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ja myohemmin
Hakemus10.8.2009
toimitetut
asiakirjat
RudusbetonituoteOy:n RudusBetonikaide
09:ntyyppihyvdksyntd
LiikennevirastonTietekn
iikkayksikko
on tarkasta
nut seuraavatRudus
betonituotteetOy:n betonielementtikaidetta
koskevatasiakirjat:
1. Piirustukset
SE-T4-1ja2,SE-M4-1ja2,PE-T4-1ja 2, PE-T6-1
ja 2, PE-T8-1ja 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 sekti1367A.Kaikissa
on pdivdmddrd22.4.2009.
2. Patenttihakemuksessa
esitetytjatkoksenhavainnekuvat.
3. Taulukossa
RudusTablel
15.1.2010
mainitut
t6rmdyskoeraportit
ja simulointiraportiti.
4. Terdsbetonisen
(1.9.2009)
kaide-elementin
asennusohje
SE-piirustuksetkoskevatsiltaaja PE-piirustu
ksetmaalle asennusta.
T4,6 ja 8-piirustuksissa
4,6 ja 8 m pituisen
on esitetty
elementin
teja
pinnanmitat.Viimeinen
rdsosat M-piirustuksissa
numero1 koskee
hy6tykorkeutta
0,8ja 0,9m ja2 hy6tykorkeutta
1,0...1,5m. V1 jaV2
koskevatalkuviistettd.
ja simuloinnit
Tormdyskokeet
ovatSFS-EN1317luokanH2mukaiset
ja TB11(900kg henkildauto).
TB51(linja-auto)
Turvallisuustaso
on B.
Kaiteessa
on STEP-muoto.
joka oli asennettupiiiilTdrmdyskoe
koski1,0m korkuista
elementtid,
lysteentasossaolevanmurskeenpddlle,eli hydtykorkeus
oli 1,0m.
Kaidetta
on kuitenkin
valmistaa
tarkoitus
0,8...1,5 m hydtykorkeudella,
jolloinelementtien
hyotykorkeus
on 0,9...1,6 m. On perusteltua
arvioi(T811ja TB32)tormdyksessd
da, ettdhenkildauton
kaiteenkorottaminen 1,0m:stdei lisaiiiautoon,erityisesti
korinyldosaankohdistuvaa
ispienentdminen
kua.Korkeuden
ei mydskddn
suurenna
autonyli menon
riskid,koskaperinteisesti
0,7 m korkuiset
kaiteetriitttiviit.Linja-auton
t6rmdyksen
kannaltakaiteenkorottaminen
ei lisddjatkoksenkatkeamijatkosei
sentodenndikoisyyttd,
koskakorkeammassa
elementissdkddn
ole kaiteenlaellaohuemmassa
kohdassa.
Muidenbetonikaiteiden
hyvdksynnoistd
on voitupddtelld,ettdvield0,8 m korkuinenkaideriittdd
luokassa
H2.Liikennevirasto
hyviiksyy
sitenkaikkikorkeuden
0,8...1,5
m luokassaH2.
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perusTormdyskokeessa
nimellispituus
elementin
oli4 m. Simulointien
ja
teellaLiikennevirasto
hyviiksyymyos6 m 8 m elementtipituudet,
koskapituusei vaikutamerkittdvdsti
kaiteentoimintaan.
Tormdyskokeessa
kaiteenpituusoli72 m ja kaidesiirtyiTB51tormdykpienenee
noin
sessd1,35m. Simuloinnein
on osoitettu,
ettdsiirtymd
perus0,1 m, kun kaidettapidennetdiin
144m pituiseksi.
Simulointien
murskekerroksen
lisddmiteellavoidaanarvioida,ettd0,1 m paksuisen
pienentddi
nenelementtien
takanaolevalle0,5 m tasanteelle
siirtymiiii
vield0,1m.
Kunbetonikaiteen
tehtdvdndon
o torjuamelua,
o estiiiihenkildauton
suistuminen
tieltiija
. ollakatkeamatta
linja-auton
tormdyksessd,
tdmdnkaidetyypin
taaksevaaditaan0,5 m levyinentasanne.Henkil6autot6rmdysten
aiheuttam
ien kunnossap
itoavaativiensiirtym
ienvdihentdmiseksi
kaitasanteelle
tehddiin0,1 m paksuinen
murskekerros
teenasennustasonyliipuolel
le. hankekohta
isessalaatuvaatim
uksessa
tilaajavoi kuitenkinluopuatdistiivaatimuksesta.
Kunbetonikaiteen
tai kevyenkuormatehtdvdndon estddlinja-auton
(vaatimuksena
luokka
autonsuistuminen
tieltdesimerkiksi
ennensiltaa
H2)tiimiinkadetyypin
taaksevaaditaan0,5 m tasanne,jossaon 0,1 m
paksuinen
yldpuolella,
murskekerros
kaiteenasennustason
taitasanteenleveyden
on oltavavdhintddn
0,75m.
Kunbetonikaiteen
tai kevyenkuormatehtdvdndon estddlinja-auton
pdin,kaiteenja suoautonsuistuminen
siltapilaria
tai muutarakennetta
jattavanrakenteen
jos
vdliinvarataan1,35m tilaa, Liikenneviraston
ohjeissatai tilaajanhankekohtaisissa
laatuvaatimuksissa
ei ole annettu
tdtdkoskevaalievennystd
esim.tien nopeustason
tai liikennemddrdn
perusteella.
Jos betonikaide
alkaaalle24 m ennenjaykkaaestettd,tai
kokonaispituus
on alle48 m, taijaykkaesteon em.vaatimusta
ldhempdndkaidetta,
tulee kayttaaLiikenneviraston(Tiehal
Iinnon)tyyppipi
ipylvaillii).
(U-1
rustusten
mukaistaankkurointitapaa 60
Kaidetyypi
n soveltuvu
estdmdd
n sdiIioauton
us pohjavesisuojaukseen
ja suolaveden
pddsypenkereen
luiskaanarvioidaan
tapauskohtaisesti.
Betonin vdhimmdislujuus ja sddnkestdvyys
miiiirtiytyyInfraRYL:n perusteella.
Vuoden2009voimassaollutversiovaatiiK45ja P50.
l-iikennevirasto
hyviiksyymydssillalletarkoitetut
betonielementit.
Niitd
perustuvat
vaanne
Liikenneviraston
ei oletutkittutormdyskokeella,
(Tiehallin
non)tyyppipiirustuksiin.
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Liikennevirastotarkistaatdmdntyyppihyvaksyn
ndn ehdotuudistaessaankaiteidenlaatuvaatimukset
vuonna2010tai 2011.
Valmistuksen
on oltavakolmannen
osapuolen
valvonnanpiirissdelejatkossiteiden
jatkossiteiden
menttienja terdksisten
Erityisesti
osalta.
valmistuksessa
on varmistettava,
ettd ne tulevatyhtd kest#iviksi
kuin
t6rmdyskokeissa
kaytetytjatkossiteet.
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