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TIIVISTELMÄ 

Ilmajäähdytettyä masuunikuonaa  voidaan kokemusten mukaan käyttää tien sitomat-
tornissa päällysrakennekerroksissa. Masuunikuonan rakeet ovat syntytapansa joh-
dosta huokoisia. Pinnaltaan ne ovat karkeita  ja raemuoto  on kuutiomainen  sekä 
särmikäs. Tämän johdosta masuunikuonan sisäinen kitkakerroin  on  korkea  ja kanta-
vuusarvo  parempi kuin saman rakeisuuden omaavilla luonnonkiviaineksilla. 

Kantavuusmitoitus  tehdään perinteisen kantavuusmitoituksen tapaan Tielaitoksessa 
voimassa olevien päällysrakenteen suunnittelua koskevien ohjeiden mukaan  tai 

 kuormituksen aiheuttamiin kriittisiin rasituksiin perustuvana kestävyystarkasteluna. 
Käytännössä saatujen kokemusten perusteella kappalekuonalle voidaan kantavaa  ja 
jakavaa  kerrosta mitoitettaessa käyttää staattisen kimmomodulin arvoa  E = 500 
MN/rn2  ja masuunikuonamurskeelle  arvoa  E = 600 MN/rn2 .  Dynaamisen  modulin 
arvoina  voidaan vastaavasti käyttää  E = 800 MN/rn 3  ja  E = 1000 MN/rn3 .  

Jakava kerros rakennetaan kappalekuonasta  0.. .200 mm  yhtenä  tai  useampana ker-
roksena. Kantava kerros tehdään masuunikuonamurskeesta. Rakentaminen suorite-
taan yleensä yhtenä kerroksena  ja  tiivistäminen täryjyrällä. Liiallista tiivistämistä 
tulee välttää. 

Rakenteessa kappalekuona  ja masuunikuonamurske lujittuvat sitoutumalla hydrauli-
sesti. Lujittuminen  on  hidasta  ja  jatkuu useamman vuoden ajan. 

Masuunikuonalla  on  tavanomaisia kiviaineksia paremmat lärnmöneristävyysominai-
suudet  ja  sitä voidaan käyttää eristeenä routirnisen rajoittamiseen. Lämmönjohtolu-
kuna käytetään kappalekuonalle arvoa  0,7 W/mK  ja masuunikuonamurskeelle  arvoa 

 0,9 W/mK. 
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ABSTRACT 

Experiences have shown that air-cooled blastfurnace slag lends itself for use in un-
bound structural pavement layers. The porosity of its grains is attributable to the 
way in which they are created. They are characterised by a rough surface and a cub-
ic, angular form so that their internal friction coefficient is large and load bearing 
value higher than that of natural aggregates of the same grain-size distribution. 

Bearing dimensioning is performed in the usual manner in accordance with the pa-
vement planning instructions employed in the Finnish National Road Administrati-
on or in the form of a durability analysis based on critical loading strains. Practical 
experiences show that a static elasticity modulus value E = 500 MN/rn 2  can be used 
in the case of air-cooled blastfurnace slag and E = 600 MN/rn 2  for crushed blastfur-
nace slag when dimensioning the base course and the sub-base. The corresponding 
dynamic modulus values are E = 800 MN/rn 2  and E = 1000 MN/m 2 .  

The sub-base is constructed of one or more layers of air-cooled blastfumace slag of 
grain-size 0/200 mm and the base course of crushed blastfurnace slag. Usually con-
structions will be layed and compacted as single layers using vibrating roller. 
Excessive compaction should be avoided, however. 

Air-cooled and crushed blastfurnace slags gain in strength through the formation of 
hydraulic bonds, a slow process which takes many years to complete. 

The insulation properties of blastfurnace slag are better than those of ordinary rock 
materials, so that it can be used as an insulation material to restrict frost penetration. 
The thermal conductivity of air-cooled blastfurnace slag is 0.7 W/mK and that of 
crushed blastfurnace slag 0.9 W/mK. 



ALKUSANAT  

Ensimmäinen kappalekuonan  ja masuunikuonamurskeen  käyttöä koskeva ohje  ja  työ- 
selitys valmistui vuonna  1989 julkaisuna TVH 733338.  Julkaisun sisältöä katsottiin 
aiheelliseksi täydentää masuunikuonamurskeen käytöstä tasausmurskeena saaduilla 
kokemuksilla. Täydennetty ohje julkaistiin vuonna  1993 (Masuunikuonan  käyttö  si-
tomattomissa päällysrakennekerroksissa, Tielaitoksen  selvityksiä  15/1993). 

Masuunikuonamursketta  ei enää käytetä tasausmurskeena, koska tilalle  on  tullut  ma-
suunihiekan  käyttö vastaavalla tekniikalla (Masuunihiekan käyttö päällysrakenneker-
roksissa, Tielaitoksen selvityksiä  23/1997).  Lisäksi kappalekuonan  ja  ma-
suunikuonamurskeen  kantavuus-  ja routamitoitukseen  liittyen  on  saatu huomattava 
määrä lisätietoa sekä laboratoriotutkimuksien että koerakenteista mitattujen tulosten 
perusteella. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi ohjetta  on  katsottu tarpeelliseksi tar-
kentaa. 

Tarkistustyö  on  tehty yhteistyönä kappalekuonan  ja masuunikuonamurskeen  toimit-
taja SKJ-yhtiöt Oy:n, Oulun yliopiston geotekniikan  ja  tie-  ja liikennetekniikan  labo-
ratorioiden sekä Tielaitoksen tuotannon kanssa. Ohjeen sisällön tarkistukseen ovat 
osallistuneet diplomi-insinoori Seppo Salmenkaita  ja  diplomi-insinööri  Heikki Suni 
Tielaitoksen  tuotannosta sekä diplomi-insinööri Tuomo Kallionpää tiehallinnosta, 
dosentti Kauko Kujala Oulun yliopiston geotekniikan laboratoriosta sekä kehitys- 
päällikkö  Marko Mäkikyrö  ja rakennuspä.ällikkö  Jari Lappi SKJ-yhtiöt Oy:stä. 
Kuormitusmitoituksen laskelmat  on  tehnyt tekniikan lisensiaatti  Lauri Liimatta  Oulun 
yliopiston  tie-  ja liikennetekniikan  laboratoriosta  ja routamitoituksen  laskelmat diplo-
mi-insinööri Teuvo Holappa Oulun yliopiston geotekniikan laboratoriosta. 

Tämä julkaisu korvaa Tielaitoksen selvityksiä  15/1993  Masuunikuonan  käyttö 
 sitomattomissa päällysrakennekerroksissa  -julkaisun. 

Oulussa joulukuussa  1998 

Tielaitos,  tuotanto 
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JOHDANTO 

JOHDANTO  

Rautateollisuuden  sivutuotteena syntyy maassamme vuosittain  n. 550 000...600 000 
 tonnia masuunikuonaa  Rautaruukki Oy:n Raahen  ja  Oy Fundia  Wire Ab:n Kover-

harm  tehtailla. Masuunikuonaa muodostuu raakaraudan valmistuksen yhteydessä 
malmirikasteen sivukivestä, koksista  ja kalkkikivestä. Masuunikuonan  varsinaisena 
tehtävänä  on  mandollistaa panoksen tasainen  sulaminen ja  raudan rikkipitoisuuden 
vähentäminen. Nykyään Suomessa saadaan kappalekuonaa  ja masuunikuonamurs-
ketta  vain Koverharin  tehtaalta, koska Raahessa siirryttiin vuonna  1996 masuuni-
kuonan suoragranulointiin,  minkä vuoksi siellä tuotetaan yksinomaan masuunihiek-
kaa. 

Masuunikuonan  ominaisuudet riippuvat  sen  kemiallisesta koostumuksestajajäähdy-
tysmenetelmästä. Eri masuunien kuonat eroavat jossain määrin toisistaan, mikä 
johtuu lähinnä käytettävistä raaka-aineista. Masuunikohtaisesti kuonille  on  ominais-
ta kemiallinen laadun tasaisuus. 

Tielaitoksen  Oulun tiepiirissä  on  vuodesta  1980  toteutettu useita huomattavia tien-
rakennushankkeita, joissa  on  käytetty masuunikuonaa tien päällysrakennekerroksis

-sa.  Näiden kokemusten  ja  aiheeseen liittyvien aikaisempien selvitysten pohjalta 
laadittiin suunnitteluohje  ja työselitys (TVH  733338),  joka julkaistiin ensimmäisen 
kerran vuonna  1989  ja  siitä tehty tarkastettu painos vuonna  1993 (TIEL 3200142).  

Rakentamisesta  ja  tutkimuksista  on  saatu lisää kokemuksia  ja  tämän tuloksena  on 
 saatu tämä tarkistettu selvitys kappalekuonan  ja masuunikuonamurskeen  käytöstä 

päällysrakennekerroksissa. 
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I  SUUNNITTELUOHJEET  

I  MATERIAALIOMINAISUUDET  

1.1  Masuunikuonan  valmistus  

Kuonalajit  riippuvat  sulan kuonan jäähdytystavasta.  Eri tavoin jäähdytettynä kuo-
nasta voidaan valmistaa seuraavia tienrakennukseen soveltuvia tuotteita: 
- ilmajäähdytetty masuunikuona (kappalekuonaja masuunikuonamurske) 
- granuloitu masuunikuona (masuunihiekka) 

Ilmajäähdytetyn masuunikuonan  valmistaminen tapahtuu kaatamalla  sula kuona 
jäähtymään kuonapenkkaan,  jossa  se  levittäytyy noin  5  - 15 cm  paksuksi kerroksek

-si.  Noin  1 - 3  viikon kuluttua kiteytynyt  ja  jäähtynyt kuona irrotetaan kaivinkoneen 
avulla. Irrotettu masuunikuona  on rakeisuudeltaan 0 - 200 mm  ja  siitä käytetään 
nimitystä kappalekuona (KapKu). Kappalekuona voidaan  murskata  haluttuun 
raekokoon tavallisilla murskaimilla  ja  seuloa edelleen eri lajitteisiin. Tällä tavalla 
käsitellyistä tuotteista käytetään nimitystä masuunikuonamurske (MakuM). 

Kappalekuonan  ja masuunikuonamurskeen  tyypilliset rakeisuuskäyrät  on  esitetty 
kuvassa  1.  

Kuva  1: 	Kappalekuonan  sekä masuunikuonamurskeiden  0-20 mm  ja  0-32 mm  tyypilli- 
set rakeisuusköyrät.  

1.2  Masuunikuonan  koostumus  

Masuunikuonan  ominaisuudet riippuvat ensisijaisesti  sen  kemiallisesta koostumuk-
sesta sekä jäähdytysmenetelmistä. Masuunikuona sisältää pääasiassa kalsium-, 

 magnesium-,  pu-  ja alumiiniyhdisteitä.  Lisäksi kuona sisältää pieniä määriä rauta-, 
mangaani-,  natrium-,  rikki-  ja titaaniyhdisteitä.  Kemiallinen koostumus  on  esitetty 
taulukossa  1. 
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Taulukko  1: 	Masuunikuonan  kemiallinen koostumus. 

Yhdiste Raahe Koverhar 

CaO  35,6 	%  32,6 	% 

MgO  11,0 	%  15,8 	% 

Si02  37,7 	%  32,6 	%  

A1,03  9,5 	%  12,2 	% 

K,O  0,8 	%  0,7 	% 

Mn  05 	%  0,1 	%  

P 0,003  %  0,001  %  

S 0  1,4 	%  2,1 	% 

Fe 0  0,5 	%  0,3 	% 

Zn  0,000  %  0,00 1  %  

S 0 	=  rikin kokonaismäärä 
Fe 0  =  raudan kokonaismäärä 

Eri  masuuneissa käytetään eri raaka-aineita, joten kuonien kemiallinen koostumus 
eroaa jossakin määrin toisistaan. Masuunikohtaisesti kuonille  on  ominaista kemial-
linen laadun tasaisuus.  

1.3  Kappalekuonan  ja  masuunikuonamurskeen  tekniset ominai-
suudet 

Kappalekuonaja  siitä edelleen murskaamalla valmistettu masuunikuonamurske ovat 
yleisi Itä teknisiltä ominaisuuksiltaan luonnon kiviaineksiin verrattavia tuotteita, 
joilla  on  kuitenkin eräitä poikkeavia ominaisuuksia. Masuunikuonan rakeet ovat 
syntytapansa johdosta huokoisia. Pinnaltaan ne ovat karkeita  ja  niiden raemuoto  on 
kuutiomainen  sekä särmikäs. Tämän johdosta masuunikuonan sisäinen kitkakerroin 

 on  korkea  ja kantavuusarvo  parempi kuin saman rakeisuuden omaavilla luonnonki-
viaineksilla. 

Kantavan kerroksen masuunikuonamurskeen rakeisuuskäyrät voivat poiketa luon-
nonkiviainekselle määrätyistä ohjealueista. Sekä masuunikuonamurskeen että eten-
kin kappalekuonan rakeet särkyvät tiivistettäessä enemmän kuin tavanomaiset  kivi- 
ainekset. Tämä ei kuitenkaan alenna kuonarakenteen kantavuusominaisuuksia. Li-
sääntyneen hienoainesmäärän ansiosta materiaali sitoutuu paremmin hydraulisesti. 
Lujittuminen  on  hidasta  ja  jatkuu usean vuoden ajan. Sitoutunut materiaali ei ole 
herkkä  veden vaikutukselle  eikä roudi johtuen edellä mainitusta masuunikuonan 
sitoutumisominaisuudesta. Lievästi routivissa kohteissa kuonarakenne tasoittaa 
laattavaikutuksen ansiosta pieniä routanousueroja. 

Kappalekuonaa  ja masuunikuonamursketta tiivistettäessä  on  vaikeaa saavuttaa ta-
vanomaista vaadittavaa tiiviysastetta  proctor-tiiviyteen nähden johtuen kuonan huo-
koisesta sisäisestä rakenteesta  ja rakeiden särmikkyydestä.  Tätä  on  pidettävä  maten-
aalille  ominaisena ilmiönä, josta ei ole havaittu aiheutuvan virheitä rakenteen toi- 
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minnassa.  Aineksen sitoutuminen estää haitallisen jälkitiivistymisen. Laadunval-
vonnassa ei masuunikuonasta tehtyä kerrosta arvostella tiiviysasteen perusteella. 
Parempi tapa  on  tehdä levykuormituskokeita  ja  arvostella tiiviyttä suhteen E21E 1  
perusteella. Vaadittava kantavuus saavutetaan ohjeellisilla tiivistyskerroilla  ja  se 

 todetaan levykuormituskokeella  E2-arvona. 

Rakeiden  sisäisten huokosten ansiosta masuunikuonalla saadaan kevyempiä  ja  läm-
pöä eristäviä rakenteita luonnonkiviaineksiin verrattuna. 

Kappalekuonan  ja masuunikuonamurskeen  yleisiä teknisiä ominaisuuksia  on  esitetty 
taulukossa  2.  

Taulukko  2: 	Masuunikuonan keskimääräisiä  teknisiä ominaisuuksia. Vertailuna tavan- 
omainen luonnonkiviaines (graniitti). 

Ominaisuus Kappalekuona Masuunikuona- 
 murske 

Graniitti 
(murske) 

Haurausarvo  27-35 19-30 20 -26 

Los Angeles  -arvo  30 -40 27  -  38 24  -  30 

Hioutuvuusarvo -  4,3  -  4,5 1,4  -  2,5 

Liuskeisuus -  3,6  /  3,2 1,4 

Kiintotiheys, tIm 3  2,6  -  2,7 2,6  -  2,7 2,6  -  2,7 

Irtotiheys, tim 3  1,15  -  1,25 1,35  -  1,45 1,5  

Rakenne rtr-paino, t/m3  1,5  -  1,8 1,6  -  1,9 2,2 

E-moduli,  MN/rn2  500 600 280-350 

CBR-arvo -  220  -  320 n. 150 

Länirnönjohtavuus, W/mK  0,7 0,9 n. 2,0 

1.4  Kappalekuonan  ja  masuunikuonamurskeen  laatuvaatimukset 

 1.4.1  Rakeisuus 

Kappalekuonan rakeisuudelle  ei aseteta vaatimukseksi tavanomaisia rakeisuusohje-
alueita. Maksimiraekoko  on 200 mm.  

Masuunikuonamurskeen rakeisuusohj ealue  kantavalle kerrokselle  on  esitetty kuvas-
sa  2.  

Masuunikuonamursketta  käytettäessä  on  rakennekerrokseen säädettyä  maksimi-
raekokoa noudatettava. Suurin raekoko saa olla enintään puolet kerrallaan tiivistet-
tävän rakenteen paksuudesta. 
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0,0006 0,002 	0,006 	0,02 	0,063 0,125 0,25 0,5 	1 	2 	4 	8 	16 	32 64 128 200  

Kuva  2: 	Kczntavan  kerroksen masuunikuonamurskeen ohjealue.  

1.4.2  Lujuus 

Käytettäessä  kappalekuonaa  ja  masuunikuonamursketta  ei niille aseteta tavanomai-
sia  luj uusarvovaatimuksia. Kappalekuonan  ja  masuunikuonamurskeen särmikkään 
raemuodon  ja  sitoutumisominaisuuden  vuoksi ei materiaalin  E-modulia  määritellä 

 rakeisuuskäyrän  perusteella.  

1.5  Ympäristökelpoisuus 

Masuunikuona  ei sisällä haitallisia raskasmetalleja eikä muitakaan sellaisia  sivuai-
neita  siinä määrin, että ne voisivat aiheuttaa pohjaveden haitallista  pilaantumisris-
kiä,  vaikka  masuunikuonajoutuisikin  veden  huuhtelemaksi. 
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2 KAPPALEKUONASTA JA MASUUNIKUONAMURS-
KEESTA RAKENNETTAVIEN PÄÄLLYSRAKENTEIDEN 

 SUUNNITTELU  JA MITOITUS 

2.1  Yleistä  

Kappalekuonaa  tai masuunikuonamursketta  voidaan käyttää tien jakavassa  ja kanta-

vassa  kerroksessa,  jos  ne täyttävät kappaleessa  1.4  esitetyt laatuvaatimukset.  Jaka- 
vaan kerrokseen käytetään ensisijaisesti kappalekuonaa  ja kantavaan  kerrokseen 
masuunikuonamursketta. Kuonamurskeen yläpinnassa päällysteen  alla asfalttipoh-
jan tasaukseen  käytetään tarvittaessa ohutta kiilausta, joka tehdään  0 - 10...18  mm:n 
masuunikuonamurskeesta. Kuvassa  3 on  esitetty rakennevaihtoehtoja kappalekuo-
nasta  ja masuunikuonamurskeesta.  

kantava 
kerros  

jakava 
kerros 

suodatinkerros /  
vanha tierakenne  I  

pohjamaa  I  
suodatinkangas  

Päällyste Päällyste 

MaKuM  0  -  20. ..50 mm  
h  =  100  -  200 mm  

MaKuM  0  -  20.. .50 mm 
h  =  100  -  300 mm 

KapKu  0  -  200 mm  
h=400-800mm  

KaM / SrM /  Sr 

Kuva  3: 	Rakennevaihtoehtoja kappalekuonastaja masuunikuonamurskeesta.  

Rakenteessa  on  tarpeen käyttää suodatinhiekkakerrosta  E-, F-  ja  G-luokan alusra-
kenteen päällä. Mikäli hiekkakerros korvataan suodatinkankaalla  tai  muut syyt vaa-

tivat  sen  käyttöä, tulee suodatinkankaan, joka tulee kappalekuonakerrosta vasten, 
kuulua laadultaan  III käyttöluokkaan. 
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2.2  Kuormitusmitoitus 

Kantavuusmitoituksen  perusteena ovat Tielaitoksen voimassa olevien suunnitteluoh-
jeiden mitoitusperiaatteet. Kantavuusmitoituksen lähtökohdat ovat alustan kanta-
vuus, käytettävissä olevien materiaalien laatu  ja  vaadittava tavoitekantavuus. Jaka-
van  ja  kantavan kerroksen mitoitus  on  mandollista tehdä perinteisesti kantavuusmi-
toituksena  (kuvat  4  ja  5) tai liikennekuormituksen  aiheuttamiin kriittisiin rasituksiin 
perustuvana kestävyystarkasteluna  (kuvat  6  ja  7) mitoituskäyrästöjen  avulla (ns. 
analyyttinen mitoitus). 

__.W  ________________  ____ 

_____ • 	a a  
•  a  ____  

a  ______ __  
1,  

af  
a a  

a  !t.aU I'!'1'  

_, ------------ •, —------------- _•. 
al  

Kuva  4: 	Kappalekuonarakenteen kantavuusmitoitus (E = 500 MN/rn2). 
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Kappalekuonakerroksen minimipaksuus  on 400 mm.  Mikäli kantavuusmitoituksessa 
päästään  jo kappalekuonakerroksen minimipaksuudella  liian suuriin kantavuuksiin, 
siirrytään käyttämään masuunikuonamursketta  ja mitoitus  tehdään kuvan  5  mukai-
sesti.  

Jos masuunikuonamurskekerroksen alapuolisen  alustan kantavuus  on  alhainen, mi-
toitetaan masuunikuonamurskekerros vähintään kahtena kerroksena. Alemman  ma-
suunikuonamurskekerroksen modulina  käytetään tällöin arvoa  E = 6 x EA.  

Pelkästä masuunikuonamurskeesta  tehdyn PAKSUUS 
rakenteen mitoitus MaKuM,  mm 

460  H3O0  — 

440--- 
u 	420  
__  

- 

H-2OO  
00 
----------- -- - 380  
-  

H=100 
-  w  

U, 320--------------  

-- 

-  

300----—- 
280  ---------- 

- o 	260-----7 
240 

140  --- 

60  ,-- 
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300  

ALUSTAN KANTAVUUS  E,  MN/rn 2  

Kuva  5: 	Masuunikuonamurskeeen kantavuusmitoitus (E = 600 MN/rn2). 
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,:,  
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f4i1.!i1tu 	17i&I]'.I 

' r4I1'] 	iii.u.J 	['1 	1  

- 	—.IIF1Tfr----- 
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_______UUIIIflhIIUIIIIIflUIIIIHHiIIIIIIIIIIIIIII____ 
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________•iiiiiiiiiiiniiiiuuuiiiiiauuiiiiiiu.iiiiiii____ 

• •iiiinu•iuniuuiiioiirniiiniii•iiinii 
_______IIIIHhIIIIIAIII•IlIIIIIlIIIIIIIIiIIIIHI 

•UIIIIIIIUPJlIIIIIUIUIP!IUIIIli!iiIIII!b 
•uIIIIIIIUilIflhIIlIIIII•1IiflhII•IPIIH 

IiIlr:4I.  

Kuva  6: 	Kappalekuonan kantavuusmitoitus  jännitys-muodonmuutostarkastelun mukai- 
sesti  (E = 800 MN/rn2),  kun masuunikuonamurskekerroksen paksuus kappale-
kuonan päällä  on 100 mm tai 200 mm. 
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A1.LRAKENTEEN E.00ULU: 

—E1OOI91 —9--E.lSOMPmn2 -*--E.2OOMn2 —å—E.250MN/m2 —E-3OOMNn2 

- - 
	111T1 	[  11 	[ 	- 	1 1  ft7  

L 	L1i11_ 	11L 
I  HH/ lw 	/ 	111J4/ 	/  

150  - - - - 	- - - 	 - - 	 - - - 

/ 	11  
--- - 

1.E*04 	 1.E*05 	 1.E*O5 	 1.E.07 	 1.E.08  
KUOU W  

Kuva  7: 	Masuunikuonamurskeen kantavuusmitoitus  jännitys-muodonmuutostarkastelun  
mukaisesti  (E  =  1000  MN/rn 2).  

Kantavaa  ja jakavaa  kerrosta mitoitettaessa kappalekuonalle käytetään staattisen 
kimmomodulin arvoa  500 MN/rn2  ja  dynaamisen kimmornodulin arvoa  800 MN/rn2 . 

Masuunikuonamurskeelle  vastaavat arvot ovat  600 MN/rn2  ja  1000 MN/rn 2 .  

Perinteisessä kantavuusmitoituksessa masuunikuonakerroksen päältä saavutettava 
kantavuus saadaan alusrakenteen kantavuuden  ja masuunikuonakerroksen  paksuu-
den mukaan mitoituskäyrästöistä  (kuvat  4  ja  5).  

Tässä ohjeessa kappalekuonan  ja masuunikuonamurskeen  analyyttisen jännitys-
muodonmuutostarkastelun mitoituskriteeriksi  on  valittu masuunikuonakerroksen 
alapuoliselle kerrokselle sallittava puristusmuodonmuutos. Mitoitus tehdään Shellin 
Bisar-ohj elmalla. Masuunikuonamurskeelle käytetään dynaarnisen kimrnomodulin 
arvoa  1000 MN/rn2 ,  jolloin päällysteen alapinnan vetornuodonrnuutokset eivät muo-
dostu rnitoittavaksi. 

Analyyttisessä mitoituksessa  käytetään kappalekuona-  tai masuunikuonamurskeker-
roksen alustalle ns.  dynaamista  E-modulin  arvoa.  E-rnoduli määritetään  yleensä 
CBR-kokeen  tai  dynaamisen kolmiaksiaalikokeen avulla. Taulukossa  3 on  esitetty 
Tielaitoksen kantavuusmitoituksen rnaalajiluokittelu sekä sitä vastaava USCS-
luokitusja maalajien  E-rnodulit. 

Mitoituskäyrästö  on  laadittu siten, että kappalekuona-  tai masuunikuonarnurskeker-
roksen  paksuus saadaan mitoitettua kuormituskertaluvun  ja masuunikuonakerroksen 

 E-rnodulin  avulla. Päällysteeksi  on mitoituksessa  oletettu  AB 50 mm. Mitoituskäy-
rästöt on  esitetty kuvissa 6ja  7. 
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Kappalekuonasta  tai  masuunikuonamurskeesta  tehtyjen jakavan  tai  kantavan ker-
roksen  on  todettu  lujittuvan sitoutumalla hydraulisesti.  Nämä vaikutukset otetaan 
huomioon  kantavuusmitoituksessa.  Sitoutuminen voidaan laskea mukaan myös tien 

 kestoikään  vaikuttavana tekijänä. 

Taulukko  3: 	Alusrakenteen kantavuusja E-moduli  eri maalajeilla. 

Kantavuusmitoitus  Analyyttinen mitoitus 
Alusrakenteen kantavuusluokka  Alustan  E-modulien  Luokittelu 

______________ ______________ ______________ ______________ maalajin  mukaan 
KANTAVUUS ALUSTAN  

MAALAJI  LYHENNE LUOKKA  MN/rn2  LUOKKA  E-MODULI  
_________ _________ _________ 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, GC 200  

routivaSrMr  E 20(15...35)  ____________  50  ____________ 
Miekka  rton kaHk  C 100 (70... 150) SW 200  

rtonkeHk  D 50(35.70) SP 100  
rton hHk  D (E) 50 (35.70) SP 100  

routiva keHk  E 20 (15...35)  SM,  SC 50  
_____________ routiva hHk  E (F) 20 (15...35)  SM,  SC 50  
Hiekkarnoreeni rton HklVlr  D (E) 50 (35...70) SP 100  

routiva HkMr  E (F) 20 (15.35)  SM,  SC 50  _____________ 
Siltti  Si  F(E,G)  10(5.15)  OL  20  
Silttimoreeni SiMr  F (E, G) 10 (5...15)  OL  20  

kuivakuori  Sa  E 20 (15...35) CL 50  
Savi sitkeä  Sa  F (E)  lO  (5... 15)  OL  20  

pehmeä  Sa  G 5  MH-OH 10  __________ 
 Lieju  Lj  G 5 Pt 10  

Turve  Tv G 5 Pt 10  
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3  MASUUNIKUONAMURSKE  KANTAVANA KERROK
-SENA LUONNONMURSKERAKENTEESSA 

Masuunikuonamurskeen  käytöllä jakavan kallio-  tai soramurskekerroksen tai  van-
han tierakenteen päällä  on  tarkoituksena välttää kantavan kerroksen yläosan hieno-
nemisesta syntyviä ongelmia. Kallio-  tai soramurskeesta  tehty kantava kerros saattaa 
hienontua rakennusaikaisen jyräyksen  ja  liikenteen vaikutuksesta siinä määrin, että 
kantavan kerroksen yläosan kantavuusominaisuudet voivat laskea merkittävästi  ja 

 materiaali voi  tulla routivaksi. 

Masuunikuonamurskeen hienontuminen rakentamisaikana  tehostaa luj ittumispro-
sessia eikä hienontumisesta aiheudu näin  ollen kalliomurskeella  esiintyviä ongel-
mia. 

Kantavuusmitoitus  tehdään kuvien  5 tai 7  perusteella. 
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4 LÄMPÖERISTERAKENTEET 

4.1  Yleistä  

Rakeiden  sisäisten huokosten ansiosta masuunikuonalla  on luonnonkiviaineksia  pa-
remmat lämmöneristysominaisuudet. Tämän vuoksi masuunikuonaa voidaan käyttää 
eristeenä routimisen rajoittamiseen. Taulukossa  2 on  esitetty kuonien lämmönjohta-
vuusarvoja. 

Tässä ohjeessa routamitoitus esitetään sekä Tielaitoksen perinteisesti käyttämän että 
analyyttisen mitoitusmenetelmän mukaisesti. Tielaitoksen mitoitusmenetelmässä 
masuunikuonakerroksen paksuus määritetään pakkasmäärän  ja  roudan sallitun  tun-
keuman  perusteella. Analyyttisellä menetelmällä voidaan routasyvyyden lisäksi 
määrittää routanousu pakkasmäärän  ja pohjamaan  perusteella.  

4.2 Routamitoituksen  periaatteet  

Pohjamaan routimisesta  ja  sulamisesta aiheutuu rakenteisiin siirtymiä, jotka ilmene-
vät halkeamina  ja epätasaisuuksina  tien pinnassa. Routineen maan  sulaminen  ke-
väällä alentaa maapohjan kantavuutta.  Tien routamitoituksen  keskeisenä periaattee-
na  on routimisen teknis -taloudellinen tarkastelu. Routimisen rajoittamisen kustan-
nusten tulee olla oikeassa suhteessa vaurioiden esiintymistodennäköisyyteen  ja hai

-tall isuuteen  sekä vaurioiden korj auskustannuksi  in. Routamitoituksella  pyritään ra-
joittamaan routanousueroja tien  pinnan epätasaisuuksien ja halkeamien  vähentämi-
seksi. Roudan sulamisen aiheuttama kantavuuden lasku otetaan huomioon kevätkan-
tavuuteen perustuvassa kantavuusmitoituksessa. Routamitoituksen lähtökohtana  on 

 tien luokka sekä maaperä  ja pohjavesisuhteet. 

Mitoituslaskelmissa masuunikuonan käyttökosteutena  on  pidetty  7  %. Kappalekuo- 
nan  ja masuunikuonamurskeen lämmönjohtavuus  on  arvioitu laboratoriokokeiden  ja 
tierakenteista mitattujen  tulosten perusteella. Pohjamaan lämmönjohtavuus  on  las- 
kettu Kerstenin menetelmällä. Tilavuuslämpökapasiteetti  ja olomuodonmuutosläm- 
pö  on  laskettu kuivatilavuuspainon  ja  vesipitoisuuden perusteella. Routanousun las- 
kemisessa pohjamaan segregaatiopotentiaali  0-kuormalla vaihteli  1... 10 mm2/Kh. 

 Laskennassa  on  käytetty kuukausittaisia ilman keskilämpötiloja. Mitoitustalven 
kuukauden keskilämpötila  on  laskettu kuukausittain normaalitalven jakauman mu- 
kaisesti siten, että kuukauden normaalitalven keskilämpötilaa korjattiin kertoimella 

/  FN  ,  missä Fmjt = mitoituspakkasmääräja  FN  = normaalitalven pakkasmäärä. 

4.3 Mitoitus routasyvyyden  perusteella  

Routaolosuhteilla  ja kuivatuksella  on  suuri merkitys roudan syvyyteen. Kappale-
kuonasta  ja masuunikuonamurskeesta  tehtävä lämpöeristerakenne voidaan mitoittaa 
rajoittamalla roudan syvyyttä masuunikuonakerroksen alapuolella Tielaitoksen 
suunnitteluohjeita vastaavalla tavalla. Kappalekuona-  ja masuunikuonamurskeker- 
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roksen  paksuus voidaan tällöin valita taulukon  4  mukaisesti riippuen pohjamaan 
kosteustilasta. 

Kosteustila  26%  kuvaa kosteaa alusrakennettalpohjamaata  ja kosteustila  12%  vas-
taavasti kuivaa tilannetta. Laskelmissa pohjamaana  on  pidetty routivaa moreenia. 
Routasyvyyden vaikutuksia arvioitaessa  on  muistettava, että korkea vesipitoisuus 
nostaa materiaalin ominaislämpökapasiteettia  ja täten  hidastaa roudan tunkeutumis-
ta kyseiseen materiaaliin. Toisaalta tällaisen materiaalin pienikin routaantuminen 
voi aiheuttaa suuriakin routanousuja, mikäli routarintamaan  on  saatavilla sopivasti 
vettä. 

Taulukon  4 kerrospaksuudet on  ryhmitelty mitoittavan pakkasmäärän  ja alusraken-
teen/pohjamaan kosteustilan  perusteella. Väliarvot voidaan interpoloida suoravii-
vaisesti. Interpoloitu kerrospaksuus  on pyöristettävä  ylöspäin lähimpään  50  mm:n 
arvoon. 

Kappalekuona-  ja  masuunikuonamurskekerroksen  paksuuden mitoittamisessa 
tulee ensisijassa käyttää sallittuun routanousuun perustuvaa menettelyä (kohta  

4.3.).  

Taulukko  4: 	Masuunikuonakerroksen  paksuuden  (h)  määrittäminen roudan tunkeutumi- 
sen perusteella masuunikuonakerroksen alapuoliseen rakenteeseen. 

Sallittu  tunkeuma  kap-  Pakkasmaärä  [Kb]  
palekuonakerroksen  Kosteus- 	20 000 	30 000 	40 000 	50 000  

alapuolella  [mm]  tila  w 	h [mm] 	h [mm] 	h [mm] 	h [mm] 

26% 1000 1350 1650 1950 

0 19% 1100 1450 1750 2000  
__________________  12% 1150 1500 1800 2050 

26% 600 900 1150 1400 

200 19% 750 1100 1350 1600  
12% 850 1200 1500 1750 __________________  

26% 400 600 850 1050 

400 19% 550 800 1100 1300  
__________________  12% 650 950 1250 1500 

26% 200 400 600 800 

600 19% 350 600 850 1100  
12% 450 750 1050 1300 __________________  

26%  --  250 450 600 

800 19%  --  450 650 850  
12% 300 600 850 1100 _________________  

26%  -- --  300 450 

1000 19%  --  500 700  
___________________  12% 300 450 700 900 

26%  -- -- --  300 

1200 19%  -- -- --  550  
___________________  12%  --  300 550 750  
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4.3  Mitoitus  sallitun  routanousun  avulla  

Routanousun  laskemiseen käytetään yleensä numeerisia, yhdistettyyn  massan ja 
 lämmön siirtymiseen perustuvia laskentamalleja. Näiden avulla saadaan routimisen 

aikainen  ja  jälkeinen siirtymä sekä kosteus  ja  lämpötila ajan funktiona. Maan jää-
tymisen  ja  sulamisen mallintaminen vaatii aineen  ja energian  säilymistä, lämmön  ja 
veden  siirtymistä sekä maaperän ominaisuuksia kuvaavien muuttujien välisten vuo-
rosuhteiden ratkaisemista. Routanousun numeerisista laskentamalleista  on  eniten 
käytetty ns. CRREL:in mallia. 

Routanousun  laskemiseen  on  käytetty myös routimisen voimakkuutta kuvaavaa ns. 
segregaatiopotentiaalikäsitettä. Käsite perustuu kokeellisiin mittauksiin, joiden mu-
kaan jäälinssiin virtaavan  veden  määrä  on  suoraan verrannollinen vallitsevaan  jää-
tyneen  kerroksen lämpötilagradienttiin seuraavan yhtälön mukaisesti: 

v(t) = SP(t)  x gradT(t),  

missä gradT(t)  on  osittain jäätyneen kerroksen Iämpötilagradientti, v(t) routanou-
sunopeus  ja SP(t) segregaatiopotentiaali. 

Segregaatiopotentiaali  voidaan määrittää joko laboratoriossa suoritettavien routa-
nousukokeiden avulla  tai in situ -mittauksin,  kun tunnetaan osittain jäätyneen maa- 
kerroksen lämpötilagradientti sekä  veden virtaamisnopeus  (tai routanousunopeus) 
jäätymisrintamaan.  Veden virtausnopeus  voidaan laskea routanousunopeudesta ot-
tamalla huomioon  veden  laajeneminen sekä  sulan  maan huokoisuus  ja segregaatio

-lämpötilassa sulana pysyvän  veden  määrä. Roudan syvyys voidaan laskea tavan-
omaisilla kerroksellisen rakenteen roudan syvyyden laskentamenetelmillä. 

Segregaatiopotentiaalin  suuruus riippuu sekä maalajiominaisuuksista että olosuhde-
tekijöistä (kuormitus, pohjavedenkorkeus). Taulukossa  5 on  esitetty laboratoriossa 
routanousukokeiden avulla määritettyjä tyypillisiä segregaatiopotentiaalin arvoja 
suomalaisille maalajeille. Vaativissa  ja  epävarmoissa tapauksissa suositellaan 
routanousukokeen tekemistä segregaatiopotentiaalin varmistamiseksi: 

Taulukko  5: 	Routanousukokeiden  avulla määritettyjä eri maalajien segregaatiopotenti- 
aalien  arvoja. 

Maalaji Segregaatiopotentiaali SP0  [mm2  / I<li]  

Savi  3,5... 10,0 

Siltti  2,0...7,5  

Hiekka  0,1...1,0 
Moreeni  2,0...6,0 

Tien routamitoitus  voidaan suorittaa tämän jälkeen sallitun routanousun  ja mitoitta-
vaksi  valittavan pakkasmäärän perusteella. Kuvissa  8a  ja  8b on  esitetty käyrästöt 
kappalekuonan  ja masuunikuonamurskeen  paksuuden määrittämiseksi e.m. tavalla. 
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On  huomattava, että e.o. mitoituksessa esitetyt routanousuarvot ovat pelkästään suu-
ruusluokkaa kuvaavia arvoja.  Sitoutuneen kappalekuona-  ja masuunikuona-

murskerakenteen  osalta ei oteta huomioon  laattavaikutusta,  jonka  routanou-

sua pienentävä  vaikutus voi olla huomattava. Tarkkojen laskelmien suorittami-
nen edellyttää kuitenkin numeeristen laskentamallien käyttöä. Menetelmät ovat 
vielä kehitysvaiheessa käytännön routamitoitusta ajatellen. Käytännössä saatujen 
kokemusten mukaan  0,5 - 0,7  metrin rakennepaksuuksilla saavutetaan merkittäviä 
tuloksia routimisen rajoittamisessaja  1,0  metrin rakenteella lähes täysin routimaton 

rakenne. 

Pakkasmäärä  20000  Kh  

200 

180  

300mm  

100 	 - 	 _____ 	
- x400mm  

0 500 mm 

80  - - ______ - 
0  

. 

SP0  [mm2IKh) 

Pakkasmäärä  30000  Kh  

200 

180 

160 	

I 

140 
E ___ ___ 
..  120 

100 	 _____iiii ___ ___  

0 0  ____  
1 	2 	3 	4 	5 	6 	 8 	9  

SP0(mm2IKhJ 	

10  

Kuva  8a: 	Kappalekuona-  ja  masuunikuonamurskerakenteefl routanousun  suuruus pak- 
kasmäärän, pohjamaan routivuuden  ja  kappalekuona-  ja  masuunikuonamurs-
kekerroksen paksuudenfunktiona. 
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Pakkasmäärä  40000  Kh  

180 

160 

[d3oomm  
140  

X400 mm 

60Omm' 

0700mm,  

60 

40 

20 

0 
0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10  

SP0  [mm 2/KhJ 

Pakkasmäärä  50000  Kh  
200 

180 

160  - 

10300mm  

140  X400mm  

0500mm 
120  600mm  

100  : 0700mm  
C  +800 mm 

80  —900mm  

1000mm  60  

40 

20 

0- 
0 	1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10  

SP0 [mm 2!Kh] 

Kuva  8b: 	Kappalekuona-  ja masuunikuonamurskerakenteen routanousun  suuruus pak- 
kasmäärän, pohjamaan routivuuden  ja kappalekuona- ja masuunikuonamurs-
kekerroksen paksuudenj'unktiona. 

200 	 -__________  

ii.Hiiii iiiii  ii  ___  

120 	 0500mm  

100  _____________________ 
80 	 +800mm  

_____ 

____  
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5 SIIRTYMÄRAKENTEET 

5.1  Yleistä 

Kappalekuonaa  tai masuunikuonamursketta  voidaan käyttää siirtymäkiilan  maten-
aal  ma  tasoittamaan routanousuja. Siirtymäki ilan suunnittelussa noudatetaan Tielai-
toksessa voimassa olevia ohjeita ottaen huomioon seuraavassa kappaleessa olevat 
mitoitusohj eet.  

5.2  Siirtymäkiilan mitoitus 

Kappalekuonasta  tai masuun ikuonamurskeesta  tehtävän  ja lämpöeristeenä  toimivan 
siirtymäkiilan  (kuva  8) kuonaosan maksimipaksuus (Skuofla)  saadaan kaavasta 

Skuona =  0,75 x S  

missä  S on siirtymäkiilasyvyys. 

Kiilaosan  pituus saadaan kaavasta 

 L = k  (Skuona  - R)  

missä  I :k =  kiilan kaltevuus, Skuofla = siirtymäkiilan kuonaosan maksimipaksuus  ja 
 R =  tien routimattomien rakennekerrosten paksuus. Kuonasta tehtävän kiilaraken

-teen  alaosassa routivaa alusrakennetta vasten suositellaan käytettäväksi vähintään 
 0,2 m :n  paksuista suodatinhiekkakerrosta.  

5.3  Muut siirtymärakenteet 

Kuonasta  tehdyn päällysrakenteen liittyessä normaalikiviaineksesta tehtyyn raken-
teeseen, eikä alusrakenteen ominaisuuksien vuoksi tarvita siirtymäkiilarakennetta, 
liitetään päällysrakenteet toisiinsa loivasti  n. 5  m:n  matkalla. 

Mikäli kuonarakenne toimii lämmöneristeefiä  ja sen  paksuus  on > 0,6 m,  käytetään 
tien luokan mukaisia kiilan kaltevuuksia. 
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Routiva  maa  I  routimaton  maa  

L  =  k  ( So,a -  R)  

— —  

4 datin  

I  — — 

Suo 	02.. .0 J  

Routiva  maa 	 Kappalekuona  I 	/ ____________ 
masuunikuonamurske 	Routimaton penger/z-_. 

Routiva  maa  I  rummun ympärystäyttö  

L  =  k  ( 5kona -  R) 

•1'  

Rj._ — — — 
— 	— — — 	

N  

—  

Rou 	 Kappalekuona / _______________ 0  _____________ masuunikuonamuke  
Routimaton  täyte  

N____ 

1: k  kiilan  kaltevuus  (riippuu  tieluokasta  ja  olosuhteista)  

L  kiilan pituus  

R  routimattoman  rakenteen paksuus  

Skuona  075 x S  (siirtymäkiilasyvyys)  

Kuva  9: 	Siirtymäkiilat kappalekuonastaja masuunikuonamurskeesta. 
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II  RAKENTAMISEN TVÖSELITYS 

 I  OHJEEN SOVELTAMINEN 

Työselitys  koskee  kappalekuonasta  tai  masuunikuonamurskeesta  rakennetta-
via  päällysrakenteen jakavaa  ja  kantavaa kerrosta. Lisäksi käsitellään  e.m. 
kuonatuotteista  tehtävien  siirtymäkiilojen  ja maalaatikoiden  rakentamista.  

Työselitystä  käytetään sekä rakenteen parantamisen että uuden tien rakentamisen 
yhteydessä tehtävissä töissä. Rakentamisessa tulee lisäksi noudattaa Tielaitoksessa 
yleisesti käytössä olevia ohjeita  ja  normeja. 

Kappalekuonan  ja masuunikuonamurskeen  ominaisuuksiin, laatuvaatimuksiin  ja 
ympäristövaikutuksiin  liittyviä asioita  on  käsitelty edellä suunnitteluohjeiden koh-
dissa  1.1.- 1.5. 

2  VARASTOINTI 

Masuunikuonaa  joudutaan usein  sen hankintatavasta  johtuen säilyttämään välivaras
-tossa. Varastoinnissa  noudatetaan Tielaitoksessa voimassa olevia ohjeita  ja  norme-

ja. 

Varastointi  ja  purkaminen  on  tehtävä siten, että kuona saadaan käyttökohteeseensa 
mandollisimman tasalaatuisena. Etenkin kappalekuonan karkeimpien raekokojen 
lajittumista tulee välttää.  

3  KUIVATUS  JA  ALUSRAKENNE 

Alusrakenteen  rakentamisessa  ja viimeistelyssä  noudatetaan tienrakennustöiden 
yleisiä laatuvaatimuksia  ja työselityksiä.  Ennen kerrosmateriaalin levitystä tulee 
alusrakenteen olla muotoiltu sekä puhdistettu lumesta  ja  jäästä, ettei alusrakenteen 
pintaan  jää vesipesäkkeitä  heikentämään tien kantavuutta. Jäätyneen maan terävät 

 särmät  eivät saa rikkoa mandollisesti käytettävää suodatinkangasta. 

Suodatinkerroksena  käytetään hiekkaa. Suodatinkerroksen kiviaineksen kapillaari-
suus ei saa ylittää  0,90 m.  

Käytettäessä suodatinkangasta erottamaan kappalekuonaa  tai kuonamursketta  maa- 
lajeista, tulee kankaan täyttää  III käyttöluokan  vaatimukset. Asentamisessa noudate-
taan yleisissä työselityksissä annettuja ohjeita. 

Suodatinkerros  rakennetaan yleisissä työselityksissä esitettyj  ä  ohjeita noudattaen. 
Suodatinkerros tulee kuitenkin tiivistää erikseen ennen jakavan kerroksen rakenta-
mista, jotta jakava kerros voidaan tiivistää sille annettuja jyräysohjeita noudattaen. 
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4  JAKAVA KERROS 

 4.1  Materiaalit 

Jakava kerros tehdään kappalekuonasta,  jolle  ei aseteta rakeisuusohjealueen mukai-
sia vaatimuksia. Kappalekuonan suurin raekoko ei saa olla>  200 mm. Kappalekuo-
nan on  täytettävä suunnitteluohjeen kohdassa  1.4.  esitetyt laatuvaatimukset.  

4.2  Rakentaminen 

Jakava kerros rakennetaan yhtenä  tai  useampana kerroksena kokonaispaksuudesta  ja 
tiivistämiskalustosta  riippuen. Kappalekuonaa  0...200 mm  käytettäessä  on  yhdellä 
kerralla levitetyn kerroksen paksuus maksimissaan  0,5 m. 

Levityskalustona  käytetään puskukonetta perälevyllä varustettuna, neliveto traktoria 
 tai pyöräkuormaajaa.  Yleisten työselitysten kantavuusvaatimukset saavutetaan nou-

dattamalla taulukon  6 tiivistämisohjeita. Masuunikuonan  liiallista tiivistämistä tulee 
erityisesti välttää rakeitten kohtuuttoman rikkoutumisen estämiseksi. Tiivistämiska-
lustona käytetään täryjyrää. Tiivistäminen tulee suorittaa ennen kantavan kerroksen 
tekemistä. 

Taulukko  6: 	Tiivistämisohjeet kappalekuonasta tehdylle rakennekerrokselle. 

Tiivistyslaite 
 __________________________________________________  

Paino 
[ti 

Tiivistyskerrat 
_________________________________________________ 

Täryjyrät 
- vedettävät  5  -  8 3  -  4 

>8 2-3 
- itsekulkevat  <8 3  -  4 

___________________  >8 2-3  

Valmiin kerroksen  on  oltava oikeassa kaltevuudessa  ja  täytettävä sille taulukossa  7 
 asetetut tarkkuusvaatimukset. 

Valmiin rakenteen tulee täyttää yleisten työselitysten asettamat jakavan kerroksen 
vähimmäiskantavuusvaatimukset. 
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Taulukko  7: 	Jakavan kerroksen sallitut poikkeamat. 

Sallitut poikkeamat  _______________________ 
TASOSIJA1NTI 
- tasosijainnin  poikkeama  
- tasosijainniri poikkeaman  muutos  

______________ 
±  100 mm  

100 mm  /  20 m  

TASO  
-  yksittäinen poikkeama  kohtisuoraan  pintaa vastaan  
-  yksittäisen  poikkeaman  muutos  
-  tason keskiarvon poikkeama  kohtisuoraan  pintaa vastaan  

_______________ 
±  50 mm  
±  50 mm /20 m  

±  30 mm  

MITAT  
- yläpinnan  leveyden yksittäinen poikkeama  
- yläp  innan  leveyden keskiarvon poikkeama  

_______________ 
±  200 mm  
±  100 mm  

KALTEVUUS  2,0  %-yksikköä  

KERROSPAKSUUDEN  KESKIARVO  -50 mm  

TASAISUUS  OIKOLAUDALLA  MITATTUNA  50 mm /5 m  
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5  KANTAVA KERROS  

5.1  Materiaalit 

Kantava kerros tehdään masuunikuonamurskeesta  0  -  20.. .50 mm.  Kantavan kerrok-
sen masuunikuonamurskeen rakeisuusohjealue  on  esitetty kuvassa  10. 

Masuunikuonan  on  täytettävä suunnitteluohjeen kohdassa  1.4  esitetyt laatuvaati-
mukset. 

SAVI 	SILTTI 	1 	HIEKKA 	 SORA 	Kl  VET 

	

100 	 -— ilr———  -----—.--—ioo  

	

90 	 - 	 / 	- 

	

80 	 - --- - - 

	

70 	
-- 	---H1--  - 	 -  _L___ 70  

	

60 	 -- -- - 
	

- 

	

50 	 - 	 - -- 

	

40 	
-- 	11T 	 - ? 	7  --  -- 4°  

--HJt-- 

	

20 	
-- 	 ---Hft-- - -- H- -  - -- 

	

10 	 --H1 	 - --, - - --  ----10 

1111 	 12 	25 	5 

0,0006 0,002 	0,006 	0,02 	0,063 0,125 0,25 0,5 	1 	2 	4 	8 	16 	32 64 128 200  

Kuva  10: 	Kantavan kerroksen  masuunikuonamurskeen  0- 20.. 50 mm  ohjealue.  

5.2  Rakentaminen 

Kantava kerros tehdään yhtenä kerroksena. Tiivistyksen jälkeen valmiin kerroksen 
 on  oltava oikeassa kaltevuudessa  ja  täytettävä sille taulukossa  8  asetetut tarkkuus- 

vaatimukset. Kantava kerros tulee rakentaa yhdellä kerralla oikeaan tasoon. Mikäli 
tasausmurskeen tarvetta ilmenee ennen asfaltointia, käytetään tasaukseen  0  -  10... 18 
mm masuunikuonamursketta. 

Masuunikuonamurskeen  levitys suoritetaan tiehöylällä. Tiivistäminen suoritetaan 
taulukon  9  ohjeita noudattaen. Tiivistämisessä käytetään täryjyrää. Liiallista tiivis-
tärnistä tulee välttää. 

Masuunikuonamursketta  tulee tiivistämisen yhteydessä kastella, mikäli murske  on 
 kuivaa. 

Valmiin masuunikuonamurskeesta tehdyn kantavan kerroksen tulee täyttää yleisten 
työselitysten mukaiset vähimmäiskantavuusvaatimukset. Kappalekuonan tiiviyttä 
arvostellaan suhteen E2/E 1  perusteella, jonka  on  oltava  ^  2,2. 
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Masuunikuonamurskeesta  tehtävä kantava kerros  on  levitettävä  koko  tien leveydeltä 
karkean materiaalin  lajittumisen  välttämiseksi.  Jos  yleinen liikenne vaatii rakenta-
mista puoli tietä kerrallaan, tulee erityistä huomiota kiinnittää etenkin  karkeiden 
rakeiden erottumisen  ja lajittumisen välttämiseen  tien  keskiosaan  sekä varmistettava 
tasainen  kerrospaksuus.  

Tarvittaessa  pölynsidontaan  käytetään tarkoitukseen sopivaa tiesuolaa  tai  muuta 
väliaikaista  pinnan  käsittelyä. 

Taulukko  8: 	Kantavan kerroksen sallitut poikkeamat. 

Sallitut poikkeamat  _______________________ 
YLÄPTNNAN TASOSIJAINTI 
- tasosijainnin  poikkeama  
- tasosijainnin poikkeaman  muutos  

_______________ 
±  100 mm  

100 mm /20 m  
YLÄPrNNAN  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  

Taulukko  9: 	Tiivistämisohjeet masuunikuonamurskeesta tehdylle rakennekerrokselle. 

Tiivistyslaite  
_________________________________________  

Paino  
[t]  

Tiivistyskerrat 
_________________________________________ 

Täryjyrät 
- vedettävät  5  -  8 2  -  3 

>8 2-3  
-itsekulkevat  6-8 3-4 

8-10 3-4  
__________________  >10 3-4  

Siirtymäkiilan  materiaalina  on  suositeltavin  kappalekuona  (0.. .200 mm).  Kiilan ala-
osassa  routivaa alusrakennetta  vasten suositellaan käytettäväksi  0,2. ..0,3  m:n  pak-
suista  suodatinhiekkakerrosta.  Kiilan  täyttötyö  ja  tiivistäminen suoritetaan samoja 
periaatteita noudattaen kuin muillekin  masuunikuonarakenteilla.  Rakennettaessa 

 siirtymärakenteita masuunikuonasta  tehdyn  päällysrakenteen liittyessä normaaliki-
viaineksesta  tehtyyn rakenteeseen, tulee käyttää  suunnitteluohjeen  kohdan  5.3  sur-
tymärakenteita ja kaltevuuksia. 
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