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Tiivistelmä 

Testlssä selvitettlin  kanden valmistajan  (Vammas  ja Sloper) tiehöylän 
 terän kallistuksen säätöautomatilkkaa  ja  niihin kuuluvien elektronis-

ten kaltevuuden osoittimlen toimintaa  ja  soveltuvuutta tlelaitoksen 
töihin. Mlttarit testattiln kenttäkokein Hyrynsalmella  ja Paimiossa 
Vammaksen ja  Lännen tiehöylissä. 

Terä,nsäätöautomatiikan  käytöllä saadaan tarvittava tarkkuus kalte-
vuuksille  ja laadullinenkin  lopputulos  on  parempi  mm. nopeampana 
työsuorituksena  ja vähälsempinä höyläyskertoina.  

Terän kallistuksen säätöautomatlikat ohjaavat tiehöylän vasemman 
nosto-/laskusylinterin korkeusasemaa annettujen kaltevuus %-yksl

-kölden  mukaisesti. Automatiikan ollessa pois päältä, automatiikan 
näyttölaltetta  vol  käyttää pelkkänä kaltevuusmittarina. 

Molemmat  testatut  laitteet toimivat pääosin vaaditulla tarkkuudella 
(+-  0,5  %-yksikköä), joskin Vammaksen automatlikka, jonka toiminta 
perustuu yhden mittausanturin tulokseen, vaatii kuijettajalta enem-
män seurantaa, koska yksi mittausanturl ei huomio! kaikkia kaltevuu

-teen  vaikuttavia muutostekijöitä. Sloperin mittarissa toiminta perus-
tuu neljään mittausanturlin, jolloin mittaustulos oli  testin  mukaan 
tarkempi suurilla höyläyskulmilla  ja  suurissa pituuskaltevuuksissa. 
Sloperin hinta  on  lähes kaksi kertaa suurempi kilpailijaan nähden 
(Vammas). 

Yksi anturi (Vammas) riittää kertomaan 'peruskohteissa oikean kalte-
vuuden riittävän tarkasti, mutta vaativissa erikoiskohteissa, tarvitaan 
neljän anturin (Sloper) antamaa tarkempaa tietoa. 

Terän kallistuksen säätöautomatllkka  on  varteenotettava vaihtoehto 
sellaisiin tiehöyliin, joita käytetään kunnossapidon ohella kesäaikana 
pääosin rakennustoimialalla  mm. rakennekerrosten  teossa  ja  päällys-
tepohjien viimeistelyssä. Halvemmat mittarit riittävät pelkkään kun-
nossapitohöyläykseen  (mm. Silva Marine,  mekaaninen kaltevuu-
denosoitin, TIEL:n tutkimustiedote  1/90)  

Pelkässä kunnossapitohöyläyksessä terän kallistuksen säätöautorna-
tilkan tarve  on  vähäistä, joskin siihen kuuluvan  elektronisen kalte-
vuudenosoltuksen  käyttö pelkkänä kaltevuusmittarina puoltaa paik-
kaansa. Teränsäätöautomatiikka toimii parhaiten  alle  7 km/h höyläys

-nopeuksilla. 

Terän kallistuksen säätöautomatllkan kestävyydestä ei saatu lyhyeh
-kön  tutkimuksen aikana selvyyttä, mutta automatlikassa käytettävistä 

mittausantureista  on  ennestään positiiviset kokemukset. 
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1  TUTKIMUKSEN TARKOITUS  JA  TAVOITE 

Laatuvaatimusten kiristyminen rakennus-  ja  kunnossapitohöyläykses
-sä  sekä monitolmlkuijettajien lisääntyminen  on  lisännyt tiehöylän 

automatisoinnin tarvetta.  Tien  pinnan  kaltevuuden saaminen oikeaksi 
asettaa uusille tiehöylien kuu ettaj ilie yhä tiukemmat arnmattitaitovaa-
tlmukset. Erityisesti kantavan kerroksen valmis  pinta  tulisi saada 
normien edeliyttärnään kaltevuuteen, +-  0,3  %-yksikön tarkkuudella. 

 Ko.  tarkkuus  jää  käytännössä usein saavuttamatta. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli seMttää markkinoilla olevien kotimais-
ten tiehöylävalmistajien kehittArnien  terån  kallistuksen säätöautoma-
tilkkojen  ja  niihin kuuluvien elektronisten kaltevuusnäyttöjen toimi-
vuus, tarkkuus, soveltuvuus  ja  käyttökeipolsuus tielaitoksen  töissä. 

Markkinoilla olevista mittareista tutkittiin kahta  mittaria,  Vammas  ja 
 Sloper. Kaltevuusmittareita  on  kehitetty yhä enemmän automatiikal-

taan siten, että kaltevuuden asetuksen jälkeen tiehöylä huolehtii itse 
asennetusta kaltevuudesta. 

Tiehöylien kunnossapidon kesätöiden  tutkimuksen yhteydessä  (1990) 
on  tutkittu  Spectra Physics -kallistusautomatiikkaa,  mikä perustuu 
lasertekniikkaan. 

Tiehöylien kaltevuusmlttareista  on  ilmestynyt edellinen tutkimus 
 1990,  missä tutkittiin mekaanisla  ja  elektronisia kaltevuusmittareita, 

tutkimustiedote  1/90.  

Tutkimus kuuluu resurssihallinnon toimeksiantothin, jotka liittyvät 
laitehankintoihin. Tilaajan puolelta tutkimuksessa  on  ollut mukana 

 Paavo  Paananen. Tutkimusraportin  on  laatinut Antti PiirainenTky:stä. 
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2 VAMMAS TERAN KALLISTUKSEN SÄÄTÖAUTOMA-
TuKKA JA  ELEKTRONINEN  KALTEVUUDENOSOITIN  

2.1  Testausaika  ja  -paikka 

Testaus tapahtui  14. - 16.10.1991 Hyrynsalmen tmp:n  alueella. Kalte-
vuusmlttari oli sijoitettu Vammas RG -17  A:n. Kuijettajana testauksen 

 ajan toimi  Alpo  Romppainen. Tutkijoina olivat Antti Piiralnen/Tky  ja 
 Martti Heikkinen/Oky.  

2.2  Terän kallistuksen säätöautomatiikan  ja elektronisen 
kaltevuudenosoittimen  rakenne  ja  toiminta 

Kaltevuusmittarin  toimintaa ohjattiin yhdestä mittausanturista, mikä 
oli sijoitettu kääntökeskiöön. Mittausanturista tieto välittyy höylän 
ohjaamossa olevaan ohjausykslkköön, mikä taasen antaa käskyt 
tarvittavan kaltevuuden hakemiseksi vasemman nostosylinterin 
hallintaventtiilistölle. Säätöjä voi muuttaa kaikissa ajotilanteissa, 
vaikka automatiikka  on kytkettynä.  Oikealla nostosylinterillä säädettä-
essä automatiikka korjaa myös vasenta sylinterlä, mutta hitaasti. 
Saman aikaisesti voi säätää myös vasenta nostosylinteriä. Säädön 
jälkeen automatiikka hakee oikean kaltevuuden. 

Nostosylinterissa  oleva paineanturi laukaisee automatilkan pois päältä, 
kun  se  saavuttaa tietyn paineen  mm.  kovan  tien vuoksi. Järjestelmän 
avulla saavutetaan oikea  "veto" telipään pyörille,  eli renkaat eivät pyöri 
tyhjää emäterälle tulleen lilka kuormituksen takia, koska automatlikka 
kytkeytyy pois päältä. Samallajärjestelmä toimii ns. kaatumisenestäjä

-nä.  

Yhden anturin toiminnan oikeellisuus perustuu siihen, että vetoaisa 
 on  lähes vaaka-asennossa kulloisellakin mittaushetkellä. Suurissa 

pituuskaltevuuksissa aisa ei täytä edellä mainittua ehtoa. Terän 
kulumiseen  on  myös kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota, koska 
kuluminen vaikuttaa aisan asentoon. 
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2.3  Tutkimuksen aikaiset havainnot  

Kaltevuusmittarin anturin kilnnitys  on  hyvä, joskin  kalibroinnin 
 hienosäätö  on  voitava tehdä helpommin. Valmistaja  on  parantanut 

 rakenneratkaisuaan  uusimpiin  toimitettuthin mittareihin.  

Mittaria  voi käyttää myös normaalina  kaltevuudenosoittimena,  mikä 
nostaa osin  sen  käyttöastetta. 

Ohjaamon  näyttöpään  ylempi  numeronäyttö  on  hyvä, mutta alemman 
näytön numerot voisivat olla suuremmat, joskin numero kertoo  vain 
asetusarvon. 

Käyttöpaneeli  on selkeälukuinen  ja heippokäyttöinen.  Numeerisesta 
näytöstä  on  mielipiteitä molempiin suuntiin.  

Käyttöpaneelin kiinnityksessä  sen  näkyvyyteen  ja  ergonomisesti 
oikeaan  sijoituspaikkaan  tulee kiinnittää huomiota. 

Yhteen  sylinteriin  vaikuttava  kallistusautomatlikka  on  riittävä. 

 Halutun oletusarvon säätö  0,5 %:n porrastuksella on rIIttävä. 

Kaltevuusautomatlikka  toimii parhaiten  nopeudessa  5 - 6 km/h. 
Suurernmilla  nopeuksilla järjestelmä  on mm. viiveiden  takia liian 
hidas.  

2.4  Kenttämittaustulokset,  piha-alue 

Ennen mittauksia  kallistusautomatlikka kalibroitiin vaaitusta  apuna 
käyttäen.  Kaltevuusmittariri kalibrointi  on  tehtävä kunnolla, koska 
kalkki  tuloksetjatkossa  perustuvat  kalibroinnissa saataviin lähtöarvoi

-hin.  

Mittaukset tapahtuivat piha-alueella  emäterän  päältä  ja  kentällä 
 tienpinnalta höyläysjäljestä.  Mittaustulosten arvostelussa  on  huomi-

oitu mittausten yhteydessä  mittaustarkkuuksista  aiheutuvat mah-
dolliset  korjaustekijät.  

Mittaukset piha-alueella,  linicku  suorassa,  höyläyskulma  60 - 90 
 astetta. 

Kun  vetoaisa  oli mandollisimman lähellä vaaka-asentoa, mittauksissa 
päästiin pääosin  automatilkalla asennettuun kaltevuuteen. Poikkearna 

 oli lähes aina  <  0.5 %.  Mittauksissa käytettiin kaltevuuden  asetusarvo
-ja  0 - 7 %. 
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Mikäli vetoalsa ei ollut vaaka-asennossa, mlttaustulokset poikkesivat 
enemmän kuin sallittu  0.5  %.  Poikkeama  oil  suurempi  (0.5  -  1.0  %), 

 mitä suurempi oli höyläyskulma  (45  asteen kulmalla suurin). 

VAMMAS  
Piha—alue,  pit.kalt.  0%  

Poikkeaxna[%]  
40  

HÖy1yskulrna  90  Höyläyskulma  60  HÖy1ysku1ma  45  ...--.  
—40 L 

2 
	

3 	 4 	 5 	6 	 7 	 8  
Asetusf%)  

Kuva  I  kertoo poikkeaman  (96)  asetettuun kaltevuuteen nähden eri häyläyskul
-mulla.  Mittausten määrä oli osin vähäinen, mutta käyrät kertovat suunnan  mm. 

 höyläyskutman  vaikutuksesta yhdellä mittausanturilla.  

2.5  Vetoaisan vaakakaltevuuden  vaikutuksen mittaus 

Höyläyskulmalla  90  astetta, "linkku" suorassa  ja automatlikalla kalte-
vuusmittarin  asetus  0  %.  Terä toisesta päästä maassa  ja  toisesta 
päästä  10, 20  ja  30 cm  ylhäällä, jolloin vetoalsa ei ollut vaaka-asen-
nossa. 

Terä  10 cm  ylhäällä, poikkeama  0,4  % 

 Terä  20 cm  ylhäällä, polkkeama  1,0  % 

 Terä  30 cm  ylhäällä, polkkeama  1,6  %  

Edelliset tulokset ovat suuntaa antavia, mutta ne kertovat vetoalsan 
vaaka-asennon tärkeyden lopullisissa tuloksissa. 

Virhe tulee esIIn  ilen pituuskaltevuuden ylittäessä  n. 5  %,  Ja  samanai-
kaisesti höyläyskulma  on  lähempänä  45  astetta. 
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Thteenvetona  piha-alueen mittauksista 

Tulokset saavuttivat pääosin tarvittavan  0.5 %:n kaltevuustarkkuu-
den, kllnnittämällä  huomion vetoalsan vaakakaltevuuteen höylät-
täessä. Terän kulumista  on  seurattava samoin aktiivisesti. Terän 
kulumisesta aiheutuva korjaus  on  osin tehtävissä leikkauskulmaa 
muuttaen.  

2.6 Maastomittaukset  tien päällä  

Kaltevuusautomatilkkaa testattlin  tien eri pituuskaltevuuksilla 
 (0 - 7.5 %)  ja  eri tienpinnan kaltevuus  (1 - 6 %)  asetuksilla. 

Pienillä pituuskaltevuuksiila  (0 - 4 %) saavutetUin  pääosin tavoit-
teenmukainen kaltevuus, poikkeaman ollessa  max. +- 0.5 %.  Tavoite-
kaltevuus  ko. pltuuskaltevuuksllla  poikkesi eniten suurimmilla höy-
läyskulmila  45-60  astetta. Suuremmassa pituuskaltevuudessa  7.5% 

 tavoite saavutettiin  90  asteen höyläyskulmalla, mutta  45 - 70  asteen 
höyläyskulmassa poikkeama oli  n. +- 1  %-yksikköä suurempi. Kun 
tien pituuskaltevuus  on> 7 %  ja tienpinnan kaltevuus  on> 5 %  ja 
höyläyskulma  45 - 60  astetta, virhe suurenee +-  2 %-yksikköön. 

 Käytännössä tällaisia kaltevuuksia  on  hyvin vähän. 

Käytännössä pituuskaltevuuden aiheuttamat virheet tulevat esiin ns. 
rakentamattomilla tleosuuksilla, jossa  on  vielä lyhyehköjä  max. 10 %:n 
pituuskaltevuuksia.  Uusissa rakennuskohteissa pituuskaltevuudet 
ovat  max. 6 %,  jolloin virhe  on  vähäisempi anturin toiminnan suhteen. 

Muutettaessa höyläyskulmaa muutettaessa  90  asteesta  45  asteeseen 
päin  ja pituuskaltevuus  on  suurempi kuin  5 %,  yksi mittausanturi ei 
pysty huomioimaan kaikkia muuttuvia tekijöitä. ===> Kaltevuusmitta-
riautomnatlikan käyttö kunnossapitohöyläyksissä tulee olemaan vähäis-
tä. Manuaalisella käytöllä (normaali kaltevuudenosoitin) voidaan 
kylläkin helposti tarkistaa kullolnenkin kaltevuus tarvittaessa, mikä 

 on  avuksi uusille kuijettajifie. 

Automatllkan  hinta uuteen höylään asennettuna  on n. 26 000  mark- 
kaa. Vanhaan höylään automatilkan asennus  vie n.  yhden työpäivän. 
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3  SLOPER TERÄNSÄÄTÖAUTOMATIIKKA  JA 
 ELEKTRONINEN  KALTEVUUDENOSOITIN  

3.1  Testausaika  ja  -paikka 

Palmlonja  Salon tmp:n  alue  30.10. - 1.11.1991. Kaltevuusmlttari  oli 
sijoitettu Lännen  Ah  173  A:n.  Kuijettajana testauksen  ajan toimi  Lasse 

 Järvinen. Tutkijoina Antti  Pi!ralnen/Tkyja  Pentti Honkanen/TIEL/T.  

3.2  Teränsäätöautomatii  kan ja elektronisen kaltevuudenosoittimen 
 rakenne  ja  toiminta 

Sloper tiehöylän kaltevuusmittariaja teränsäätöautomatilkkaa  valmis-
taa Createc, yhteistyössä lÄnnen Engineeringin kanssa. 

Sloperia  voi käyttää sekä kalllstusmlttarina että teränsäätöautoma-
tilkkana ITSA). Sloper ohjaa hydraulilkan ohjausyksikköä, joka edel-
leen ohjaa proportlonaaliventtiilejä. Järjestelmä  on  liitetty vasemman 
puoleiseen nostosylinterlin. Kaltevuuskulmatiedot saadaan neljän 
anturin kautta, jotka  on  sijoitettu siten, että teränsäätöautomatiikan 
lähtötieto  on  oikea terän eri asennoissa ts. geometriavirheet  on  pyritty 
eliminoimaan terän liikkuessa vertikaalisesti, höyläyskulman muut-
tuessa  tal  vasta/myötämäessä. 

Asetuskulmaa  voidaan muuttaa askellusnäppälmellä  0.5  kulma-%:n 
 jaolla. Digitaalinäytöstä voidaan havaita kulloinenkin asetusarvo. 

Mittaritoiminnossa  voidaan näyttää joko terän  tai  rungon kulmaa. 

Sloper  testaa omaa toimintaansa  ja  tutkii jatkuvasti antureita  ja 
 ilmoittaa mandollisesta virheestä (esim. ilittimen irtoaminen  tai  kaape- 

lin katkeaminen). Anturin mennessä rikki, säätö kytkeytyy pois päältä. 

Kaikkien mitta-antureiden lukemat voidaan lukea erikseen. 
Höylän kaatumisen estämiseksi automatiikka kytkeytyy pois päältä, 
mikäli höylän kaltevuus ylittää  15 %. 

Ledinäyttö  on selkeälukuinen,  samoin kuin numeronäyttö,  jota  käyte-
tään pääasiassa asetusarvolla, harvemmin tilannearvolla. Testauksen 
aikana asetuskulmaa voitiin muuttaa askellusnäppäimellä  0.2  kul-
ma-%:n  jaolla, mikä todettiin liian pieneksi. Nyt säätö  on  muutettu 

 0.5  kulma-%:iin. 
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3.3  Tutkimuksen aikaiset havainnot 

Ennen mittauksia kallistusautomatlikka kalibroitiin. Antureiden 
kalibroinnit  on  tehtävä asennuksen yhteydessä toimittajan toimesta, 
koska laitteessa  on 4  mlttausanturia  ja  kalibrointi  tapahtuu ohjel-
mallisesti. Tarkistusmittauksia varten tasaiselleja vaakasuoralle piha- 
alueelle kannattaa merkata palkka, jossa kalibroinnin voi tarkistaa 
aika-ajoin. Tutkitun laitteen kalibrointi oli hankalaa, mikä edellyttää 
valmistaj alta tarkempia ohjeita. 

Mittaukset tapahtuivat piha-alueella emäterän päältä  ja  kentällä 
tienpinnalta höyläysjäljestä. Linkku oli suorassa  ja  höyläyskulmina 

 käytettiin  45  -  90  astetta. Mittaustulosten arvostelussa  on  huomioitu 
mittausten yhteydessä mittaustarkkuuksista aiheutuvat korjauste-
kijät. 

Kaltevuuden asetusarvoilla  0  -  7  % mittaustulokset  poikkesivat  auto
-matlikan  osalta hyvin vähän (<  0.5  %)  todellisista kaltevuuksista. 

Neljän anturin toiminta korjaa vetoaisan mandollisen pituussuuntai
-sen  poikkeaman vaakakaltevuudesta. 

SLOPER  
Piha—alue, pit.kalt.  1%  

Poikkeama(%] 
 40  

HÖy1ysku1ma  90  

Höyläyskulma  60 
20  . 

Hoylayskuima  45 

—20.....................................................................................................................................................  

—40 	 I 	 I 	 I 

2 	 3 	4 	 5 	 6 	 7 	 8  
Asetus(%1  

Kuva  2. 	Neflän mittausanturin tolmlnnalla  poikkeamat oletetusta kalte- 
vuudesta  olivat kaikilla höyläyskulmilla lähes yhtä pienet. PoLk-
kearna oU (%) kauttaaltaan pienempi kuin asetus, mikä johtunee 
osin kalibroinnin hlenosäädöstä. 
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3.4  Maastomittaukset  tien päällä  

Kaltevuusautomatilkkaa testattlin  tien eri pituuskaltevuuksilla 
 (0  -  8  %)  ja  eri tienpinnan kaltevuus  (0  -  5  %)  asetuksilla. 

Pienillä pituuskaltevuuksifia saavutettiin tavoitteellinen kaltevuuden 
arvo pääosin hyvin automatilkan avulla (poikkeama <  0. 5  %).  Suu-
rernmllla pituuskaltevuuksilla tavoite saavutettiin muutamaa poik-
keusta lukuunottamatta. Suurinta poikkeamaa tuli silloin, kun  kallis

-tusautomatllkalla  muutettiin kaltevuutta ajon aikana. Uuden asetetun 
kaltevuuden löytyminen  vie  oman aikansa, jolloin muutosmatkasta eri 
kaltevuuksien välille tulee liian pitkä. Muutoksen yhteydessä havaittiin 
aaltoilua höyläysj älj  essä,  mikä aiheutui osin säätöautomatlikan 
antaman käskyn nopeudesta hydrauliikalle. Nopeutta  on  muutettu 
testien jälkeen. Aaltoilua  el  ilmennyt vakiokaltevuuksia höylättäessä. 

SLOPER 
Maastomittaus, hÖylysku1rxia  60 

Poikkeamal%]  
60 

Pit.kalt.  0 

40 Pit.kait.  1 
S 

S  
Pit.kalt.  4 

20 S. ....  
5 	

-" PiLkalt.  75 

Pit.k1t.8  • 

:::: ' 

40 

6  
Asetus[%]  

Kuva  3. 	Maastomittauksissa  tulosten hajonta  on  suurempi  mm.  mittaus- 
tarkkuurlen  takia. Poikkema (%) oli pääosin  alle  (-) asetuksert,, 

 samoin kuin ptha-alueen mitta uks issa. Tuloksia luettaessa 
täytyy huomioida, että tulosten poikkeama (%) pienenee asetuk-
sen kasvaessa elijakaja suurenee. 
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3.5  Maastolenkki  

Mitta-antureiden toimintaa testattiln soramonttuun tehdyllä maas-
tolenkillä. Maastoon höylättiln epämääräinen lenkki eri pituuskalte-
vuuksin  ja  kallistuksin. Lenkissä  oli suoraa, kaarretta oikealle  ja 

 vasemmalle, vasta-  ja  alamäkiä. Kaarteet  olivat säteiltään pienehköjä. 

Kallistusautomatiikan  ja  mitattujen  tulosten väifflä oli suuremmat 
poikkeamat kuin kenttäkokeissa tienpäällä. Poikkeamat olivat 

 0.75  -  2 %:n  välillä. Höyläyskulmalla  90  astetta  ja  suora tieosa pääs-
tiin parhaaseen tulokseen. Poikkeamien  ja  suuren  haj  onnan  syitä  on 

 monia. 

Maastolenkki  ei vastannut todellista maastohöyläystä pienen kaar-
teisuuden takia, jolloinka  mm.  sivukiihlyvyyden  vaikutus kahilstus-
automatiikkaan  on  jopa +-  0.8  %  5 km/h  nopeudessa.  Samoin mit-
taukset kaltevilla pinnoilla vaativat erityistä tarkkuutta. 

Maastolenkin testauksen  tarkoituksena  olikin  lähinnä kokeilla mittarin 
toimintaa erityistilanteessa. Samalla saatiin valmistaj  alle  tietoa  auto

-matlikan  toiminnasta eri tilanteissa.  

3.6  Yhteenveto 

Terän kaltevuusautomatiikalla saavutettiin tavoitteen mukaiset kalte-
vuudet (poikkeama <  0.5  %).  Moitteeton toiminta kuitenkin edellyttää 
kunnollista mitta-antureiden kahibrointia valmistajan toimesta. 

Terän kallistusautomathkan hinta asennettuna uuteen tiehöylään  on 
n. 50 000  markkaa. Jälkiasennusmandollisuus Lännen  Ah  173 tie

-höyhlin. Asennukseen  tarvittava alka/asennushinta tarkemmin arvioi- 
matta.  
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LUTE 1  

YHTEENVEDOT KENTTÄMITTAUKSISTA 

VAMMAS  

Kenttä 

Höylåyskulma  900  

Asetus  
[%J 

________  1 

Mittaustulos  
E%1  

2 	3 4  

Ka 

_______  

Poikkeaxna  
ka-asetus 

+1-  

Poikkeama  
% 

__________  

2 2,9 2,0 	1,1 1,6 1,9 -0,1 -5 
3 3,8 3,1 	2,4 2,7 3,0 0,0 0 
4 4,8 4,1 	3,5 3,6 4,0 0,0 0 
5 5,7 5,1 	4,0 4,0 4,7 -0,3 -6 
7 7,7 5,9 6,8 -0,2 -3  

Höyläyskuhna  60°  

Asetus  Mittaustulos  Poikkeama  Polkkeaxna  
[%J  % tulos2-asetus %  

2  (erotus) 
_____________ _______________  +1-  ________________  

2 2 0 0 
3 3,1 0,1 3 
4 4,1 0,1 2 
5 5,1 0,1 2 
7 7,5 0,5 7  

Höyläyskulina  45°  

Asetus  Mittaustulos  Ka  Poikkeama Poikkeama  
I%1 I%1 E%1  ka-asetus % 

_________  1 	2  ________ ^ 1- ___________  

2 2,7 	2,8 2,8 0,8 38 
3 4,0 	3,6 3,8 0,8 27 
4 5,2 	4,7 5,0 1,0 24 
5 6,9 	5,9 6,4 1,4 28  
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Plt.kalt.  Kulma Asetus  Mittaustulos  Ks  Poikkesina Poikkesma 
t%I f%J I%I I%I  ks-asetus  % 

__________ _________ _________  1 2 3 	: ________  +1-  _____________  
o 60-70 2 1,0 0,6 0,4 0,7 -1,3 -67 
0 60-70 3 3,0 4,0 2,8 3,3 0,3 9 
0 60-70 4 3,2 2,8 3.0 3,0 -1,0 -25 
0 60-70 5 6,0 1 5,8 6,4 6,1  . 	1,1 21 
0 60-70 5 4,2 4,2 4,8 4,4 -0,6 -12 
0 90 1 0,6 0,6 0,8 0,7 -0,3 -33 

2 60-70 3 2,4 2,8 2,8 	:  2,7 -0,3 -11 
2 60-70 4 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 0 
2 60-70 4  . 	2,8 2,6 2,2 2,5 -1,5 -37 
2 60-70 6 7,0 7,4 7,2 7,2 1.2 20 
2 70 6 5,2 4.6 4,6 4,8 -1,2 -20 
2 90 0 0,4 0,0 0,2 0,2 0,2 20 

4 60-70 4 3,2 3,0 3,0 	.  3,1 -0,9 -23 
4 60-70 4 3,0 3,2 3,0 3,1 -0,9 -23 
4 60-70 5 3,4 5,4 5,2 4,7 -0,3 -7 
4 60-70 5 4,0 3,8 3,8 3,9 -1,1 -23 
4 60-70 5 4,4 4,0 3,6 4,0 -1,0 -20 
4 70 3 2,4 2,8 2,2 2,5 -0,5 -18 
4 90 0 0,4 0,6 0,8 0,6 0,6 60 
4 90 3 3,2 2,4 3,6 3,1 0,1 2 
4 90 3 5,2 4,0 3,6 4,3 1,3 42 
4 90  . 	4 4,4 4,8 4,8 4,7 0,7 17 
4 90 5 4,6 4.0 4,8 4,5 -0,5 -11 

7,5 50-70 6 5,8 5,2 3,4 4,8 -1,2 -20 
7,5 50-70 6 2,4 3,6 2,2 2,7 -3,3 -54 
7,5 60-70 0 0,6 2,2 2,4 1,7 1,7 170 
7,5 60-70 5 8,8 8,4 9,2 8,8 3,8 76 
7,5 70-80 3 3,0 3,0 2,8 2,9 -0,1 -2 
7,5 70-80 3 1,6 2,0 3,4 2,3 -0,7 -22 
7,5 70-80 4 2,8 3,0 2,0 2,6 -1,4 -35 
7,5 80 5 6,2 6,6 6,4 6.4 1,4 28 
7,5 90 0 0.0 0,0 0,3 0.1 0,1 10 
7,5 90 3 3,6 5,4 4,0 4,3 1,3 44 
7,5 90 5 5,414,6 4,21 4,7 -0,3 -5 
7,5 90 5 4,614,4 4,41 4,5 -0,5 -11 
7,5 90 5 5,815,26,615,9 0,9 17  

SLOPER  

Piha-alue  

Pituuskaltevuus  n. 1.0  % 	Lirikku  suorassa  
Höyläyskuhna  900  

Asetus  
[%J 

________  1 

Mittaustulos 
 [%J 

2 	3  ________ 

Ka  
I%1  

________  

Poikkeama 
ka-asetus  

+1-  

Poikkeama  

___________  
2 1,8 1,8 	1,5 	.  1,5 	,  1,7 -0,3 -17 
3 2,6 2,8 	2,5 2,6 2,6 -0,4 -13 
4 3,6 3,6 	3,5 3,6 3,6 -0,4 -11 
5 4.9 4.6 	4,5 4,5 4,6 -0,4 -8 
7 6,6 6,7 	6,4 6,4 6,5 -0.5 -7 
8  ,  7,5 7,5 -0,5 -6  
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LuTE  1 

HöylAyskuhna  600  

Asetus Mittaustulos  Ka  Poikkeazna  Poikkeama  
[%1  ka-asetus % 

____________  1 	2  _________  +1-  ____________  
2 1,8 	1,3 1,6 -0,5 -23 
3 2,8 	2,4 2,6 0,4 13 
4 j 	3,6 	3,3 3,5 -0,5 -14 
5 4,8 	4,2 4,5  : 	-0,5 -10 
7 7,0 	6,3 6,7 -0,3 -5  

Höyläyskulma  450  

Asetus 

____  1 

Mittaustulos  
I%1 

2 	3 4  

Ka  
I%1  

___  

Poikkeama 	Poikkeazna  
ka-asetus 	% 

+1-  _____  
2 2,1 0,9 2,2 2,3 1,9 -0,1 -6 
3 3,2 2,0 3,3 3,2 2,9 -0,1 -2 
4 4,1 2,9 4,2 4,2 3,9 -0,1 -4 
5 5,1 3,8 5,1 5,1 4,8 -0,2 -5 
7 7,3 5,9 7.2 7,1 6,9 -0,1 -2  

MAASTOMITFAUS 

Pltuuskaltevuus  0  % 
Höyläyskulma  600  

Asetus Mittaustulos  Ka  Poikkeama 	Poikkeama  
[%1 [%J [%J  ka-asetus 	% 

_________  1 2 3  ________  +1-  ___________  
2 1.5 1,5 1,5 1,5 -0,5 	-25 
3 3.0 2,8 2,8 2,9 -0,1 	 -4 
4 3,0 3,5 3,8 3,4 -0,6 	-14 
5 5,8 5,0 5,3 5,4 0,3 	 7  

Pltuuskaltevuus  1  % 
HöylåyskuJma  600  

Asetus Mittaustulos  Ka  Poikkeama Poikkeama  
I%1 I%1 I%1  ks-asetus % 

_________  1 2 3  _______  +1-  __________  
2,2 1,4 2,4 -0,6 -19 

2,4 2,2 2.0 
2,7 3.2 2,4 
2,0 2,7 

4 3,0 3,8 3,0 2,9 -1,1 -27 
3,0  : 	2,4 2,4 
3,2 2,1 3,4 
2,6 2,9 3,1 

5 3,8 4,4 4,2 3,4 -1,6 -33 
3,6 4,4 2,8 
2,2 3,2 3,0  

_______  2,8 3,2 2,8  ______ _________ _________ 
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Pituuskaltevuus  4  % 
Höyläyskulma  600  

Asetus  Mittaustulos  Ks  Poikkeama  Polkkeazna  
I%1 1%] I%J  ks-asetus  % 

_________  1 	2 	3 	________  +1-  ___________  
3 2,4 	2,2 	2,8 2,5 -0,5 -18 
5 	,  4,3 	4,8 	4,1 4,4 -0,6 -12  

Pituuskaltevuus  7,5  % 
Höyläyskulma  60°  

Asetus  Mittaustulos  Ka Polkkeaxna  Poikkeama  
I%1 (%j (%j ka-asetus  % 

_________  1 2 3 	________  +1-  ___________  
2 4,0 3,0 2,0 3,0 1,0 50 
3 3,5 3,3 2,8 	,  3,2 0,2 6 
4 6,0 4,8 3,3 4,7 0,7 17 
5 6,5 5,0 	:  

4,9 -0,1 -3 
4,5  

Pituuskaltevuus  8  % 
HÖyläyskulma  60°  

Asetus  
t%1 

_________  1 

Mittaustulos  
I%I  
2 3 

Ks 
[%j  

________  

Polkkeama 
ks-asetus  

+1-  

Polkkeama  
% 

___________  
2 1,8 0,0 0,4 0,6 -1,5 -73 

0,0 
3 1,8 1,6 1,8 1,7 1,3 -42 
4 5,2 4,7 2,1 4,0 0,0 1 

3,9 3,2 5,1 
5 5,8 5,8 4,7 5,4 0,4 9  

MAASTOLENKKI 

Höyl.kulma  90  Mitattu-  Höyl.kulxna  60°  Mitattu-  Höy1.kulma  60°  Mitattu- 
asetus  (%)  asetus asetus  (%) e.setus  asetus  (%)  asetus  ______________________  3  (erotus)  4  (erotus)  5 	:  (erotus) 

Kaarre  vas.  pit.kalt.  2  %  1,6 -1,4 1,8 -2,2 6,4 1,4  
Suora  1,6 -1,4 1,2 -2,8 3,4 -1,6  
Kaarre  oik.  1,6 -1,4 2,6 -1,4 3,4 -1,6  
Kaarreolk.tas.  4,4 1,4 3,0 -1,0 5,2 0,2  
Suora  tas.  5,0  : 	2,0 4,0 0,0 6,8 1,8  
Kaarre  vas,  tas.  0,2 -2,8 0,4 -3,6 1,9 -3,1  
Kaarrevas.  tas.  1,0 -2,0 2,0 -2,0 3,8 -1,2  
Kaarre  vas,  tas.  0,8 -2,2 2,2 -1,8 4,3 -0,7  
Suora  2,2 -0,8 1,8 -2,2 4,6 -0,4  
Suora  3,8 0,8 2,2 -1,8 4,7 -0,3  
Kaarre  vas.  vastarnaid  2,2 -0,8 3,4 -0,6 4,3 -0,7  
Kaaz-re vas,  tasainen  1,2 -1,8 1,4 -2,6 2,3 -2,7  
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KONEYKSIKKO  

Terän automatiikka 

Tiehen aina haluttu  kaltevuus  

Terän automaatti pitää  tiehöyläri  terän aina  halutussa kalte-
vuudessa.  
Automaatti nopeuttaa työskentelyä  hiekkateiden kesäkunnos-
tuksessa  ja  takaa  halutun  kaltevuuden  kunnostettuun  tiehen. Myös 
teiden  rakennustäissä  ja  erikoisesti teiden  pääilysteiden  pohjia 
tehtäessä saadaan helposti haluttu  kaltevuus. 

Kaflistuksen  %-arvo  näppåillään askelluspainikkeilla  alemman 
näytön  viereisistä painikkeista.  Ylemmästä näytöstä saadaan 

 mittausarvo  prosentteina  ja sen  ympãriitä nähclàän  myös 
havainnollisesti  valopatsaana kallistuksen  suuruus  

Vammas teräautomatiikka  nopeuttaa  kesätäitä. 

VAMMAS  OY  
Postrosoite 	Address 	 Puh.  -  Phone 	Telex 
PLI8 	 P.O.  Box 113 	 932-1971 	 22283vamasst 
38201  VAMMALA 	SF-38201  VAMMALA 	nt.  *358-32-1971 	Telefax  932-41148 
Katuosoite 	FINLAND 	 nt. +358-32-411 48 
Satakunnantie 
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VAMMAS  OY 
	

TIEHÖYLÄ RG -17 
	

Sivu  53 

13 12 191  

8.16.2  Terän automatiikka 
Laitteisto kytketään toimimaan painikkeesta  1, 

 jolloin näyttöjen ledit syttyvät. 
Ylimmäinen nayttö ilmaisee terän kaltevuuden 
prosentteina horisonttiin nãhden. Valopylväs 
ylimmäisen näytön sivuilla ilmaisee kumpaan 
suuntaan terä  on  kallellaan. 
Alimminen  näyttö ilmaisee halutun kaltevuuden. 
Painikkeista alimman nãytön sivuilla voidaan 
haluttua arvoa muuttaa  0,5:n  kaltevuusprosentin 

 välein. Valo palaa siinä painikkeessa. joka  on 
 valittu. Lisãksi punainen ledi vilkkuu 

samanpuoleisessa valopylvãässä, ellei näytöissä 
ole samaa lukemaa. 

Automatiikan  käyttö 
-  Siinä terä pois kuijetusasennosta 
-  Valitse haluttu kaltevuusprosentti painikkeista 

 3  ja  4  
• Kytke  automaatti toimintaan painiikkeesta  2.  
-  Laske terä  alas  manuaalivivuilla,  voit seurata 

näyttOjä  ja  ajaa lukemat lähelle toisiaan. Kun 
irroitat vivusta, automaatti hakee oikean 
kaltevuuden. 

Kaltevuutta  voidaan myös ajon aikana muuttaa 
painikkeista  3  ja  4.  Säätöjä  voi muuttaa kaikissa 
ajotilanteissa, vaikka automatiikka  on  kytkettynä. 

 Oikealla nostosylinterillå säädettäessä 
automatiikka korjaa myös vasenta sylinteniå, 
mutta hitaasti. Saman aikaisesti voit myös säãtää 
vasenta nostosylinteniä. Säädôn jälkeen 
automatiikka hakee oikean kaltevuuden.  

/  I/I  
MerkkvoLo( L..J 

Pohjatöissä korkeussäädãssä  kannattaa käyttää leikkuukulmaa. Merkkivalo kytkimessä ilmaisee, 
onko paineanturit vasemmassa  noston  ohjauspiiissä  tai  nostosylinterissä kytkeneet automatiikan 

 pois päältã. 
Höyläyskulman  muutokset vaikuttavat vãhiten terän kaltevuusprosenttiin,  jos  teräteli  ja  etu-  ja  
takapyOnien  linja  on  sama. 
Painikkeesta  5  voidaan valita näyttöön teräan kiinnitetyn anturin tieto,  tai  jos  koneen runkoon  on 

 asennettu toinen antuni, niin saadaan tieto siitä. Automatiikkaa ohjaa ainoastaan terän keskiöön 
kiinnitetty anturi. 

Antunin kalibrointi: 
Sãädä  terä vaakatasoon vesivaakaa apuna käyttãen. Saädä anturitelineen kuinnitysruuveista ylä-  ja  
alamuttenia  siten, että ylimmäisessä näytössä  on  lukema  0,0.  Säädä anturia  molempiin suuntiin 
niin, että kummassakin suunnassa näyttöön ilmestyy lukema  0,5.  Kinistä antuni  näiden puoliväliin. 
Säädon voi tarkistaa höyläyskokeella: Valitse niäyttään  0.0.  Kytke  automatiikka  ja  höylää  irtonaista 
materiaalia terä poikittain. Käännä höylä  ja  aja samaa jälkeä takaisinpäin. Nyt terän pitäisi seurata 
samaa jälkeä. 

Kayitö.  a  huoIo-ohjekiria  v. B  
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LIllE  2 

tiehöylän kaltevuusmittari  
U. •U 	 ..  

ja  teransaatoautomatu.kka 

'- --.  1  _______  
OIKEA  •.  I  KALTEVUUSKULMA  

AUTOMAATTISESTI  
1-.  

% - . 

Sloper  on  nykyaikainen  tie- 
häylän lisävaruste,  joka hel- 
pottaa ratkaisevasti  tiepoh- 
jien  tekoa  ja  kunnossapito - 
häyläyksiä.  Työ nopeutuu  
ja  laatu paranee kun  Sloper  
ylläpitää oikean  kaltevuus - 
kulman  automaattisesti.  

Sloperin  kehitystyössä  on  
kuunneltu kuljettajien mieli- 
piteitä laitteen ominaisuuk- 
sista  ja  ergonomiasta.  
Sen  käyttö  on  siksi helppoa  
ja  näyttö  havainnollinen.  

c: r'-eate(:) 	Postlosofte 	Kàynt1Osote 	Puh.  921  -  637 57 48 
PL 141 	 Tykistökatu  2-4 	Fax. 921  -  637 57 68 
20521  TURKU 	ElectroCity  4.  krs. 	MMT  949  -  228 922  
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OIKEA KALTEVUUSKULMA AUTOMAATTISESTI 

Sloper  on  tiehöylän kalte-
vuusmittari  ja teränsäätö

-automatiikka samassa lait-
teessa. Kaltevuusmittari  on 

 kytketty terää säätävään 
hydrauliikkajärjestelmään. 

Sloper  pitää kuljettajan 
valitseman kaltevuuskul

-man  automaattisesti. Valit-
tua kulmaa voidaan muut-
taa askeltamalla  0.2  kulma- 
prosentin välein. 

KÄYTÖN HELPPOUTTA  JA  ERGONOMIAA 

Näyttöosa  muodostuu hy-
väksi havaitusta "keino-
horisonttiosasta"  ja  flume

-ronäytöstä. Näyttötarkkuus 
 on  edellisessä  1  kulmapro-

sentti  ja  jälkimmäisessä  0.1 
 kulmaprosenttia. Keinohori-

sontissa kaltevuudet  3, 5  ja 
 7  kulmaprosenttia  on  osoi-

tettu vihreillä  LED-lampuilla  

muiden kulmien ollessa pu-
naisia. Näyttö voidaan si-
joittaa hyvin kuljettajan 
näkökenttään peittämättä 
kuitenkaan mitään työssä 
tärkeitä kohteita. Eniten 
käytetyt kytkimet sijait-
sevat vaihdevivun lähei-
syydessä, jossa ne osuvat 
hyvin käteen. 

ERI KAYTTÖTAPOJA TYÖTEHTÄVÄN MUKAAN 

Sloperia  voidaan käyttää 
myös pelkkänä kaltevuus-
mittarina. Tällöin runkoon 
sijoitettu anturi ilmoittaa 
tien kaltevuuden  telin alla 

 huomioiden siten mandolli- 

sen epätasaisen painuman. 
Terään sijoitettu anturi 
ilmoittaa terän tienpintaan 
leikkaaman  kulman.  Terän-
säätöautomatiikka perustuu 
teräanturiin. 

MIKSI SLOPER  ON  KANNATTAVA HANKINTA? 

Sloper  helpottaa merkittä-
västi oikeiden kaltevuus-
kulmien tekoa.  Se on  kehi-
tetty käytettäväksi sekä 
uusien tiepohjien raken-
tamisessa että sorateiden 
kunnossa  p  ito  hö  y I äy  ksessä. 

Automatiikan  avulla koke-
mattomampikin kuljettaja 
suoriutuu vaativista teh-
tävistä. Samalla työ nopeu-
tuu, kun oikea  tulos  saavu-
tetaan vähemmillä vedoilla 
eikä oikolautaa enää tarvita. 

Sloperin  ovat kehittäneet yhteistyössä Lännen  Engineering  ja  Createc 
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* 	Sloperia  voi käyttää sekä mittarina että terän ääöautomatiikkani (TSA). 

* 	Sloper  ohjaa hydrauliikan ohjausyksikköä, joka edelleen ohjaa proportionaali- 
venttiilejä.  Järjestelmä  on  liitetty  vain  toiseen nostosylinteriin (nyk. vasempaan). 

* 	Kaltevuuskulmatieto saidaan  neljästä anturista, jotka  on  sijoitettu siten, että 
TSA:n lähtötieto  on  oikea eri terän asennoissa ts. geometriavirheitä ei synny 
terän liikkuessa vertikaaiisesti, höyläyskulman muuttuessa  tai  vasta/myötä-
mäessä. 

* 	TSA  toimii siten, että terä ajetaan haluttuun kulmaan, joka lukitaan asetus- 
arvoksi laitteen muistiin. Kun automatiikka kytketään päälle,  se  pitää valitun 
asetuskulman. Asetuskulman maksimiarvo  on 12  kulma%. 

* 	Asetuskulmaa  voidaan muuttaa askellusnäppäimellä  04  kulma%  :n  jaolla. 
Digitaalinäytaltä  voidaan havaita kulloinenkin asetusarvo. 

* 	Näyttö muodostuu sekä analogisesta että digitaalisesta osasta Analogiaosan 
näyttötarkkuus  on 1  kulma%  ja digitaaliosan  vastaavasti  0.1  kulma%. Digitaali-
näyttö voidaan kytkeä pois päältä. 

* 	Mittaritoiminnossa  voidaan näyttää joko terän-  tai  rungon kulmaa. 

* 	Sloper  testaa omaa toimintaansa. Kytkettäessã laitteeseen virta voidaan samalla 
käynnistää testi, joka sytyttää vuorollaan k2ilcki lainputja näyttää laitteen ver-
sionumeron. 

* 	Sloper  tutkii jatkuvasti antureita  ja ilmçttaa  virheestä (esim. liittimen irtoami- 
sesta  tai  kaapelin katkeainisesta).  Jos  runko-  tai  teräanturi  menee rikki, säätö 
kytkeytyy pois päältä.  

	

(A) 	* 	Kaikkien anturien lukema voidaan näyttää erikseen.  

	

,q 	* 	Kunkin anturin etumerkki voidaan vaihtaa erikseen. Tästä johtuen anturin  asen- 
nussuunta  on  vapaa. 

* 	Viallinen anturi voidaan poistaa toiminnasta, jolloin laitteen käyttö ainakin  mit- 
tarina  on  edelleen mandollista. 

* 	Anturien kalibrointi  voidaan suorittaa ohjelmallisesti. Terä  ja  kone vaaitetaan,  
1) 	jonka jälkeen painetaan näppäirniä, jolloin  ko. anturi kalibroituu  tarvitsematta 

liikuttaa itse anturia. 

* 	Säädön kalibrointi  tapahtuu automaattisesti (kun käyttäjä  on  antanut käskyn). 
Laite hakee minimiarvon, jolla terä juuri  ja  juuri lähtee liikkeelle. Käyttäjän ei 
tarvitse normaalisti käyttää tätä ominaisuutta, koska arvoa voidaan muuttaa 
myös näppäimistöltä. 

* 	Säädön  ominaisuuksia voidaan muuttaa nãppäimistöltä.  

	

14 	* 	Näyttöä voidaan vaimentaa  I  nopeuttaa näppäimistöltä. 

* 	Sloperissa  on  kaatumisen esto. Kun rungon kaltevuus ylittää  15  kulma% , säätö 
kytkeytyy automaattisesti pois päältä.  
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TIEHALLITUKSEN sisÄisiÄ  JULKAISUJA  

25/1 991  Tiivistyskurssi; Maarakenteiden  tiivistäminen.  Tampereen  tuotantotekninen 
kehitysyksikkö  

2611991  Omajohtoisessa  työssä käytetyn  tiivistyskaluston nykytilaseMtys  vuosilta  1987-90. 
 Tampereen  tuotantotekninen kehilysyksikkö  

27/1991  Sorateiden kelirikkovaurioiden  korjaaminen, väliraportti  I.  Kuopion tuotanto- 
tekninen  kehitysyksikkö  

28/1991  Autojen nopeudet  pääteillä  vuonna  1990.  Tutkimuskeskus  

29/1 991  Talvikunnossapitoa  Amerikassa  1991.  Tampereen  tuotantotekninen kehitysyksikkö  

30/1 991  Vuokratut kuljetusvälineet  ja  työkoneet  sekä  tielaitoksen  oma kalusto 
 omajohtoisissa  töissä. Talous-  ja  tietotuki  

31/1 991  Vieraan kaluston laskenta, lomakkeiden  täyttäohjeet. TIEL  4003636. 
 Tekniset palvelut  

32/1991  Moreenin  käyttö  tierakenteissa.  Oulun  tuotantotekninen kehitysyksikkö  

33/1991  Ympäristäasioiden yhdyshenkilöt tiehallituksessa  ja  tielaitoksessa  1991.  
Kehittämiskeskus.  

34/1991 	Painotuoteluettalo  1.11.1991.  Hallintopalvelut  

35/1991  Tierekisterin laadunvalvonta  1968.  Tutkimuskeskus  

36/1 991  Materiaalitoimintojen kehittämisen  jatkoselvitys. Resurssipaivelut  

37/1991  Tielaitoksen  ja  kuntien yhteistyön pääperiaatteet teiden  kunnossapidossa. 
 Kuopion  tuotantotekninen kehitysyksikkö  

38/1 991  Kunnossapidon  resurssit  ja  omavaraisuus. Kuopion  tuotantotekninen 
kehitysyksikkö  

39/1991  Koerakenteita  turve- ja  silttipehmeikölle.  Oulun  tuotantotekninen kehitysyksikkö 

 40/1991  Ympäristöosaaminen tielaitoksessa. Kehittämiskeskus  

41/1991  Tielaitos  ja  suomalainen  tienkäyttäjä.  Tieliikenteen palvelut  

42/1991  Riista-aitakokeilu valtatieliä  6,  Rautjärvi; seurantatutkimuksen  väliraportti  I,  
TIEL  4000006.  Tutkimuskeskus  

43/1 991 Tie 2010  suunnitteluaineistoa; tieluokitus  ja  tiestön  kehittämistarpeen 
tierekisteriseulontoja.  Esikunta  

44/1991 Lumen  poisto  tieluiskaita.  Oulun  tuotantotekninen kehitysyksikkö  

45/1991  Tieliikenneonnettomuudet eri  nopeusrajoituksilla  vuonna  1990.  TIEL  4001828-91 

	

1/1 992 	Tulosohjauksen  kehittäminen. Esikunta  

	

2/1 992 	Pölynsidonta tehtaaita haettavalia kalsiumkloridiiiuoksella (CaCl 2).  
Kuopion  tuotantotekninen kehitysyksikkö  

	

3/1992 	Tieliikenteen päästöjen haittojen kustannukset.  TIEL  4000007 

	

4/1 992 	Tamtron-ajoneuvovaa'an  tarkkuus  ja  käyttövarmuus. TIEL  4000008 

	

5/1992 	Yksityistielain valtionavustusjärjestelmän  hoito; käsikirja. Tieliikenteen palvelut  

	

6/1 992 	Perustienpidon tiepiirikehysten jakomalli.  Esikunta  
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