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TI IVISTE LMÄ 

MasuunThiekka  on  rautateollisuuden  sivutuotteena,  granuloinnin  tuloksena 
syntyvä, hitaasti  sitoutuva, huokoinen, hiekanomamen rakerinusmateriaali, 

 jota  voidaan käyttää  mm.  tien  päällysrakennekerroksissa.  Rakenne saavut-
taa  luonnonkosteassa  tilassa yhden kuukauden kuluttua  mitoituksen  pe-
rustana olevan  kantavuusarvonsa.  Haluttaessa nopeuttaa  sitoutumisreak-
tiota  voidaan  aktivaattorina  käyttää  sernenttiä. Huokoisen raekoostumuk-
sensa  ansiosta  masuunihiekkakerros  toimii myös  lämpöeristeenä,  mikä voi-
daan ottaa huomioon rakenteen  routamitoituksessa. 

Masuunihiekkarakenteen kuormitusmitoitus  tehdään perinteisen  kanta
-vuusmitoituksen  tapaan  Tielaitoksessa  voimassa olevien  päällysrakenteen 

 suunnittelua koskevien ohjeiden mukaan  tai  kuormituksen  atheuttamiin 
krittisiin rasituksiin perustuvana kestävyystarkasteluna. Masuunihiekalle 

 käytetään kenttä-  ja  laboratoriokokeiden  perusteella staattisen  kinimorno-
duulin  arvoa  600  MN/rn2. Mitoitus  voidaan tehdä myös analyyttistä  mitoi-
tusmenetelmää  käyttäen, jolloin  masuunihiekkakerroksen kriittisenä  rasi-
tuksena käytetään kerroksen  alapinnan taivutusvetojännitystä.  Dynaamisen 

 moduulin  arvona laskelmissa käytetään  800  MN/rn2.  Olosuhteissa, joissa 
liikenne ohjataan rakennettavalle tielle vasta noin vuoden kuluttua  masuu-
nihiekkakerroksen  rakentamisesta, voidaan  masuunihiekan sitoutumisomi-
naisuuksien  perusteella  mitoituksessa  käyttää korkeampia  moduuliarvoja: 
staattinen kimmornoduuli  1000  MN/rn2  ja  dynaaminen  rnoduuli  1200 

 MN/rn2 . 

Masuunihiekkarakenteen routamitoitus  voidaan tehdä sekä  Tielaitoksen 
 perinteisen menetelmän että analyyttisen menetelmän avulla, jossa  routasy-

vyyden  lisäksi voidaan määrittää  routanousu pakkasmäärän  ja  pohjamaan 
 perusteella.  

Masuunihiekkakerros  rakennetaan  suodatinkerroksen  tai  pohjamaan  pääl-
le.  Tyonaikainen  liikenne voidaan ohjata kerroksen päälle heti levityksen  ja 

 alkutiivistyksen  jälkeen.  Päällysteen  alusta  on  rakennettava  masuu.nikuona-
murskeesta  tai  masuunihiekan  ja  luonnonmurskeen seoksesta,  jotta varmis-
tetaan  päällysteen  tarttuminen alustaan.  Päällystäminen  voidaan suorittaa 
noin kuukauden kuluttua  masuunihiekkakerroksen  rakentamisesta. Tällä 
varmistetaan, että  masuunihiekka  on  sitoutunut riittävästi.  



ALKUSANAT 

Masuunihiekan  käyttöä päällysrakennekerroksissa  on  ohjattu koekäytössä olleen 
Masuunihiekan  käyttö  päällysrakennekerroksissa  -julkaisun (Tielaitoksen 
selvityksiä  47/1994)  avulla. Masuunihiekan tuotarmossa tapahtuneiden muutos-
tenj  a koerakenteiden  seurannasta saatuj  en  kokemusten perusteella ohj  etta  on 

 katsottu tarpeelliseksi tarkentaa. 

Tarkistustyö  on  tehty yhteistyönä masuunihiekan toimittaja SKJ yhtiöt Oy:n, 
Oulun Yliopiston geotekniikanj  a tie-j a liikennetekniikan  laboratorioiden sekä 
Tielaitoksen Oulun kehitysyksikön toimesta. Ohjeen sisällön tarkistukseen ovat 
osallistuneet Oulun kehitysyksiköstäyksikön päällikkö  Heikki Sunija  diplomi- 
insinööri Seppo Salmenkaita, tutkii  a Marko Mäkikyrö  Oulun Yliopistosta sekä 
rakennuspäällikkö Jari Lappi SKJ yhtiöt Oy:stä. Routamitoituksen laskelmat  on 

 tehnyt dipiomi-insinööri Teuvo Holappa Oulun yliopiston geotekniikan laborato-
riostaj  a kuormitusmitoituksen  laskelmat  on  tehnyt tekniikan lisensiaatti  Lauri 
Liimatta  Oulun Yliopiston  tie-ja liikennetekniikan  laboratorio  sta. 

Tämäj ulkaisu  korvaa Tielaitoksen selvityksiä  47/1994  Masuunihiekan  käyttö 
 päällysrakennekerroksissa  -julkaisun. 

Oulussa lokakuussa  1997  

Konsultointi 

Oulunkehitysyksikkö 
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JOHDANTO 

JOHDANTO 

Suomessa rautateoffisuuden sivutuotteena syntyy Raahessa  ja Koverharissa 
 vuosittain yhteensä  550 000...600 000  tonnia masuunikuonaa.  Pääosa  ma-

suunikuonatuotannosta on  nykyisin masuunihiekkaa, joka syntyy kuonan 
vesijäähdytyksen tuloksena. 

Masuunihiekka  on  tavanomaisista rakentamiseen käytetyistä materiaaleista 
poikkeava huokoinen materiaali, jonka tienrakennuksen kannalta tärkeim-
mät ominaisuudet ovat lämmöneristys-  ja sitoutumisoniinaisuudet. Mitoi-
tuksessa  huomioidaan masuunihiekan hyvät lämpötekniset ominaisuudet 
lämpöeristeen tapaan sekä sitoutumisen aikaansaama kantavuus. 

Ensimmäiset masuunihiekkakoerakenteet toteutettiin Tielaitoksen töissä 
 1990-luvun alussa, jolloin varsinainen mitoituskäytäntö luotiin yhdessä  la-

boratoriomittakaavaisen  tutkimus-tuotekehitystoiminnan  ja  laajan koera-
kennusohjelman muodossa. Instrumentoituja koerakenteita rakennettiin se-
kä korkealuokkaisille pääteille että kevyen liikenteen väylille. 

Seurannasta saatu palaute  on  pääosin vastannut mitoitusperusteita sekä 
routa- että kantavuusmitoituksessa. Ongelmallisimpia rakenteita ovat olleet 
poikkileikkaukseltaan korkeat kapeat rakenteet, joissa masuunihiekkaker-
roksella routaeristetty rakenne  on  saattanut jäädä sivulltaan eristämättä. 
Tällaisia rakenteita esiintyy tyypillisesti kevyen liikenteen väylillä. Myös 
kuivatusjärjestelmän suunnitteluun  ja  toimivuuteen  on  tässä ohjeessa kiin-
nitetty huomiota. 

Julkaisussa käydään läpi masuunihiekan materiaaliteknisiä ominaisuuksia, 
perehdytään materiaalista rakennettavien rakenteiden suunnitteluun  ja  an-
netaan ohjeita käytännön rakentamiseen. 
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SUUNNITTELUOHJEET  

I  SUUNNITTELUOHJEET  

I  MASUUNIHIEKAN MATERIAALITEKNISET  OMINAI-
SUUDET  

il  Masuunihiekan  valmistus  

Masuunihiekka  on raakaraudan  valmistuksen sivutuote, jonka kemiallinen 
koostumus määräytyy masuuniprosessista sekä siinä käytettävistä raaka-ai-
neista  ja lisäaineista. 

Masuunin rautaraaka-aine sisältää rautaoksidin (hematiitin Fe 2O  tai  mag-
netiitin Fe304)  lisäksi rautamalmien sivukiveä, joka koostuu pääasiassa  pun, 

 kalsiumin, alumiinin  ja magnesiuinin oksideista.  Ennen masuuniprosessia 
hienorakeinen malmirikaste saatetaan kappalemuotoon sintraamalla, jolloin 
siihen lisätään koksia  tai hiilimurskaa  sekä kaikkia. 

Masuunissa  rauta vapautetaan hapesta eli pelkistetään  koksin  avulla kor-
keassa lämpötilassa. Koksi sisältää hiiltä noin  88 %  ja sivukivestä  peräisin 
olevaa tahkaa noin  10 %  sekä hieman rikkiä. 

Lämpötilan kohotessa masuunissa  1400 - 1500 °C:een sivukivistä  peräisin 
olevat oksidit sulavat yhdessä kalkkil'ziven kanssa muodostaen kuonan, jo-
ka valuu  alas  pesään  ja  jää kerrokseksi  sulan  raudan päälle. Kuonan oikea 
koostumus  on masuunin  toiminnan kannalta ratkaisevan tärkeä, joten koos-
tumus  on  pidettävä oikeana mandollisimman tarkasti. 

Masuunihiekka  syntyy vesijäähdytyksen eli granuloinnin tuloksena. Raa-
hessa granulointi tapahtuu suoragranulointina , jossa  sula masuunikuona 

 (lämpötila  n. 1400 °C) juoksutetaan masuunista  suoraan paineeffiseen  n. 8 
 barm vesisuihkuun. Koverharissa sula masuunikuona  (lämpötila  n. 1350 °C) 

 kaadetaan senkasta kaukaloon, johon suihkutetaan vettä noin  8 barn pai-
neella  (kuva  1).  Tämä paineellinen vesisuthku rikkoo  sulan kuonan raekool-
taan  0-5  mm:n tuotteeksi, jolla  on  erinomaiset hydrauliset  ja lämpötekniset 

 ominaisuudet. 

Nopean jäähdytyksen takia masuunihiekka ei ehdi kiteytyä, vaan  jää huo-
koiseen lasitilaan,  jonka lasimaisuusaste  on  noin  98 - 100 %.  

Suomessa masuunihiekkaa (MaHk) valmistetaan Raahen  ja Koverharin  ma-
suuriikuonasta. Masuunihiekan  tyypillinen rakeisuuskäyrä  on  esitetty ku-
vassa  2. 
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SUUNNITTELUOHJEET  

rautamalmi 
koksi 
kaikkikivi 

SENKKAVAUNUSTA  TAPAHTUVA 
	

SUORAGRANULOINTI  
GRANULOINTI KOVERHARISSA 

	
RAAHESSA  

masuunihiekka  

00  

* 

masuunihiekka 

paineistettua 	
vesiallas 	

teeseen  tai  varastoon 
vettä 

paineistettua 	3 	3  
vettä 

pyoriva 
kuivausrumpu kuljetus rakennuskoh-

teeseen  tai  varastoon  

Kuva  1:  Masuunihiekan  valmistus 
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Kuva  2:  Raahen  ja Koverharin masuunihiekkojen  tyypilliset rakeisuuskäyrät 
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SUUNNI11'ELUOI-IJEET  

1.2  Masuunihiekan  kemialliset ominaisuudet  

1.2.1  Koostumus  

Masuunikuonien pääkomponentit  ovat  pi,  kalsiumin, alumiinin  ja mag-
nesiumin  oksidit. Vähäisempinä pitoisuuksina esiintyvistä rikistä, titaanis

-ta, alkaaleista ja mangaanista  on  erityisesti rikillä olennainen merkitys  ma-
suunihiekan  kemiallisiin ominaisuuksiin. 

Kemialliset ominaisuudet eivät riipu pelkästään koostumuksesta vaan 
myös valnüstiisprosessiin liittyvän nopean vesijäähdytyksen aiheuttamasta 
lasimaisesta, huokoisesta sisäisestä rakenteesta. Kemiallinen koostumus  ja 
lasimainen  rakenne antavat masuunihiekalle  sen  hydrauliset ominaisuudet. 
Masuunihiekan keskimääräinen koostumus  on  esitetty taulukossa  1.  

Taulukko  1:  Raahen  ja  Koverharin masuunikuonien  kemiallinen koostumus 
Raahe Koverhar 

CaO  35,6  %  32,6  % 
MgO  11,0% 15,8% 
Si02  37,7  %  32,6  %  
Al203  9,5% 12,2% 

1<20 0,8% 07% 
Mn  0,5% 0,1% 
P 0,003  %  0,001  %  

s 0  1,4% 2,1% 

Fe0  0,5  %  0,3  % 

Zn  0,000  %  0,00 1  %  

S 0  =  rikin kokonaismäarä 

Fe 0  = raudan kokonaismäärä  

1.2.2  Sitoutumisreaktio 

Masuunihiekka  sitoutuu hydraulisesti. Sementtiin verrattuna masuunihiek-
ka sitoutuu huomattavasti hitaammin  ja sitoutumislämpö  on  huomattavasti 
alhaisempi kuin sementifiä. Sitoutumista voidaan kiihdyttää sementillä. 
Myös masuuriihiekan raekoon pienentäminen murskauksella tehostaa  si-
toutumisreaktioita. 

Masuunihiekka  sitoutuu ilman lisättyjä aktivaattoreita luonnonkosteassa ti-
lassa. Sitoutumiseen vaikuttaa edistävästi masuunihiekkaan sisältyvä rikki, 
joka  on  pääasiassa kalsiumsulfidina (CaS). Kalsiumsulfidi reagoi  veden 

 kanssa muodostaen kalsiumhydroksidia (Ca(OH)2), joka toimii aktivaattori-
na. Masuunihiekan sitoutumisreaktio tapahtuu rakeen pinnalla  ja pinnan 
rikkoutuessa  reaktio käynnistyy uudella pinnalla. Näin masuunthiekka-
rakenne koijautuu mandollisesta halkeamakohdasta, mikä  on  merkittävä 
tekijä rakenteen kestoikää ajatellen. 
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1.2.3  Ympäristövaikutukset 

Masuunihiekka  on  kemiallisen koostumuksensa perusteella emäksinen ma-
teriaali,  jota jatkojalostettuna  käytetään myös magnesiumpitoisena kalkitus-
ameena maataloudessa. Vaikka masuunthiekka  on  vaikeammin liukeneva 
kuin esim. kaikkikivi,  on  sillä  varsinkin hienorakeisena hapanta ympäristöä 
neutraloiva vaikutus. 

Masuunihiekan happoliukoisen sulfaatin  pitoisuus  on  alhainen  (alle  0,1 %) 
 rikin ollessa sitoutunut pääasiassa kalsiumsulfidiin, kuten edellä  on  todet-

tu.  Rikki  on masuunihiekassa  siis pelldstyneessä muodossa, mutta voi il-
man vaikutuksesta hapettua pienessä määrin, jolloin voi muodostua viher-
täviä, osin myös rikille haisevia yhdisteitä. Ilmiö  on  yleisempi ilmajäähdy-
tetylle masunnikuonalle kuin vesijäähdytetylle masuunihiekalle  ja sen  vai-
kutus  on  ohimenevä. 

Tehtyjen selvitysten perusteella masuunihiekka ei sisällä raskasmetalleja ei-
kä muitakaan haitallisia sivuaineita, eikä siitä liukene ympäristöön vaaraffi

-sia  aineita. VTT:n lausunnon mukaan masuunihiekkaa voidaan käyttää 
tienrakentamisessa myös pohjavesialueifia /  1, 2, 15/. 

1.3  Masuunihiekan  fysikaaliset ominaisuudet 

 1.3.1  Masuunihiekan tilavuuspaino 

Masuunihiekan irtotilavuuspaino  on 10,0 - 11,5 kN/m3  vesipitoisuuden 
vaihdellessa  5 - 10 % kuivapainosta  laskettuna. Rakenneteoreettinen tila-
vuuspaino vaihtelee välillä  14,0 - 15,5 kN/m3. Proctor-sullonnalla määritet

-ty maksimikuivatilavuuspaino  on 15,0 - 15,5 kN/m3 . 

1.3.2  Masuunihiekan lämpötekniset  ominaisuudet 

 1.3.2.1  Lämmönjohtavuus 

MasuunThiekka  on vahnistustavasta  johtuen huokoista, jonka vuoksi  sillä 
 on  hyvät lämpötekniset ominaisuudet. 

Masuunihiekan lämmönjohtavuus  kasvaa vesipitoisuuden kasvaessa. Si-
toutumattoman  n. 5-7 % kosteudessa  olevan masuunihiekan lämmönjohta-
vuus  on  noin  0,3 W/mK  ja  vedellä kyllästyneenä noin  0,6 - 0,75 W/mK 

 (taulukko  2).  Täysin vedellä kyllästyneen masuunthiekan lämmönjohta-
vuus  on jäätyneenä  hieman suurempi kuin sulana. Tiiviyden  ja  sitoutumi-
sen vaikutus lämmönjohtavuuteen  on  vähäinen  /3,12/. 

Masuunihiekan lämmönjohtavuuden  vaihtelu kyllästysasteen  ja  lämpötilan 
funktiona  on  esitetty taulukossa  2. 
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SUUNNITTELUOHJEET  

Taulukko  2:  Sitoutuneiden  ja  sitoutumattomien masuunihiekkanäytteiden lämmönjohta-
vuus lämmönjohtosondilla määritettynä/12/ 

Sitoutumattomat näytteet  

Näytteen 
tiiviys  

Vesipitoisuus 
Lämmönjohtavuus ? [W/mK]  

10 00 0 00  +  22 00  

Raahe Koverhar  Raahe Koverhar  Raahe Koverhar 

Keskitiivis Käyttökosteus  0,27 0,34 0,20 0,28 0,28 0,33  

Tiivis Käyttökosteus  0,25 0,34 0,29 0,28 0,29 0,31  

Keskitiivis  Kyllästynyt  1,08 1,32 0,97 0,78 0,59 0,70  

Tiivis Kyllästynyt  1,14 1,07 1,18 0,66 0,74 0,67  

Sitoutuneet näytteet  

Näytteen 
ikä  

Vesipitoisuus 
Lämmönjohtavuus 	[W/mK]  

-10°C 0 0 0 +22 ° C  

Raahe Koverhar  Raahe Koverhar  Raahe Koverhar  

3  kk Käyttökosteus  0,23 0,32 0,20 0,32 0,28 0,32 

6  kk Käyttökosteus  0,21 0,36 0,18 0,25 0,17 0,35  

3kk  Kyllästynyt  1,15 0,98 0,54 0,79 0,65 0,58 

6  kk Kyllästynyt  1,08 0,93 0,51 0,66 0,54 0,58  

Keskitiiviin  näytteen tiiviysaste oli  85-88%  ja  tiiviin  90-92  %.  

Raahen masuunihiekan käyttökosteus oli mitattaessa noin  5  %  ja  Koverharin 
masuunihiekan  noin  7  %. 

Koverharin masuunihiekan kyllästyneen  tilan vesipitoisuus oli noin  25  %  ja 
 Raahen masuunihiekan noin  20  %.  

1.3.2.2  Lämpökapasiteetti  

Raahessa tuotettavan suoragranuloidun masuunihiekan ominaislämpöka-
pasiteetti  on 0,90  J/gK  ja Koverharin masuunihiekan  1,00  J/gK  /14/.  Vesi-
pitoisuus samoin kuin jään määrä vaikuttavat merkittävimmin lämpökapa-
siteetin suuruuteen.  

1.3.3  Masuunihiekan  hydrauliset ominaisuudet 

 1.3.3.1  Kapillaarisuus 

Masuunihiekan kapilaarinen nousukorkeus  vaihtelee  0,10  -  0,20 m.  Sitoutu-
misajalla  ja tiiviysasteella  ei ole oleeffista vaikutusta kapifiaarisen nousu- 
korkeuden suuruuteen  /12/. 

1.3.3.2  Vedenläpäisevyys  

Keinotekoiseen imeytykseen perustuvien mittausten mukaan (tensioinfilt- 
rometrimittaukset)  ja vakiopainekokeena  tehtyjen mittausten mukaan  ma- 
suunihiekka  on  vedenläpäisevyysominaisuuksiltaan  samanlaista kuin luon- 
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nonhiekka. MasuunThiekan vedenläpäisevyys  on  suuruusluokkaa  0,9x104  
1,5x10 rn/s.  Sitoutuminen ei vaikuta vedenläpäisevyyteen  /12/. 

1.4  Masuunihiekan  E-moduuli 

Kenttä.kokeiden  perusteella masuunihiekkakerros toimii sitoutuneena  ra-
kenteena.  Sitoutumisen jälkeen kerroksen päältä mitatut levykantavuudet 
ovat olleet suuria, yleensä yli  1000 MN/rn2. Pudotuspainolaitteella mita-
tuista taipumista takaisinlaskennalla  saadut dynaanuset  E-moduulit  ovat 
vathdelleet  800...2000 MN/rn2  /13/. 

Kantavuusmitoituksessa masuunihiekan staattisena  E-rnoduuliarvona  käy-
tetään  600 MN/rn2. Analyyttisessä kestävyystarkastelussa masuunihiekan 
dynaamisena E-arvona käytetään  800 MN/rn2 .  Mikäli  tie  otetaan käyttöön 
vasta vuoden kuluttua masuunihiekkakerroksen rakentamisesta, vastaavat 
arvot ovat  1000 MN/rn2  ja  1200 MN/rn2 .  

1.5  Rakeisuus 

Masuunihiekan rakeisuus  riippuu  sulan kuonan lämpötilasta ja  jäähdytyk-
seen käytettävän  veden  paineesta. Suomessa masuunihiekka valmistetaan 
siten, että rakeisuus  on  kuvassa  3 esitetyllä ohjealueella. 

100 
90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

00006 0,002 	0006 	0,02 	0,063 0,125 0,25 0,5 	1 	2 	4 	8 16 32 64 128 200  

Kuva  3:  Rakeisuuden ohjealue  

1.6  Laatuvaatimukset 

Masuunihiekan  fysikaaliset ominaisuudet  ja sitouturnisherkkyys  vaihtele-
vat kuonan kemiallisesta koostumuksesta  ja valmistustavasta  riippuen. Tätä 
julkaisua sovelletaan masuunihiekoffle, joita valmistetaan kohdan  1.1  mu-
kaisesti, joiden kemialliset ominaisuudet ovat kohdan  1.2  mukaiset  ja  joiden 
rakeisuus  on  kuvassa  3 esitetyllä ohjealueella. 
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2  MASUUNIHIEKASTA RAKENNETTAVIEN PAALLYS
-RAKENTEIDEN SUUNNITTELU  JA  MITOITUS  

2.1  Suunnittelun  ja  mitoituksen  perusteet  

Masuunihiekalla  rakentamisen suunnittelu  ja mitoitus  perustuu materiaalin 
teknisiin ominaisuuksiin. Nämä poikkeavat muista rakentamiseen käytettä-
vistä materiaaleista. Masuunihiekkarakenteen  (kuva  4) mitoituksessa  huo-
mioidaan materiaalin lämpötekniset ominaisuudet routimisen kannalta  ja 

 sitoutumisen aikaansaama kantavuus. 

Tässä julkaisussa routamitoitus  ja kuormitusmitoitus  on  esitetty sekä perin-
teisellä että analyyttisellä mitoitusmenetelmällä (kohdat  2.5.1  ja  2.5.2). 

PAB /  AB  
Murske  100 mm  

MaHk (minimi  300 mm)  

Suodatinhiekka  tai  -  kangas 
(tarvittaessa)  

Pohjamaa  

Kuva  4:  Masuunihiekkarakenne, periaatekuva  

2.2  Kuivatus  

Masuunihiekkarakenteen kuivatuksessa  käytetään Tielaitoksessa voimassa- 
olevia kuivatuksen suunnitteluohjeita /  11/.  

Koska lämpoeristetyn rakenteen lämmönjohtavuus kasvaa vesipitoisuuden 
lisääntyessä,  on routamitoitetun masuunihiekkarakenteen kuivatuksen 

 suunnittelussa vanxtistettava, että kuivatus suoritetaan ohjeiden mukaisesti.  

2.3  Alusrakenne 

Alusrakenteen  suunnittelussa käytetään Tielaitoksessa voimassa olevia oh-
jeita  /4/.  
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2.4  Päällysrakenne 

 2.4.1  Suodatinkerros 

Suodatinkerros  tulee tehdä teiden suunnitteluohjeiden mukaisesti. Mikäli 
suodatinkerros tehdään masuunihiekasta, suodatinkerroksena toimivaa 
kerrospaksuutta ei huoniioida masuunihiekkakerroksen mitoituksessa. 

Mikäli  on  odotettavissa pohjamaan  ja suodatinkerroksen sekoittumisvaara, 
 käytetään niiden välissä suodatinkangasta.  

Tien  parantamisen yhteydessä suodatinkerroksena toimii massanvaihdon 
 alle  mandollisesti jäävät tien vanhat rakennekerrokset.  

2.4.2  Masuunihiekkakerros 

Masuunihiekkakerros  toimii päällysteen  alla  sitoutuneena, kuormia jakava-
na  ja  lämpöä eristävänä kerroksena. Rakenteen routamitoitus tehdään koh-
dan  2.5.1  mukaan  ja kuormitusmitoitus  kohdan  2.5.2  mukaan. 

Routaeristeenä  toimivan masuunihiekkarakenteen kumpaankin päähän 
suunnitellaan siirtymäkiilaa vastaava rakenne masuunihiekasta Tielaitok

-sen siirtymäkiiloja  koskevaa ohj  etta  soveltaen siten, että masuunihiekkara-
kenne saavuttaa suunnitellun kerrospaksuuden halutulla kohdalla. 

Koska masuunihiekkakerros  on  hyvä lämpöeriste, voi päällysteen pintaan 
joissain tilanteissa, yleensä syksyisin, muodostua huurretta eri aikaan kuin 
tavanomaisella tierakenteella. Ilmiö voi aiheuttaa liikenneturvallisuuson-
gelman erityisesti,  jos  rakennetaan lyhyitä masuunthiekkaosuuksia.  

2.4.3  Päällysteen  alusta 

Päällysteen  alustan tehtävänä  on  varmistaa päällysteen tarttuminen alus-
taan  ja  helpottaa liikkumista ennen päällystämistä. Kerrosmateriaalina käy-
tetään: 

masuunikuonamursketta  0- 10...32 mm, kerrospaksuus 100 mm tai 

- 	humusvapaata luonnonmursketta  0 - 18. ..32 mm, kerrospaksuus 100 
mm,  johon sekoitetaan masuunihiekkaa noin  10-15  paino-%/5, 10/.  

Kevyen liikenteen väylillä voidaan luonnonmursketta käyttää sekoittamat-
tomana. 
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2.5  Mitoitus  

2.5.1  Routamitoitus  

Tässä ohjeessa routamitoitus esitetään sekä Tielaitoksen perinteisesti käyt-
tämän että analyyttisen mitoitusmeneteknän mukaisesti. Tielaitoksen mitoi-
tusmenetelmässä masuunihiekkakerroksen paksuus määritetään pakkas-
määrän  ja  roudan sallitun tunkeutuman perusteella. Analyyttisella menetel-
mällä voidaan routasyvyyden lisäksi määrittää routanousu pakkasmäärän 

 ja pohjamaan  perusteella.  Masuunihiekkakerroksen minimipaksuutena 
 käytetään  300 mm. 

2.5.1.1  Routamitoituksen  periaatteet 

Pohjamaan routimisesta  ja  sulamisesta aiheutuu rakenteisiin siirtymiä, jotka 
ilmenevät halkeamina  ja epätasaisuuksina  tien pinnassa. Routineen maan 

 sulaminen  keväällä alentaa maapohjan kantavuutta.  Tien routamitoituksen 
 keskeisenä periaatteena  on routimisen teknis-taloudellinen tarkastelu. Rou

-timisen rajoittarnisen  kustannusten tulee olla oikeassa suhteessa vaurioiden 
esiintymistoderinäköisyyteen  ja haitallisuuteen  sekä vaurioiden korjauskus-
tannuksiin. Routamitoituksella pyritään rajoittamaan routanousueroja tien 

 pinnan epätasaisuuksien ja halkeamien  vähentämiseksi. Roudan sulamisen 
aiheuttama kantavuuden lasku otetaan huomioon kevätkantavuuteen pe-
rustuvassa kantavuusmitoituksessa. Routamitoituksen lähtökohtana  on  tien 
luokka sekä maaperä-  ja pohjavesisuhteet /  6/. 

Mitoituslaskelmissa masuunihiekan käyttökosteutena  on  pidetty  7 %. Ma-
suunihiekan  ja masuunikuonamurskeen länimönjohtavuus  on  arvioitu  la-
boratoriokokeiden  perusteella. Pohjamaan lämmönjohtavuus  on  laskettu 
Kerstenin menetelmällä. Tilavuuslämpökapasiteetti  ja olomuodonmuutos

-lämpö  on  laskettu kuivatilavuuspainon  ja  vesipitoisuuden perusteella. Rou-
tanousun laskemisessa pohjamaan segregaatiopotentiaali  0-kuormalla vath-
teli  1...1O n-un2  /Kh. Laskennassa  on  käytetty kuukausittaisia ilman keski- 
lämpötiloja. Mitoitustalven kuukauden keskilampotila  on  laskettu kuukau-
sittain normaalitalven jakauman mukaisesti siten, että kuukauden normaa-
litalven keskilämpötilaa korjattiin kertoimella F mit  /  FN  (mitoituspakkasmää-
rä/normaalitalven pakkasmäärä). 

2.5.1.2  Mitoitus routasyvyyden  perusteella 

Routaolosuhteilla  ja kuivatuksella  on  suuri merkitys roudan syvyyteen. 
Masuunihiekasta tehtävä lämpöeristerakenne voidaan mitoittaa 
rajoittamalla roudan syvyyttä masuunihiekkakerroksen alapuolella Tielai

-toksen suunnitteluohjeita  vastaavalla tavalla. Masuunihiekkakerroksen 
paksuus voidaan valita tällöin taulukon  3  mukaisesti riippuen pohjamaan 
kosteustilasta. 

Kosteustila  26%  kuvaa kosteaa alusrakennetta / pohjamaata  ja kosteustila 
 12%  vastaavasti kuivaa tilannetta. Laskelmissa pohjamaana  on  pidetty rou-

tivaa moreeriia. Routasyvyyden vaikutuksia arvioitaessa  on  pidettävä mie-
lessä, että korkea vesipitoisuus nostaa materiaalin orninaislämpökapasiteet- 
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tia ja täten  hidastaa roudan tunkeutum.ista kyseiseen materiaalin. Toisaalta 
tällaisen materiaalin pienikin routaantuniinen voi aiheuttaa suuriakin rou-
tanousuja, mikäli routarintamaan  on  saatavilla sopivasti vettä. 

Taulukon  3 kerrospaksuudet on  ryhmitelty rnitoittavan pakkasmäärän  ja 
alusrakenteen / pohjamaan kosteustilan  perusteella. Väliarvot voidaan  in-
terpoloida  suoraviivaisesti. Interpoloitu kerrospaksuus  on pyöristettävä 

 ylöspäin lähimpään  50  mm:n arvoon. 

Masuunihiekkakerroksen  paksuuden  mitoittamisessa  tulee ensisijassa 
käyttää sallittuun  routanousuun  perustuvaa menettelyä (kohta  2.5.1.3).  

Taulukko  3:  Masuunihiekkakerroksen  paksuuden  (Ii)  määrittäminen roudan tunkeutumi- 
sen perusteella masuunihiekkakerroksen alapuoliseen rakenteeseen 

Sallittu 	tunkeuma Pakkasmära  [°Ch]  
MaHk-kerroksen 
alapuolella 	Kosteus-  20 000 	30 000 	40 000 	50 000 	60 000 

[mm] 	tila  w  [%]  h [mm] 	h [mm] 	h [mm] 	h [mm] 	h [mm] 

26% 650 900 1100 1250 1450 
0 	19% 650 900 1100 1250 1450 

12% 650 900 1100 1250 1450 
26% 350 500 650 800 950 

200 	19% 400 600 750 950 1100 
12% 450 650 850 1050 1200 

26%  -  300 450 550 650 
400 	19% 300 450 550 700 850 

12% 350 550 700 850 1000 
26%  -- ---  300 400 500 

600 	19%  -  300 400 550 700 
12% 300 400 550 700 850 

26%.  - - -  300 400 
800 	19%  - -  300 450 550 

12%  -  300 450 550 700 

26%  - -- - --  300 
1000 	19%  - - -  350 450 

12%  - -  350 450 600 

26%  - -  

1200 	19%  - - -  300 350 
12%  - -  300 350 500 

2.5.1.3  Mitoitus  sallitun routanousun avulla 

Routanousun  laskemiseen käytetään yleensä numeerisia, yhdistettyyn  mas-
san ja  lämmön siirtymiseen perustuvia laskentamalleja. Näiden avulla saa-
daan routiinisen aikainen  ja  jälkeinen siirtymä sekä kosteus-  ja  lämpötila 
ajan  ja  paikan funktiona. Maan jäätymisen  ja  sulamisen mallintaminen vaa-
tii aineen  ja energian  säilymistä, lämmön  ja veden  siirtymistä sekä maape-
rän ominaisuuksia kuvaavien muuttajien välisten vuorosuhteiden ratkaise-
mista. Routanousun numeerisista laskentamalleista  on  eniten käytetty ns. 
CRREL:in  maffia. 
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Routanousun  laskemiseen  on  käytetty myös routimisen voimakkuutta ku-
vaavaa ns. segregaatiopotentiaalikäsitettä  /7/.  Käsite perustuu kokeeffisiin 
mittauksiin, joiden mukaan jäälinssiin virtaavan  veden  määrä  on  suoraan 
verrannollinen vaffitsevaan jäätyneen kerroksen lämpötilagradienttiin yhtä- 
lön  (2)  mukaisesti. 

v(t) = SP(t) * gradT(t) 	 (2)  

missä 	gradT(t) 	on  osittain jäätyneen kerroksen 
lämpötilagradientti 

v(t) 	on routanousunopeus 
SP(t) 	on segregaatiopotentiaali 

Segregaatiopotentiaali  voidaan määrittää joko laboratoriossa suoritettavien 
routanousukokeiden avulla  tai in situ-mittauksin,  kun tunnetaan osittain 
jäätyneen maakerroksen lämpötilagradientti sekä  veden virtaamisnopeus 

 (tai routanousunopeus) jäätymisrintamaan.  Veden virtausnopeus  voidaan 
laskea routanousunopeudesta ottamalla huomioon  veden  laajeneminen se-
kä  sulan  maan huokoisuus  ja segregaatiolämpötilassa sulana  pysyvän  ve-
den  määrä. Roudan syvyys voidaan laskea tavanomaisilla kerroksellisen ra-
kenteen roudan syvyyden laskentamenetelmillä. 

Segregaatiopotentiaalin  suuruus riippuu sekä maalajiominaisuuksista että 
olosuhdetekijöistä (kuormitus, pohjavedenkorkeus). Taulukossa  4 on  esitet-
ty laboratoriossa routanousukokeiden avulla määritettyjä tyypillisiä segre-
gaatiopotentiaalin arvoja suomalaisifie maalajeille. Vaativissa  ja  epävar-
moissa tapauksissa suositellaan routanousukokeen tekemistä segregaa-
tiopotentiaalin varmistamiseksi. 

Taulukko  4: Routanousukokeiden  avulla määritettyjä eri maalajien segregaatiopotentiaali
-en  arvoja 

Maalaji 

______________ 
Segregaatiopotentiaali SP 0  

[mm2  lkb]  

Savi  3,5... 10,0  

SilUl  2,0... 7,5  
Hiekka  0,1 	...  1,0  

Moreeni  2,0... 6,0 

Tien routamitoitus  voidaan suorittaa tämän jälkeen sallitun routanousun  ja 
mitoittavaksi  valittavan pakkasmäärän perusteella. Kuvissa  5a  ja  5b on  esi-
tetty käyrästöt masuunihiekan paksuuden määrittämiseksi  em.  tavalla.  

On  huomattava, että eo. mitoituksessa esitetyt routanousuarvot ovat pel-
kästään suuruusluokkaa kuvaavia arvoja.  Sitoutuneen masuunihiekkara-
kenteen osalta ei oteta huomioon laattavaikutusta, jonka routanousua 
pienentävä vaikutus voi olla huomattava. Tarkkojen laskelmien suoritta-
minen edellyttää kuitenkin numeeristen laskentamailien käyttöä. Menetel-
mät ovat vielä kehitysvatheessa käytännön routamitoitusta ajatellen. 
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Pakkasmäärä 20000°Ch 

________ .  

0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10  
SP0  fmm 2/Kti] 

Pakkasmäärä 300005Ch 

0 300  mm  

x 400 mm  
500 mm 

0 300mm 

400mm 
0 500mm  

A600 mm  

0 700mm  

___ _ 

0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10  

SP0  [mm 2IKh] 

Pakkasmäärä 40000°Ch  

E 
E 

*5 

0 
C 
C 

0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10  

SP0  (mm 2/Kh]  

Kuva  5a: 	Masuunihiekkaraken teen routanousun  suuruus pakkasmäärän, pohjamaan 
routivuuden (SP0)  ja masuunihiekkakerroksen  paksuuden flinktiona. 
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Pakkasmäärä 5OOOOCh 

0300mm 

x400mm  

E  0 500mm 
600mm 

GlOOmm 
^ 800mm 

...900mm 

1000mm  

O 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	B 	9 	10  
SP0  [mm'IKhJ 

Pakkasmäärä 60000°Ch  

mm  
x400mm 
0 500mm 

A600 mm 

700mm 

4 800mm 
_900mm 

1000mm 

.1100mm  

0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10  

SR0  (mm 2!KbJ  

Kuva  5b: 	Masuunihiekkarakenteen routanousun  suuruus  pakkasmäärän, pohjamaan 
routivuuden  (SP)  ja  masuunihiekkakerroksen paksuudenfunktiona.  

2.5.2  Kuormitusmitoitus 

Masuunihiekka  on  sidotun  ja sitomattoman  materiaalin välimuoto.  Sen 
 käyttäytyminen poikkeaa oleeffisesti esim. maabetonin käyttäytymisestä 

tierakenteessa. Sementillä sidotuille materiaaleille  on  tyypillistä kutistuini
-sen  aiheuttamat jänrutykset. Puolijäykkien sementifiä sidottujen rakentei-

den tavoitekantavuus  on  vähintään  60 MN/rn2  suurempi kuin tavanomai-
sen rakenteen. Poikkeuksellisen käyttäytymisensä vuoksi masuunihiekka-
rakenteffle ei voida soveltaa suoraan sernentillä sidotuille jäykille rakenteil

-le kehiteltyjä kestävyyskriteerejä,  mutta perinteistä kantavuusmitoitusta  so-
vellettaessa on  syytä käyttää puolijäykkien rakenteiden korotettua tavoite- 
kantavuutta.  

Masuuriihiekan kuormitusmitoitus  on  mandollista tehdä perinteisesti  kan-
tavuusmitoituksena (kuvat  6  ja  7) tai liikennekuormituksen  aiheuttamiin 
kriittisiin rasituksiin perustuvana kestävyystarkasteluna  (kuvat  8  ja  9). Ma-
suunihiekkarakenteen  paksuudella tarkoitetaan mitoituskäyrästöissä  ma- 
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suunil-iiekan  ja sen yläpuolisen murskekerroksen yhteispaksuutta. Masuu-
nihiekkakerroksen minimipaksuus  on 300 mm.  

MaHk:  E  =  600  MN/rn2  

PAKSUUS  [mmi 
MaHk+murske  

500 

450 

400 
E 
z  
a3so  

w 
c12 	300  

>  
250 

200 

150 

100 
10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 	90 	100 	110 	120 	130 	140 	150 	160  

ALUSTAN KANTAVUUS  EA  [MN/rn2  

Kuva  6:  Kantavuusrnitoitus,  kun  masuunihiekan  E  =  600  MN/rn2 . 

MaHk:  E  =  1000  MN/rn2  

PAKSUUS  [mm]  
MaHk+MURSKE  

700 14=800+100  

- - _____________________  H=700+100 

:ii  __ 

CQ 	400 

350 

__7 ___.  
300___-7 — — —  7__ 
250  --_ -  

ALUSTAN KANTAVUUS  EA  [MN/rn2]  

Kuva  7: 	Kantavuusrntoztus,  kun  inasuunihiekan  E  =  1000  MN/mi. 
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ALUSRAKENTEEN  E-MODUULI 

-  E20  MNIm2  —3-- E=50  MN/m2  —h— E100  MN/m2  —e— E=150  MN/m2  —8-- E=200  MN/rn2  

900 	- - - - - - ___ - - - - - - ___ - - - -  

850 	 - - - - - - ___ - - - - - - ___ - - -. 
/  

800  ___ - - - - - - ___ - - - - - - 	_ 74_ 

750  __ ----- ___ --- 	 __  

700 	 ------ 	 ------ 
+  

650 	 - - - - - 	________ 	- - - 	________ 	 - - - 

___ /  
600  ___ ------ ___  

550  __---- 	 _--- 

500 	 ------ 	 --- 	 - -- 
- 

__ 	 __ 	 __  
1x105 	 1x106 	 1x107 	 1x108  

KUORMITLJSKERTALUKU 	 MaHk:  E  =  800  MN/rn2  

Kuva  8: 	Kantavuusmitoitus  jännitys-/muodonmuutostarkastelun mukaisesti, kun  ma- 
suunihiekan  E = 800 MN/rn2 .  Kuva  koskee sivulla  25 kuvattavaa  tapausta. 

ALUSRAKENTEEN  E-MODUULI 

-  E20  MN/m2  —x— E50  MN/m2  —t— E100  MN/m2  —e— E1 50  MNIm2  —9— E= 200  MNIm2  

900 

850 

_800 
E 

750—__  - --------- -__ 

700  -- - ---------- 

__ /  

650L -T------ 
____ -- -- - - - - - - - - ____ - - - -  

:E_  I1iIjj  il  
ix i05 	 ix 106 	 lx 	 lx ion  

KUORMITUSKERTALUKU 	MaHk:  E 	=  1200  MN/rn2  

Kuva  9: 	Kan tavuusmitoitus  jännitys-/muodonmuutostarkastelun mukaisesti, kun  ma- 
suunihiekan  E = 1200 MN/rn2 .  Kuva  koskee sivulla  25 kuvattavaa  tapausta. 
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Kantavuusmitoituksen  perusteena ovat Tielaitoksen voimassa olevien 
suunnitteluohjeiden mitoitusperiaatteet  /8/. Kantavuusmitoituksen  lähtö-
kohtana ovat alustan kantavuus, käytettävän materiaalin laatu  ja  vaadittava 
tavoitekantavuus. 

Masuunihiekan  staattisen kimmomoduulin arvona käytetään  600 MN/rn2 . 

Jos  liikenne ohjataan masuunihiekkarakenteelle vasta noin vuoden kuluttua 
rakentamisesta, voidaan suunnittelussa staattisen kimmomoduulin arvona 
käyttää  1000 MN/rn2 . 

Masuunihiekkakerroksen  päältä saavutettava kantavuus saadaan alusra-
kenteen kantavuuden  ja masuunihiekkakerroksen  paksuuden mukaan mi-
toituskäyrästöstä  (kuvat  6  ja  7).  

Toinen mandollisuus masuunihiekkarakenteen mitoittamiseksi  on ns.  ana-
lyyttinen mitoitusmenettely. Tässä ohjeessa  on  jännitys-/muodonmuutos-
tarkastelun lähtökohdaksi otettu masuunihiekkakerroksen alapuolisen ker-
roksen puristusmuodonmuutosten rajoittaminen. Käytetty kriteeri  on As-
phalt  Instituten  kehittämä  ja sen sallimat  alustan puristusmuodonmuutok

-set  ovat pienimpiä yleisesti käytössä olevista kestävyyskriteereistä. Mitoitus 
tehdään Shellin Bisar-ohjelmalla. Siinä lasketaan pyöräkuorman tieraken-
teeseen aiheuttamat kriittiset jännitykset  ja muodonmuutokset. Masuuni-
hiekkarakenteen kriittisenä  rasituksena voidaan pitää masuunihiekkaker-
roksen alapinnan taivutusvetojännitystä. Dynaamisen moduulin arvona  on 

 laskelmissa käytetty  800 MN/rn2  ja  1200 MN/rn2 . 

Masuunihiekan mitoituskriteeriksi  on  valittu alustalle saffittava puristus- 
muodonmuutos  (Asphalt Institute),  katso esim. Ullidtz  P., Pavement Analy-
sis.  Rajoittamalla masuunihiekan alustana olevan kerroksen puristusmuo-
dorimuutosta, rajoitetaan samalla myös itse masuunihiekkakerroksen ala- 
pintaan syntyviä jäririityksiä. 

Analyyttisessä mitoituksessa  käytetään masuunihiekkakerroksen alustalle 
ns. dynaamista  E-moduuli  arvoa.  E-moduuli mäåntetään  yleensä CBR-ko-
keen  tai  dynaamisen kolmiaksiaalikokeen avulla. Taulukossa  5 on  esitetty 
tielaitoksen kantavuusmitoituksen maalajiluokittelu sekä sitä vastaava 
USCS-luokitus  ja maalajien  E-moduulit. 

Mitoituskäyrästö  on  laadittu siten, että masuunihiekkakerroksen paksuus 
saadaan mitoitettua kuormituskertaluvun  ja masuunihiekkakerroksen  alus-
tan E-moduulin  avulla. Päällysteeksi  on  oletettu mitoituksessa  AB 50 mm. 
Mitoituskäyrästöt on  esitetty kuvissa  8  ja  9.  Dynaamisen  E-moduulin  arvoa 

 800 MN/rn2  käytetään, kun liikenne ohjataan välittömästi rakennetun ker-
roksen päälle. Arvoa  1200 MN/rn2  käytetään,  jos  liikenne ohjataan masuu-
nihiekkarakenteelle vasta noin vuoden kuluttua rakentamisesta. 
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Taulukko  5: Alusrakenteen  kantavuus  ja  E-moduuli  eri  maalajeilla 
Kantavuusmitoitus  Analyyttinen mitoitus 
Alusrakenteen kantavuusluokka  Alustan  E-moduulin  

luokittelu maalajin 
mukaan 

MAALAJI  LYHENNE LUOKKA KANTAVUUS LUOKKA ALUSTAN  
MN/rn 2  E-MODUULI 

MN/rn2  

Ka  (kallio) 
Kallio  Lo  (louhe)  A 300 

M  (murske) ________ _____________ GW  300  
____________  Kivet  Ki  A 300  

Sora  Sr B 200 (150.280) GP 300  

Soramoreeni rton SrMr  C 100 (70.150) GM, GO 200  
routiva SrMr  E 20 (15.35)  _______  50  

Hiekka  rton kaHk  C 100 (70.150) SW 200  
rton keHk  D 50 (35.70) SF 100  
ilon  hHk  D (E) 50 (35.70) SF 100  

routiva keHk  E 20 (15.35)  SM  SC 50  
routiva hHk  E (F) 20 (15.35)  _______ ___________ 

Hiekkamoreeni  ilon  HkMr  D (E) 50 (35.70) SP 100  
routiva HkMr  E (F) 20 (15.35)  SM,  SC 50  

Siltti  Si F (G E) 10 (5.15)  OL  20  
Silttimoreeni SiMr 

kuivakuori  Sa  E 20 (15.35) CL 50  
Savi sitkeä  Sa  F(E)  10 (5.15)  OL  20  
__________  pehmeä  Sa  G 5  MH -OH 10  

Lieju  Lj  G 5 Pt 10  
Turve  Tv  
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2.6  Mitoitusesimerkki  

Tehtävänä  on mitoittaa päällysrakenne  käyttäen masuunihiekkaa, kun läh-
tötiedot ovat seuraavat: 

-  tien vaatimustaso  1 
-  uusi rakennettava  tie 
- pohjamaa hiekkamoreenia 
- pakkasmäärä  F =40000 °Ch 
-  sallittu routanousu  30 mm 
- päällysrakenneluokka  1 AB 
-  rakenteen mitoitusikä  20  vuotta 
- kuormituskertaluku  1,0 x iø. 

Routamitoitus  

Koska lähtökohtana  on  annettu sallittu routanousu, voidaan tehtävä rat-
kaista analyyttisella mitoituksella  (kuva  10).  

Koska hiekkamoreenin segregaatiopotentiaalia ei ole määritetty routa-
nousukokeella, valitaan segregaatiopotentiaaliksi taulukon  4  perusteella 
SF0  =  3.0 mm2/Kh. 

Pakkasmäärä  40000 °Ch  

EI______ _ _ 

:::: __L —i  __ __ __ __ __  

S?0  [mm 2flJ  

Kuva  10: 	Routamitoitus  analyyttisellä  tavalla (mitoitusesimerkki) 

Kuvan  10  mukaan masuunihiekkakerroksen paksuus  30  mm:n routanousul
-la on 550 mm (pakkasmäärä 40 000 °Ch).  Kun huomioidaan päällysteen 

alustaksi tuleva  100 mm murskekerros,  saadaan masuunihiekkarakenteen 
paksuudeksi  650 mm. 
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Kantavuusmitoitus 

Kantavuusmitoitus  suoritetaan perinteisellä tavalla kuvan  11  avulla. 

Tavanornaisen  rakenteen kantavuusvaatimus päällysrakenneluokassa  1 AB 
on 160  MN/rn2  kantavan kerroksen päältä  /8/  ja  alustan kantavuus  20 

 MN/rn2  (taulukko  5),  kun pohjamaa  on  hiekkarnoreenia.  Sovelletaan puoli-
jäykille rakenteffle annettua ohjeita käyttää  60  MN/rn2:lla korotettua tavoi-
tekantavuutta.  Perinteisellä tavalla mitoittaen tavoitekantavuus  on  siis  220 

 MN/rn2 .  Koska kyseessä  on  uusi rakennettava  tie,  oletetaan että liikenne 
lasketaan tielle vasta masuunihiekkakerroksen rakentamista seuraavana 
vuonna  ja  käytetään kantavuusmitoituksessa moduulia  1000  MN/rn2 . 

Masuunihiekkarakenteen kokonaispaksuudeksi  saadaan  (500  +  100)  eli  600 
mm  (kuva  11).  

MaHk:  E 	1000  MN/rn2  
PAKSUUS Immi  
MaHk+MURSKE 

I! u.i:  
WO  

ALUSTAN KANTAVUUS  EA  [MNJm2 I  

Kuva  11: 	Kan tavuusmitoitus  perinteisen tavan avulla (nutoztusesimerklcz) 
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Määritetään  kantavuus myös analyyttisellä mitoitustavalla kuvan  12  avulla. 

Alustan dynaaminen  E-moduuli on 50 MN/rn2  (taulukko  5). Kuormitusker-
taluku on 1,0 x iO.  Näin  ollen  kuvan  12  perusteella masuunihiekkaraken

-teen  paksuuden  on kantavuusvaatimuksen  osalta oltava  490 mm. 

wU1III[.1 ,1Ul'Iu 

:: •uuiifliUIIIIflI •iinniu 
R•lflifl _ aininnu ________ullinn _ 

mi .iiiuiii IUIUIII •UIIIP!1 
ununn auuunii unnhu ___ uuulifli UIIIJU!I  ______Ullilill 

Li.  Uulillil uIIIIIIUJ!llII 
lflI!!I auipir ______•uiiiii _ aUuiIIIlIuiiPI LPI UUflflhI - ______  p.--  lP!il!!.  pP' -  

UuhuIIUIl!iI 

ii  

Kuva  12:  Kantavuusmitoitus analyyttisella  tavalla  (mitoitusesimerkki)  

Tässä tehtävässä masuurLihiekkarakenteen paksuudeksi saadaan routami-
toituksella  650 mm,  perinteisellä kantavuusmitoituksella  600 mm  ja ana-
lyyttisellä kantavuusmitoituksella  490 mm.  

Näin  ollen  rakenne  on  seuraavanlainen: 

-  AB 50 mm 
- masuunikuonamurske  tai luonnonmurske 100 mm 
- masuunihiekka 550 mm.  

Esimerkissä routamitoitus muodostui määrääväksi. Verrattaessa tulosta 
analyyttisen kantavuusmitoituksen tulokseen voidaan todeta, että kuormi-
tuskestävyyden osalta rakenne  on  selvästi ylimitoitettu. Näin rakenteen 
elinikä  on  huomattavasti tavoitetta pidernpi. 



30 	 Masuunihiekan  käyttö  päällysrakennekerroksissa  

RAKENTAMISEN  TYÖSELITYS  

II  RAKENTAMISEN  TYÖSELITYS 

 OHJEEN SOVELTAMINEN 

Tätä työselitystä sovelletaan päällysrakenteissa, joissa masuunihiekkara-
kennetta käytetään tien kantavuuden parantamiseksi tai/ja lämpöeristeek

-si.  

2  VARASTOINTI  JA  KULJETUS  

Masuunihiekkaa  voidaan varastoida suojaamatta, kun materiaalin päällä ei 
ajeta tyokoneilla varastoinnin yhteydessä. Pitkäaikainen varastointi  tai  va-
rastoinnin  yhteydessä tapahtuva tiivistyminen voivat aiheuttaa materiaalin 
paakkuuntumista. Lievästä paakkuunti.unisesta ei massilvirakenteessa ole 
juuri haittaa, vaan paakut  haj oavat  rakenteessa levityksen  ja tiivistämisen 

 yhteydessä. Kuljetuksia voidaan suorittaa tehtaiden ympäristöissä kuorma- 
autoilla  ja kauko-kuljetuksina proomulla  tai  laivalla.  

3  KUIVATUS  JA  ALUSRAKENNE 

Kuivatuksen toteuttaniisessa  noudatetaan tienrakennustöiden yleisiä laatu-
vaatimuksia  ja työselityksiä.  Rakennusvaiheessa  on  varmistettava, ettei tien 
alusrakenteeseen  jää  vettä kerääviä painanteita  tai  esteitä, jotka saattavat es-
tää  veden  poistumisen masuunihiekkakerroksesta. 

Alusrakenteiden  rakentamisessa sovelletaan tierakennustöiden yleisiä laa-
tuvaatimuksia  ja työselityksiä.  

4  PÄÄLLYSRAKENNE 

 4.1 Tie-  ja  katurakenteet  

4.1.1  Suodatin  kerros  

Suodatinkerros  rakennetaan soveltaen tienrakennustöiden yleisiä laatuvaa-
timuksia  ja työselityksiä.  Mikäli suodatinkerros tehdään masuunihiekasta, 
rakennetaan  se masuunihiekkakerroksen  teon yhteydessä. Suodatinkangas 
asennetaan ohjeiden mukaisesti. 

Vanhaa päällysrakennetta lämpöeristettäessä puretaan kerroksia niin, että 
päälle rakennettavasta masuunihiekkakerroksesta tulee tasavahvuinen.  Ma-
suunihiekan  alle  jäävän kerroksen  pinta on  oltava tierakennustöiden ylei-
sissä laatuvaatimuksissa  ja työselityksissä  esitettyjen jakavalle kerrokselle 
sallittujen poikkeamien rajoissa, taulukko  6 /9/. 
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Taulukko  6:  Jakavan kerroksen sallitut poikkeamat/9/  
Sallitut poikkeamat  _______________ 

TASOSIJAI  NTI  
- tasosijainnin  poikkeama  

- tasosijainnin poikkeaman  muutos  

____________ 

±  100 mm  

100 mm  /  20 m  
TASO  

-  yksittäinen poikkeama  kohtisuoraan  pintaa vastaan  

-  yksittäisen  poikkeaman  muutos  
-  tason keskiarvon poikkeama  kohtisuoraan  pintaa vastaan  

___________ 

±  30 mm  

30 mm I 20 m  
±  15 mm  

MITAT  
- yläpinnan  leveyden  yksittainen  poikkeama  

- yläpinnan leveydeh  keskiarvon poikkeama  

___________ 
±  60 mm  

±  30 mm  

KALTEVUUS ±  1,0  %-yksikköä  

KERROSPAKSUUDEN  KESKIARVO  -5 mm  
TASAISUUS  OIKOLAUDALLA  MITATTUNA  30 mm /5 m 

4.1.2 Masuunihiekkakerros 

Masuunihiekkakerros  toimii päällysteen  alla  sidottuna, kuormia jakavana  ja 
 lämpöä eristävänä kerroksena. 

Masuunihiekkarakenteen  kumpaankin päähän rakennetaan siirtymäkiilaa 
vastaava rakenne masuunihiekasta suunnitelmassa esitetyllä tavalla.  

4.1.2.1  Rakentaminen 

Masuunihiekkakerros  rakennetaan suodatinkerroksen päälle päätypenke-
reenä. Yhden tiivistettävän kerroksen maksimipaksuus  on 500 mm. Masuu-
nthiekkakerros  voidaan rakentaa myös talvella, ellei suodatinkerroksen ala-
puolinen routiva pohjamaa ole merkittävästi jäätynyt. Masuunihiekkaker-
rokseen ei saa sekoitt-ua työn aikana  lunta  eikä jäätä.  Jos pohjamaa on  pääs-
syt jäätymän, masuunihiekkakerros voidaan rakentaa vasta kesällä roudan 
sulamisen jälkeen. Suodatinkerroksen päältä  on  tällöin suoritettava tehokas 
jälkitiivistäminen. 

Tasaamisen  ja työkoneella  tehdyn kevyen tiivistämisen jälkeen kerroksen 
päällä voi liikkua kuormatulla autolla,  jos tasaaminen  tehdään pyöräkuor-
maaj  alla  tai tiehöylällä. Työmaanaikainen  yleinen liikenne voidaan myös 
ohjata kerroksen päälle. Kerroksen  pinta  tulee tehdä lopuffiseen tasoon  ja 

 muotoon sekä tiivistää valssijyrällä  (2-4 ylityskertaa).  Kerroksen tiivistämi-
nen helpottaa tyonailcaisen liikenteen hoitoa.  

4.1.2.2 Masuunihiekkakerroksen  laatuvaatimukset 

Työkohteessa  materiaalia vastaanotettaessa  on  todettava, että materiaali  on 
 laatuvaatimukset täyttävää  ja  ettei varastoinnin yhteydessä ole tapahtunut 

kerroksen rakentamista haittaavaa paakkuimtumista. 
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Kerroksen rakentamisen yhteydessä varmistetaan, että tässä työselityksessä 
tarkoitettu laatu saavutetaan. 

Masuunihiekan materiaaliommaisuuksim  kuuluu, että kerroksen rakenta-
misen yhteydessä ei saavuteta vaatimusten mukaista kantavuutta. Kanta-
vuus kehittyy kuitenkin kesäkautena materiaalin sitoutumisen myötä  2 - 3 

 kuukaudessa lähes lopulliseen arvoonsa.  

4.2  Kevyen liikenteen väylät 

Kevyen liikenteen väylät varsinkin pengerrakenteena ovat ongelmallisia, 
koska routa voi tunkeutua masuunihiekkarakenteen  alle penkereen luiskis-
ta.  Tämän estämiseksi tulee kapeat,  alle  viiden metrin levyiset tiet routasuo-
jata masuunihiekalla kuvan  13  mukaisesti. Tällaista luiskasuojausta käyte-
tään, kun pengerkorkeus ojan pohjasta  on  yli yhden metrin (  H> 1 m). 

L<5m  

Kuva  13: 	Penaatepiirros masuunihiekkarakenteesta  kevyen liikenteen väylällä korkealla 
penkereellä  

Kevyen liikenteen teillä käytetään ohutta  (n. 50 mm) murskekerrosta pääl-
lysteen alustana sekoittamatta  sitä masuunihiekkakerrokseen (materiaalin 
humuspitoisuudella ei näin ohuessa kerroksessa ole merkitystä).  Pinta  tu-
vistetään kumipyöräjyrällä  (2-3 ylityskertaa) tai täryjyrällä (2 ylityskertaa).  

Kevyen liikenteen teillä päällystäininen voidaan suorittaa tarvittaessa välit-
tömästi kerrosten rakentamisen jälkeen, koska kuormitukset ovat pieniä.  

4.3  Päällysteen  alusta  

Masuuriihiekkakerroksen  pinnassa  on  aina irtonaista masuunihiekkaa, joka 
'rullaa" päällysteen levityksen yhteydessä  ja  estää päällystemassan tarttu-
misen alustaan. Tämän takia  on masuunihiekkakerroksen  päälle tehtävä 
päällysteen alustaksi ohut kerros murskeesta  tai masuunikuonamurskeesta. 

 Kerros rakennetaan tierakennustöiden yleisten laatuvaatimusten  ja työseli-
tysten  kantavalle kerrokselle sallittujen poikkeamien rajoissa, taulukko  7 
/ 9/. 
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4.3.1  Päällysteen alustana luonnonmateriaali 

Humusvapaata mursketta  0 - 18. ..32 mm  levitetään masuunihiekkakerrok
-sen  päälle noin  100  mm:n kerros. Murskekerros sekoitetaan allaolevan  ma-

suunThiekkakerroksen  pintaan jyrsimellä  tai murskekerroksen  pintaan levi-
tetään esim. hiekanlevittimellä masuuriihiekkaa  20 30  mm:n kerros. Tämä 
kerros sekoittuu allaolevaan murskeeseen tiehöylän tappiterällä suoritetta-
vien tasaushöyläysten yhteydessä.  Pinta tiivistetään täry- tai kumipyöräjy-
rällä (2 - 3 ylityskertaa). Masuunihiekan sekoittuminen murskeen  pintaan 
helpottaa työnaikaista liikennettä  ja  vähentää tasaushöyläysten tarvetta. 

Mikäli joudutaan käyttämään mursketta, jonka humusluokka NaOH-ko-
keen perusteella  on 2 tai  suurempi, tulee humuksen vaikutuksen  neutra-
loimiseen  käyttää sementtiä suunnitelmassa esitetty määrä  /10/. 

4.3.2  Päällysteen alustana masuunikuonamurske 

Päällysteen alustaksi  levitetään  100  mm:n kerros masuunikuonamursketta 
 0-10.. .32 mm,  joka tasataan lopulliseen muotoon  ja tiivistetään kumipyörä-

jyrällä  (2 - 3 ylityskertaa) tai täryjyrällä (2 ylityskertaa). Pinta  tiivistyy  ja  si-
toutuu liikenteen  alla  kovaksi  ja  tasaiseksi. 

Taulukko  7:  Kantavan kerroksen sallitut poikkeamat/9/ 
Sallitut poikkeamat  _______________ 

YLAPINNAN TASOSIJAINTI 

- tasosijainnin  poikkeama  

- tasosijainnin poikkeaman  muutos  

____________ 

±  100 mm  
100 mm I 20 m  

YLAPINNAN  TASO  
-  yksittäinen poikkeama  kohtisuoraan  pintaa vastaan  

-  yksittäisen  poikkeaman  muutos  
-  tason keskiarvon poikkeama  kohtisuoraan  pintaa vastaan  

____________ 
±  20 mm  

20 mm  /  20 m  
±  10 mm  

MITAT  
- yläpinnan  leveyden yksittäinen poikkeama  

- yläpinnan  leveyden keskiarvon poikkeama  

___________ 

±  60 mm  

±  30 mm  

KALTEVUUS ±  0,5  %-yksikköä  

KERROSPAKSUUDEN  KESKIARVO  -5 mm  
TASAISUUS  OIKOLAUDALLA  MITATTUNA  20 mm /5 m 

4.4  Päällystäminen 

Päällystäminen  voidaan suorittaa noin kuukauden kuluttua masuunihiek-
karakenteen tekemisestä. Ennen päällystämistä  on pinta karhennettava tie- 
höylän tappiterällä. Tämän jälkeen  pinta tiivistetään kumipyöräjyrällä (1 - 2 
ylityskertaa) tai vaissijyrällä (1 ylityskerta). 

Kantavuusvaatimukset päällysteen alustalle  on  esitetty tierakermustöiden 
yleisissä laatuvaatimuksissa  ja työselityksissä. 
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Sitoutumisprosessin  edistämiseksi suositetaan  masuunihiekkakerroksen 
kastelemista  ennen  päällystämistä.  

5  TYÖNAIKAINEN  LIIKENNE 

Masuunihiekkakerroksen  päälle voidaan ohjata  työnaikainen  yleinen lii-
kenne heti kerroksen levittämisen  ja  alkutiivistämisen  jälkeen. Valmistus- 
prosessista johtuen  masuunihiekka  ei sisällä  pölyävää hienoainesta,  joten 

 pölynsidontaa  ei juuri tarvita.  

Masuunikuonamurskeesta  tehty  päällysteen  alusta kestää hyvin  pitkäai-
kaistakin  liikennettä. Mandolliset  pinnan  koijaustyot  on  tehtävä  tiehöylän 
tappiterällä. Mandoffiseen pölynsidontaan  käytetään normaaleja menetel-
miä  ja  aineita.  
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