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Yksityisteiden puusillat ideakilpailu
Puisen sillankaiteen ideointi
Kilpailukohteena olevien siltojen materiaalien perusteella lähdimme hakemaan mahdollista
innovaatiota jossa voidaan materiaalina käyttää puuta. Monessa kohteessa sillan järkevä
korjaus tarkoittaa sillan uusimista ja näimme vaikeana innovoida taloudellisesti parempaa
siltaratkaisua, kuin esimerkiksi Versowoodin tyyppisillat ovat. Uskomme että monessa
uusittavassa kohteessa puinen tyyppisilta on käyttökelpoinen ratkaisu.
Kohteena olevissa silloissa kuitenkin toistui kaiteiden riittämättömyys ajoneuvoliikenteen
vaatimuksiin. Tästä lähtökohdasta lähdimme miettimään, kuinka siltojen turvallisuutta
voitaisiin parantaa vähintäänkin kaiteiden osalta niissä kohteissa joissa sillan muita
rakenteita ei ole tarpeen uusia vielä aikoihin. Ensimmäisenä työssä selvitettiin, onko
ylipäätään mahdollista toteuttaa puinen kaide ajoneuvoliikenteen siltaan. Selvityksen
pohjalta todettiin, että tyyppihyväksymättömien kaiteiden käyttö on mahdollista tilaajan näin
halutessa, jos tien nopeus on rajoitettu 50km/h sekä liikennemäärä on kohtuullinen.
Mitoitimme siltakaide ohjeen vaatimusten mukaiset puiset pääosat kaiteelle. Mitoituksen
perusteella vaikuttaa mahdolliselta toteuttaa rakenteen pääosien puolesta kaide puisena.
Tämän jälkeen suurin osuus työssä on kiinnittää kaide vanhaan siltaan ja yrittää soveltaa
sama rakenne mahdollisimman moneen eri siltatyyppiin. Työn liitteenä olevassa
piirustuksessa on esimerkkinä kaksi täysin erilaista siltatyyppiä joihin on luonnosteltu
kaiteiden kiinnitystä sillan rakenteisiin ehdotetulla menetelmällä.
Ideassa olennaista on yrittää saada rakenteesta toistettava mahdollisimman monilta osin eri
siltoihin, jolloin on mahdollista teettää materiaalit kohtuullisilla kuluilla lopullisen mitoituksen
mukaan. Materiaaleina on tarkoitus olla kohtuullisen pieni määrä erilaisia ja mahdollisimman
yksinkertaisia rakenneosia, joka edelleen auttaa kustannuksissa. Taloudellisuus oli työtä
ohjaava innovaatio. Uskomme että jatkokehittelyssä osaavissa käsissä vanhoihin siltoihin
on mahdollista kehittää puukaidetyyppi, joka kestävyydeltään ja
mahdollinen toteuttaa.
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1 Johdanto
1.1 Kehityskohteen valintaa
Tässä työssä tutkitaan kohteena olevien yksityisteiden siltojen turvallisuuden
parantamista kaiteiden uusimisen kautta. Ratkaisua haetaan kehittämällä vanhojen puukaiteiden tilalle kestävät, turvalliset ja käytännölliset puukaidemallit,
joilla voidaan parantaa siltojen turvallisuutta ratkaisevasti. Työssä on haettu ratkaisua, joka sopii mahdollisimman moniin yksityisteiden puusiltoihin.
Kilpailumateriaaleihin tutustuessa mietimme mikä parantaa eniten siltojen turvallisuutta järkevillä kustannuksilla. Lähes kaikissa kohteissa oli puutteita kaiteissa ja kaiteiden johteissa. Tämän pohjalta teimme päätelmän, että suomen
yksityisteillä on paljon kilpailun kohteita enemmän korjauskelpoisia siltoja, joiden kaiteissa on puutteita.
Tutkimme siltojen korjauksen ja etenkin kaiteiden uusimisen mahdollisuuksia ja
totesimme puukaiteiden olevan nykyisen normiston ulkopuolella ajoneuvoliikenteen silloissa. Tyyppihyväksytyissä ajoneuvoliikenteen silloissa käytetään teräskaiteita ja yksittäisistä käyttökelpoisista puukaide ratkaisuista ei löydy tietoa
koska kaide ohjeistuksessa otetaan kantaa vain teräs- ja betonikaiteisiin. Tämän pohjalta lähdimme kehittämään käyttökelpoista puukaidemallia ajoneuvoliikenteen silloille, joille säädökset mahdollistavat tyypittämättömän kaiteen käytön nopeusrajoitetuissa (50km/h) silloissa.
Kilpailutyön ideana on laskea ratkaisevien siltaosien kestävyys verrattuna tyyppihyväksymättömältä kaiteelta vaadittuihin pääosien taulukoituun kestävyyteen.
Tällä vertailulla halutaan ideoida puuosien mitoitusta, joissa puunkäyttö mahdollistaa joustavat korjaukset vanhoihin siltoihin. Työssä halutaan nostaa ideaa kaiteiden parannukseen tai uusimiseen matalammalla kynnyksellä mahdollisella
puukaideratkaisulla, joka täyttää kohteen vaatimukset, vaikka ei olekaan tyypitetty rakenne. Eli halutaan tehdä kelvollinen kaiderakenne, joka ei ole

tyyppihyväksytyn teräskaiteen tasolla lujuudessa, mutta jolla voidaan parantaa
turvallisuutta sekä kaiteen käyttöikää huomattavasti lähtötilanteesta, jolloin toimenpiteisiin ryhtymisen kynnys madaltuu ja kaiteita korjataan nykyistä enemmän.

1.2 Havaintoja kilpailumateriaalin pohjalta
Työssä tärkeä keskeinen idea on ollut pitää mahdollinen ratkaisu toteuttamiskelpoisena. Tarkoituksena on käyttää yleisiä materiaaleja, joilla kustannukset pysyisivät hankkeissa järkevinä alusta asti, jolloin todennäköisyys ideoiden kehittämiselle jatkossa paranee. Ratkaisussa on yritetty parantaa joitain valmiita
puukaiteiden kehityksiä maailmalta, kilpailun kohteita vastaaviin kohteisiin mahdollisimman laajasti ja sovellettavaksi moneen eri siltarakenteeseen kohtuullisen helposti. Kaikissa ratkaisussa ei ole keksitty pyörää uudelleen vaan yritetty
yhteen sovittaa ideointia jatkuvasti kohti taloudellista ja käyttökelpoista rakennetta.
Työtä varten tehdyissä esimerkkikohteiden leikkauskuvissa esitetään periaatteita rakenteista. Esitetyt liitososat eivät ole mitoitettu kaikilta osin tarvittaville
tarkasteluille, vaan rakenteet on mitoitettava tarkemmin todellisten kohteiden
vaatimuksia vastaaviksi.

1.3 Turvallisuus
Ehdotetussa kaideratkaisussa on otettu kantaa sillankohdalla olevaan kaideosaan. Ratkaisussa ei ole huomioitu pengerkaidetta, joka on olennainen osa siltojen käyttöturvallisuudessa. Puisen pengerkaiteen perustaminen ja kiinnittäminen toimivaksi jatkeeksi kaiteelle vaatii jatkokehitystä. Perustusliitoksen hallittu
joustaminen voi mahdollistaa puisen pengerkaideratkaisun.

2 Kaiteen lujuuden vaatimukset
2.1 Lujuuden laskenta
Vertailussa ensimmäinen lähtökohta on täyttää liikenneviraston ohjeen taulukon
4. mukaiset kestävyysvaatimukset kaiteen päärakenneosille.

Kuva 1. Kaiteen kestävyysvaatimukset siltakaide ohjeen mukaan.

Tässä työssä laskettiin vanhan tyyppipiirustuksen R15/DK1-1 mukaisen sillankaiteen teräsosien kapasiteetit. Näitä teräsosien kapasiteetteja verrattiin Siltojen
kaiteet 2012 taulukossa 4 määritettyihin lujuusarvoihin. Tällä saatiin havainnollistettua taulukossa esitettyjen arvojen vaatimaa kokoluokkaa teräskaiteen pääosille. Työssä esitetty puinen sillankaide on mitoitettu täyttämään taulukossa 4
esitetyt lujuusominaisuudet. Vaikka puukaiteen pääosien lujuusominaisuudet eivät yllä tyyppipiirustuksessa esitettyjen teräskaiteen pääosien tasolle, voidaan
näiden laskelmien pohjalta todeta, että puisilla kaideratkaisuilla saavutetaan
taulukossa 4 esitetyt lujuusominaisuudet kohtuullisilla dimensioilla.

2.2 Kuormitukset ja törmäysenergia
Työssä on selvitetty ajoneuvon aiheuttamaa törmäysenergiaa ja törmäyksen
vaikutusta rakenteissa. Betonisissa sillankaiteissa törmäyskestävyys on mitoitettu kovan törmäyksen mukaisesti, joka vastaa rakennusten suunnittelun onnettomuus tilannetta. Teräksiset osat on hyvin pitkälti vakioitu kuten SSAB
kaide materiaaleissa, jolloin kaideosissa on hyvin selvillä käyttäytyminen onnettomuustilanteessa taipuman energiaa vastaanottavana ominaisuutena sekä rakenteen lujuus ja sitkeys.
Puisissa kaiteissa ei voida olettaa materiaalille samanlaista käyttäytymistä kuin
teräkselle, joten olisi tärkeää saada törmäysenergiasta osa hallitusti rakenteisiin. Työssä ei ole pystytty selvittämään ehdotetun rakenteen todellista törmäysenergian kestävyyttä koska siihen vaikuttaa kaiderakenteen yhteistoiminta,
kaiteen taipuma, liitosten kestävyys ja tarkoituksenmukainen myötääminen. Näiden asioiden todistaminen on tämän työn puitteissa liian monimutkainen kokonaisuus.

3 Sillankaiteen toimintaperiaate
3.1 Kaidepylvään alapään kiinnitys
Vaikeaksi asiaksi muodostui toistaa kohteissa kaiteen kiinnittäminen järkevästi
olemassa olevaan siltaan. Kehitetyssä ideassa muodostetaan sillankaidepylväiden alapäästä sillan alapuolinen vaakarakenne sillan pääkannattimien alapuolelta. Ratkaisulla haetaan palkilla tukea kaidetolpalle vakaammin mahdollisista
kiinnityspisteistä koko sillan alapuoliselta matkalta tai myös lopulta vastapuolen
kaiteen vastustuksesta. Tärkeintä on toiminta tukevana kiinnityksenä kaidetolpan alapäälle, joka puristuu alapuolen palkkia vasten ja kiertyy liitoksesta törmäystilanteessa. Ratkaisulla vältetään mahdollisen huonokuntoisen reunimmaisen pääkannattajan altistuminen kaikelle törmäysenergialle yksistään.
Kyseinen malli on toistettavissa betonikantiselle sillalle ja monille erilaisille kannatinratkaisuille kohtuullisen pienin muutoksin, jos kaiteen pääkiinnikeosat ja
kaiderakenteen puuosien dimensiot pysyy samoina. Eli osia voidaan teettää
mahdollisimman paljon samoilla kuvilla jatkossa. Materiaalin liitteenä esimerkkinä luonnosteltu piirustuksia joissa leikkauskuvat sekä muutamia detaljeja. Esimerkkeihin on valittu kaksi erilaista siltatyyppiä kohteista, betonikantinen ja perinteisempi puukannatteinen. Kurenkoskentien Hiirenjoen silta puisena sekä
Puikkokosken silta betonikantisena.

3.2 Törmäysenergian vaimennus
Työtä varten kehitetty ajatus edullisesta törmäysvaimentimesta, jossa ideana on
valmistaa teräskotelo, jonka läpi sillankaiteen kaidepylvään molemmilta puolilta
tulee kierretanko kiinnitys, joka pitää kaiteen tukevasti paikallaan normaalitilanteessa mutta törmäyksen sattuessa kotelon rakenne taipuu ja päästää kaiteen
taipumaan hallitusti. Kotelon rakenteen on oltava heikompi kuin sillan kaiteen
rakenteiden kestävyys, jolloin kotelon taipuma on ensimmäinen vaimentava elementti törmäyksen sattuessa. Kotelon pohjalle kiinnitetään teollisuuskumista
vaimennus pehmentämään taipuman loppuvaiheen rasitusta ja estämään

rakenteen vaurioituminen laajemmin. Kotelolle ei tässä työssä määritellä tarkkoja mittoja koska työssä rakenne on esitetty periaatteen tasolla ja ratkaisun
käyttö todellisessa rakenteessa vaatii tarkempia laskelmia ja jatkokehitystä. Vaimennuksen kiinnitys on esitetty oheisissa piirustuksissa periaatteena puukannattimeen sekä betoniseen siltakanteen upotettuna.

Lähteet
Liikennevirasto. 2012. Siltojen kaiteet. Liikenneviraston ohjeita 25/2012.

Lasketaan Tyyppipiirustuksen R15/DK1-1-1
mukaisen kaiteen teräsosien kapasiteetit

Kaidepylväs 100x 80x5 S235
Taivutusjäykkyys:
Eteräs ≔ 210000 MPa

b ≔ 80 mm

h ≔ 100 mm

Iy.teräs ≔ 225.9 ⋅ 10 4 mm 4
Eteräs ⋅ Iy.teräs = 474.39 m 2 ⋅ kN

Iz.teräs ≔ 159.6 ⋅ 10 4 mm 4
Eteräs ⋅ Iz.teräs = 335.16 m 2 ⋅ kN

Poikkileikkausluokka 1:
Plastinen leikkauskestävyys (kuormitus korkeuden suunnassa):
Leikkauspinta-ala Av :
Kuormitus vaikuttaa korkeuden suunnassa

A ≔ 16.6 ⋅ 10 2 mm 2

N
γM0 ≔ 1
fy ≔ 355 ――
mm 2

b ≔ 80 mm

h ≔ 100 mm

h
Av.korkeus ≔ A ⋅ ――= 922.222 mm 2
b+h
fy
Av.korkeus ⋅ ――
‾‾
3
Vpl.Rd ≔ ―――――
= 189.018 kN
γM0
Plastinen leikkauskestävyys (kuormitus leveyden suunnassa):
b
= 737.778 mm 2
Av.leveys ≔ A ⋅ ―――
((b + h))
fy
Av.leveys ⋅ ――
‾‾
3
Vpl.Rd ≔ ―――――
= 151.214 kN
γM0

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

Taivutuskapasiteetti
Teräksen kimmoinen taivutusvastus molempiin suuntiin:
γM ≔ 1.0

Wel ≔ 45.19 ⋅ 10 3 mm 3

Vahva suunta
Wel ⋅ fy
= 16.04 m ⋅ kN
Mel.Rd ≔ ―――
γM

Heikko suunta
Wel.z ≔ 39.9 ⋅ 10 3 mm 3

Wel.z ⋅ fy
Mel.Rd ≔ ―――= 14.16 m ⋅ kN
γM

Teräksen plastinen taivutusvastus molempiin suuntiin:

Vahva suunta
Wpl.y ≔ 55.09 ⋅ 10 3 mm 3

Wpl.y ⋅ fy
Mpl.Rd ≔ ―――= 19.56 m ⋅ kN
γM
Heikko suunta
Wpl.z ≔ 47.24 ⋅ 10 3 mm 3
Wpl.z ⋅ fy
Mpl.Rd ≔ ―――= 16.77 m ⋅ kN
γM

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

Vetokestävyys

Bruttopoikkileikkauksen kestävyys:

A ≔ 16.6 ⋅ 10 2 mm 2

N
γM0 ≔ 1
fy ≔ 355 ――
mm 2

A ⋅ fy
Npl.Rd ≔ ――= 589.3 kN
γM0

Siltajohde W230/5
Taivutusjäykkyys:
Eteräs ≔ 210000 MPa

b ≔ 65 mm

h ≔ 230 mm

Poikkileikkausluokka 1:
Plastinen leikkauskestävyys (kuormitus korkeuden suunnassa):
Leikkauspinta-ala Av :
Kuormitus vaikuttaa korkeuden suunnassa
N
γM0 ≔ 1
A ≔ 18.2 ⋅ 10 2 mm 2 fy ≔ 235 ――
mm 2

b ≔ 65 mm

h ≔ 230 mm

Av ≔ A - 250 mm 2 = ⎛⎝1.57 ⋅ 10 3 ⎞⎠ mm 2
fy
Av ⋅ ――
‾‾
3
Vpl.Rd ≔ ―――= 213.013 kN
γM0

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

Taivutuskapasiteetti
Teräksen kimmoinen taivutusvastus:

γM ≔ 1.0

Wel ≔ 24.6 ⋅ 10 3 mm 3

N
fy ≔ 235 ――
mm 2

Wel ⋅ fy
= 5.78 m ⋅ kN
Mel.Rd ≔ ―――
γM

Vetokestävyys
Bruttopoikkileikkauksen kestävyys:

A ≔ 18.2 ⋅ 10 2 mm 2

N
fy ≔ 235 ――
γM0 ≔ 1
mm 2

A ⋅ fy
Npl.Rd ≔ ――= 427.7 kN
γM0

Käsijohde U 55/114/55x6
Vetokestävyys
Bruttopoikkileikkauksen kestävyys:

A ≔ 12.3 ⋅ 10 2 mm 2

N
fy ≔ 355 ――
γM0 ≔ 1
mm 2

A ⋅ fy
Npl.Rd ≔ ――= 436.65 kN
γM0

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

Vertaillaan puukaiteen osien kapasiteetteja tyyppipiirustuksen R15 DK1-1-1
mukaisen kaiteen teräsosiin. Puukaiteen osien mitoitus laskettu vastaamaan
Siltojen kaiteet 2012 ohjeen taulukossa 4 esitettyjä vaatimuksia.

Kaidepylväs Liimapuu GL30h 140x 140
N
fv.k ≔ 3.5 ――
mm 2

kmod ≔ 0.9

hliimapuu ≔ 140 mm

γM ≔ 1.0

bliimapuu ≔ 140 mm

Leikkauskestävyyden suunnitteluarvo
fv.k
N
= 3.15 ――
fv.d ≔ kmod ⋅ ――
γM
mm 2

Leikkausjännitys
Vmax
τ = 1.5 ⋅ ――
((b ⋅ h))

----->

((b ⋅ h))
Vmax = τ ⋅ ――
1.5

Leikkauskapasiteetti:
⎛ bliimapuu ⋅ hliimapuu ⎞
Vmax ≔ fv.d ⋅ ⎜――――――
⎟ = 41.16 kN
1.5
⎝
⎠

Taivutuskapasiteetti
Kaidepylväs Liimapuu GL30h 140x 140
N
fm.k ≔ 30 ――
mm 2

γM.liimapuu ≔ 1.0

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

Taivutuskestävyyden suunnitteluarvo
fm.k
N
= 27 ――
fm.d ≔ kmod ⋅ ――――
γM.liimapuu
mm 2

Taivutusjännitys

M
Taivutusjännitys ― ---->
W

Taivutusvastus

fm.d
MRd = ―――――――
⎛
hliimapuu 2 ⎞
⎜bliimapuu ⋅ ―――
⎟
6
⎝
⎠

bliimapuu ≔ 140 mm

hliimapuu ≔ 140 mm

bliimapuu ⋅ hliimapuu 2
W ≔ ――――――= ⎛⎝4.573 ⋅ 10 5 ⎞⎠ mm 3
6
Taivutuskapasiteetti
MRd ≔ fm.d ⋅ W = 12.35 m ⋅ kN

Vetokapasiteetti
Kaidepylväs Liimapuu GL30h 140x 140
N
ft.0.k ≔ 24 ――
mm 2
ft.0.k
N
= 21.6 ――
ft.0.d ≔ kmod ⋅ ――――
γM.liimapuu
mm 2

Nt.Rd ≔ ft.0.d ⋅ bliimapuu ⋅ hliimapuu = 423.36 kN

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

Suisteparru Liimapuu GL30h 140x 315
N
fm.k ≔ 30 ――
mm 2

γM.suisteparru ≔ 1.0

Taivutuskestävyyden suunnitteluarvo
fm.k
N
= 27 ――
fm.d ≔ kmod ⋅ ――――
γM.liimapuu
mm 2

Taivutusjännitys

M
Taivutusjännitys ― ---->
W

Taivutusvastus

fm.d
MRd = ――――――――
⎛
hsuisteparru 2 ⎞
⎜bsuisteparru ⋅ ――――
⎟
6
⎝
⎠

bsuisteparru ≔ 140 mm

hsuisteparru ≔ 315 mm

bsuisteparru ⋅ hsuisteparru 2
W ≔ ―――――――= ⎛⎝2.315 ⋅ 10 6 ⎞⎠ mm 3
6
Taivutuskapasiteetti
MRd ≔ fm.d ⋅ W = 62.51 m ⋅ kN

Leikkauskestävyys Suisteparru Liimapuu GL30h 140x 315
N
fv.k ≔ 3.5 ――
mm 2

kmod ≔ 0.9

γM ≔ 1.0

bsuisteparru ≔ 140 mm
hsuisteparru ≔ 315 mm

Leikkauskestävyyden suunnitteluarvo
fv.k
N
= 3.15 ――
fv.d ≔ kmod ⋅ ――
γM
mm 2

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

Leikkausjännitys
Vmax
τ = 1.5 ⋅ ――
((b ⋅ h))

----->

((b ⋅ h))
Vmax = τ ⋅ ――
1.5

Leikkauskapasiteetti:
⎛ bsuisteparru ⋅ hsuisteparru ⎞
Vmax ≔ fv.d ⋅ ⎜―――――――
⎟ = 92.61 kN
1.5
⎝
⎠

Vetokapasiteetti Suisteparru Liimapuu GL30h 140x 315
N
ft.0.k ≔ 24 ――
mm 2
ft.0.k
N
= 21.6 ――
ft.0.d ≔ kmod ⋅ ――――
γM.liimapuu
mm 2

Nt.Rd ≔ ft.0.d ⋅ bsuisteparru ⋅ hsuisteparru = 952.56 kN

Käsijohde Sahatavara C24 48X198
N
fm.k ≔ 24 ――
mm 2

γM.käsijohde ≔ 1.0

bsahatavara ≔ 198 mm

hsahatavara ≔ 48 mm

Vetokapasiteetti
N
ft.0.k ≔ 14.5 ――
mm 2

kmod ≔ 0.9

γM.sahatavara ≔ 1.0

bsahatavara ≔ 198 mm
hsahatavara ≔ 48 mm

ft.0.k
N
ft.0.d ≔ kmod ⋅ ――――= 13.05 ――
γM.sahatavara
mm 2
Nt.Rd ≔ ft.0.d ⋅ bsuisteparru ⋅ hsuisteparru = 575.505 kN

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

Nt.Rd ≔ ft.0.d ⋅ bsuisteparru ⋅ hsuisteparru = 575.505 kN

Kierretanko M12 8.8
Leikkauskestävyys
N
fub ≔ 800 ――
mm 2

As ≔ 84.3 mm 2

γM2 ≔ 1.0

As
= 40.464 kN
Fv.Rd ≔ 0.6 ⋅ fub ⋅ ――
γM2

Vetokestävyys

As ≔ 84.3 mm 2

N
fyb ≔ 640 ――
mm 2

γM0 ≔ 1.0

As ⋅ fyb
= 53.952 kN
Npl.Rd ≔ ―――
γM0

53.952 kN /kierretanko. Liitoksessa = 2 kierretankoa, joten 2 ⋅ Npl.Rd > 80 kN

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

Lattateräs 5mm S355
(alapään palkin ja kaidepylvään kiinnityksessä, 240x50x 5mm)
Leikkauskestävyys
N
fub ≔ 490 ――
mm 2

As ≔ 250 mm 2

γM2 ≔ 1.0

As
= 73.5 kN
Fv.Rd ≔ 0.6 ⋅ fub ⋅ ――
γM2

Vetokestävyys
N
fyb ≔ 355 ――
mm 2

γM0 ≔ 1.0

As ≔ 37 mm ⋅ 5 mm = 185 mm 2

As ⋅ fyb
= 65.675 kN
Npl.Rd ≔ ―――
γM0

65.675 kN / lattateräs. Alapään liitoksessa =
molemmin puolin pylvästä lattateräkset, joten 2 ⋅ Npl.Rd > 80 kN

Created with PTC Mathcad Express. See www.mathcad.com for more information.

Sahatavara
C24 198x48mm,
viistetty

Sahatavara
C24 220x48mm

Sillankaide naamakuva
puukantiselle sillalle 1:20

DET 2 Törmäysvaimentimen kiinnitys
puukantiseen siltaan 1:5

DET 1 Törmäysvaimennin
puukantisessa sillassa 1:5

Hitsatut siivekkeet
kotelon kiinnitykseen

48

Sillankaiteen periaateleikkaus
puukantiselle sillalle 1:20

Kierretanko M12 8.8 +
aluslevyt + mutterit.
Teräsosat kuumasinkittyjä

Kiinnitys siltakannattajiin

Teollisuuskumi

Kuumasinkitty kulmarauta
Kuumasinkitty
teräskotelo t=2mm

Vanha kannattajahirsi

Jyrsinnän alapää viistetään, jottei
vesi jää rakenteisiin. Kts Det 3

Teräskotelo+ teollisuuskumi
Jäykistelevyt t= 5mm

DET 3 Vedenpoistoura ja suisteparrun kiinnitys
Kierretangot M12, 8.8.
Teräslevyt 30x30mm,
t=3mm. Kuumasinkitys.

Jäykistelevyt
t= 5mm

Kaidepylvään kiinnitykseen
hitsattu teräskaulus t= 5mm

Kuumasinkitty lattateräs 5mm
Törmäyksenvaimennin,
peltikotelo t= 2mm+
kumilaatta 50x50mm.
Teräsosien kuumasinkitys

Törmäystä vastaanottava liimapuupalkki
GL 30h 140x140mm kaidepylväiden välille.
Kiinnitetään vanhoihin hirsikannattajiin.

Teräskaulus t= 5mm

Vanhat hirsikannattajat

2000

Sillankaiteen periaateleikkaus
betonikantiselle sillalle 1:20

Sahatavara
C24 198x48mm,
viistetty

Yhtenäinen kuumasinkitty 5mm
lattateräs, kierretangoille

Sahatavara
C24 220x48mm
Kaidepylväs
Liimapuu GL30 h
140x140 mm

Kierretanko M12 8.8 +
aluslevyt + mutterit.
Teräsosat kuumasinkittyjä

Kuumasinkitty kulmarauta

Betonikanteen piikattu ura, johon upotettu
törmäysvaimennin ja kierretanko M12 8.8 ISO
Törmäyksenvaimennin
Jälkivalu Korrobetoni K45

Jyrsinnän alapää viistetään, jottei
vesi jää rakenteisiin. Kts DET3

HUS-H M 10x280/220

HUS-H M 10x280/220

HUS-H M 10x280/220

HUS-H M 10x280/220

No.368744

No.368744

No.368744

No.368744

Ruuviankkuri HUS H-280, k500

DET 4 Törmäysvaimentimen kiinnitys
betonikantisessa sillassa 1:5
Betonikanteen piikattu ura.
Jälkivalu, Korrobetoni K45.

Jyrsinnän alapää viistetään

Teollisuuskumi
Kuumasinkitty
teräskotelo t=2mm

50

Vanha siltakansi

Suisteparru Liimapuu
GL30H, 140x 315mm.
Kiinnikkeet jyrsitään
suisteparruun sisään.

Kaidepylväs
Liimapuu GL30 h
140x140 mm

1200

Yhtenäinen kuumasinkitty 5mm
lattateräs, kierretangoille

Törmäystä vastaanottava palkki
kaidepylväiden välillä, kiinnitys
betonikannen pohjaan

