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SILTAKALIJSTDN 	KYff1- 	JA 

KtJNNOSSAPITD-OHJ[[T 

-. 	1. 	Y 1 e i s t i 

TVH on hankkinut piirien käyttöön runsaasti teline- ja vara-

siltakalustoa, jota yhteisesti kutsutaan siltakalustoksi. Ka-

lustoa tydennetn tarpeen mukaan. Hankinnat joudutaan te-

kemn p'asial1isesti ulkomailta. Kahiston uushankinta-arvoa 

voidaan pit 	varsin merkittv'ini. 

Siltaka]ustosta ei perit 	Lyömailta vuokraa. Töstö syystö ai- 

heutunut kustannussstö tulisi suunnata kaluston huoltoon ja 

kunnossapitoon. Y1eens huolto uusintamaalauksia ja isompia 

korjauksia lukuunottamatta voidaan suorittaa työmaaolosuhteis-

sakin. Huoltotyö tulisi ottaa huomioon myös työmaan työstiunni-

telmassa. 

Isompia siltakaluston kunnostustöiL 	varten piirit voivat pyy- 

t • 	kustannusarvioon perustuvaa rahoitusta TVH:n sillanraken- 

nustoimistosta (vrt, kaluston hankintaohjelma). 

2. 	Kaluston 	ksitte1y 

Kaluston köyttöik 	voidaan ratkaisevasti pidentö oikeHa k- 

sittelylfli ja huollolla. 

Kantavien telineiden rakentamiseen ja purkamiseen liittyviö 

yksityiskohtia esitetn kansiossa "Sillanrakennuksen työn-

suunnittelutiedot 3" (TVH 732964), jota voi tilata TVH:n 'oma-

kevarastosta. 

Varasiltakalustoa kösite1lön vastaavasti oppaassa "Paikkisil-

takalusto-opas 1" ja ponttonisiltoja oppaassa "Palkkisiltaka-

lusto-opas II". Niit' voi tilata piirin varastoryhmöstö ja 

edelleen TVH: n sotilastoimistosta, 
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Kaluston vaurioituminen ja hukkaantuminen tapahtuu pasiassn 

käsittelyn yhteydessi. Myös huonolla kaluston varastoinnilla 

aiheutetaan kalustolle vaurioita ja kaluston hvikkii. Näiden 

ennalta ehkisemiseksi mainittakoon muutamia yksityiskohtia, 

joihin ksittelyss tulee erityisesti kiinniLti huomiota: 

- 	Kalusto ei kesti kippaamista, ei myöskn purkamiseen 

1iittyvi 	pudottelernista ja koihimista. 

- 	Yksittäisten koottavien kannat Lajien kaatumisen, kie- 

pahtamisen ja putoamisen estämiseksi ne on asennuksen 

ja purkamisen aikana sivusuunnessa tuettava (ks. 

TS-kansio) 

- 	Maalin suo jelerniseksi kaluston osien nostot olisi 

suo r i t e t L a v 3 no s t o 1 i 1 F1 01 1 1 a 

- 	Elementeist kootut kannattajat nostetaan nostorak- 

seilla, jotka kiinniteLiin paarteen ja ristikkosauvan 

n u r k k api s te i s i i n 

- 	Kun kannattajaa vedeLn sivul1epin tehneen purka- 

misen yhteydessä, veto tulisi tapahtua samanaikaises-

ti molemmista pist. Vetovaijeria ei saa kiinnitti 

kannattajan ristikkosauvaan. Ennen vedon aloittamista 

kannattaja on oltava irti kannesta. Vedettess on 

varottava kannattajan Laipuinista, vntymist 	ja pu- 

toamista. Samanaikaisesti vedetn vhintn kahta 

kannattajaa, joiden poarteet on sidottu toisiinsa 

vaaka- ja vinositei1i. 

- 	Tukkikouraa tms. kyLettiess 	tulee tartuntapinnat 

suojata kumilla tai muulla vastaav lla tavalla. 

- 	Tukitorneja kokonaisitia siirrettessi ei kiinnityst 

tule laittaa störuuveihin. Putoamisen estmiseksi 

irrahliset störuiiviL on sidottava torniin noston 

a j a k s L 
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- 	Rasvattavia kierreosia kuten terspylvöiden ja 

tukitornikalustojen ylä- ja alaosia tulee veroa, 

- 	 ettei niihin pse tarttumaan hiekkaa. 

- 	Nestenostimille sallittuja nostovoimia ei saa yht- 

t. Nostoalustan tulee olla tasainen ja luja. Nosti-

men pll olevan painon tulee sijaita keskisesti. 

- 	Varasiltakalustoa saa siltaa rakennettaessa tai pu- 

rettaessa tunkata, työnt 	tai vet 	vain asennusoh-. 

jeiden mukaisista paikoista. 

- 	Ponttoneita kösiteItess on varottava, etteivt kyt- 

kinj.aitteet kolhiudu, koska ne eivät sen jälkeen sovi 

toisiinsa. 

- 	Ponttonien kytkintappien tulee olla ketjuhla kiinni 

ponttoneissa. Jos kiinnitysketju on irti, tapit len-

tövt veteen ponttoneita irrotettaesse. Tm voidaan 

esti esimerkiksi laittamalla kepin pss oleva pus-

si irtoavan tapin eteen. 

- 	Kun ponttoneille ajetaan työkone, tulee ponttonien 

pll kytt 	lankutusta, joka suojaa maalia ja ja- 

kaa pistekuormia. 

- 	Kalustoesineeseen kuuluvat pienosat on syytä pit 

kiinnitettyin varastoinnin ja kuljetusten aikana. 

Jos niitä on irrotettava esineest maalausten ja kor- 

• 	 jausten yhteydessä, ne tulee myös v1ittömsti lait- 

taa paikalleen toimenpiteen jölkeen. Erityisesti 

tulee veroa terspylviden kiilatappien katoamista 

sek Peiner V-ROO harusruuvien ja vanttiruuvien se-

kaantumista keskenin. 

- 	Vedettess koneehla tersponttonia maasta on veto- 

suunta saatava terspontin suuntaiseksi, ettei se 

vnty isi. 



I. 	5 ii t a kaluston 	tarkan t on 

Siltakaluston tarkastaminen suoritetaan piirin työmaa- ja va-

rasto-organisaation toimesta. Rakennustyömaalla ennen siltaka-

luston purkamista suoritetaan kaluston kunnon yleisarvosteiu 

ja sovitaan alustavasti toimenpiteistä, joihin ryhdytn pur -

kamisen jälkeen. Tällöin pyritn mv3s se1vittömn kaluston 

seuraava sijoituskohde. 

Siltakaluston purkamisen yhteyteen liiLetn työmaalla tapah-

tuva esinekohtainen lajittelu. Sen suorittaminen myöhemmin ka-

luston ollessa jo varastoituna aiheuttaa turhaa työtö ja kus-

tannuksia. Lajittelutyö on suoritettava myös silloin, kun ka-

lusto on ollut vuokrattuna. Varasiltojen purkaminen tapahtuu 

usein Puolustuslaitoksen pioneerijoukkojen avulla, jolloin la-

jittelu olisi suoritettava niiden toimesta. Varasiltakalustoi-

].e suoritetaan painepesu, kun varasilian kansirakenne on pois-

tettu. 

Lajittelusna kalusto pyritöön jakamaaii seuraavien vaihtoehto-

jen mukaan: 

A 	Kunnossa oleva kalusto si 1 rret öön varastoon 

tai seuraavalle tyi5maalle. 

H 	Huoltoa vaativa kalusto yhdintetön edelli- 

seen ryhmön huollon jölkeen. 

KorjatLavakalusto merkitön leveöll 	orans- 

sisella maaliviivalla esinenumerotarran vie-

reen ja sama merkki korjat tavaan kohtaan. 

Tel inekalusto löhet etöön korj at tavaksi TVL :n 

Mikkelin piirin korjaamoon, osoite: Pursiala 

50101 Mikkeli 10 p. 955-14031. 

Varasi ltakalusto löhetetöön korjattavaksi 

TVL:n Laukaan korjaamolle, osoite: 41350 

LAUKAA as. p. 941-052401. 
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D 	Poistettava kalusto merkitn oranssisella 

maaliristillö ja myydn romuna piirin muun 

kaluston yhteydessä tai löhetet n korjaa-

moile kytettvksi varaosina. 

Kaluston lajittelu suoritetaan piasiassa si lmörnirisen 	tai'- 

kastuksena kiinnitten huomiota mm. seuraaviin kaluston kun-

toon vaikuttaviin tekijöihin: 

- 	Ruosteisuus pyritn pysyttmn maalaushuollolla. 

Jos rakenteissa on ruostesyöpymi', joista johtuen ai-

nevahvuus j 	alle 80 % tai poikkileikkauksen pinta- 

ala on alle 90% alkuperöisest, osat romutetaan tai 

l'hetetn korjaamolle vahvistettavaksi. Erityist 

huomiota on kiinnitett'v' kalustoesineiss havaittui-

hin pistem'isiin syöpymiin. 

- 	Ristikkorakenteisissa telinekannattaja- ja py1vs- 

osissa sekö varasi1takehiss auenneet ja vialliset 

saumat merkataan maalilla ja osat lhetetn korjaa-

molle. 

- 	Etenkin vetorasitusten alaisissa rakenteissa esiintyy 

halkeamia. Esimerkiksi varasiltakehien paarteessa 

olevien tuulisidereikien ympri1le voi ilmaantua v'-

symishalkeamia. Samoin kehien pystysauvoissa olevien 

reikien ympärille saattaa syntyä halkeamia. Osat 

poistetaan tai 1hetetn korjaamolle töydennysosik-

si; viallinen kohta tulee merkitö oranssimaalilla. 

Muototerspalkit, joissa esiintyy halkeamia, poiste-

taan tai ne lyhennetn leikkaamalla viallinen kohta 

pois. 

- 	Kyryyteen, kierouteen ja lommoihin tulee kiinnitt 

huomiota etenkin puristusrasituksen alaisissa raken-

teissa. Korjattavaksi 1hetet'n esimerkiksi teline-

kannattajaosat ja varasi1takeht, joiden kyryys 

ylitt 	arvon 0,002 x mittausvöli. Tukitornikaluston 

ala- ja ylruuveiila on korjattavan kyryyden raja 
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0,01 x mittausvli. Tersuraseinpaalujen ja ters-

pa1kkien loivan kyryyden oikaisu voi tulla kysymyk-

seen työmaallakin kyLtimll 	hyväksi tasaisella 

alustal.la koneen tai auton painoa. Myös viallisen 

kohdan pois leikkaaminen ja palkin lyhentminen on 

mandollista. 

- 	Hnnebeck H-33 kannatt aJ leo ruuv i t ja mutter 11 

M36 x 190 ja M36 x 95 tulee tarkastaa huolellisesti. 

Pulttien kannassa on rnerkint 	valmistusvuodest.a. Pul- 

Lt, joiden vajrnistarnisesta on kulunut yli 10 vuotta 

tai joissa ei ole merkittyn valmistusvuotta, tulee 

poistaa. Jokaisen kyLön jälkeen ennen seuraavaa 

kyttö, on pulteille tehtv 	srötutkimus esimerkik- 

si tunkeutumisnesteellö (SF5 3207) tai rnaqneettljau-

htarkastuk;enn (SF5 	2Pb 

- 	Kiinnityspulttien tai- tappieri reit saattavat muut- 

taa muotoaan (venyö soikeaksi) pultteja kuormitet-

taessa tai osien liikkuessa. Varasiltakaluston keht 

1hetetn korjaamolle, kun rein halkaisija on jol-

takin kohdalla 0,0 mm alkiperist 	(47,6 ± 1,3 mm) 

suurempi. 

- 	Varasiltakaluston paarretapit poistetaan, kun ne ovat 

kuluneet uralle, ruostuneet tai muuten vaurioituneetL.. 

Paarretapin halkaisijan koon tulee olla 46,7 - 46,0 

mm. Paarretappien jousisokat ja lukkorenkaat eivt 

saa olla niin vntyneitö, että ne eivt pysy luotet-

tavasti paikallaan paarretapin pss. 

- 	
Varasilian kiinsilaokut poistetaan kyt6st, kun ne 

ovat kuluneet joltakin osalta alle 50 mm:n paksuisik-

si. Tmnkin jlkeen niitä voi mandollisesti viel 

kytt 	esimerkiksi rumpujen aluslankkuiria. 

Kaluston poistamisen yhleydess 	on syyti harkita mandollisuut- 

ta siirt korjaamolla poistettavasta esineest osa toiseen 

korjattavaan osaan. Samoin esimerkiksi varasi1takehist voi-

daan tehdi lispaarteita poistamalia kehien ristikkorakenne. 
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4. 	Siltakauston 	huolto 

Jokaisen työmaan, joka köyttöö siltakalustoa, tulee osallistua 

kaluston yleishuoltoon. Nöin varmistetaan kaluston kelpoisuus 

seuraavaa työmaata varten. Työmaan aikatau]usyist on yleensä 

luontevinta suon Ltaa huolto ptirkarniseen, varastojoisnen tai 

siirtoon liitten. 

Kaluston käytön jölkeen suoritetaan tarvittaessa puhdinttis. 

Betoni tulisi pestö pois jo tuoreena. Tersponteista tulee ai-

na köytön jölkeen poistaa niihin tarttunut maa. Osat, joissa 

on rasvanipat, kierteitö tai niveliö sekö työkalut ja asen-

nusosat puhdistetaan liasta ja ruosteesta sekä rasvataan. 

Kierreosat, joista kierteet ovat kuluneet, vaihdetaan varao-

sun tai, jos se ei ole mandollista, osat poistetaan. 

Puuttuvat pienosat kuten ruuvit, pultit ja kiilatapit tilataan 

korjaamolta. Esinekuvastosta voi tarkistaa esineeseen kuuluvat. 

pienosat. Jos korjaarnolta ei löydy varaosia, on syytö ottaa 

yhteyttä TVH:n silianrakennustoimistoon. 

Nestenostimien kunto ja nostokyky on tarkistettuvu aina kiytön 

j 1 k e e n. 

Kun ponttonit nostetaan vedestä, tulee vesirajan alapuolelle 

kertyneet kotilot ja muu I.ika poistaa korkeapainepesurilla ja 

harjauksella. Ponttoneista avataan kansiluukut aina köytön 

jölkeen ja varastoitaessa tarkistetaan tiivisteiden kunto 

kerran kesssi. Tarvittaessa tiivisteet uusitaan. 

Jos ponttoneihin on pöössyt vettä, se poistetaan ja kuivataan 

esimerkiksi tuulettamalla ja syy veden psyyn selvitetöön. 

Unifloteponttoneihin tulisi kansiluukun ympri1le hitsata 

10 mm korkea veden pösvn 	stv 	korotus, jolla luukku 

nostetaan 10 mm ylernmis. 

Huoltomaal.auksen tavoitteena on ruostumisen estäminen ja sen 

pysöyttminen. HuoltomaaJaus suoritetaan paikkamaalauksena tai 

koko pinnan uudelleen ksittelyni. Maalauksissa noudatetaan 
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soveltaen alan standardiohjeita. Niitö on y1eens 	maalit:oirnit- 

tajien esittelykansioissa tai niitö voi tilata Suomen 

Standardisoimisltitosta, Rulevirdi 5, flfll2fl Helsinki 12, 

p. 90-645601 

Ruotsalainen standardi SIS 185111 jakaa ruostumisen asteisiin 

10 - 1. Kansainvälinen Standardisoirnisl.iitto ISO on muodostu-

nut samasta asiasta Ri asteikon 0 - 5. Suomen Standardisoimis-

liitto on v. -.81 standardilia SF5 3762 liittynyt kyttmin Ri 

a s t ei k k n. 

Esipuhdistus suoritetaan Prosessiteol lisuuden Standardisoimis-

keskuksen (= PSK) I.aatiman standardin PSK 1702 mukaisesti. 

Kiintet epöpuht.audet poistetaan mekaanisesti. Suolat ja muut 

vesiliukoiset eppuhtaudet poistetaan vesipesulla harjaten, 

korkeapaine-, höyry- tai emulsiopesulla. Rasvat ja öljyt pnis-

tetaan alkaali-, emulsio- tai liuotepesuila. 

MekaaniseJ.la suihkupuhd.i stuksel Ui esineet k5sitel Il5n ennen 

kokonaismaalauksia PSK 1704 mukaisesti. Puhdistusvölineini 

kytetn avopuhallus-, vesisuihku- tai sinkopuhdistuslaittei-

ta. Puhdistavina rakeina niissä kytetn metal.lirakeita, mi-

neraal.ikuonaa tai luonnonhiekkaa. Syntynyt pöly poistetaan pö-

lynimurilla, kuivaila puhtaalla paineilmapuhaltiuksella tai 

puhtaalla harjalia. 

Ruosteenpoistoasteet on esitetty standardn SIS 055900 vri-

kuva-asteikolla. Siihen on liitetty myös sanailiset vaatimuk-

set, jotka ovat seuraavat 

- 	Huolellinen suihkupuhdistus, Sa 2. Melkein kaikki 

ruoste ja vieraat aineosat poistetaan. Pölyn poista-

misen j1keen pinnan tulee olla vriltön harmahtava. 

Tm puhdistusaste vaaditaan teline- ja varasilta-

kai u s t o lie. 

- 	Hyvin huoleil luen snihkupiihdistus, Sa 2,5. Ruoste ja 

vieraat aineosat poistetaan niin töydellisesti, että 

niiden jiönnökset ovat havaittavissa eni vain heik- 



koina varjostumina ja juovina. Tömö käsittely vaadi-

taan ponttoneiden kokonaismaalauksissa. 

Puhdistettu pinta on suojattava maalaamelia vliltömisti, en-

- 	nenkuin se alkaa ruostua. 

Paikkamaalaus tulisi suorittaa viimeisln Ri 3 ( 	SIS 7) mu- 

kaiselle pinnalle. Tällöin puhdistuksen jälkeen tulee maalat-

tavaa pintaa esille noin 15%. Ksiteltv kohta esipuhdiste-

taan, jonka jälkeen suoritetaan huolellinen kaavinta standar-

din PSK 1703 mukaisesti. Pohjan puhdistaminen suositellaan 

tehtvksi standardin SIS 055900 mukaiseen puhdistusasteeseen 

St 2. T4llöin kaikki irtoava ruoste ja maali kaavitaan pois. 

Kaavinta ulotetaan muutamia senttimetrej ehjn maalipintaan. 

Vanhan paksun maalikalvon terövt reunat loivennetaan. Eri-

tyisesti kiinnitetn huomiota hitsisaumoihin, nurkkiin ja ko-

loihin. Koko maalattava pinta harjataan käsin tai esimerkiksi 

porakoneeseen kiinnitettyö hiontalaikkaa kyttien. Pinnalla 

poistetaan pöly pölynimuril1, öI.jyttömll 	kuivalla paineil- 

malla tai puhtaalla harjalla. Pinnalla tulisi olla puhdistuk-

sen j1keen heikko metallin kiilto. 

Maalaus suoritetaan kahtena kerroksena. Pohjamaali ievitetn 

osuudelle, jolta entinen maali poistettiin. Pintamaali ulote-

taan muutamia senttej ehjlle maalipinnalle. Maalauksessa 

köytetön mikäli mandollista alkuperisi 	maalilaatuja. 

Uudelleen maalaus tai kuumasinkitys suoritetaan ruostumisen 

edistyess ohi Ri 3 (SIS 7) asteen. Sen toteuttamisen voi kui-

tenkin siirt 	vaiheeseen Ri 5 (SIS 3), jolloin noin puolet 

pinnasta on ruostunut. 

Ennen maalausta on syyL 	tarkistaa ruostesyöpymien syvyys. Jos 

rakenteen ainepaksuudesta on jljell alle 80 % tai koko poik-

kileikkauksen pinta-ala on alle 90 % alkuperisest, on se 

yleensä syytä poistaa kytöst - asia tulee ainakin tutkia. 

Maalaamattomat nivelkohdat, kierteet ym. suojataan ennen maa-

laamista esimerkiksi jöykll 	rasvaila. 
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Maalauksessa noudatetaan maalitoimfttajan antamia ohjeita il-

man 1mpötilan, maalattavan pinnan Hmpötilan, suhteellisen 

kosteuden, maalin kuivumisajan ym. suhteen. 

Sivellint ja maalausharjaa kytetn maalin levitykseen 

yleensä pienille pinnoille. Ensimmäisen kerroksen tartuntaa 

voi parantaa hiertmll maali maalettavaan pintaan. Telamaa-

laus soveltuu tasaisten levypintojen maalaukseen. Telamaalaus-

ta kytetn vain vJi- ja pintamaalien levitykseen, ei pohja- 

maalien. Telalla levitetty maali tasoitetaan aina siveltimel-

li. Suuri1le pinnoille on maalin levitys ruiskulla tehokasta; 

tehokkain ruosteenestomaalien levityksess on korkeapaineruis-

ku. Maalin levityst ulkoneviin kulmiin tulee seurata riitt-

vn kalvonpaksuuden takaamiseksi. Jokaisen maalikerroksen v-

lill tulee olla svyero valvonnan helpottamiseksi. 

Maalipinnan kalvonpaksuus ei saa aUttaa vaadittua kalvonpak- 

suutta enemp' 	kuin 20 % miltn osin ja mittatulosten keski- 

arvon tulee tyt1 	vaadittu kalvonpaksuus. Maalaustyöt k- 

sittelee PSK 1707 ja maalaustyön Jaadunvalvontaa PSK 1708. 

Teline- javarasiltakalustonmaalaus 

Esipuhdistus ja suihkupuhdistus suoritetaan puhtausasteeseen 

Sa 2. Maalaus tapahtuu PSK 1714 mukaisesti. Maaleina kytetn 

alkydimaaleja, esimerkiksi pohjamaalina aktivoitu lyijymönj 

40 pm ja pintamaalina aktivoitu ruosteenestomaali 60 ,pm + 

40 jim. Kuivakerroksen yhteiseksi vahvuudeksi tulee näin 

140 »En. 

Maalattaessa putkia olisi ulko- ja sispinnat maa].attava, el-

lei putkia ole ilmatiiviisti suljettu hitsauksella. Esimerkik-

si teleskooppisauvoissa tulee käsittelyn peitt sisökkin me-

nevien putkien ulko- ja sispinnat. 

Uusintamaalauksissa pl  limmöisten maalikerrosten vrisvyt 

yhdenmukaistetaan. Jos kalustoesineen nykyinen yön poikkeaa, 

ei sitö maalata uudelleen vain vönin vuoksi. Ohjevörit esite-

töön köyttöen Kemian Keskusliitto ry:n mukaisia KY Lyyppimer-

kintöjö tai ruotsalaisen standandin mukaisia SSG tyyppimerkin-

töjö. Nöille löytyy eri maalitoimittajilta rinnakkaisnumerot. 



Pintamaalikerrosten vrisvyt: 
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Hiinnebeck, kannattajat 

Peiner, kannattajat 

Peiner, P 35 pyIvt 

Peiner, P 20 pylvt. 

Mestari, tukitornit 

Haki, tukitornit 

Acrow, tukitornit 

Acrow, varasillat 

Bailey, varasil lat 

ja py1vt KY 3 	punainen 

KY 8 	harmaa 

KY 8 = harmaa 
KY 9 	vihreä 

SSG 28 = harmaa 
SSG 20 = keltainen 
SSG 30 	punainen 

KY 11 = harmaa 
KY 9 	vihrei 

Teline- javarasiltakalustonknumasinkitys 

Kuumasinkitys pintakisittelyn4 antaa varsinkin mekaanista ku-

lutusta vastaan paremman suojan kuin maalaus. Aina on kuiten-

kin huomioitava, että esine si1yy kyttökelpoisena sinkityk-

sen jälkeenkin. Esineess olevien pulttien rei'istEi on pois-

tettava liiallinen sinkkikerros. Jos esine liittyy toiseen 

holkkirnaisella liitoksella, liika sinkki on poistettava. ESL-

neess olevien liikkuvien osien toiminta on varmistettava. 

Ruuveja, joilla esine kiinnitetn toiseen osaan, ei tulisi 

sinkit 	tai kierteet tulee avata sinkityksen j1keen. Esineen 

tukipinnoilta tulee poistaa sinkkivalumat. 

Jos kuumasinkityksen kokoiiaisktjstannus esikis ittelyineen on 

30 % kalliimpi kuin vastaavasti suoritetun kokonaisrnaalauksen 

kustannukset, voi kuumasinkitystö pit 	perusteltuna. Työ teh- 

dn standardin SF5 2765 mukaisesti. Vaadittava kalvonpaksuus 

on ̂80 pm. Umpiputkirakenteisiin porataan 0 6 mm:n reit kaa-
suuntumispaineen poistamiseksi. Reit suljetaan kurnitulpilla 

tai saumamassalla sinkityksen jälkeen. Toimenpiteet on syytä 

sopia sinkityksen suorittajan tehtvksi. 

Sinkityksen onnistumisen edellytyksenä on pohjan ehdoton puh-

taus. Käsittely aloitetaan esipuhdistuksella. Jos on todettu, 

ettei vanha maali lähde peittauksessa, joudutaan se poistamaan 

suihkupuhdistuksel la tai vastaaval la. Peittauksessa kappaleet 
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puhdistetaan metali isista eppuhtauksista happoky1vyss, 

jonka j1keen seuraavat vesihuuhtelu, kisittely juoksute-

aineeua (sislt 	suoloja) ja upotus sulaan ^4600C sinkkiin 

2-5 minuutiksi. 

Ponttoneidenulkopintojen maalaus 

[sipuhdistus ja sen jlkeinen suihkupuhdistus suoritetaan puh-

distusasteeseen Sa 2,5. Ulkopintamaalina kyteLn sinkkiepok-

sipohjamaalia 40 jim ja sen pilli vriiliset epoksipikimaalit 

kahtena kerroksena 100 »m + 100 jim. Yhteinen kuivakalvojen 

paksuus tulee olla vhin1n 240 jim. 

Pintamaalikerrosten virisvyt: 

TVH-float ponttonit 	KY 4 	harmaa 

LJniflote ponttonit 	KY 9 	vihreä 

Ponttoniensispintojen huolto 

TVH-float ponttonien sispinnat puhdistetaan asteeseen Sa 2,5. 

Puhdistusrakeet poistetaan huolellisesti ja maalaus suorite-

taan kandella eri vrisel1 	epoksipikikerroksella, joiden kui- 

vakalvonpaksuus on 125 pm + 125 jim = 250 jim. 

Uniflote keskiponttonit, Unifiote sekä TVH-float keula- ja pe-

rponttonit ksitelln ruostesuoja-aineilla. tiniflote pontto-

nien sisäpuolelle on terslevyyn hitsattu kulmatersjykisteet 

katkonaisin hitsisaumoin. Terslevyn ja kulmaterksen väliin 

j 	rako, jonka puhdistamiseen on kiinnitettv erityistä huo- 

miota. Puhdistusrakeet on poistettava huolellisesti. Suojatta-

vaan pintaan ruiskutetaan esimerkiksi Tectyl 511 M tai vastaa-

va suoja-aine. Tarvittava ainemr on noin 1 litra/15 m 2  ja 

aineen kuivumisaika on noin 0,5 tuntia. Edellisen plle 

ruiskutetaan Tectyl 122 A tai vastaava suoja-aine. Tarvittava 

ainemr on noin 1 litra/1,5 m 2 , mrkkalvon paksuus 500 jim 

ja kuivakalvon 250»m.  Kuivumisaika on noin 1 vrk, johon 
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vaikuttavat lömpötila ja tuuletus. Molemmissa ruiskutuksissa 

on erityistö huomiota kiinnitettv 	kuimatersten ja terösle- 

vyjen völ isen sauman k;ittelyyn. 

5. 	5 1 1 Ii a k a 1 u s t o n 	v a r a s t o i n t i 

Varastointipaikkaa valittaessa on edullisinta viedö ne val-

miiksi seuraavaan kohteeseen, jos siitö on tietoa. Muita vaih-

toehtoja ovat keskusvarasto tai löhin tiemestaripiiri. Joskus 

on myös perusteltua varastoida kalusto purettavalle työmaalle, 

ei kuitenkaan yleensö pitkäksi aikaa. Kalusto sijoitetaan si-

sötilaan, jos sopivaa on köytettvissö. Ainakin pienet osat 

kuten avaimet, liittimet, pultit, mutterit, ruuvit ym. on py-

rittvö varastoirnaan sisötilaan omissa laatikoissaan. Laatik-

koon tulee kiinnittöö lappu, josta selviöö osien nimet ja lu-

kurnöröt. Lapun tiedot tulee pitöö muuttuvan tilanteen tasal-

la. Nestenostimet tulisi söilyttöö lömpimössö lukitussa sisö-

tilassa. 

Usein siltakalusto joudutaan varastoimaan ulos. Paikan vai in-

nassa otetaan huomioon talviolosuhteet niin, ettö kalustoa 

pööstöön siirtömöön talvella mandollisimman pienillö lumit3il-

lö. Varastointi tapahtuu suoralle alustalle puiden pöölle ja 

irti maasta. Ulos varastoitaessa varmistetaan, ettei sadevesi 

tai osan sisölle tiivistynyt vesi j 	sisölle tai kalustossa 

oleviin syvennyksiin. Jos veden kerööntymistö esineen syven-

nyksiin ei voida muuten völttöö, on esineet peitettövö. Kote-

lomaiset rakenteet asetetaan siten, ettö niissö olevat reiöt 

jövöt alaspöin. Osia voidaan sijoittaa pööllekköin, jos var-

mistutaan, ettei alimmaisille osille aiheudu muodonmuutoksia, 

eikö jöö kaatumisvaaraa. Telinekannattaja- ja varasiltakehö-

osat pyritöön laittamaan sivulleen pystyasentoon. Ne tuetaan 

aluspuihin tukevasti kiinnitettövillö pysty- ja vinopuilla. 

Yhdessö rivissö olevien kannattajanosien möörö ei saa kasvaa 

liian suureksi kaatumisvaaran vuoksi. Kaikkien ponttoniosien 

kansiluukut on jötettövö joko pöölle tai sivulle nökyvi.in. Ai-

na on varmistettava tuennoin ja sidonnoin, etteivöt kalustopi-

not pööse kaatumaan ja siten aiheuttamaan tapaturmavaaraa. 
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6. 	Siltakaluston 	kirJanpitO 	ja 

tunn i st am i nen 

1 

Siltakaluston käyttö kaikkien piirien yhteisenä ede1lytL, 

että kalustokirjanpito pidetn aina muuttuvan tilanteen ta-

salla. Tavanomaisia muutoksia ovat, piirin sisäiset siirrot ja 

piirien v1iset siirrot, osien hylkmisten, rikkoontumisten 

ja hukkaantumisten aiheuttamat poistot sekä kaluston uushan-

kinnat. Korjaamolle siirrettess osat siirretn vastaanotta-

van varaston kalustokirjanpitoOfl. Jos osia, esimerkiksi ters-

palkkeja, sijoitetaan kiintein rakenteeseen, tulee ne aina 

poistaa kalustokirjanpidoSta. Jos terspalkkeja tai terspont-

teja joudutaan katkomaan, korjataan pituustiedot kirjanpitoon. 

Piirien tulee huolehtia siitä, että TVH:n sillanrakennustoi-

mistoon lhetetn aina jljennös viimeisestä varastojen nimi- 

luettelosta. Luettelosta tulee ilmetä kytöss olevat kalusto- 

varastot, kunta tai asutuskeskus, jossa varasto sijaitsee ja, 

jos mandollista, varaston tai työmaan puhelinnumero. 

Siltakaluston tunnistamisessa saattaa ilmeti pulmia. Vrien 

ja rikkonaisten osien kuljetus aiheuttaa liskustannuksia, 

esimerkiksi TVH-float ja tJniflote ponttonit eivt ole keske-

nn kytkettvi. Kaluston tunnistamisessa ovat pienosia lu-

kuunottamatta apuna esinenumerotarrat. Tarralappujen pille 

tulisi laittaa teippisuojaus, koska numerot sn vaikutuksesta 

hvivt. Numerolappujen olemassaoloa tulee tarkkailla ja tar-

peen mukaan tydent. Vastaavat numerot sek kalustoa esitt'i-

vt kuvat löytyvät TVH:n kalustokuvastokirjoista. Kirjoja työ- 

maat saavat kyttööns piirien varastoryhmist, jotka edelleen 

voivat tilata niitä TVH:n lomakevarastosta. Numerotarralappuja 

on saatavissa piirien keskusvarastoilta. 

7.Kaluston 	lhettminen 	ja 

v a s t a a n 0 t t o 

Rikkinisi 	ja huoltoa kaipaav ia kalustonosia ei tule lhett 

tyimaaita toiselle, jos ei siit 	erityissyist 	sovita. Aina no 
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syytä puhelimella varmistaa, että kalusto on siirrettöviss, 

ennenkuin sovitaan kuljetuksen jrjestjn kanssa siirtoa- 

joista. Kuormatessa varmistetaan, ettei kalusto pse kolhiu-

tumaan tai taipumaan p1Iekkin asettelusta kuljetuksen aika-

na. Osien väliin laitetaan puut ja kuorma sidotaan tukevasti 

kaatumisen ja putoamisen estJmiseksi. 

Kuljetuksen maksaa tavallisesti vastaanottava työmaa, joka 

myös valitsee kuiljetusmuodon työmaan aikataulun ja paikalliset 

olosuhteet huomioonottaen. Suora kuorma-autokuljetus on ly-

hyillö matkoilla ja suurissa eriss edullisinta. Kuljetusmat-

kojen kasvaessa ja löhtöpisteiden jakaantuessa tulevat VR-ja 

ki itol injakuljetukset kysymykseen ki ipai 1ukykyisin kuljetus-

muotoina. VR kuljetus toimii kappaletavarakuljetuksena 430 

liikennepaikan kautta 7500 kg:n saakka. Tmö toimii myös pe-

ri1t 	perille kuljetuksena mirttyjen ajoreittien lhialueil- 

la. Jos vastaanottopss ei tt palvelua kytetö, on asiasta 

mainittava ("Ei kotiinkuljetusta"). Suurien erien kuljetus voi 

tapahtua 400 aseman kautta konttikuljetuksena (siirtolavasys-

teemi) 13000 kg/kuorma, sek vaunukuljetuksena 8000 - 56000 

kg/vaunu. Kiitotavarasta ei ole lishintaa vastaavaa hyötyi, 

koska kappaletavarakuljetus toimii samoilla periaatteilla. 
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