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Li iken nevi raston Tietekn i i kkayksikko on tarkasta n ut seu raavat Rud us
beton ituotteet Oy: n beton ielementtikaidetta koskevat asiakirjat:

1. Piirustukset SE-T4-1ja2, SE-M4-1 ja2,PE-T4-1 ja 2, PE-T6-1
ja 2, PE-T8-1 ja 2, PE-T4-V1-1 ja 2, PE-T4-V2-1 ja 2, PE-M4-1
ja 2, PE-M6-1 ja 2, PE-M8-1ja2, PE-M4-V1-1 ja2,PE-M4-V2-1
ja 2 sekti 1367A. Kaikissa on pdivdmddrd22.4.2009.

2. Patenttihakemuksessa esitetyt jatkoksen havainnekuvat.
3. Taulukossa RudusTablel 15.1.2010 mainitut t6rmdyskoeraportit

ja simulointiraportiti.
4. Terdsbetonisen kaide-elementin asennusohje (1.9.2009)

S E-pi i rustukset koskevat siltaa ja PE-piirustu kset maal le asen n usta.
T4, 6 ja 8-piirustuksissa on esitetty 4,6 ja 8 m pituisen elementin te-
rdsosat ja M-piirustuksissa pinnan mitat. Viimeinen numero 1 koskee
hy6tykorkeutta 0,8 ja 0,9 m ja2 hy6tykorkeutta 1,0...1,5 m. V1 jaV2
koskevat alkuviistettd.

Tormdyskokeet ja simuloinnit ovat SFS-EN 1317 luokanH2 mukaiset
TB51 (linja-auto) ja TB11 (900 kg henkildauto). Turvallisuustaso on B.
Kaiteessa on STEP-muoto.

Tdrmdyskoe koski 1,0 m korkuista elementtid, joka oli asennettu piiiil-
lysteen tasossa olevan murskeen pddlle, eli hydtykorkeus oli 1,0 m.
Kaidetta on kuitenkin tarkoitus valmistaa 0,8... 1 ,5 m hydtykorkeudella,
jolloin elementtien hyotykorkeus on 0,9... 1 ,6 m. On perusteltua arvioi-
da, ettd henkildauton (T811 ja TB32) tormdyksessd kaiteen korottami-
nen 1,0 m:std ei lisaiii autoon, erityisesti korin yldosaan kohdistuvaa is-
kua. Korkeuden pienentdminen ei mydskddn suurenna auton yli menon
riskid, koska perinteisesti 0,7 m korkuiset kaiteet riitttiviit. Linja-auton
t6rmdyksen kannalta kaiteen korottaminen ei lisdd jatkoksen katkeami-
sen toden ndikoisyyttd, koska korkeammassa elementissdkddn jatkos ei
ole kaiteen laella ohuemmassa kohdassa. Muiden betonikaiteiden hy-
vdksynnoistd on voitu pddtelld, ettd vield 0,8 m korkuinen kaide riittdd
luokassa H2. Liikennevirasto hyviiksyy siten kaikki korkeuden 0,8... 1 ,5
m luokassaH2.
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Tormdyskokeessa elementin nimellispituus oli 4 m. Simulointien perus-
teella Liikennevirasto hyviiksyy myos 6 m ja 8 m elementtipituudet,
koska pituus ei vaikuta merkittdvdsti kaiteen toimintaan.

Tormdyskokeessa kaiteen pituus oli72 m ja kaide siirtyi TB51 tormdyk-
sessd 1,35 m. Simuloinnein on osoitettu, ettd siirtymd pienenee noin
0,1 m, kun kaidetta pidennetdiin 144 m pituiseksi. Simulointien perus-
teella voidaan arvioida, ettd 0,1 m paksuisen murskekerroksen lisddmi-
nen elementtien takana olevalle 0,5 m tasanteelle pienentddi siirtymiiii
v ield 0,1 m.

Kun betonikaiteen tehtdvdnd on
o torjua melua,
o estiiii henkildauton suistuminen tieltii ja
. olla katkeamatta linja-auton tormdyksessd,

tdmdn kaidetyypin taakse vaaditaan 0,5 m levyinen tasanne. Henkil6-
autot6rmdysten ai heuttam ien ku n nossap itoa vaativien siirtym ien vdi-
hentdmiseksi tasanteelle tehddiin 0,1 m paksuinen murskekerros kai-
teen asen n ustason yliipuolel le. han kekohta isessa laatuvaatim u ksessa
tilaaja voi kuitenkin luopua tdistii vaatimuksesta.

Kun betonikaiteen tehtdvdnd on estdd linja-auton tai kevyen kuorma-
auton suistuminen tieltd esimerkiksi ennen siltaa (vaatimuksena luokka
H2) tiimiin kadetyypin taakse vaaditaan 0,5 m tasanne, jossa on 0,1 m
paksuinen murskekerros kaiteen asennustason yldpuolella, tai tasan-
teen leveyden on oltava vdhintddn 0,75 m.

Kun betonikaiteen tehtdvdnd on estdd linja-auton tai kevyen kuorma-
auton suistuminen siltapilaria tai muuta rakennetta pdin, kaiteen ja suo-
jattavan rakenteen vdliin varataan 1,35 m tilaa, jos Liikenneviraston oh-
jeissa tai tilaajan hankekohtaisissa laatuvaatimuksissa ei ole annettu
tdtd koskevaa lievennystd esim. tien nopeustason tai liikennemddrdn
perusteella. Jos betonikaide alkaa alle 24 m ennen jaykkaa estettd, tai
kokonaispituus on alle 48 m, taijaykka este on em. vaatimusta ldhem-
pdnd kaidetta, tu lee kayttaa Liiken nevi raston (Tiehal I i n non) tyyppipi i-
rustusten mukaista ankkurointitapaa (U-1 60 pylvaillii).

Kaidetyypi n soveltuvu us pohjavesisuojaukseen estdmdd n sdi I ioa uton
ja suolaveden pddsy penkereen luiskaan arvioidaan tapauskohtaisesti.

Beton i n vdh i mmd isl uj u us ja sddnkestdvyys miiiirtiytyy I nfra RYL: n pe-
rusteella. Vuoden 2009 voimassa ollut versio vaatii K45 ja P50.

l-iikennevirasto hyviiksyy myds sillalle tarkoitetut betonielementit. Niitd
ei ole tutkittu tormdyskokeella, vaan ne perustuvat Liikenneviraston
(Tiehallin non) tyyppipiirustuksiin.
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Liiken nevi rasto tarkistaa tdmdn tyyppihyvaksyn ndn ehdot u ud istaes-
saan kaiteiden laatuvaatimukset vuonna 2010 tai 2011.

Valmistuksen on oltava kolmannen osapuolen valvonnan piirissd ele-
menttien ja terdksisten jatkossiteiden osalta. Erityisesti jatkossiteiden
valmistuksessa on varmistettava, ettd ne tulevat yhtd kest#iviksi kuin
t6rmdyskokeissa kaytetyt jatkossiteet.
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