.10929 0.14505 0.75346 24.2 

2D2 0.11493 0.1411 0.81455 21.5 

2D3 0.12631 0.14521 0.86987 26.7 

2F1 0.1245 0.14313 0.86984 32.6 

2F4 0.13595 0.15819 0.85943 32.7 

2G1 0.09935 0.11799 0.84198 33.5 

2G3 0.10587 0.12306 0.86037 31.5 

3A2 0.09903 0.1273 0.77793 27.1 

3A5 0.12778 0.15554 0.82153 30.1 

3B1 0.11165 0.12019 0.92893 36.5 

3B5 0.11894 0.131 0.90791 32.6 

3F4 0.14353 0.14297 1.00391 41.1 

3F5 0.1192 0.11852 1.00573 41.9 

3G1 0.11462 0.12757 0.89849 33.8 

3G4 0.10683 0.12607 0.84736 34.3 

4A1 0.09188 0.15776 0.58243 15.5 

4A6 0.05696 0.09378 0.60739 11.7 

4B2 0.09943 0.1691 0.58802 17.6 

4B3 0.08281 0.13971 0.59275 16 

4F3 0.11041 0.14846 0.74366 30.5 

4F4 0.11859 0.15652 0.75765 32 

4G1 0.10817 0.15933 0.67887 23.7 

4G2 0.10008 0.14639 0.68367 24.5 
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The data obtained during the REMIX project was plotted (Fig 24) and a linear rela-

tionship was obtained between the ratio of intensity of calcium carbonate indicative 

peak maximum (I_875 cm-1) and silica indicative peak maximum (I_997 cm-1). The 

samples corresponding to 11-17 HAST% were not having the peak characteristic for 

CaCO3. This is related to the solubility in HCl of any aggregate fines, while the ratio 

then describes the ratio recorded from the SiO2 peak shoulder to maximum of peak.  

 

The relationship derived from data is used further in calculation and prediction of 

HAST values for fines tested using SVE+IR was: 

HAST_pred =  71.68526  *   (I_875/I_997)   -   29.12517 

 
Figure 24. The correlation derived from the data provided in the Pellinen&Makowska 

(2018). 

 



ISSN 2490-0745 
ISBN 978-952-317-877-9
www.vayla.fi


	Asfalttirouheen laatuvaatimusten kehittäminen
	Tiivistelmä
	Sammanfattning
	Abstract
	Esipuhe
	Sisältö
	1 Johdanto
	2 Asfalttirouheen käytön nykytila
	2.1  Asfalttirouheen saatavuus
	2.2  Asfalttirouheen laatuvaatimukset ja testaus
	2.3  Bitumin laatu
	2.4  Asfalttirouheen murskaus ja käsittely asfalttiasemalla

	3 Näytteet ja laboratoriotutkimukset
	3.1  Näytteet
	3.2  Näytteiden esikäsittely ja testausmenetelmät

	4 Laboratoriotutkimusten tulokset
	4.1  Asfalttirouheiden perustiedot
	4.2  Referenssikiviainesten tutkimustulokset
	4.3  Asfalttirouheesta uutetun kiviainesten tutkimustulokset
	4.3.1  Kuulamyllytulokset
	4.3.2  Mineraalikoostumus
	4.3.3  Kuumennuksen vaikutus asfalttirouheesta talteen otetun kiviaineksen ominaisuuksiin

	4.4  Bitumin tutkimustulokset
	4.4.1  Bitumin laatu ja vanheneminen
	4.4.2  Rouheen vesipitoisuus
	4.4.3  Hienoaineksen laatu


	5 Yhteenveto ja johtopäätökset
	6 Jatkotoimenpiteet– ja tutkimustarpeet



