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SILLANRAKENNUSTÖIDEN YLEINEN TYÖSELITYS 

3800: TERÄSRAKENTEET 

	

1. 	YLEISTÄ 

	

1.1 	Soveltamisalue 

Tätä työselitystä noudatetaan tehtäessä teräksestä siltoja tai niihin 

verrattavia rakenteita. Sitä valmisteltaessa on otettu huomioon sekä 

staattisesti kuormitetut että väsytyskuormitetut rakenteet. Ratalii-

kenteen rautatiesilloille asettamat erikoisvaatimukset esitetään 

siltasuunnitelmassa. 

Tätä työselitystä voidaan soveltuvin osin noudattaa myös tehtäessä 

rakenteita tai rakenneosia muusta metallista kuin teräksestä. 

Tästä työselityksestä käytetään lyhennettä SYT 3800. 

	

1.2 	K ä s i t t e i d e n 	m ä ä r 1 t t e 1 y 

Tässä työselityksessä noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelmaan 

kuuluvissa määräyksissä ja ohjeissa, pääosin ohjeessa B7: Teräsra-

kenteet sekä tämän työselityksen alaan liittyvissä SFS-standardeissa 

määritettyjä tai käytettyjä käsitteitä. 

Sillan rakentamiseen liittyvät yleiset käsitteet on määritelty 

Yleisen työselityksen osassa 3000 (SYT 3000). Tässä työselityksen 

osassa valmistajalla tarkoitetaan yritystä tai tuotantoyksikköä, joka 

valmistaa tai asentaa teräsrakenteen tai tekee sitä varten materiaa-

lia, tarvikkeita taikka osia. Pintakäsittelyri suorittajasta käytetään 

kuitenkin myös nimitystä pintakäsittelijä. 
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1.3 	A s i a k 1 r j a t 

Tämän työselityksen luonne ja asema työssä noudatettavana asiakirjana 

on esitetty osan SYT 3000 kohdassa 1.4. 

Saman osan kohdassa 1.5 tarkoitetut työnsuoritusta koskevat suunni-

telmat on käsitelty tässä työselityksessä kunkin työvaiheen yhtey-

dessä. 

Teräsrakenteen kelpoisuuskirja laaditaan mallin (TVH 733285) mukaan 

sillan kelpoisuuskirjan (TVH 732231) liitteeksi. 

1.4 	L a a t u v a a t i m u k s e t 

1.41 	Yleistä 

Valmiin siltarakenteen laatuvaatimukset on määritelty osassa SYT 

3000, kohta 1.7. 

Teräsrakenteelle asetetaan seuraavissa kohdissa valmistusta ja 

asennusta koskevia tarkkuusvaatimuksia. Työntulosta, joka täyttää 

nämä vaatimukset, on pidettävä tyydyttävänä, ellei suunnitelmassa 

esitetä muita vaatimuksia tai osien yhteensopivuus taikka asennus-

tapa vaadi parempaa tarkkuutta. 

Mittaukset on suoritettava SYT 3000 luvussa 2 esitettyjen ohjeiden 

ja periaatteiden mukaisesti. 

1.42 	Osien mittatarkkuus 

Palkkien ja pilarien sekä muiden sauvamaisten rakenneosien sallitut 

mittapoikkeamat on esitetty taulukossa 1.1. 

Osien 	yhteensopivuus 	tai 	suunnitelmassa 	esitetyt 

vaatimukset voivat edellyttää parempaa valmistustark- 

kuutta. Toisaalta suuremniatkin poikk'eamat voivat tulla 

hyväksytyiksi, jos kokoonpantu rakenne täyttää sille 
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asetetut vaatimukset. 	Koska osien mittapoikkeamat 

vaikuttavat rakenteiden varmuuteen, on taulukossa 1.1 

esitettyjen poikkeamien yl ittäminen käsiteltävä SYT 

3000 kohdassa 1.5 tarkoitettuna suunnitelman muutok-

sena. 

Taulukko 1.1 Rakenneosien sallitut mittapoikkeamat. 

Poikkeama Kuva Mitta- 

pituus 

Sallittu arvo Huom! 

Min. Suht. Maks. 

mm 0/00 mm 

kokonaispituus 1:1 L ±2 ±1,0 ±20 

rakennekorkeus 1:2 h ±3 ±3,0 ±10 Liitosten sovitus 

sivukäyryys 	f 1  1:1 L ±2 ±1,0 ±20 

esikorotus 	Lf 1:4 L ±5 ±0,5 ±20 

kiertymä 	f 2 =yb 1:5 L ±2 ±1,0 ±20 Liitosten sovitus 

uuman vinous 	v 1  1:2 h ±4 ±10 ±20 - 	 - 

uuman epäkesk. v 2  1:2 b ±4 ±20 ±10 - 	 - 

uuman käyryys 	v 3  1:2 h 	
1)  ±3 ±5 ±15 

uuman aaltomai- 

suus 	v 4  1:6 1 	
2) 

±5 ±15 
uuman vaakajäy- 

kisteiden aalto- 

maisuus 	v 5  1:6 ±3 ±3 ±10 

laipan kai- 

tevuus 	k 1:3 b ±2 ±15 ±7 - 	- sekä 4) 

laakerin koske- Riippuu 	laakeris- 
tuspinnan taso- ta 
maisuus vrt. 	SYT 3900:5.34 

laipan 	leveys 1:2 b ±2 ±5 ±5 
laipan reunan 

aaltomaisuus 	f 3  1:6 1 ±2 ±0,05 t 5) 

1) Koko korkeus tai vaakajäykisteiden väli 
2) Mittapituus 1 ̂  0,5 m ja enintään pystyjäykisteiden väli 
3) Pystyjäykisteiden väli 

4) Ei vettä keräävää muotoa 

5) Maksimiarvo kaksinkertainen, jos laipassa on vetorasitus tai sen 

päälle on valettu betonikansi. t = koko laippapaketin paksuus. 



k 

_i# hf v3  
Kuva 1:2 

Palkin poikkileikkaus 

k 

Kuva 1:1 Sivuttaiskäyryys 

± L\f 

Kuva 1:4 Esikorotus 
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b12 

Kuva 1:3 Kuva 1:5 Kiertymä 	

Laipan kaltevuus L4J 1 

v4 , v5  tai f 3  

Kuva 1:6 Uumalevyn, vaakajäykisteen tai 

laipan reunan aaltomaisuus 
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1.43 	Rakenteiden mittatarkkuus 

Kokoonpanon ja asennuksen jälkeen tulee rakenteiden mittatarkkuuden 

olla taulukossa 1.2 annetuissa rajoissa. 

On huomattava, että sillan alusrakenne tai kansiraken-

ne, esim. betonielementit ja rautatiesillan pölkyt 

voivat vaatia parempaa tarkkuutta. Voidaan otaksua, 

että taulukon 1.2 mukaan sallittavat mittapoikkeamat 

on otettu varmuustarkastelussa huomioon, ellei suunni-

telmassa ole vaadittu parempaa tarkkuutta. Toisaalta 

suurempiakin poikkeamia voidaan sallia, jos valmis 

siltarakenne täyttää SYT 3000 kohdassa 1.7 esitetyt 

vaatimukset ja taulukon 1.2 ylittävät poikkeamat 

tarkastellaan suunnitelman muutoksina. 

Taulukko 1.2 Rakenteiden sallitut mittapoikkeamat. 

Poikkeama Kuva Mitta- 

pituus 

Sallittu arvo Huom! 

Min. Suht. Maks. 

mm mm 

Asennetun palkin Laakerien asen- 

- 	sijainti 1:7 nuspoikkeamat 

alusrakenteilla e 0  1:8 ±30 SYT 3900:5,32 

- asema laakerin 

tukilinjan 

suhteen jänteen 

suunnassa 	e 1  1:10 ±10 

- epäkeskeisyys 

laakerilla 	sillan 

poikkisuunnassa e 2  1:10 ±10 

- etäisyys sivu- Kansirakenteen 

suunnassa vaatimukset 

(palkkiväli) ±20 
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Taulukko 1.2 jatkuu 

Poikkeama Kuva Mitta- 

pituus 

Sallittu arvo Huom! 

Min. Suht. Maks. 

mm mm 

- poikkeama 

pal ki ston 

keskimääräl sestä 

korkeusasemasta L ±10 ±0,3 0/00 ±20 - 	 - 

- sivukäyryys 1:1 L ±2 ±1,0 0/00 ±20 L on 	sivusiirty- 

mää estävien 

tukien väli 

- kokonaispituus 1:7 fl ±10 ±0,5 0/00 ±50 Vrt. 	SYT3000 

Ristikko, 	kaari Jäykisteristi- 

tai muu sauva- koissa sallitaan 

rakenne kokoon- kaksinkertaiset 

pantuna tai 	asen- arvot 

nettuna 

- kokonais- 

pituus 	AL 1:7 EL ±2 ±0,4 o/oo ±50 

- rakennekor- 

keus 	AH 1:8 H ±5 ±1,6 0/00 ±20 

- sauvan akselin 

poi kkeama 

suunni tel lusta 

muodosta 	f 3  1:9 S ±2 ±1,0 0/00 ±10 

- epäkeskeisyys 

nurkassa 	e 3  1:9 ±5 

- esikorotus 	Af 1:4 L ±5 ±0,5 0/00 ±20 

- kannatintaso- 

jen etäisyys 	AB 1:8 B ±5 ±2 0/00 ±20 

- nurkan poik- 

keama kannatin- 

tasosta ±10 

- kannatintason 

kaltevuus 	v 6  1:8 H ±5 ±3 o/oo ±20 

- kenttäväli 	AX 1:9 X ±5 ±2 o/oo 

- nurkan aseman 

poikkilaakerin 

tukilinjan 

suhteen 	e 4  1:10 ±10 
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Kuva 1:7 Kannatinrakenne sivulta 

v6  

: 

- 

eo ,j 	B 

Kuva 1:8 Kannatinrakenteen poikkileikkaus 

\\\(//f37(r:\V/ 
JH 

SauvQntepfJ 
Il
1- 

	

	-1 

L 	 1- 	
akseli 

Kuva 1:9 Ristikkokannatin 

Leikkaus 
1-1 

kuva 1:IU vaIKln asema laakerin suhteen 
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1.44 	Muut vaatimukset 

Teräsrakenne on kokoonpanon ja asennuksen jälkeen puhdistettava ja 

viimeisteltävä siten, että se soveltuu seuraaviin työvaiheisiin ja 

että käyttöä tai kunnossapitoa haittaavia tekijöitä ei jää raken-

teeseen. 

Suljetuksi tarkoitettujen koteloiden tulee olla ilmatiiviitä. Jos 

suunnitelmassa vaaditaan, että tiiviys on todettava painekokeella, on 

koestuksessa käytettävä 0,5 baarin (0,05 MPa:n) ylipainetta, ellei 

muuta painetta ole määrätty. Koestusta varten tehdyt reiät on suljet-

tava kierretulpilla ilmatiiviisti, ellei suunnitelmassa ole määrätty 

muuta tapaa. 

Myös valvoja voi määrätä painekokeen tehtäväksi, jos pääkannattajien 

tai tärkeydeltään niihin verrattavien rakenteiden tiiviyttä ei muilla 

tarkastustoimenpiteillä osoiteta. 

Jäykistysristikoiden sauvojen ja muiden sekundääristen rakenneosien 

tiiviys todetaan ensisijaisesti tarkastamalla liitoshitsien tiiviys. 

Painekokeessa voidaan ilmaan sekoittaa fluorisoivaa 

kaasua vuotokohtien löytämisen helpottamiseksi. Kokees-

sa voidaan käyttää myös muuta kaasua esim. heliumia, 

joka voidaan erikoislaitteilla tunnistaa. Painekokeessa 

ei saa käyttää korroosiota kiihdyttäviä aineita. 

Jos kotelon saumojen tiiviys jää vaikean hitsausasen-

non, puutteellisen tarkastuksen tai muun syyn takia 

epävarmaksi, voidaan kotelon sisäpuolen korroosiosuo-

jaus varmistaa kosteutta imevillä tai korroosiota 

estävillä kemikaaleilla. Nämä on sijoitettava siten, 

että ne voidaan määräajoin vaihtaa. Ellei sitä ole 

esitetty suunnitelmassa, tarvitaan suunnitelman 

muutos. 
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1.5 	Kelpoisuuden osoittaminen 

Valmistajan tulee osoittaa rakenteen kelpoisuus SYT 3000:1.9 mukaan. 

Tässä työselityksessä esitetyt yksityiskohtaiset vaatimukset on 

otettava huomioon. Kelpoisuuskirja on laadittava mandollisimman 

tarkasti annetun mallin mukaan. (TVH 733285) 

Valvojalle on annettava tilaisuus olla läsnä näytteitä otettaessa, 

kokeita suoritettaessa sekä materiaaleja ja rakenteita tarkastet-

taessa hänen kanssaan sovittavassa laajuudessa. 

	

2. 	AINEET JA TARVIKKEET 

	

2.1 	Y 1 e i s t ä 

Teräsrakenteiden valmistuksessa ja asennuksessa ei saa käyttää ainei-

ta eikä tarvikkeita, joiden kelpoisuutta ei ole etukäteen todettu. 

Niistä on luotettavasti selvitettävä 

- alkuperä (valmistaja, maahantuoja tai vastaava) 

- tuotenimike 

- valmistus- tai toimituserä, johon laadunvalvonnari dokumentit voi-

daan kohdistaa (ei tarvita, jos valmistus tapahtuu viranomaisen 

1 aadunvalvdnnassa) 

- ominaisuudet (suunnitelmassa vaaditut, valmistuksen asettamat sekä 

rakenteen käytön ja kunnossapidon kannalta tarpeelliset) 

- standardien ja niitä vastaavien määräysten edellyttämät todisteet 

kelpoi suudesta. 

Mandollisuuksien mukaan on käytettävä tuotteita, joiden valmistus on 

valvottua ja laadunvalvontakokeideri tulokset ovat saatavissa. Jos 

teräsrakenteen valmistaja, asentaja tai pintakäsittelijä käyttää 

sellaisia tuotteita, joiden laadunvalvonnasta ei ole saatavissa 

tietoa, tulee hänen tarkastaa tuotteet ennen käyttöä sekä teettää 

soveltuvat laadunvalvontakokeet itse. Yksittäin valmistetut tarvik-

keet on tarkastettava kaikki. Tehdasmaisesta sarjatuotannosta riittää 

lukumäärän, käyttötarkoituksen ja valmistukseen liittyvien hajonta- 
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tekijöiden perusteella määräytyvä otos, josta on sovittava valvojan 

kanssa. 

Aineiden ja tarvikkeiden kuljetus ja varastointi on järjestettävä 

siten, että niiden käyttökelpoisuus kaikki ominaisuudet huomioon 

ottaen ei pääse huononemaan. 

Valvoja voi vaatia, että aineiden ja tarvikkeiden kelpoisuus selvi-

tetään teräsrakenteen valmistuspaikalla tai itse rakenteesta otetuil-

la näytteillä, jos kelpoisuus on jäänyt luotettavasti selvittämättä, 

tai hänellä on syytä epäillä, että niiden ominaisuudet ovat haitalli-

sesti muuttuneet kuljetuksen, varastoinnin tai valmistuksen aikana 

taikka tuotteiden käytössä on tapahtunut sekaannus. 

Jos näytteitä otetaan tai kokeita suoritetaan teräs- 

rakenteiden valmistus- tai asennuspaikalla, harkitaan 

niiden laatu ja määrä soveltuvia standardeja tai 

vastaavia ohjeita soveltaen siten, että tutkittava asia 

saadaan luotettavasti selvitettyä. Kustannusvastuu 

määräytyy sopimussuhteiden perusteella. 

	

2.2 	R a k e n n e t e r ä k s e t 

	

2.21 	Lujuusominaisuudet 

L a a t u - 	j a 	1 u j u u s 1 u o k k a on suunnitelmassa 

määritelty standardin SES 200 perusteella, ellei muuta standardia ole 

mainittu. Terästen hankinta saa tapahtua muunkin standardin perus-

teella, jos teräksen osoitetaan täyttävän kaikki ne vaatimukset, 

jotka määrittelystandardissa asetetaan. Erikseen sovittaessa voidaan 

hyväksyä myös sellainen standardisoitu teräs, joka ei täytä kaikkia 

määrittelystandardissa esitettyjä vaatimuksia, mutta joka on tarkoi-

tukseen sopiva. Teräksiä hankittaessa on otettava kaikki suunnitel-

massa esitetyt standardista poikkeavatkin lisävaatimukset huomioon. 

Standardin veroisena voidaan pitää myös valmistajan tuotelehteä tai 

vastaavaa selostetta, jos teräksen ominaisuudet on siinä määritelty 

samalla tarkkuudella kuin vastaavassa standardissa. 
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Alustavasti voidaan yleisiä rakenneteräksiä verrata 

taulukon 2.1 perusteella. Vastaavuus on kuitenkin 

varmistettava jokaisessa tapauksessa erikseen, koska 

mm. standardit saattavat muuttua. 

Taulukko 2.1. Yleiset rakenneteräkset. 

SFS 200 
14 

SS 
XXXX 

DIN 17100 BS 4360 

Fe 37 B SS 1312 R St 37-2 
Fe 37 D St 37-3 
Fe 44 B SS 1412 St 44-2 438 
Fe 44 0 SS 1414 St 44-3 43D 
Fe52C 50C 
Fe 52 D SS 2174 St 52-3 50D 

Hienoraeteräksiä voidaan verrata taulukon 2.2 mukaan. 

Teräkset on yleensä määritelty tuotenimikkeellä. 

Taulukko 2.2. Hienoraeteräkset. 

SFS 250 SS DIN 17102 Esimerkki 
14 XX XX tuotenimistä 

IStE 255 RAEX 265 
EStE 255 RAEX 266 ARCTIC 

TStE 285 RAEX 305 
EStE 285 RAEX 306 ARCTIC 

TStE 315 RAEX 345 
EStE 315 RAEX 346 ARCTIC 

Fe 355 C 21 33 - RAEX 383 
Fe 355 0 21 34 StE 355 RAEX 384 
Fe 355 E 21 35 TStE 355 RAEX 385 

EStE 355 RAEX 386 ARCTIC 

Fe 390 C 21 43 - RAEX 423 
Fe 390 D 21 44 StE 420 RAEX 424 
Fe 390 E 21 45 TStE 420 RAEX 425 
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Toimitustila 	ja 	tiivistämistapä 

määräytyvät teräksen laatuluokan perusteella SFS 200 mukaan, ellei 

niistä suunnitelmassa muuta mainita tai valmistusmenetelmä muuta 

edellytä. 

Särmäämällä valmistettavia osia varten on teräkset tilattava s ä r - 

mä t t ä v yy s takuu] 1 a 

Jos rakenteeseen syntyy käyttötilassa tai valmistusvaiheissa suuria 

jännityksiä aineen paksuussuunnassa, on näihin osiin käytettävä 

mandollisuuksien mukaan paksuussuunnassa sitkeitä eli ns. Z-teräksiä. 

Ellei suunnitelmassa ole muuta esitetty on 7-luokaksi määriteltävä Z 

25 standardin ISO/DIS 7778 mukaan. 

Käyttämällä Z-teräksiä voidaan välttää ns. lamellire-

peily, joka tulee useimmiten ilmi hitsausliitosten 

UÄ-tarkastuksissa. Lamellirepeilyä edistäviä tekijöitä 

ovat mm. korkea lujuusluokka, jäykät hitsausliitokset, 

muuten suuret hitsausjännitykset sekä työlämpötila. 

Jos valmistaja havaitsee, että suunnitelmassa ei ole 

vaadittu Z-laatua sellaisiin liitososiin, joihin 

rakenteen käyttökuormista syntyy huomattavia paksuus- 

suuntaisia jännityksiä, on hänen huomautettava tästä 

valvojalle ja sovittava, että suunnitelmaa muutetaan 

tältä osin. Usein samoissa liitoksissa esiintyy lamel-

lirepeilyn vaara jo valmistusaikana. 

2.22 	Mitat ja muoto 

Mitoiltaan ja muodoiltaan tulee valssaustuotteiden olla suunnitel-

massa määriteltyjen tai vastaavien mittastandardien mukaisia. Valmis-

tajan tulee lisäksi ottaa huomioon, että rakenneosien mittatarkkuus 

ja muut laatuvaatimukset voivat edellyttää parempaa tarkkuutta kuin 

standardit, joiden mukaan toimitus tapahtuu. 
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Terästehtai den 	noudattamat toimi tusehdot saattavat 

edellyttää sallittavaksi esim, sellaista käyryyttä tai 

aaltomaisuutta, joka ei voi rakenneosissa tulla kysy-

mykseen. Ellei valmistajalla ole mandollisuutta oikai-

suun, tulee hänen sopia toimitusehdoista ja tarkastuk-

sesta terästehtaan kanssa siten, että valssaustuotteet 

täyttävät myös rakenneosille asetetut vaatimukset. 

Rakenneteräksiä voidaan toimittaa myös takeina. 

2.23 	Pinnan laatu 

Vaissaustuotteen pinnan tulee olla laadultaan sellainen, että valmis-

taja voi käytössään olevien menetelmin ja laittein valmistaa siitä 

vaatimukset täyttävän rakenneosan. Pintaviat saa korjata hitsaamalla 

vain valvojan erikseen antamalla luvalla. Hitsaamisen jälkeen on 

suoritettava normalisointi, ellei muusta sovita. 

Ruostumisasteessa D (SFS 3761) olevaa terästä ei saa käyttää kanta-

vien rakenneosien valmistuksessa. Valvoja voi kuitenkin hyväksyä sen 

täytteisiin ja muihin toisarvoisiin osiin edellyttäen, että pintakä-

sittely voidaan tehdä kunnolla. 

Standardissa SFS 200 esitetyt yleiset toimitusehdot 

edellyttävät, että hitsaamalla korjaamiseen on saatava 

tilaajan lupa. Tämän luvan voi antaa valvoja selvitet-

tyään ensin, mikä vaikutus korjauksella on valmistet-

tavan rakenneosan lujuuteen ja muihin ominaisuuksiin. 

Normalisoinnin tarpeellisuuteen vaikuttavat mm. teräk-

sen laatu- ja lujuusluokka, materiaalin paksuus, 

korjatun kohdan asema valmiissa rakenteessa sekä raken-

teen käyttö. Yleensä siltarakenteisiin tulevat levyt on 

hitsauskorjauksen jälkeen normalisoitava. 

Ellei teräsrakenteen valmistajalla ole mandollisuutta 

toimitusajan puitteissa tai muista syistä suorittaa 

pintavikojen korjausta tarvittavine lämpökäsittelyineen 
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taikka vaihtaa viallisia levyjä uusiin, tulee hänen 

suorittaa tarkastus jo terästehtaalla. Valvoja osallis-

tuu tähän tarkastukseen mandollisuuksiensa mukaan. 

Tilauksen yhteydessä voi valmistaja myös neuvotella 

teräksen toimittajan kanssa pinnanlaatua koskevista 

1 isävaatimuksista. 

2.24 	Kelpoisuuden osoittaminen 

Rakenneterästen kelpoisuus on yleensä osoitettava ainestodistuksil-

la, joissa esitetään toimitukseen kuuluvista tarkastuseristä suon-

tettujen kokeiden tulokset. Lisäksi edellytetään, että jokaisessa 

aineskappaleessa on pysyvästi ja yksikäsitteisesti merkittynä sula-

tusnumero tai muu valmistuserän ilmaiseva tunnus. Toisarvoisiin 

rakenneosiin käytettävistä teräksistä riittää kuitenkin terästehtaan 

laatuvakuutus tai aineskappaleisiin maalatut vänitunnukset. Kuumasin-

kittäviin rakenteisiin tulevista teräksistä on hankittava analyysi- 

todistus, ellei analyysi käy ilmi ainestodistuksesta. (Vrt. 5.41) 

Kotimaasta teräksiä tilattaessa tulee ainestodistuk-

seksi määritellä vastaanottotodistus SFS 3-3B, ellei 

työkohtaisesti muusta sovita. SFS 3-3A ja -3C ovat em. 

todistuksen kanssa samanarvoisia. Ulkomailta tulevien 

terästen vastaanottotodistus voi olla esim. 3.1.A, 

3.1.B tai 3.1.C/DIN 50049 taikka muu standardissa SFS 3 

samanarvoiseksi mainittu. 

Myös koetustodistus SFS 3-2 tai 2.2/DIN 50049 voidaan 

hyväksyä, jos edellä tarkoitettua todistusta ei tuot-

teen valmistukseen tai toimitukseen liittyvistä syistä 

ole mandollista saada. Valvoja voi kuitenkin vaatia 

suoritettavaksi tarkistuskokeita toimituserästä ote-

tuista näytteistä, jos teräs tulee primäärisesti kanta-

viin rakenneosiin tai se on muista syistä perusteltua. 

Jos aineskappaleet tarkastetaan terästehtaalla esim. 

pintavikojen ja käyryyden toteamiseksi, pitää käyttää 

vastanottopöytäkirjaa SFS 3-4C. 



- 15 - 

Laatuvakuutuksen SFS 3-1 tai sitä vastaavan todistuksen 

tulee kohdistua tunnistettavissa olevaan toimituserään. 

Tunnusväreistä on hankittava terästehtaan tai maahan-

tuojan antama selvitys. Laatuvakuutuksessa ei ole 

kuumasinkityksen edellyttämää analyysiä. 

Rakenneosaa voidaan pitää toisarvoisena, jos se ei saa 

sanottavia rasituksia eikä sen myötääminen tai siihen 

syntyvä halkema aiheuta rakenteen kantokyvyn heikkene 

mistä. Arvostelun ratkaisee valvoja kuultuaan asian-

tuntijana suunnittelijaa tai muuta suunnitelmista 

vastaavaa henkilöä. 

Jos ainestodistus ei vastaa edellä esitettyjä vaatimuksia, mutta 

valmistuserää osoittavat tunnukset on löydettävissä, tehdään näyt-

teenotto ja aineenkoetus toimituserästä valvojen ohjeiden mukaan SFS 

200 noudattaen. Kokeiden määrä on vähintään puolet mainitussa stan-

dardissa sulatuksittain suoritettaville kokeille asetetusta määräs-

tä. 

Jos valmistuserää osoittavat merkinnät puuttuvat, poikkeavat aines-

todistuksiin merkityistä tai niitä ei voida yksikäsitteisesti tulki-

ta, on jokaisesta aineskappaleesta tehtävä kokeet. Kokeiden laadusta 

ja määrästä on sovittava valvojan kanssa. 

Kokeita valmistuspaikalle toimitetuista vaissaustuotteista voidaan 

vaatia tehtäväksi, jos on syytä epäillä, että toimituserä ei täytä 

kaikkia vaatimuksia. Tarkistuskokeita voidaan vaatia myös silloin, 

kun on valmistusmenetelmästä tai muusta syystä johtuen on tarpeen 

tietää aineen ominaisuudet tarkemmin, kuin mitä standardien ja 

ainestodistusten perusteella on pääteltävissä. 

Varsinkin ulkomaisten toimitusten yhteydessä on varmis-

tettava, että tuotteiden toimitustila on sama kuin 

koesauvojen lämpökäsittely eli ns. koetustila. 

Hitsaussuunnitelmaa laadittaessa voi tarkernrnasta ana-

lyysin tuntemisesta olla hyötyä. Standardien kappale- 



analyysille 	sallima 	toleranssi 	ainestodistuksissa 

ilmoitettuun sulatusanalyysiin verrattuna tulisi muuten 

ottaa hitsausuunnitelman perusteeksi. 

	

2.3 	Muut 	teräsmateriaal it 

	

2.31 	Yleistä 

Muiden teräsmateriaalien laatuvaatimukset määritellään suunnitelmas-

sa viittauksina soveltuviin standardeihin. Kelpoisuuden osoittaminen 

tapahtuu näiden standardien tai muiden soveltuvien standardien perus-

teel la. 

Kelpoisuus voidaan osoittaa materiaalin valmistajan antamalla koe-

tustodistuksella edellyttäen, että jokaiseen aineskappaleeseen on 

pysyvästi ja luotettavasti merkitty valmistuserän osoittava tunnus. 

Ohuet levyt ja tangot sekä langat ja köydet voidaan merkitä nippuina 

tai vyyhteinä, jos ne tuodaan valmistuspaikalle tehtaan pakkauksis-

sa. 

	

2.32 	Erikoisteräkset 

Erikoisteräksillä tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. nuorrutusteräk-

siä, 	lujia rakenneteräksiä ja koneteräksiä. Yleisen standardin 

asemesta voi toimitus tapahtua terästehtaan oman laatulehden tai 

muun standardia vastaavan selvityksen perusteella. Kelpoisuus osoi- 

tetaan vastaanottotodistuksella SFS 3-3B, ellei muusta sovita. 

(Vrt. 2.24) 

Sellaisilla erikoisteräksillä, joiden lujuus- tai muut ominaisuudet 

perustuvat lämpökäsittelyyn tai kylmämuovaukseen, on kokeet tehtävä 

toimitustilassa tai tarvittaessa valmiista rakenteesta tai koekap-

paleesta otetuista näytteestä. 

Erikoisteräksiä voidaan vai ssata tai takoa, jolloin mittoja ja muotoa 

koskevat vaatimukset ovat vastaavan standardin mukaiset. 



- 17 - 

	

2.33 	Valutuotteet 

Materiaaliominaisuudet valamalla valmistettavia kappaleita varten on 

suunnitelmassa määritelty standardin tai vastaavan ohjeen perusteel-

la. Tuotteen laatuvaatimusten mandollisesti edellyttämä lämpökäsit-

tely on otettava hankinnassa ja vastaanottotarkastuksissa huomioon. 

Kelpoisuus todetaan määrittelystandardin mukaan ellei muusta sovita. 

Ainestodistus on SFS 3-3B tai sitä vastaava. Valmistuserän tunnukset 

on merkittävä kaikkiin valukappaleisiin. 

Valukappaleille on tehtävä ultraäänitarkastus. Jokaisesta sulatus-

erästä on tarkastettava vähintään 10 olo, ellei enempää ole vaadittu. 

Tarkastettavat kappaleet valitsee valvoja. 

Ohjeet koskevat myös muusta metallista esim. alumiiniseoksista 

valmistettuja kappaleita soveltuvin osin. 

	

2.34 	Takeet 

Takomalla muotoiltujen teräskappaleiden materiaalivaatimuksia ja 

kelpoisuuden osoittamista koskevat soveltuvin osin samat ohjeet kuin 

rakenneteräksiä ja erikoisteräksiä. (Vrt. 2.2. ja 2.32) 

Valmistajan tuee määritellä takeiden työvarat ja toleranssit, ellei 

niitä ole esitetty rakennesuunnitelmassa. 

	

2.4 	L i i t o s t a r v i k k e e t 

	

2.41 	Yleistä 

Tässä tarkoitettuja liitostarvikkeita ovat mm.: hitsauksen lisäai-

neet, ruuvit, mutterit ja aluslaatat sekä niitit, erikoispultit ja 

vaarnatapi t. 

Kelpoisuus on todettava, ennenkuin pysyviä liitoksia tehdään. 



Kelpoisuuden toteamista varten on hankittava standardien edellyttä-

mät koetustodistukset tai muut todisteet laatuvaatimusten täyttämi-

sestä sekä hyväksytyt tuoteselosteet ja muut viranomaisen antamat 

selvitykset käyttökelpoisuudesta ja suoritettava jäljempänä kohdissa 

3.4, 3.5, 3.6 ja 3.7 määritellyt kokeet. 

	

2.42 	Hitsauksen lisäaineet 

Hitsauksen lisäaineiden: puikkojen, lankojen ja jauheiden laatuvaati-

mukset määräytyvät perusaineen, hitsausmenetelmän, olosuhteiden, 

rakenteen muodon ja mittasuhteiden sekä sen käyttötarkoituksen perus-

teella. Lisäaineet hyväksytään hitsaussuunnitelman yhteydessä (3.4). 

Hyväksyminen perustuu valmistajan suosituksiin, viranomaisten anta-

mun käyttölupiin ja tarvittaessa menetelmäkokeisiin, jotka on selvi-

tetty kohdassa 3.44. 

Lisäaineiden valmistuksen tulee tapahtua viranomaisen 

valvonnassa. Laadunvalvontakokeiden tulosten tulee 

olla tarvittaessa saatavissa. 

Lisäaineiden valintaa koskevat ohjeet on esitetty 

kohdassa 3.43. Samassa kohdassa esitetään myös säily-

tystä koskevat vaatimukset. 

Lisäaineiden laatu todetaan pakkausmerkinnöistä. 

	

2.43 	Kiinnittimet 

Ruuvien, mutterien ja aluslaattojen laatuvaatimukset määräytyvät 

suunnitelmassa esitetyn merkinnän ja niihin liittyvän standardin 

perusteella. Niiden kelpoisuus voidaan yleensä todeta pakkauksiin ja 

kappaleisiin tehdyistä merkinnöistä, jos valmistusta valvotaan stan-

dardin SFS 2174 mukaisesti tai vastaavalla tavalla ja jos pakkaukses-

sa ja merkinnässä noudatetaan standardin SFS 2175 mukaisia sääntöjä. 

Ellei kelpoisuutta voida todeta edellä esitetyllä tavalla, on 
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ruuveille ja muttereille tehtävä kokeet standardin SFS 2174 mukaises-

ti noudattaen koetusohjeimaa B. 

Aluslaattojen kelpoisuus on osoitettava tarvittaessa vastaavalla 

tavalla esim. kovuuskokeita suorittamalla. Ellei standardeissa muuta 

määrätä, tulee aluslaattojen kovuuden olla ruuvien lujuusluokista 

riippuen seuraavissa rajoissa: 

- lujuusluokalla 8.8 	200 HV...400 HV 

- lujuusluokaHa 10.9 	290 HV. . .400 HV. 

Muiden kiinnittimien kuten esim. niittien, erikoispulttien ja vaarna-

pulttien soveltuvuus käyttötarkoitukseen tulee osoittaa hyväksytyllä 

käyttöselostuksella tai kokeilla. Keipoisuuden osoittamisessa on 

noudatettava käyttöselosteessa esitettyä menettelyä tai sen puuttees-

sa yleisten periaatteiden mukaisesti sovittavaa tapaa. 

Kiinnittimiä hankittaessa ja niiden kelpoisuutta todettaessa on otet-

tava huomioon, mitä kohdissa 3.51, 3.61 ja 3.71 on kunkin liitostavan 

yhteydessä erikseen vaadittu. 

2.5 	M u u t 	a i n e e t 	j a 	t a r v i k k e e t 

Pinnoitusaineiden tulee täyttää luvussa 5 asetetut laatuvaatimukset. 

Niiden kelpoisuuden toteamista ja niistä kelpoisuuskirjaan tehtäviä 

merkintöjä koskevat määräykset ja ohjeet sisältyvät samaan lukuun. 

Muiden aineiden ja tarvikkeiden laatuvaatimukset määritetään suunni-

telmassa tai ne määräytyvät käyttötarkoituksen perusteella. Niitä 

voivat olla esim. kumit, muovit ja liimat. 

Ominaisuuksien tulee säilyä vähintään sillan suunnitellun käyttöiän 

( ^ 70 vuotta), ei 1 ei osaa ole suunniteltu vai htokel poi seksi. 

Mandollisuuksien mukaan on käytettävä sellaisia tuotteita, joiden 

valmistus on valvottua ja laadunvalvontakokeiden tulokset ovat saa- 

tavi ssa. 
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Jos teräsrakenteen valmistaja käyttää sellaisia tuotteita, joiden 

laadunvalvonnasta ei ole saatavissa tietoa, tulee hänen tarkastaa 

tuotteet ennen käyttöä sekä teettää soveltuvat laadunvalvontakokeet 

itse. Yksittäin valmistetut tarvikkeet on tarkastettava kaikki. 

Tehdasmaisesta sarjatuotannosta riittää lukumäärän, käyttötarkoituk-

sen ja valmistukseen liittyvien hajontatekijöiden perusteella määräy-

tyvä otos, josta on sovittava valvojan kanssa. 

	

3. 	VALMISTUS 

	

3.1 	Y 1 e i s t ä 

	

3.11 	Työnjohto 

Terässillat rinnastetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman ohjeessa 

B7 Teräsrakenteet tarkoitettuihin 1. rakenneluokan rakenteisiin. 

Mainitun ohjeen mukaan työnjohtajari tulee olla pätevä. Terässiltojen 

valmistusta johtavalta työnjohtajalta edellytetään, että hän hallit-

see siltarakenteiden laatutason edellyttämät työtavat ja pystyy 

johtamaan työtä siten, että vaadittu laatutaso saavutetaan ja työn- 

tuloksen kelpoisuus voidaan osoittaa. 

	

3.12 	Työvoima 

Työvoiman tulee olla ammattitaitoista. Hitsaajien pätevyys arvostel-

laan standardin SFS 2218 mukaan. Pätevöitymisalueen tulee kattaa 

täysin valmistukseen liittyvät tehtävät. Pätevyyskokeen tavoin 

valvottu ja arvosteltu menetelmäkoe hyväksytään myös pätevyyden 

osoitukseksi. 

	

3.13 	Työtilat ja välineet 

Valmistukseen on varattava tilat, 	joissa työskentelyolosuhteet 

voidaan järjestää työntuloksen laadun kannalta edullisiksi. 



- 21 - 

Yleensä edellytetään, 	että valmistus asennusosiksi 

tapahtuu lämmitettävissä sisätiloissa. 

Valmistajan on hankittava käyttöönsä sellaiset koneet, välineet ja 

laitteet, joilla laatuvaatimukset täyttävä työntulos voidaan varmuu-

della saavuttaa. 

Jos hitsin väsymislujuus edellyttää koneellista 

hitsausta, ei sitä saa ilman suunnitelman muutosta 

hitsata käsin. Hitsausautomaattien toimintavarmuuteen 

pitää kiinnittää erityistä huomiota. 

	

3.14 	Valmistajan laadunvalvonta 

Valmistajan on nimettävä laadunvalvonnasta vastaava työnjohtaja, joka 

ei saa olla tuotantovastuussa, ellei asiasta toisin sovita. 

Teräsrakenteiden valmistajalla pitää olla käytettävissään pätevä 

tarkastaja, joka pystyy suorittamaan laadunvalvontaan ja kelpoisuuden 

toteamiseen liittyvät tarkastukset ainetta rikkomattomil la (NDT-) 

menetelmillä. Tarkastaja ei saa olla työn suorituksesta vastaava 

työnjohtaja eikä hän saa muutenkaan olla suoranaisessa kustannusvas-

tuussa tuotannosta. 

Tarkastajaksi hyväksytään Nordtest-j ärjestel män mukaan 

päteväksi todettu NDT-henkilö, elleivät vastuuvelvol-

lisuudet tai muut syyt tule esteeksi. 

Tarkastajana voi toimia myös pätevä konsultti. 

	

3.15 	Valmistussuunnitelma 

Valmistajan on suunniteltava teräsrakenteen valmistus siten, että 

rakenne täyttää rakennesuunnitelmassa, yleisessä työselityksessä sekä 

standardeissa ja niihin verrattavissa yleisohjeissa määritellyt 
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laatuvaatimukset. Valmistussuunnitelmassa on otettava myös kuljetuk-

sen, asennuksen ja pintakäsittelyri asettamat vaatimukset huomioon. 

Valmistussuunnitelmassa on käsiteltävä kaikki valmistuksen vaiheet ja 

niihin liittyvät tarkastukset. Siinä on määriteltävä käytettävät 

resurssit: työnjohto, työntekijät, ja tarkastajat, työkoneet ja 

-välineet sekä valmistus- ja varastointitilat. 

Suunnitelma on tärkeimmiltä osiltaan laadittava kirjallisesti ja 

esitettävä valvojalle tarkastettavaksi ennen työn aloittamista. 

Suunnitelma voidaan laatia ja tarkastaa vaiheittain valvojan kanssa 

sovittavalla tavalla. 

Valmistussuunnitelma voidaan jaotella työvaiheittain 

esim, seuraavasti: 

- materiaalin tilaus 

- materiaalin vastaanotto ja varastointi 

- materiaalin esikäsittely 

- paloittelu ja muotoilu 

- hitsaaminen (Vrt. 3.41 ja 3.48) 

- vaarnapulttien kiinnittäminen 

- ruuvi- ja niittiliitosten tekeminen 

- kitkaliitosten tekeminen 

- osakokoonpano 

- kokoonpano asennusosiksi 

- koeasennus 

- nostot ja siirrot 

- pintakäsittely (Vrt. 5.) 

- varastointi 

- kuljetus 

- aikataulu. 

Valmistussuunnitelma voi koostua useasta erillisestä 

suunnitelmasta. 
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Laadunvarmistukseen ja kelpoisuuden toteamiseen liitty-

vät tarkastukset ja mittaukset pitää käsitellä suunni-

telmassa työvaiheittain. 

Valvojalle ei tarvitse esittää tarkastettavaksi esim. 

seuraavia piirustuksia, ellei hän erityisistä syistä 

vaadi: 

- osapiirrokset 

- materiaalinkäyttöpiirrokset 

- osakokoonpanopiirrokset 

- piirustukset apulaitteista. 

3.16 	Muutokset rakennesuunnitelmaan 

Jos valmistaja havaitsee, että rakennesuunnitelmassa on virhe tai 

puute, on asiasta huomautettava valvojalle, joka huolehtii siitä, 

että tarvittavat muutokset tehdään. 

Valmistajan on huomautettava myös sellaisista rakenneratkaisuista, 

joita ei voida toteuttaa siten, että vaadittu laatutaso voidaan 

varmuudella saavuttaa ja tarkastuksilla todeta. Valvoja hankkii suun-

nitelman muutoksen tai laatutasolle asetettujen vaatimusten tarkis-

tuksen. 

Jos valmistaja haluaa tehdä rakenteisiin muutoksia valmistustekni-

sistä syistä esim, muuttaa jatkosten sijaintia tai liitostapaa taikka 

kiinnittää nostolenkkejä, on hänen esitettävä näistä muutossuunnitel-

ma tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi. Muutosten tekemisestä voidaan 

sopia toisinkin. 

Valmistaja ei saa ilman lupaa muuttaa tekemäänsä tai hankkimaansa 

rakennesuunnitelmaa (KVR-urakat) sen jälkeen, kun se on hyväksytty. 
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3.2 	M a t e r i a a 1 i n 	e s i k ä s 1 t t e 1 y 

	

3.21 	Luettelointi ja merkinnät 

Aineiden ja tarvikkeiden sekaantuminen valmistuksen yhteydessä on 

sopivin toimenpitein estettävä. Jos rakenteessa käytetään useampia 

teräslaatuja, on materiaalin käyttö selvitettävä siten, että se 

voidaan valmistuksen jälkeenkin tarkistaa. Erikseen sovittaessa, on 

myös eri sulatusten tai valmistuserien käyttö rakenneosissa selvi-

tettävä esim. merkitsemällä pysyvästi sulatusnumerot jokaiseen 

osaan. 

Erehdysten välttämiseksi pitää valmistajan kehittää 

sellainen toimintamalli, jossa materiaalin kulku 

voidaan kaikissa tuotannon vaiheissa hallita. 

Siltarakenteita 	valmistettaessa 	suositellaan, 	että 

aineskappaleet, joista rakenne valmistetaan, luette-

loidaan käyttöönotettaessa. Luetteloon merkitään: 

sisäänottopäivämäärä, teräslaatu, mitat, sulatusnumero 

tai muu valmistuserän tunnus sekä niiden osien numerot, 

jotka kustakin aineskappaleesta on tarkoitus valmistaa. 

Tämän luettelon perusteella voidaan tarkistaa, että 

kaikista siihen merkityistä aineksista on asianmukainen 

ai nestodi stus. 

Jotta väärien aineiden käytön mandollisuus saataisiin 

mandollisimman pieneksi, tulee edellä tarkoitettu sula-

tusnumeroitten tarkastus tehdä siten, että tarkastaja 

ei tiedä, mitä sulatusnumeroita hänen tulisi aineskap-

paleista löytää. On suotavaa, että valvoja pyydetään 

mukaan epäselvien merkintöjen tulkintaan. 

Sulatusnumeroiden siirron saa tehdä kohdassa 3.14 

tarkoitettu tarkastaja, ellei valvoja halua sitä itse 

tehdä. Merkintätavasta on sovittava valvojan kanssa. 

Väsytyskuormitetuissa rakenteissa voi stanssattu merkki 

hei kentää rakennetta. 
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Materiaalin käyttö voidaan taltioida myös mm. merkit-

semällä piirustuksiin, mistä sulatuksesta mikin osa on 

tehty. Esityksen tulee olla yksikäsitteinen. Esitys- 

tavan arvostelee valvoja. 

3.22 	Puhdistus ja suojaus 

Polttoleikkausta ja hitsausta haittaava vaissihilse, ruoste ja muut 

epäpuhtaudet on poistettava levyistä ja muototangoista ennen mainit-

tuja työvaiheita. Puhdistus on tarpeen myös pinnan laadun toteami-

seksi. 

Puhdistetun teräspinnan saa suojata ns. konepajapohjamaalilla siten, 

että siitä ei ole haittaa polttoleikkauksessa eikä hitsauksessa. 

Hitsien kohdat on jätettävä maalaamatta tai maali poistettava ennen 

hitsaamista. Konepajapohjan tulee sopia varsinaiseen pinnoiteyhdis-

telmään, ellei sitä poisteta kokonaan ennen pinnoitusta suoritetta-

vassa puhdistuksessa. 

On suositeltavaa, että varastosta otetut levyt ja 

tangot käyvät läpi suihku- tai sinkopuhdistuksen ennen 

jatkokäsittelyä. Ellei tätä voida järjestää, tulee 

valssihilse poistaa paikallisesti esim. hiomalla tai 

1 iekkikammal la. 

Konepajapohjamaaleja kannattaa käyttää silloin, kun 

rakenneosien korroosio saattaa työn aikana muuten 

aiheuttaa lujuutta heikentäviä syöpymiä tai se voi 

haitata lopullisen pinnoitteen asettaman puhdistusas-

teen saavuttamista. Tarpeetonta konepajapohjan käyttöä 

tulee välttää, koska varsinkin sinkkipitoisilla 

maaleilla, joita silloissa useimmiten joudutaan käyt-

tämään, on todettu olevan hitsisaumojen laatua heiken-

täviä ominaisuuksia. Jauhekaarihitsaus on erityisen 

arka konepajapohjan aiheuttamille häiriöille. Lisäksi 

on otettava huomioon, että myös konepajapohjalla maa-

latut pinnat on puhdistettava huolella ennen pinnoi-

tusta, joskaan maalia ei tarvitse kokonaan poistaa. 
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3.23 	Pintavikojen poisto 

Levyjen ja muototankojen pinnassa havaitut vaissausviat on tutkitta-

va ja poistettava, jos niiden katsotaan heikentävän lujuutta tai 

korroosion kestävyyttä tai olevan muulla tavalla haitallisia. Väsy -

tyskuormitetuista rakenneosista on poistettava kaikki lovivaikutusta 

aiheuttavat epätasaisuudet. Vikojen haitallisuuden arvostelee valvo-

Ja. 

Lovet, halkeamat, säröt ja muut vastaavat epätasaisuudet saa tasoit-

taa hiomalla juoheiksi edellyttäen, että ainepaksuus ei paikallises-

tikaan tule enempää kuin 6 % nimellismittaa pienemmäksi ja että 

syntynyt kuoppa ei vaikeuta osien yhteensovitusta tai ole muulla 

tavalla haitallinen. Hiomajäljen tulee olla tasainen ja kaltevuudessa 

1:20 tai loivempi. kaikki terävämuotoiset viat on avattava pohjaa 

myöten. Hionnan jälkeen on tarkastettava, että vika on kokonaan 

poistunut, suorittamalla magneettijauhekoe tai vastaava pintavikojen 

tutkimiseen soveltuva koe. 

Pintavikojen korjaamisesta hitsaamalla on laadittava yksityiskohtai-

nen suunnitelma, jossa käsitellään kaikki hitsaukseen liittyvät 

asiat, myös mandollisesti tarvittava lämpökäsittely. Lämpökäsittelyn 

tarpeellisuus ja suoritustapa riippuu mm. teräksen laadusta, kappa-

leen mitoista ja rakenteen rasitustavasta. Jos teräksen alempi myötä- 

raja on 300 N/mm 2  tai korkeampi, on koko kappale normalisoitava 
hitsauksen jälkeen, ellei asiasta työkohtaisesti toisin sovita. 

Valvojan luvalla saadaan korjaushitsin aiheuttamia jännityksiä 

laukaista hitsiä vasaroimalla edellyttäen, että työmenetelmä halli-

taan. Kaikki korjaushitsit on tarkastettava 100 %:sti sekä pintaviat 

että syvemmällä olevat virheet paljastavilla menetelmillä. 

6 % paikallisen alituksen ainepaksuudessa katsotaan 

sisältyvän suunnittelussa käytettyihin varmuuskertoi-

mun. Sitä suurempikin alitus voi tulla kysymykseen, 

jos se voidaan perustella asianmukaisella jännitystar-

kastelulla tai valvoja voi muuten päätellä, että 

vaikutus rakenteen lujuuteen on vähäinen. 
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Hiomalia tehdyistä syvennyksistä voi olla haittaa mm. 

kitkaliitoksissa, hitsisaumoissa ja kosketussovitusta 

vaativissa kohdissa. Ne voivat olla haitallisia myös 

lian ja roskan kerääntymisen kannalta sekä pelkästään 

ui konäkösyi stä. 

Pintavikojen korjaaminen hitsaamalla on suunniteltava 

ja suoritettava huolella, koska se aiheuttaa haitalli-

sia kiderakennemuutoksia ja sisäisiä jännitystiloja. 

Hitsaussuunnitelma saattaa edellyttää perusteluikseen 

vielä menetelmäkokeiden suorittamista varsinkin, jos 

hitsausta ei seuraa normalisointi. Suurten levyjen 

normalisointi on yleensä mandollista vain terästehtaal-

la. 

Paikalliset hitsauskorjaukset voidaan joskus välttää 

esim. jakamalla osa pintavian kohdalta kahtia ja 

hitsaamaila puoliskot taas yhteen. 

3.24 	Oikaisu 

Levyjen ja tankojen suoruus on tarkastettava, ennenkuin niistä 

valmistetaan rakenneosia. Ellei rakenneosilta vaadita parempaa tark-

kuutta, tulee aineskappaleiden yleensä täyttää seuraavat suoruus- 

vaatimukset: 

- levyjen ja lattatankojen aaltomaisuus 	3 mm/m 

- muototankojen käyryys 	L:1000. 

Oikaisu on tehtävä sellaisilla menetelmillä, jotka eivät vahingoita 

ainetta. J05 oikaisu tapahtuu kylmänä, ei plastinen venymä tai 

tyssääntyminen saa ylittää 5 %, ellei terästä normalisoida oikaisun 

jälkeen. Teräksen vanhenemisominaisuudet on selvitettävä ja otettava 

työmenetelmiä valittaessa huomioon. 

Käytettäessä oikaisuun paikallista kuumentamista, ei lämpötila saa 

nousta yli 700 °C. 
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Standardin SFS 200 mukaisia rakenneteräksiä saadaan oikoa kuumana 

lekalla tai puristimella siten, että muokkautuvan alueen lämpötila 

on 600 °C. . .700 ° C. 

Vaissaustuotteiden 	toimitusehdot 	sallivat 	yleensä 

suurempia poikkeamia, kuin mitä voi rakenneosia valmis-

tettaessa tulla kysymykseen. On huomattava, että raken-

neosille voidaan asettaa kovempiakin suoruusvaatimuksia 

kuin edellä esitetyt. Samoin on mandollista, että 

aineskappaleista, joiden suoruus ei täytä em. vaatimuk-

sia, voidaan valmistaa vaatimukset täyttäviä osia. On 

suositeltavaa, että pienet osat oikaistaan vasta leik-

kauksen jälkeen, jolloin paloittelussa mandollisesti 

tapahtuvat vääntymät tulevat myös suoristetuiksi. 

Oikaisun yhteydessä tapahtuu aina pysyviä muodonmuu-

toksia, jotka muuttavat teräksen ominaisuuksia. Varsin-

kin vanhenemiseen taipuvilla teräksillä on kylmämuok-

kauksesta seurauksena haurasmurtumariskin lisääntymi-

nen. Lämpötila-alueella +200 0C. . .+400 °C variheneminen 
on erittäin voimakasta. Oikaistaessa syntyy harvoin 

suurempia pysyviä muodonmuutoksia kuin 5 %, joka vastaa 

taivutussäteen ja ainepaksuuden suhdetta R:t 20. 

Sellaiset aineskappaleet, joissa on äkillisiä mutkia 

tai taitteita, on syytä hylätä tai käyttää siten, että 

taitekohdat leikataan pois. 

Paikallista kuumentamista voidaan käyttää esim. jäyk-

kien muototankojen oikaisuun. Lämpötilaa tulee valvoa 

esim. liidulla. Jäähtymisen tulee tapahtua hitaasti 

ilmassa. 

Oikaistaessa kappaleita kuumana mekaanisesti on vaara, 

että muokkautumista tapahtuu alueella, jonka lämpötila 

on vanhenemisriskin rajoissa. 
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3.3 	Paloittelu 	ja 	muotoilu 

	

3.31 	Mittaus 

Mittaukseen on käytettävä sellaisia tarkoitukseen soveltuvia lait-

teita, joiden toiminta on tarkistettu. 

Osia mitattaessa on otettava huomioon, että rakennepiirustuksissa on 

mitat annettu lämpötilassa +20 0C, ellei suunnitelmassa toisin maini-
ta, ja että ne ovat teoreettisia, jolloin mandolliset työvarat, 

railot, hitsauksen aiheuttamat muodonmuutokset ym. tekijät on otet-

tava osien mitoissa huomioon. 

Mittaus ja merkinnät kappaleisiin on tehtävä suuremmalla tarkkuudel-

la, kuin mitä osilta vaaditaan. Tarpeen vaatiessa on apuna käytettävä 

mallia. 

Mittojen vertailulämpötila +20 
O 
 on valittu mittanau-

hojen vakauslämpötilan mukaan. Jos mitat on annettu 

muussa lämpötilassa, on nauhalla mitattaessa otettava 

lämpötilakorjaus huomioon. Nauhan ominaiskorjaus sekä 

riippuma- ja kaltevuuskorjaukset voivat myös tulla 

ainakin pitemmissä mitoissa kysymykseen. Jos mitta on 

valmistettu muusta aineesta kuin teräksestä tai jos 

teräsmitalla mitataan muuta ainetta olevia kappaleita, 

aiheuttaa aineiden erilainen lämpöpiteneminen lukemien 

korjaustarvetta, kun mittauslämpötila poikkeaa vakaus-

1 ämpöti lasta. 

	

3.32 	Leikkaus 

Rakenneteräksiä saa paloitella p o 1 t t o 1 e i k k a a m a 1 1 a, 

ellei sitä ole suunnitelmassa tai teräksen valmistajan ohjeissa kiel-

letty. Leikkaus on suunniteltava ja suoritettava siten, että teräksen 

karkeneminen tai muu haitallinen ominaisuuksien muuttuminen estyy. 
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Erikseen vaadittaessa on suoritettava taivutuskoe polttoleikatuilla 

sauvoilla, joiden nurkat on viistetty, tai tehtävä muu tutkimus 

leikkauspinnan ominaisuuksien selvittämiseksi. 

Polttoleikatun pinnan laatuluokka on 1 ja tarkkuusluokka A standardin 

SFS 4072 mukaan, ellei suunnitelmassa ole parempaa vaadittu tai 

rakenneosien tarkkuus (vrt. 1.42) muuta edellytä. 

Tarpeen vaatiessa on leikkausjälkeä korjattava hiomalla. 3 mm syvem-

pien kolojen eli graadien täyttäminen hitsaamalla voi tulla kysymyk-

seen, mutta vain valvojan luvalla. Tällöin on korjaamisesta laadit-

tava yksityiskohtainen suunnitelma kuten pintavikojen korjauksesta. 

(Vrt. 3.23.) 

Ellei reunan muotoa ole tarkemmin määrätty, on polttoleikatuista 

reunoista särmät pyöristettävä noin 2 mm:n säteellä, hitsisaumaan 

rajoittuvista reunoista kuitenkin vain siltä osin, kuin ne haittaavat 

hitsaamista ja hitsisauman laatua. 

Suunnitelmassa voidaan vaatia reunojen tasoittamista, joka tarkoit-

taa, että polttoleikatut reunat on hiottava tai työstettävä kauttaal-

taan tasaiseksi siten, että leikkauspinnan juovikkuus häviää. Graadit 

tulee tasoittaa juoheiksi kaltevuuteen 1:20 tai loivemmiksi. Reunat 

pyöristetään noin 3 mm:n säteellä, ellei reunan muotoa ole tarkemmin 

määrätty. 

Koska 	huonon 	polttoleikkausjäljen 	korjaaminen 	on 

vaikeaa ja korjattuna tulos on harvoin kaikin puolin 

hyvä, on leikkaustyö suunniteltava ja valmisteltava 

huolellisesti. Paksu vaissihilse aiheuttaa helposti 

häiriöitä, joten se tulee poistaa ennen leikkausta 

(vrt. 3.22). Laitteet on pidettävä moitteettomassa 

kunnossa. 

Leikkauksen jälkeinen nopea jäähtyminen saattaa aiheut-

taa karkenemista, jos levy on kylmä ja teräksen lujuus- 

luokka korkea ( 52). Tämän estämiseksi voidaan leik-

kauspolttimien jäljessä kuljettaa lämmitysliekkiä. 
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Muita leikkausmenetelmiä kuten sahausta ja mekaanista leikkausta on 

käytettävä, jos leikkausjäljelle tai muodolle asetetaan suunnitel-

massa taikka työmenetelmä edellyttää sellaisia vaatimuksia, joita ei 

polttoleikkauksella voida saavuttaa tai materiaalin ominaisuudet 

tekevät polttoleikkauksen soveltumattomaksi 

Leikkauksesta ei saa aiheutua materiaalia vahingoittavaa kylmämuok-

kausta tai lämpövaikutusta eikä halkeamia. Leikattaessa m e k a a - 

n i s e s t i p u r 1 s t a m a 1 1 a on menetelmäkokeella ennakol-

ta todettava, että leikkausjälki on vapaa halkeamista ja että haital-

lista karkenemista ei ole tapahtunut. Leikatuille reunoille on tehtä-

vä särön todenta pistokokein. Väsytyskuormitetuissa rakenneosissa ei 

tätä leikkausmenetelmää sallita. 

S a h a u k s e s s a ja mekaanisessa leikkauksessa syntyneet jäys-

teet ja purseet on poistettava, jos ne haittaavat osien yhteensopi-

vuutta, pinnoitusta tai rakenteen käyttöä. Rakenteessa vapaaksi 

jäävät reunat on yleensä pyöri stettävä noin 2 mm:n säteellä, elleivät 

käyttö- tai muut ominaisuudet muuta edellytä. 

Maalattavissa rakenteissa on leikkausmenetelmästä riippumatta särmät 

viimeisteltävä siten, että suihkupuhdistuksen jälkeen ei ole purseita 

eikä teräviä särmiä. 

3.33 	Taivutus 

Kylmänä taivutettaessa ei saa alittaa standardissa SES 200 tai 

vastaavassa ohjeessa ilmoitettuja pienimpiä taivutussäteitä. Jos 

suunnitelma edellyttää e.m. pienempiä taivutussäteitä, on taivutus 

tehtävä kuumamuovauslämpötilassa, ellei riittävillä ennakkokokeilla 

ja huolellisella tarkastuksella osoiteta, että taivutus onnistuu 

kylmänä. Taivutusta ei saa suorittaa lämpötilassa, joka on alempi 

kuin iskusitkeyskokeen lämpötila. 

S ä r m ä ä m ä 1 1 ä muotoiltavat rakenneosat on yleensä valmis- 

tettava teräksestä, jolle sen valmistaja antaa särmättävyystakuun. 

Särmättäessä poikkeustapauksessa sellaista terästä, jota ei ole 
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toimitettu särmättävyystakuulla, on ennakkokokeilla selvitettävä työn 

onnistuminen ja laadunvalvonnassa on suoritettava lOO-prosenttinen 

säröntodenta. 

Jos työtapa ja taivutuslämpötila on mainittu suunni-

telmassa, voidaan niistä poiketa vain suunnitelmaa 

muuttamalla. Valmistajan tulee kuitenkin ehdottaa 

muutosta, jos hänen käsityksensä mukaan joku muu työ- 

tapa soveltuu materiaalin ominaisuuksista, käytettävis-

tä laitteista tai muista seikoista johtuen paremmin. 

Kuumana taivutettavan yleisen rakenneteräksen lämpö-

tilan tulee sillä alueella, jossa muodonmuutos tapah-

tuu, olla koko taivutuksen ajan välillä 870 ° C... 

1100 ° C (vaalea punahehku). Lämpötilaa ja kuumennuksen 

kestoaikaa tulee valvoa niin, että teräs ei muutu 

kuumennuksen vai kutuksesta karkearakei seksi. 

Taivutuksen jälkeen ennetaan kappaleen jäähtyä hitaasti 

vedeltä ja tuulelta suojattuna. Jäähtymisen aikana sitä 

ei saa työstää. 

Taivutusta ei saa suorittaa lämpötilassa, jossa teräs 

on kylmän ja punahehkun välillä. On huomattava, että 

joillakin teräksillä on taipumusta vanhenemiseen, 

jolloin teräs tulee hauraaksi kylmätaivutuksessa, eten-

kin taivutuksen jälkeisessä hitsauksessa. 

3.34 	Reikien tekeminen 

Reiät on tehtävä poraamalla, ellei suunnitelmassa muuta mainita tai 

työn aikana toisin sovita. 

Reikien on oltava pyöreitä, suoria, sileitä ja ehytpintaisia. Ellei 

suunnitelma edellytä hiomista, riittää hyväkuntoisella poralla saata- 
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va pinnan laatu. Purseet on aina poistettava reiän reunoista ja reiän 

reunat viistettävä n. 1 x 1 mm. 

Reikien nimellismitat ja toleranssit määräytyvät suunnitelman ja 

liitoksia koskevien ohjeiden perusteella. (Vrt. 3.6 ja 3.7.) 

Lävistämällä tehtyjen reikien laatu on riippuvainen 

mm. työvälineistä ja perusaineen ominaisuuksista. Koska 

lävistettäessä reiän reunoihin saattaa syntyä halkeamia 

tai muita lujuutta heikentäviä vikoja, on tämän mene-

telmän käyttö rajoitettu. Erikseen sovittaessa se saat-

taa kuitenkin tulla kysymykseen sellaisissa rakenne- 

osissa, jotka eivät ole väsytyskuormitettuja. Silloin 

on reikien reunoille suoritettava säröntodenta pisto-

kokein. 

3.35 	Työstö 

Suunnitelmassa työstettäväksi määrätyt pinnat saa työstää sellaisella 

lastuavalla työstömenetelmällä, joka soveltuu kappaleen muotoihin ja 

jolla saavutetaan vaadittu mittatarkkuus ja pinnan laatu, ellei mene-

telmää ole määritelty. Profiilisyvyys saa olla enintään R = 6.3 pm, 

ellei muuta ole vaadittu. 

Työstäminen voi olla tarpeen myös osien yhteensopivuuden takia, 

vaikka sitä ei olisi suunnitelmassa vaadittukaan. Kappaleen sisäi-

sestä jännitystilasta saattaa edelleen aiheutua tarve työstää kappa-

leen molemmat pinnat, vaikka suoruutta ja sileyttä koskevat vaati-

mukset kohdistuvat vain toiseen pintaan. 

Polttoleikattu ja hiomalla tasoitettu pinta voi vain 

poikkeustapauksessa vastata lastuamalla työstettyä 

pintaa. 
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3.4 	H 1 t s a u s 1 1 i t o k s e t 

	

3.41 	Hitsaussuunnitelma 

Hitsauksesta on laadittava osana kohdassa 3.15 tarkoitettua valmis-

tussuunnitelmaa yksityiskohtainen suunnitelma kirjallisesti. Siinä on 

esitettävä mm: 

- selvitys perusaineen hitsattavuudesta, 

- hitsausolosuhteet, 

- mandollisesti tarvittava esilämmitys, 

- hitsausjärjestys, 

- railon muodot ja rahojen vhimeistely, 

- hitsausasennot, 

- hitsausmenetelmät ja -laitteet, 

- käytettävät lisäaineet: puikot, langat, jauheet ja suojakaasut, 

- hitsausenergia: kuljetusnopeus, jännite ja virran voimakkuus 

- palkojen lukumäärä ja järjestys (piirros) 

- perustelut lisäairieiden, hitsausmenetelmän ja hitsausarvojen valin- 

nalle (tarvittaessa menetelmäkokeet), 

- hitsaajien pätevyys, 

- mandollinen hitsien jälkikäsittely, 

- hitsattujen kappaleiden lämpökäsittely, 

- hitsausliitosten tarkastaminen. 

Hitsaussuunnitelma on jätettävä valvojalle tarkastettavaksi hyvissä 

ajoin ennen hitsaustyön aloittamista. Tarkastetusta suunnitelmasta ei 

saa poiketa ilman valvojan lupaa. 

Hitsaussuunnitelman tulee olla niin yksityiskohtainen, 

että siitä selviävät kaikki hitsatun rakenteen ominai-

suuksiin vaikuttavat seikat ja että työ voidaan sen 

perusteella toteuttaa ja valvoa. 

	

3.42 	Railojen valmistus ja sovitus 

Valmistajan on suunniteltava, minkälaisia railon muotoja on käytet- 
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tävä, jotta hitsausasennot ja -menetelmät huomioon ottaen saadaan 

suunnitelmassa esitetty sauman muoto ja laatu. 

Railot on tehtävä standardin SF5 4594 mukaisiksi, ellei menetelmä- 

kokeilla osoiteta muita railon muotoja edullisemmiksi. Railon valmis-

tuksen vaatimia työvaroja ja ilmarakoa ei ole rakennesuunnitelmassa 

otettu osien mitoissa huomioon, ellei sitä ole erikseen mainittu. 

Railot on sovitettava hitsausmenetelmän ja hitsiluokan edellyttämällä 

tarkkuudella. 

Railot saadaan leikata ja viistää polttoleikkaamalla tai mekaanisesti 

työstäen. Ne on puhdistettava huolellisesti sauman laatua heikentä- 

vistä epäpuhtauksista kuten maalista, rasvasta ja kosteudesta, 

Leikkaushilse ja purseet on poistettava railopinnoilta. Graadit on 

hiottava juoheiksi. 

Valmistajan tulee harkita railon muodon soveltuvuutta 

siinäkin tapauksessa, että se on esitetty rakennesuun-

nitelmassa yksityiskohtaisesti. Tällöin pitää tehdä 

esitys suunnitelman muuttamisesta. 

3.43 	Lisäaineet 

Valmistajan on valittava lisäaineet hitsausmenetelmän ja perusaineen 

asettamat vaatimukset huomioon ottaen siten, että hitsausliitos 

täyttää sille asetetut vaatimukset. Ellei suunnitelmassa muuta maini-

ta tai asiasta toisin sovita, ovat hitsausliitoksen lujuus- ja isku-

sitkeysvaatimukset samat kuin perusaineella. Perusainetta huomatta-

vasti lujempaa lisäainetta ei yleensä saa käyttää. 

Valinnan saa yleensä perustaa lisäaineen valmistajan suosituksiin ja 

viranomaisen (Teknillisen tarkastuslaitoksen) käyttölupiin. Jos 

perusaineen murtolujuusvaatimus on > 400 N/m 2  ja iskusitkeyskokeen 

lämpötila ̂  -30 °C, on lisäaineiden soveltuvuus kuitenkin osoitettava 

m e n e t e 1 m ä k o k e i 1 1 a. Sama koskee myös terästä Fe 52 D, 

jos ainepaksuus on 30 mm tai suurempi, sekä säänkestäviä teräksiä 
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lujuus- ja laatuluokasta riippumatta. Kokeet on suoritettava standar-

dia SFS 3326 soveltuvin osin noudattaen. Asennushitseissä on olosuh-

detekijät ja hitsausasennot otettava tarkasti huomioon. Menetelmäko-

keet ovat valmistajakohtaiset. Aikaisemmin suoritettujen kokeiden 

tuloksia voidaan käyttää hyväksi, jos perusaine on sama, ainepaksuu-

det samaa suuruusluokkaa, hitsauslaitteet, menetelmät ja arvot saman-

laisia. Menetelmäkokeet suoritetaan valvojan läsnäollessa, ellei 

muusta sovita. 

Lisäaineita on säilytettävä siten, että ne eivät pääse kostumaan tai 

likaantumaan eivätkä muutenkaan muuttumaan siten, että hitsisauman 

ominaisuudet heikkenevät. Valmistajan tulee käyttää lisäaineiden 

säilytykseen ja kuivaukseen hyvän tuloksen takaavia laitteita. 

Sellaisia lisäaineita, joiden laatua ei voida tunnistaa tai joiden 

ominaisuudet ovat esim. puutteellisten säilytysolosuhteiden vuoksi 

kyseenalaiset, ei saa käyttää. 

Lisäaineiden 	säilytyksessä 	ja 	kuivauksessa 	tulee 

noudattaa valmistajien antamia ohjeita ja suosituksia. 

Emäspäällysteisiä puikkoja ei saa työpaikallakaan 

säilyttää ilman lämmitettävää suojausta. 

3.44 	Hitsausjärjestys 

Hitsausjärjestys on suunniteltava sellaiseksi, että rakenne saavuttaa 

lopullisen jäykkyytensä ja muotonsa mandollisimman myöhäisessä 

vai heessa. 

Silloitukset tulee poistaa tai viistää ennen lopullista hitsausta. 

Hitsauksen aiheuttamia muodonmuutoksia tulee ehkäistä mandollisuuk-

sien mukaan esitaivutuksella tai muilla sopivilla ainetta vahingoit-

tamattomilla toimenpiteillä. 

Hitsausjärjestystä harkittaessa on myös hitsien tarkastaminen otet-

tava huomioon. 
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Palkin jatkoksen hitsausjärjestykseksi 	suositellaan 

kuvassa 3:1 esitettyjä tapoja. 

Uuman ja laipan liitoshitsin vaikutus voidaan ehkäistä 

taivuttamalla laippa loivan V-kirjaimen muotoiseksi. 

Laipan jatkoshitsin kohdalle on tehtävä kulma, ellei 

railo ole siten muotoiltu, että kulmakiertymää ei pääse 

tapahtumaan. Hitsauksen aiheuttamaan kutistumiseen 

voidaan varautua leikkaamalla osat teoreettista mit-

taansa pitemmiksi. Myös osien leikkausmuotoa voi olla 

tarpeen muuttaa hitsauksen aiheuttaman muodonmuutoksen 

eliminoimiseksi. Kuumentaminenkin voi tulla kysymykseen 

muodonmuutosten ehkäisemiseksi tai pienentämiseksi. 

(Vrt. 3.46.) 

1 HII> 
0. 

ii.  
1-litsausvaihe 1 Laipat hitsataan noin 1/3 hitsin lopullisesta tilavuudesta. 
Hitsausvaihe 2 [Juman hitsaus tehdään samanaikaisesti kun laippojen jatkokset htsa-

tuan täyteen. 
Hitsausvaihe 3 Uuman ja laipan hitsien jäähdyttyä tehdään hitsaamatta jätetyt kaula-

hitsit. 

Kuva 3:1 Esimerkkejä hitsausjärjestyksestä. 

3.45 	Hitsaaminen 

Suunnitelmaa laadittaessa on yleensä otaksuttu, että hitsattavia 

kappaleita käännellään siten, että hitsaus voidaan suorittaa edulli- 
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semmassa asennossa ja hitsiluokan asettamat laatuvaatimukset pysty-

tään hallitusti saavuttamaan. Saumojen tarkastaminen on otettava myös 

työjärjestelyissä huomioon. 

Hitsausolosuhteet on järjestettävä sellaisiksi, 	että moitteeton 

työntulos on mandollinen. Railojen kastuminen tai likaantuminen on 

tarvittaessa estettävä suojauksin. Hitsatut kappaleet on suojattava 

liian nopealta jäähtymiseltä. 

Ellei suunnitelmassa ole asetettu joko suoraan tai välillisesti, 

esim. tunkeuman kautta, vaatimusta hitsausmenetelmälle, saa valmis-

taja käyttää liitosmuotoihin soveltuvaa puikko- tai jauhekaarihit-

sausmenetelmää. Muiden hitsausmenetelmien käyttö voi tulla kysymyk-

seen jos ne hyväksytään hitsaussuunnitelmien yhteydessä. 

Hitsausta saavat suorittaa vain hitsaajat, jotka ovat standardin 

SFS 2218 mukaan pätevöityneet hitsaustyössä esiintyville oleellisille 

muuttujille. Luettelo työn suorittaneista hitsaajista on liitettävä 

kelpoisuuskirjaan. Luetteloon on merkittävä pätevyyskokeiden suon-

tusaika ja pätevyysalue. Koetodistukset on vaadittaessa esitettävä 

val voi alle. 

Hitsaukseen saadaan käyttää vain sellaisia tarkoitukseen soveltuvia 

ja varmatoimis'ia laitteita, joilla saavutettu työntulos on käyttö- 

kokemuksen tai menetelmäkokeiden perusteella todettu vaatimuksia 

vastaavaksi ja tasalaatuiseksi. Laitteet on pidettävä työn aikana 

huolto- ja säätötoimenpiteillä jatkuvasti moitteettomassa kunnossa. 

Hitsausasennolla ja -menetelmällä on vaikutusta sauman 

lujuusominaisuuksiin (esim. väsytyslujuus), vaikka 

hitsi olisi virheetönkin. Mandollisuus hitsausvirheiden 

syntymiseen kasvaa, jos hitsausasento on työn kannalta 

vaikea tai hitsausmenetelmä sellainen, että sauman 

laatua ei voida hallita. 

Hitsausolosuhteet tulee tehdä myös hitsaajan kannalta 

edullisiksi, jolloin riski virheiden syntymiseen pie- 

nenee. Ellei olosuhteisiin liittyviä haittatekijöitä 
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voida kokonaan poistaa, tulee työn onnistuminen varmis-

taa menetelmäkokeilla, vaikka ne eivät muuten olisi 

tarpeen. 

Hitsausautomaattien toimintavarmuuden tulee olla jatku-

van silmälläpidon alaisena. Otettaessa käyttöön uusia 

laitteita tulee hitsjn laatua tarkkailla jatkuvasti, 

kunnes toimintavarmuus voidaan todeta hyväksi. 

3.46 	Lämpökäsittely 

Hitsauksen jälkeisen jäähtymisen hidastamiseksi tai vetyhalkeamien 

välttämiseksi on hitsattavat kappaleet esilämmitettävä, jos perus-

aine, ainevahvuus, olosuhteet tai hitsausmenetelmä sitä edellyttä-

vät. 

Hitsauksesta tai muista syistä aiheutuneet muodonvääristymät saadan 

yleensä oikaista paikallista kuumennusta käyttäen. Kuumennusta voi-

daan käyttää myös hitsausjännitysten ja -muodonmuutosten estämiseksi 

tai pienentämiseksi. Kuumennuskohdassa ei lämpötila saa nousta yli 

700 °C, mikä on liiduilla tai muulla mittaustavalla varmistettava. 

Jos suunnitelmassa niin vaaditaan tai valmistusmenetelmä sitä edel-

lyttää, on hitsatuille kappaleille suoritettava jännityksenpoisto-

hehkutus tai normalisointi perusaineen valmistajan antamien ohjeiden 

mukaan. 

Kaikki 	lämpökäsittelytoimenpiteet 	tulee 	suorittaa 

huolellisesti ja tarkan työsuunnitelman (hitsaussuun-

nitelma) mukaan. Myös hitsaukseen liittyvää esilämi-

tystä on valvottava lämpötilamittauksin. Esilämmitetyn 

alueen tulee olla riittävän leveä, jotta haluttu jääh-

tymisnopeuden hidastuminen saavutetaan. Suunnitelman 

edellyttämä lämpötila tulee saavuttaa vähintään 

3-kertaisen ainepaksuuden ja vähintään 80 mm leveydellä 

sauman molemmilla puolilla. 
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Hitsattaessa jäykisteitä paksuun aineeseen esim. palkin 

laippaan voi esilämmitys olla tarpeen, koska lämmön 

tuonti on vähäistä ja sauman jäähtyminen nopeata. 

Myöstöä ja normalisointia suoritettaessa tulee valvojan 

olla läsnä, ellei toisin sovita. 

	

3.47 	Viimeistely 

Hitsin pinnan tasaisuutta ja muotoa samoin kuin liittymistä perusai-

neeseen on tarpeen vaatiessa parannettava hiomalla tai muulla sopi-

valla työstömenetelmällä vastaamaan standardissa SFS 2379 tai suun-

nitelmassa asetettuja vaatimuksia. TIG-käsittely on myös sallittu, 

ellei työkohtaisesti toisin päätetä. Sen käyttö on esitettävä 

hi tsaussuunnitelmassa. 

Ennen tarkastusta on kaikista hitsaussaumoista ja niiden ympäriltä 

poistettava kuona ja roiskeet. Viimeistelyssä on otettava kaikki 

pintakäsittelyn asettamat vaatimukset huomioon. (Vrt. 5.1 ja 5.43) 

Roiskeiden tarttumisen vähentämiseksi ei saumaan eikä 

sen ympäristöön saa levittää silikoonipitoisia tai 

muita pinnoitteen tarturitaan haittaavia aineita. 

Sellaisia aineita, jotka pystyvät estämään roiskeiden 

tarttumisen, ei yleensä saada täydellisesti pois liuot-

timilla eikä suihkupuhdistuksella. 

	

3.48 	Hitsausliitosten tarkastus 

Liitosten tarkastamisesta on laadittava yksityiskohtainen suunnitelma 

osaksi hitsaussuunnitelmaa. (Vrt. 3.41.) 

Tarkastajan tulee täyttää kohdassa 3.14 asetetut pätevyysvaatimukset. 

Laitteiden tulee olla tarkastusmenetelmään soveltuvia ja toimintakun-

toisia. 
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Tarkastus on suoritettava seuraavassa laajuudessa, ellei suunnitel-

massa muuta määrätä tai valvoja työn yleisen laatutason perusteella 

muuta vaadi: 

a) Kaikki hitsit tarkastetaan s i 1 m ä m ä ä r ä i s e s t i 

100 %:sti liitteenä 1 olevan ohjeen mukaan. 

b) U 1 t r a ä ä n i t a r k a s t u s 	suoritetaan liitteenä 2 

olevan ohjeen mukaan siten, että kaikki laipan päittäishitsit sekä 

sellaiset 1-liitokset, joissa on levyn paksuussuunnassa vetorasi-

tuksia, tarkastetaan 100 %:sti. Konepajalla tehdyistä uuman 

jatkoksista tarkastetaan 10 % sauman pituudesta mutta asennushit-

sit 100 %:sti. Uuman ja laipan välinen kiinnityshitsi eli ns. 

kaulahitsi tarkastetaan vähintään 10 %:sti, jos se on K-hitsi, 

asennuspaikalla tehdyt K-hitsit ja kaikki WA-luokan hitsit kuiten-

kin 100 %:sti. Pienahitsit tarkastetaan vain, jos tarkastus on 

rakennesuunnitelmassa määrätty. Muut tarkastuskohteet määrää val-

voja. 

Tarkastussuunnitelmassa voidaan automaattihitsien 

tarkastuslaajuutta pienentää, jos hitsin laatu on 

todettu menetelmäkokeili a. 

c) R a d i o g r a f 1 n e n t a r k a s t u s suoritetaan liitteen 

3 mukaan. Sitä voidaan käyttää täydentämään tai korvaamaan ultra-

äänitarkastusta. Suuret ainepaksuudet ja vaikeat kuvausolosuhteet 

edellyttävät puolestaan, että radiografista tarkastusta on täyden-

nettävä ultraäänitarkastuksel la. 

Jos ainepaksuus on < 10 mm, on radiografinen kuvaus 

yleensä luotettavampi kuin ultraäänitarkastus. Myös 

hitsieri päätteissä ja kulmissa saattaa ultraäänitar-

kastukseen liittyä vaikeuksia. Jos ainepaksuus ylit-

tää 30 mm, voi radiografisen kuvauksen tarkkuus 

tulla kyseenalaiseksi. 

d) M a g n e e t t i j a u h e t a r k a s t u s suoritetaan liit-

teenä 4 olevan ohjeen mukaan. Tarkastuskohteita ovat kaikki hiotut 

WA-luokan saumat 	100 %:sti sekä laipan jatkoshitsien päätteet. 
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Tarkastus suoritetaan hionnan jälkeen. Muut tarkastuskohteet 

osoittaa valvoja. 

Jos magneettijauhetarkastus on kappaleen mittasuhteiden tai muun 

syyn takia vaikea tai kohtuuton, saa sen valvojan luvalla korvata 

t u n k e u m a n e s t e t a r k a s t u k s e 1 1 a, joka 

suoritetaan liitteen 5 mukaan. 

Kustakin tarkastuksesta on laadittava ohjeissa määritellyt pöytä- 

kirjat. Sellaisista virheistä, joita hitsiluokassa ei sallita, on 

määritettävä laatu ja sijainti yksityiskohtaisesti. Hitsiluokassa 

sallittavien virheiden laatu on mandollisuuksien mukaan mainitta-

va, mutta niiden sijaintia ei tarvitse kirjata. Pöytäkirjat on 

taitioitava, vaikka virheet olisi korjattu ja korjauksen jälkeen 

laadittu uusi tarkastuspöytäkirja. 

Jos pistokoetarkastuksessa löytyy virhe, jota hitsiluokassa ei 

sallita, on tarkastusta laajennettava siten, että virheen laajuus 

voidaan varmuudella määrittää. Tarkastuksen laajuuden määrittelee 

vaivoja. 

Tarkastuksen tulos on esiteltävä valvojalle, ennenkuin hitsejä 

korjataan. 

Valvoja voi tarvittaessa suunnittelijan kanssa neuvoteltuaan 

hyväksyä myös alemman hitsiluokan, jos korjaaminen voi aiheuttaa 

enemmän haittaa kuin havaittu virhe. (Vrt. 3.49) 

Pitkissä hitseissä esim. kaulahitseissä esiintyvät 

paikalliset virheet eivät yleensä ole haitallisia. 

Esim, yksittäiset huokoset voidaan usein jättää 

korj aamatta. 

3.49 	Hitsausliitosten korjaaminen 

Tarkastuksissa havaitut virheelliset hitsit on korjattava ja korjauk-

sen jälkeen vielä tarkastettava. Tarkastus on uloteftava yli korjaus- 

kohdan. 
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Korjaustoimenpiteistä on tehtävä yksityiskohtainen suunnitelma, jossa 

käsitellään soveltuvin osin samat asiat kuin hitsaussuunnitelmassa ja 

joka esitetään valvojalle tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi, ennen-

kuin korjaukseen ryhdytään. Valvoja voi hyväksyä myös suullisesti 

esitetyn korjaussuunnitelman, jos työ on tavanomainen ja vaikutuksil-

taan yksinkertainen. Tarvittaessa on korjaushitsauksen onnistuminen 

osoitettava menetelmäkokeella. 

Korjaus on tehtävä siten, että rakenteen lujuus ei siitä heikkene tai 

sen käyttökelpoisuus muuten esim. muodonmuutosten takia huonone. Jos 

virhe on paikallinen ja laadultaan ja sijainniltaan sellainen, että 

rakenteen jännitystila huomioon ottaen lujuutta voidaan pitää vielä 

riittävänä, ei seuraavaksi alempaan luokkaan sallittavia virheitä 

yleensä pidä korjata. Alamittaisia pienahitsejä ei myöskään tarvitse 

korjata, jos alitus on paikallinen (enintään 20 % sauman pituudesta) 

ja mitattu a-mitta on enintään 1 mm teoreettista pienempi. Jos yli-

määräistä a-mittaa on enemmän kuin 50 % tai 3 mm, on se poistettava 

hiomalla, ellei asiasta työkohtaisesti toisin sovita. Erikylkinen 

pienahitsi on yleensä täydennettävä lisäpalolla tasakylkiseksi. 

Hitsin pinnan tasaisuusvaatimus on täytettävä tarvittaessa hiomalla. 

Hitsiluokissa WA, WB ja WC ei sallita sytytysjälkiä. Ne saadaan 

kuitenkin poistaa hiomalla perusainetta n. 1 mm juoheasti. Hionnan 

jälkeen suoritetaan magneettijauhetarkastus, jonka voi valvojan 

luvalla korvata tunkeumanestetarkastuksella. 

Taitamaton korjaaminen saattaa heikentää rakennetta. 

Paikallinen korjaus jäykässä kappaleessa aiheuttaa 

voimakkaita hitsausjännityksiä. 

Lämmön tuonti voi olla myöskin varsinaiseen hitsaustyö-

hön verrattuna vähäistä, joten nopean jäähtymisen ja 

siitä johtuvan karkenemisen vaara on yleensä suuri. 

Tämän vuoksi esilämmitys saattaa korjauksen yhteydessä 

olla tarpeen, vaikka varsinainen hitsaustyö ei sitä 

edellyttäisikään. Korjaushitsauksessa suositellaan 

50 °C korkeampaa lämpötilaa kuin valmistuksessa. Lämpö-

tila mitataan 75 nin sauman ulkopuolelta. 
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Yleensä on suotavaa, että hitsiä avataan vähintään 

75 mm tai 10 x hitsin paksuuden tai a-mitan verran, 

vaikka virhe olisi aivan pistemäinen. 

	

3.5 	Vaarnapultit 

	

3.51 	Tarvikkeet 

Pulttiteräksen kemiallisen koostumuksen tulee olla teräkselle Fe 370 

standardissa SFS 200 asetettujen vaatimusten mukainen. Valmiiden 

pulttien tulee hitsattuina täyttää seuraavat lujuusvaatimukset: 

- murtolujuus 	Rm = 450.. .600 N/mm 2  

- alempi myötöraja 	ReL ̂  350 N/mm 2  
- murtovenymä 	A 5  ^ 15 % 

Pultit saadaan valmistaa kylmämuokatusta tangosta puristamalla, vals-

saamalla tai lastuamalla. Valmistustarkkuuden tulee olla hitsauslait-

teiden asettamien vaatimusten mukainen. Kärki on muotoiltava siten, 

että hitsaus onnistuu moitteettomasti. 

Pulteissa ei saa olla lujuutta tai hitsausta haittaavia vikoja. Niitä 

ei saa käsitellä betonin tartuntaa heikentävillä eikä hitsausta hait- 

taavilla aineilla. 

Pultit on hitsattaessa varustettava tarkoitukseen sopivalla keraami-

sella valokaarisuojalla. 

Tarvikkeiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä tuotteita, joiden valmis-

tusta valvoo viranomainen tai hyväksytty tutkimuslaitos. Myös ulko-

mailla suoritettu tyyppihyväksyntä voi tulla kysymykseen, jos se 

materiaalien, työtavan ja olosuhteiden puolesta vastaa ko. työtä. 

Tarvittaessa on ulkomaisen tyyppihyväksynnän pätevyydestä hankittava 

kotimaisen tutkimuslaitoksen lausunto. 
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3.52 	Hitsaaminen 

Hitsaukseen on käytetty sellaisia pultinhitsaukseen kehitettyjä 

leimuhitsauslaitteita, joiden toimintavarmuus on kokein osoitettu. 

Hitsauspistooli ja ohjausyksikkö on testattava virtalähteen kanssa 

yhdessä. Kokeissa on selvitettävä laitteiston toimintatarkkuus. 

Jos kaksi tai useampia hitsauspistooleja liitetään samaan virtaläh-

teeseen, on kytkentä tehtävä siten, että vain yksi toimii kerrallaan. 

Virtalähteen kuormitettavuus on myös otettava huomioon. Pulttien, 

suojarenkaiden ja hitsauskohdan perusaineessa tulee olla puhtaita ja 

kuivia. Öljyn ja ruosteen lisäksi on maali ja sinkitys poistettava 

hitsauskohdasta, ellei menetelmäkokeita ole tehty sinkityksen ja 

maalauksen vaikutus huomioon ottaen. Valssihilse on poistettava 

suihkupuhdistuksella puhdistusasteeseen Sa2. Työn aikana muodostuneen 

ohuen ruostekerroksen saa tarvittaessa poistaa teräsharjalla. Tarvik-

keiden laatua on tarkkailtava työn kuluessa jatkuvasti. Viallisia 

pultteja ja suojarenkaita ei saa käyttää. 

Hitsauspaikka on suojattava sateelta ja tuulelta siten, että kosteut-

ta ei voi päästä hitsisaumaan ja että liian nopeaa jäähtymistä ei 

tapandu. Hitsauskohdassa ei materiaalin kovuus saa ylittää 400 HV. 

Jos perusaineen lämpötila hitsattaessa on alle 0 ° C, on kovuus 

tutkittava työolosuhteissa suoritetuilla menetelmäkokeilla. 

Aloitettaessa pulttien hitsausta uudessa työkohteessa on suoritet-

tava menetelmäkoe, jossa pultteja hitsataan 10 kpl perusaineeseen, 

jonka tulee olla samaa kuin sillan paarrelevy tai muu perusaine, 

johon pultit hitsataan. Ne taivutetaan moukarilla lyömällä kuvan 3:1 

mukaan. 

Pultit saadaan valvojan luvalla hitsata suoraan sillan paarteeseen, 

jos pulteille voidaan valita sellainen paikka, että vinoon taivute-

tuista pulteista ei ole haittaa sillan kantokyvylle. Perusaineen 

vahingoittuminen on valmistajan vastuulla. 



Kunkin työvuoron alussa on kandelle ensimmäiselle hitsatulle pultille 

tehtävä sointikoe ja kuvan 3:2 mukainen lyöntikoe. Jos murtumia 

esiintyy, on hitsattava muutetuilla hitsausarvoilla kaksi uutta koes-

tettavaa pulttia, joiden tulee kestää taivutus murtumatta. 

Jos vaarnojen lyheneminen hitsauksen aikana on pienempi kuin normaa-

listi ts. vaarnan pituus hitsauksen jälkeen ylittää suositusmitan yli 

2 mm, keskeytetään hitsaus välittömästi ja jatketaan vasta kun vika 

on poistettu ja hitsauksen onnistuminen em. kokeilla varmistettu. 

\ 

Kuva 3:2 Lyöntikoe, Kuva 3:3 Taivutus. 

3.53 	Viimeistely 

Puutteelliseksi jääneen hitsin saa korjata pienahitsillä, jonka a = 

5 mm, kun pultin halkaisija on 20 mm ja a ̂  6 mm, kun pultin hal kai- 

sija on 22 mm. On käytettävä puikkohitsausta. Lisäaineen tulee olla 

perusaineelle ja hitsausolosuhteisiin soveltuvaa. Olosuhteet saatta-

vat edellyttää esilämmitystä. 

Murtuneiden pulttien jäljet on tasoitettava hiomalla ennen uuden 

pultin hitsausta. Murtokohtiin syntyneiden syvennysten korjaaminen 

on tehtävä kohdassa 3.23 annettuja ohjeita noudattaen. Hitsaamalla 

täytetyt kohdat on tasoitettava hiomalla. Uusi vaarna on hitsattava 

aikaisemman vaarnan paikan viereen. 
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Roiskeet, hitsauskuona ja keraamiset suojarenkaat on poistettava. 

Vinoonlyödyt ehjät pultit pitää taivuttaa hitaasti vääntäen pystyyn 

kuvan 3:3 mukaisesti vain siinä tapauksessa, että ne eivät voi jäädä 

toiminnaliisten syiden takia taivutettuun asentoon. Takaisintaivutuk-

sen jälkeen ne on huolellisesti tarkastettava ja vioittuneet poistet-

tava ja korvattava uusilla. 

	

3.54 	Tarkastaminen 

Kaikki pultit on tarkastettava silmämääräisesti ja todettava, että 

hitsi ympäröi pultin kokonaan. Samalla on mitattava sopivaa tulkkia 

käyttäen pultin pituus pistokokein. Kaikki puitit, jotka ovat 2 m 

tai enemmän suositusmittaa pitempiä, on tutkittava lyöntikokeella tai 

hitsi on käsin vahvistettava. 

Kaikille pulteille suoritetaan sointikoe, jossa vasaralla napautta-

maila saatetaan pultti värähtelemään. Vialiisen pultin erottaa äänen 

perusteella. Soinnin perusteella epäillyttäviksi todetuille on tehtä-

vä pistokokein kuvan 3:2 mukainen lyöntikoe sen jälkeen, kun ne on 

hitsaamalla vahvistettu. 

Sointikokeessa tyydyttäviksi todetuille pulteille suoritetaan lyönti- 

koe jokaista alkavaa 200 pulttia kohti. Jokaista murtunutta pulttia 

kohti tutkitaan kaksi uutta. 

	

3.6 	R u u v i - j a n i i t t i 1 i i t o k s e t 

	

3.61 	Yleistä 

Yhteistä pääotsikossa mainituille liitostyypeille on, että voimat 

siirtyvät liittimen varren kautta. Liitospintojen kitkaa ei ole 

otettu varmuustarkastelussa huomioon. 

Tavallisessa ruuviliitoksessa on ruuvin reikä varren suhteen väljä, 

joten tarvitaan pieni siirtymä, ennen kuin voimat siirtyvät liitos- 

osasta toiseen. 
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Soviteruuviliitoksessa ruuvin varsi on sovitettu reikäänsä tiiviisti, 

joten voimat siirtyvät ilman sanottavaa siirtymää. 

Niittiliitoksella tarkoitetaan sellaista liitosta, jossa niitti lyö-

dään tai puristetaan kuumana reikäänsä siten, että varsi täyttää 

reiän tiiviisti ja jäähtymisestä aiheutuva varren suuntainen vetojän-

nitys puristaa liitososat tiiviisti vastakkain. 

Soviteruuvilla voidaan korvata niitti, jos asia käsitellään suunni-

telman muutoksena. Tavallinen ruuviliitos ei voi tulla soviteruuvi-

eikä niittiliitoksen asemesta kysymykseen. 

Ruuvien, muttereiden ja aluslaattojen tulee olla puhtaita kiristymis-

tä haittaavista, korroosiota aiheuttavista tai muuten haitallisista 

aineista. Varastointi ja käsittely on järjestettävä siten, että 

toimitustilan mukainen pintakäsittely säilyy. 

Niittien mitat ja materiaali esitetään suunnitelmassa viittaamalla 

standardeihin tai piirroksin. Niittimateriaalille suoritetaan kylmä- 

ja kuumatyssäys- sekä vetokokeet soveltuvan standardin mukaan, ellei 

muusta sovita. 

3.62 	Liitososat 

Yhteenliitettävät osat on muotoiltava ja sovitettava siten, että 

liitospinnat menevät tiiviisti vastakkain. Jos jatkettavien levyjen 

tai muototankojen paksuudet poikkeavat toisistaan, on liitososien 

yhteensopivuus varmistettava viistämällä paksuman osan päät juohe-

asti tai käyttämällä täytelevyjä. Täytelevyt on pinnoitettava molem-

min puolin. Täytelevyjen yhteenlaskettu paksuus saa olla enintään 

0,15 d, ei kuitenkaan enempää kuin 6 mm. 

Ruuvien kiristysvoimaa saadaan käyttää osien pakottamiseksi, kunhan 

kohdassa 3.65 mmäriteltyjä kiristysvääntömomentteja ei ylitetä. 

Niittiliitoksissa on liitososat puristettava tiiviisti vastakkain 

joko puristimilla tai asennusruuveilla ja puristus'ta on jatkettava, 

kunnes niitit ovat jäähtyneet. 
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Liitettäviä osia ei saa sovitusvaiheessakaan kiinnittää toisiinsa 

hitsaamalla, ellei sitä ole esitetty suunnitelmassa tai siitä muuten 

sovi ta. 

Ellei rakennesuunnitelmassa tai luvun 5 mukaan laadittavassa pinta-

käsittelysuunnitelmassa muuta vaadita, on liitospinnat tavallisessa 

ruuviliitoksessa pinnoitettava tarkoitukseen soveltuvalla sinkkipöly-

maalilla. Maalikerroksen nimellispaksuuden tulee olla vähintään 60 

pm. Sinkkipölymaalia on käytettävä myös silloin, kun rakenne on tehty 

säänkestävästä teräksestä tai varsinaisessa pinnoiteyhdistelmässä on 

muuntyyppinen pohjamaali. Liitospinnat voivat olla myös ruisku- tai 

kuumasinkittyjä. 

Osia yhteen liitettäessä tulee liitospiritojen olla kuivat ja puhtaat 

sekä pinnoitteen kovettunut. Purseet ja jäysteet sekä muut epätasai-

suudet on poistettava, ennen pinnoitusta. 

Liitososien 	huolellinen 	sovitus 	on 	tärkeätä 	sekä 

liitoksen toiminnan että sen korroosionkestävyyden 

takia. 

Täytelevyjen paksuus on rajoitettu, koska ne vähentävät 

liitoksen jäykkyyttä ja lujuutta. Jos täytelevyjen 

paksuus nousee yli e.m. 6 mm, on liitoksen mitoitusta 

tarki stettava. 

Ruuvi- tai niittiliitoksin koottu rakenne voi olla 

sellaista terästä, joka ei ole hitsattavaa. Pienet 

erilliset silloitushitsit eivät ole hitsattavassakaan 

teräksessä suotavia, joten hitsauskiinnitys vaatii aina 

tapauskohtaisen harkinnan. Lopullisessa liitoksessa ei 

hitsisauma voi tulla kysymykseen. 

3.63 	Reikien viimeistely 

Ellei suunnitelmassa muuta vaadita, on tavallisen ruuviliitoksen 

vapaareiät tehtävä standardissa SFS 3898 määritellyn keskisarjan 
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mukaan. Ellei ruuvin kannan puolella käytetä aluslaattaa, on reiän 

reuna viistettävä ruuvin kannan ja varren välistä pyöristystä vastaa-

vasti. Liitososien kokoamisen jälkeen ei rei'issä saa ilmetä 1 mm 

suurempia portaita ja ruuvien pitää mennä pakottamatta paikoilleen. 

Tarvittaessa saa tavallisen ruuviliitoksen reikien yhteensopivuutta 

parantaa poraamalla tai kalvamalla siten, että vapaa reikä suurenee 

enintään 1 mm. 

Niittiliitoksen vapaareiän halkaisijan tulee olla 1 mm raakaniitin 

varren halkaisijaa suurempi, jos yhteenliitettävien osien kokonais-

paksuus on enintään 4,5 d. Paksummissa liitoksissa on käytettävä 

pienempää vapaareikää. 

Niitin reiät viimeistellään kalvamalla siten, että yhteen puriste-

tussa liitoksessa reiän pinnassa ei ole havaittavaa porrastusta 

liitososien välillä. Reiät saadaan myös porata lopulliseen mittaansa, 

jos vastaava työntulos saavutetaan. 

Soviteruuviliitoksen vapaarelät saavat olla enintään 0,3 mm ruuvin 

vartta väljempiä. Ne on viimeisteltävä kuten niitin reiät. Käytet-

täessä kuumasinkittyjä soviteruuveja, joissa pinnoitteen paksuus on 

60.. .90 lim, on vapaareiän oltava vähintään 0,15 mm. 

Tavallisen ruuviliitoksen relät saa porata täyteen 

mittaansa ennen liitososien yhteensovittamista edel-

lyttäen, että reikien kohdistustarkkuus saavutetaan. 

Niitti- ja soviteruuviliitosten reiät tehdään osaval-

mistusvaiheessa helkaisijaltaan vähintään 3 m nimel-

lismittaa pienemmiksi. Lopulliseen mittaansa ne suuren-

netaan sen jälkeen, kun liitososat on koeasennus- tai 

asennusvaiheessa sovitettu lopulliseen asentoonsa ja 

puri stettu lii kkumattomasti vastakkain. 

3.64 	Ruuvien kiristäminen 

Ruuvit kiristetään muttereita kiertämällä. Myös kannan puolelta saa 

kiristää, jos kannan alla on aluslaatta. Ellei suunnitelmassa muuta 
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vaadita, on ruuvit kiristettävä siten, että kierteistetyllä osalla 

jännityspoikkipinnalle laskettu jännitys on n. 50 % ruuvin myötöjän-

nityksestä ja että kaikissa ruuveissa on sama kiristysaste. 

Jos suunnitelmassa asetetaan kiristykselle tarkkuusvaatimuksia, on 

mutterit vahattava mehiläisvahalla tai muulla tarkoitukseen soveltu-

valla vahalla ja määritettävä kokeellisesti kiristysvääntömomentin ja 

esijännitysvoiman välinen yhteys. Muuten saadaan käyttää taulukossa 

3.1 annettuja vääntömomentin arvoja. 

Kiristämisen yhteydessä on tarkistettava, että mutteri ja ruuvin 

kanta liittyvät tasaisesti alustaansa. 

Kiristämisen jälkeen on mutterit varmistettava lysmistämällä tai 

muulla luotettavalla tavalla siten, että liitos ei pääse löystymään. 

Hitsausta ei saa käyttää. 

Ruuvin jännitys voidaan määrittää kiristysvääntömomen-

tin avulla, kun vääntökitkakerroin tunnetaan. 

Taulukossa 3.1 on annettu ohjearvot lujuusluokan 8.8 

ruuveille. Vääntömomentin arvot edellyttävät, että 

ruuvien ja muttereiden kierteet ovat kevyesti öljytty-

jä. Mehiläisvahalla käsitellyille kierteille (vrt. 

3.71) kiristysvääntömomentti on puolet taulukon arvos-

ta, ellei sitä tarkemmin tutkita. Lujuusluokan 5.8 

ruuveille käytetään 0,6-kertaisia arvoja. Lujuusluokan 

10.9 ruuveille lukuarvot kerrotaan 1.4:llä. 

Taulukko 3.1. Lujuusluokan 	8.8 ruuvien kiristäminen 

tavallisessa ruuviliitoksessa. Kierteet 

kevyesti äljytyt. 

Nimel lis- 
halkaisija 

mm 

Esijännitys- 
voima 

kN 

Kiristysvääntö-
momentti 

Nm 

12 27 65 
16 50 160 
18 61 221 
20 78 314 
22 97 427 
24 112 542 
27 147 793 
30 179 1077 
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Jotta liitoksissa, joissa on useita ruuveja tai liitos- 

osia joudutaan pakottamaan, saavutetaan tasainen kiris-

tysaste, on suotavaa, että kiristys tehdään kandessa 

vaiheessa ruuviryhmän keskeltä aloittaen. 

Tasainen ja riittävä kiristys voidaan varmistaa kiertä-

mällä edellisen lisäksi muttereita ruuvin varren 

suhteen 600.  Vrt. 3.75. 

3.65 	Niittaaminen 

Niitti on ennen reikään panoa puhdistettava kuonasta ja hehkusiruis-

ta. Reikään pantaessa on nhitin varren oltava vaalean punahehkuinen 

ja kannan vähintään tumman punahehkuinen. Niittejä ei saa liikaa 

kuumentamal 1 a pol ttaa. 

Niittaus on suoritettava koneellisesti, ellei muusta sovita. 

Nihtinkannan ympärille perusaineeseen ei saa muodostua mainittavia 

jälkiä. Syntyneet purseet on poistettava. 

Valmiin niitin vasaroiminen ja työstö on kiellettyä tummaa punahehkua 

alemmassa lämpötilassa. 

Niittauspuristinta käytettäessä on paineen annettava vaikuttaa niin 

kauan kuin kanta on huomattavasti punahehkuinen. 

Irtonaiset tai muuten virheelliset niitit on korvattava uusilla. 

Vanhaa niittiä poistettaessa on varottava vahingohttamasta nihtin-

reikää. Valvojan luvalla saa mandollisesti vahingoittuneen niitin-

reiän suurentaa. 

Vapaisiin niitinreikiin on niittauksen ajaksi sovitettava riittävä 

määrä johtokaroja sekä kiinnitysruuveja tai puristimia. Hitsauskiin-

nitystä ei tällaiseen tarkoitukseen saa käyttää. Rakenneosat on 

pidettävä liikkumattomina lujalla alustalla. 



- 53 - 

Pitkien niittirivien nhittaus aloitetaan rivin keskeltä. Vierekkäl-

sissä riveissä ei minkään rivin nhittaus saa mennä huomattavasti 

edelle muita. 

Paikoissa, joissa riittävän hyvän niittaustuloksen saavuttaminen on 

vaikeaa, saa niittiliitoksen korvata soviteruuviliitoksella edellyt-

täen, että asia käsitellään suunnitelman muutoksena. 

Jos niitaukseen käytettävien laitteiden kunto tai 

niittaajien ammattitaito antavat aihetta, pitää työn 

laatutaso varmistaa menetelmäkokeella. Koekappaleista 

tehty niittiliitos halkaistaan sahaamalla niittien 

keskeltä ja leikkauspinnat hiotaan. Niittien tulee olla 

jännitettyjä, niiden varressa ja kannoissa ei saa olla 

säröjä ja varren tulee täyttää reikä tiiviisti. 

	

3.66 	Liitoksen viimeistely 

Ruuvi- ja niittiliitosten raot tiivistetään pinnoitteeseen soveltu-

valla kitillä, ellei pintakäsittelysuunnitelmassa vaadita muita 

toimenpiteitä. Kittaus saadaan tehdä vasta tarkastuksen jälkeen. 

Niittiliitoksesta poistetaan purseet kantojen ympäriltä perusainetta 

vahi ngoi ttamatta. 

	

3.67 	Tarkastaminen 

Ruuvi- ja niittiliitosten tarkastaminen on suoritettava työvaiheit-

tain siten, että laatutaso saadaan varmistettua. 

Osien yhteensopivuus ja täytteiden tarve on tarkastettava 100 %:sti 

ennen pinnoitusta. Reikien koko ja yhteensopivuus on tarkastettava, 

ennenkuin liittimet kiristetään. Soviteruuvien sovitustarkkuus on 

tarkastettava ruuvi kohtai sesti 
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Ruuvien kireys tarkastetaan pistokokein, jolloin n. 10 % ruuveista 

tarkastetaan. Mutteria kierretään auki n. 1/6 kierrosta. Kierrettäes-

sä kiinni alkuperäiseen asentoon tulee saavuttaa vaadittu vääntömo-

mentti. Tarkastuksesta voidaan kuitenkin luopua tai pienentää sen 

laajuutta, jos valvoja toteaa, että kiristettäessä on käytetty 

sellaista menetelmää, että liitoksen kiristys on tullut määrältään ja 

tasaisuudeltaan varmistetuksi. Näin voidaan menetellä mm., jos loppu- 

kiristys on tehty vääntökuiman perusteella ja kulmat on merkitty. 

Kaikki niitit tarkastetaan. Niiden kireys kokeillaan lyömällä vasa-

ralla niitin kantaan ja tunnustelemalla sormella, liikkuuko se. 

Löysät niitit on poistettava ja uusittava. Hylkäämisen syitä ovat 

myös vajaa ja epäkeskeinen kanta. 

	

3.7 	K i t k a 1 1 1 t o k s e t 

	

3.71 	Yleistä 

Kitkaliitoksessa voimat siirtyvät liitospintojen kitkan avulla. 

Kitkaliitosten esijännittämiseen on käytettävä suunnitelmassa määri-

teltyjä liittimiä. Niiden kelpoisuus on todettava kohdassa 2.43 

esitettyjen periaatteiden mukaisesti. 

Jos valmistaja haluaa käyttää suunnitelmassa esitettyjen liittimien 

tilalla muita liittimiä, on hänen hankittava selvitys niiden luotet-

tavuudesta ja kelpoisuudesta. Liitintyypin muuttaminen edellyttää 

aina suunnitelman muuttamista. 

Kitkan pienentämiseksi on mutterit ja tarvittaessa myös ruuvit ja 

aluslaatat vahattava tai käsiteltävä muulla myös pintakäsittelyyn 

soveltuvalla tavalla. Toimitustilassa olevia tai öljyttyjä tarvikkei-

ta saadaan käyttää vain poikkeustapauksessa valvojan luvalla edellyt-

täen aina, että seuraavassa kappaleessa selostetut vääntömomentti-

kokeet suoritetaan. 
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Koska kitkaliitoksen ruuvit esikiristetään vääntömomentin perusteel-

la, on toimituserälle suoritettava kokeet, joissa mitataan esijänni-

tysvoiman ja kiristysvääntömomentin välinen yhteys. Koetulosten 

perusteella on määritettävä hajonta huomioon ottaen sellaiset kiris-

tysvääntömomentin arvot, joilla vaadittu esijännitysvoima saavute-

taan. Sen jälkeen kun valmistajalla on riittävästi luotettavaa tietoa 

kitkakertoimesta, voidaan hankekohtaisista kokeista valvojan luvalla 

luopua. 

Liitintarvikkeiden käsittely ja varastointi on järjestettävä siten, 

että ne eivät pääse likaantumisen, korroosion tai muun syyn takia 

menettämään käyttökelpoisuuttaan. 

Ruuvit, mutterit ja aluslaatat on säilytettävä asentamiseen saakka 

tarkalleen siinä tilassa, jossa kiristysvääntömomenttikokeet on 

suon tettu. 

Yleensä suunnitelmat edellyttävät, 	että liittiminä 

käytetään DIN 6914 mukaisia ruuveja sekä vastaavia 

muttereita (DIN 6915) ja aluslaattoja (esim. DI'J 6916). 

Muita mandollisia liitintyyppejä voivat olla mm. muun 

standardin mukaiset ruuvit ja lukkorengaspultit. Suun-

nitelman muutoksen lisäksi niiden käyttöönottoon voi 

liittyä myös tyyppihyväksyntää vastaavia toimenpitei-

tä. 

Toimitustilassa ruuvien kitkaominaisuudet vaihtelevat 

niin paljon, että vaaditun esikiristyksen saavuttaminen 

voi olla epävarmaa ja lopullinen liitoksen esijännitys 

voi siten jäädä myös epävarmaksi. 

Ruotsissa suoritetuissa kokeissa on parhaat tulokset 

saavutettu mehiläisvahalla. Riittää kun mutterit upote-

taan sulaan vahaan. Eräillä juoksevilla kiilloitus-

vahoilla on myös saavutettu hyviä tuloksia, kun ruuvin 

kierteet on myös käsitelty. 
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Tutkimusten perusteella voidaan odottaa, että vahauk-

sella päästään niin tasalaatuisiin kitkaominaisuuksiin, 

että toimituseräkohtaiset kokeet tulevat tarpeettomik-

si 

	

3.72 	Reiät 

Ellei suunnitelmassa ole muuta esitetty, ovat ruuvien vapaareiät 

standardissa SFS 3898 määritellyn keskisarjan mukaisia. Reiät on 

kohdistettava siten, että ruuvit menevät pakottamatta paikoilleen. 

Valvoja voi tapauskohtaisesti antaa luvan reikien vähäiseen avartami-

seen. 

Muiden liitintyyppien mandollisesti reiän koolle asettamat, tiukemmat 

vaatimukset on otettava reikiä viimeisteltäessä ja sovitettaessa 

huomioon. 

Jos kitkaliitosten reiät porataan koeasennus- tai asennusvaiheessa, 

siten, että liitos-osat ovat tarkasti paikoillaan, tehdään ne enin-

tään 1 mm ruuvin halkaisijaa suuremmiksi, ellei toiminnallisista 

syistä muuta johdu. 

Porattaessa tai kalvettaessa ei porausnestettä saa päästää valmiiksi 

käsitellyille liitoksen kitkapinnoille. Porauslastut ja -purseet on 

poistettava liitoksesta. Reiän reuna on kannan puolelta viistettävä 

n. 1,5 x 1,5 mm, ellei kannan alla käytetä aluslaattaa. 

	

3.73 	Liitososien sovittaminen 

Liitoksen yhteenliitettävien teräsosien keskinäiset kosketuspinnat on 

saatettava aukottomaan, tiiviiseen kosketukseen toistensa kanssa koko 

liitoksen alueella. Liitos on muotoiltava siten, ettei ruuvien esi-

jännitysvoimaa tarvitse osittainkaan käyttää tiiviin kosketuksen 

aikaansaamiseksi. 

Jos keskenään jatkettavien levyjen paksuudet poikkeavat toisistaan, 

on paksumman levyn pää työstettävä jatkoksen kohdalla ohueman levyn 
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paksuiseksi kuvan 3:4 kohdan "a" osoittamalla tavalla. Työstämisen 

tulee tapahtua ennen liitoksen pintakäsittelyä. Jatkoslevy on taivu-

tettava pysyvästi siten, että liitospinnat asettuvat tiiviisti 

vastakkain. Taivutuksessa saadaan käyttää paikallista kuumennusta. 

(Vrt. 3.24) 

Jos edellä mainittu paksuusero At = t 1  - t 2  ^ 2 mm, on käytettävä 

tarkkaan sovitettua, molemmin puolin muiden kitkapintojen kanssa 

samalla tavalla pintakäsiteltyä täytettä, jonka on oltava laadultaan 

samanlaista tai lujempaa kuin liitoksen teräsosat. 

1__Iiiu1Nc. 
a:tyostetaän 	 b:käytetään täytettä, 

jOSt 2mm 

Kuva 3:4 Kitkaliitoksen sovitus. 

Kitkaliitosten sovitustarkkuus on otettava huomioon mm. osien valmis-

tustarkkuudessa sekä hitsausjärjestystä ja kokoonpanoa suunniteltaes-

sa. 

Liittimien esijännitysvoiman käyttäminen liitososien 

pakottamiseen aiheuttaa liitoksen muodosta ja osien 

jäykkyydestä riippuvan vähennyksen kitkavoimaan ja sitä 

kautta liitoksen lujuuteen. Avoimet raot lisäävät myös 

korroosion vaaraa. 

3.74 	Liitospintojen käsittely 

Ellei suunnitelmassa aseteta liitospintojen esikäsittelylle muita 

vaatimuksia, on ne suihkupuhdistettava kohdassa 5.32 annettuja ohjei-

ta noudattaen. Teräskuulapuhalluksella puhdistetut pinnat on käsi-

teltävä hiekkapuhalluksella riittävän kitkakertoimen aikaansaamisek-

si. Puhdistusaste on vähintään Sa2,5. Puhallushiekan raekoon tulee 
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olla noin 1.. .1,5 mm ja ilmanpaineen vähintään 7 baaria. Tavoitteena 

on terävämuotoinen profiili, jonka syvyys on 30...40 jim. 

Hiekkapuhalletut pinnat pinnoitetaan sinkkisilikaattimaalilla siten, 

että saadaan tasainen yhtenäinen maalikerros, jonka nimellispaksuus 

on 20.. .40 jim. Maalissa tulee olla metallista sinkkiä vähintään 80 

paino-%. (Vrt. 5.34 ja 5.35) 

Muiden käsittelytapojen soveltuvuus on osoitettava luotettavilla 

tutkimustuloksilla tai työn yhteydessä suoritettavilla menetelmä- 

kokeilla, joissa määritetään kitkakerroin. 

Liitospinnat eivät saa asennettaessa olla ruosteessa eikä niillä saa 

olla mitään kitkaa pienentävää likaa tai muuta haitallista ainetta. 

Ne on käsittelyn jälkeen suojattava siten, että sinkkisuoloja ja 

ruostetta ei pääse muodostumaan eikä suojausaineista tule kitkaa 

heikentäviä vaikutuksia. 

Jos liitospintojen kitkakerroin määritetään menetelmä- 

kokeilla, tulee koesarjojen olla riittävän laajoja, 

jotta hajonta voidaan myös määrittää. Liitoksen esijän-

nitysvoima pitää määrittää tarkasti tai käyttää kiris-

tykseen samoja ruuveja ja menetelmiä kuin varsinaisessa 

työssä. Liitospintojen säilytysaika ja -olosuhteet ovat 

myös tärkeitä tekijöitä. 

3.75 	Liittimien kiristäminen 

Ellei suunnitelmassa ole annettu muita ohjeita tai tapauskohtaisesti 

muuta menettelyä harkita työntuloksen kannalta edullisemmaksi, kiris-

tetään kitkaliitoksen ruuvit seuraavasti: 

Ensin e s 1 k i r i s t e t ä ä n keskeltä alkaen liitoksen kaikki 

ruuvit siten, että saavutetaan n. 62 % suunnitteluperusteena käyte-

tystä esijännitysvoimasta. (Taulukko 3.3). Ensimmäisessä vaiheessa 

kiristetään joka toinen ruuvi e.m. tiukkuuteen, seuraavaksi loput ja 

kolmannessa vaiheessa tarkistetaan, että kaikissa on sama kireys. 
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Kiristyksen saa mitata momenttiavaimella, jolloin on saavutettava 

taulukossa 3.2 esitetyt esijännitysvoiman arvot. Vääntömomentin ja 

esijännitysvoiman yhteyden tulee perustua luotettaviin koetuloksiin. 

Taulukko 3.2. Ruuvien esijännitysvoima esikiristyksessä kN. 

Ruuvin 

koko 

Lujuusluokka 

10.9 

Lujuusluokka 

8.8 

M12 38 27 

M16 70 50 

M20 110 78 

M24 158 112 

M27 207 147 

M30 252 179 

Esikiristyksen jälkeen ruuvit jännitetään kiertämällä mutteria tai 

kantaa siten, että mutteri kiertyy ruuvin varren suhteen kulman 

120° . 

Terävät viivot 
esim. vedenkestävällä 
tussilla 

tvlerkinnät esikirstyksen jälkeen 

Ruuvin varsi 
	

Ruuvin varsi 
ei ole kiertynyt 
	

on kiertynyt 

Merkinnät lopullisen kiristyksen jälkeen 

Kuva 3:5. Kiertokulman merkinnät. 



II 

Oikean kiertokulman määrittämistä varten pitää ruuvin 

päähän ja mutteriin merkitä kohdistusviivat kiertokulman 

mukaan. Jännitettäessä viivat käännetään kohdakkain. 

Kuvassa 3:5 on esitetty soveltuva merkintätapa. 

Muita kiristysmenetelmiä käytettäessä on tavoitteeksi 

asetettava suunnitteluperusteina käytettävät esijännitys-

voimat, jotka on esitetty taulukossa 3.3. 

Taulukko 3.3. Ruuvien suunnitteluperusteina käytetyt esi-

jännitysvoimat P kN. (0,8 	00,2 

Ruuvin 

koko 

Lujuusluokka 

10.9 

Lujuusluokka 

8.8 

M12 60,9 43,1 

M16 113,0 80,4 

M20 176,4 125,4 

M24 254,1 180,7 

M27 330,5 235,0 

M30 403,4 287,2 

Sellaiset ruuvit, joissa esijännitysvoima on havaitta-

vissa erikoismekanismin perusteella sekä muun tyyppiset 

liittimet kiristetään valmistajan ohjeiden mukaan. Ohjei-

den tulee perustua luotettavaan koetulosaineistoon, jossa 

kiristettäessä saavutettava esijännitysvoima on selvitet-

ty. 

3.76 	Tarkastaminen 

Tarkastuksin on työvaiheittain varmistettava, että kitkaliitos on 

oikein tehty. Valmiit liitokset tarkastetaan lisäksi pistokokein. 

Tarkastuksesta on tarvittaessa laadittava suunnitelma. Teräsosia yhteen 

liitettäessä on tarkastettava, että liitospinnat ovat kohdan 3.74 edel-

lyttämässä kunnossa. 
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Liitoksen kokoamisen jälkeen on vielä varmistauduttava, että käytetyt 

ruuvit, mutterit ja aluslevyt ovat suunnitelman mukaiset ja täyttävät 

määräysten asettamat rakenteelliset vaatimukset. Ruuvien esikiristyk-

sen jälkeen on tarkastettava, että liitososien kosketuspinnat ovat 

aukottomasti tiiviisti kiinni toisissaan, ja että mutterien asennot on 

selvästi merkitty. 

Lopullinen kiristys tarkastetaan toteamalla jokaisesta ruuvista, että 

kiertokulmaa osoittavat merkit ovat kohdakkain. 

Muut kuin kiertokulman perusteella jännitetyt ruuvit ja muut liittimet 

on tarkastettava menetelmään soveltuvalla tavalla ja tarkastuksesta on 

laadittava pöytäkirja. 

Jännitetyt ruuvit pitää tarkastaa pian kiristämisen 

jälkeen, jotta kohdassa 3.77 tarkoitetun tiivistämisen 

jälkeen ei ruuveja tarvitse irroittaa. 

3.77 	Liitoksen viimeistely 

Kaikki raot liitososien välissä ja ympärillä sekä liittimien eri osien 

ja perusaineen välissä on tiivistettävä siten, että kosteus ei pääse 

tunkeutumaan liitososien väliin. Tiivistäminen on tehtävä, ennenkuin 

rakenneosat siirretään olosuhteisiin, joissa korroosio voi alkaa, jos 

liitospintoja ei ole pinnoitettu. 

Tiivistämiseen on käytettävä sellaisia pohjamaaleja ja kittejä, jotka 

soveltuvat rakenteen pinnoitussysteemiin. (Vrt. luku 5.) 

Hyvin sovitetut liitokset voidaan tiivistää sivelemällä 

niihin pohjamaalia. Avoimet raot esim. jatkettujen levy-

jen päiden välissä on täytettävä kitillä. On suotavaa, 

että kittaus suoritetaan pohja- tai välimaalauksen 

jälkeen. Tarkoitukseen soveltuu esim. liuotinvapaa 

kitti 
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Jos liitosta, ruuvin kannat ja mutterit mukaanlukien, ei 

voida puhdistaa lopullisen pinnoiteyhdistelmän edellyt-

tämällä tavalla tai olosuhteet estävät lopullisen 

maalaamisen, voidaan liitos tiivistää väliaikaisesti 

esim. alkydimaalilla, joka poistetaan kokonaan lopulli-

sen pintakäsittelyn yhteydessä. 

Poistettaessa rasvaa ruuveista ja muttereista ei liuo-

tinta saa käyttää niin runsaasti, että sitä tunkeutuu 

1 iitospintojen väliin. 

	

3.8 	Kokoonpano 

	

3.81 	Yleistä 

Kokoonpanojärjestys on suunniteltava sellaiseksi, että kaikki osat 

voidaan sovittaa paikoilleen ja että liitokset voidaan valmistaa niitä 

koskevien laatuvaatimusten mukaisesti. Ellei rakennesuunnitelma anna 

tähän mandollisuutta, on valmistajan pyydettävä suunnitelman muutosta 

tai sovittava k.o. tapauksessa noudatettavista laatuvaatimuksista. 

Kokoonpanossa on tarvittaessa käytettävä apulaitteita osien paikoil-

laan pitämiseksi ja rakenteen oikean muodon varmistamiseksi. Apulait-

teilla on myös varmistettava hitsaustyön onnistuminen. 

Alusrakenteiden sijainti- ja mittapoikkeamat on otettava teräsraken-

teen kokoonpanossa huomioon. 

Liitosten paikkojen muuttaminen ja niiden lukumäärän 

lisääminen tai vähentäminen ovat mm. sellaisia seikkoja, 

joita valmistaja voi harkita kokoonpanosuunnitelmaa 

laatiessaan. Myös liitostavan muuttaminen saattaa tulla 

kysymykseen. 

Hitsauksessa tulee tarpeen vaatiessa käyttää sellaisia 

laitteita, joilla hitsattava kappale voidaan kääntää 

hitsaustyön onnistumisen kannalta edullisempaan asen- 
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3.82 
	

Mittaus 

toon, ja joilla liitettävät osat voidaan luotettavasti 

tukea sellaiseen asentoon, että lopputulos täyttää 

vaatimukset. 

Kokoonpanoon liittyvässä mittauksessa on otettava huomioon, että 

rakenteen mitat on annettu lämpötilassa +20 °C, ellei suunnitelmassa 

ole muuta ilmoitettu. Liitostavasta johtuvat muodonmuutokset on enna-

koitava kokoonpanomittoja asetettaessa. Muodonmuutosten vai kutukset 

saa eliminoida myös joko kokonaan tai osaksi työvaroilla edellyttäen 

kuitenkin, että kaikki rakenteille asetetut tarkkuusvaatimukset saavu-

tetaan. 

Jos mittaukset tehdään teräsmittanauhalla, jonka vakaus-

lämpötila on +20 °C, ei lämpötilakorjausta tarvitse 

suorittaa. Sen sijaan mittanauhan ominaiskorjaus saattaa 

yli 10 m pituuksilla olla muutaman millimetrin suuruus-

luokkaa. 

3.83 	Osien sovittaminen 

Osat on sovitettava toisiinsa siten, että kokoonpano- ja asennuslii-

tokset voidaan tehdä vaikeuksitta. Liitosten sovitus on otettava jo 

osien valmistustarkkuudessa huomioon. 

Ns. puskuliitokset on sovitettava siten, että liitospinnat ovat 

tiiviissä kosketuksessa. Paikallinen rako ( ^ 10 % liitoksen pituudes-

ta) liitospintojen välillä saa olla enintään 0,50 m. Leikkauspinnat 

on työstettävä ja vaissauspinnat tasoitettava hiomalla. Sovitus on 

tarkastettava, ennenkuin mandollinen tiivistyshitsi hitsataan. 

Asennusliitosten yhteensopivuus pitää mandollisuuksien mukaan varmis-

taa sovittamalla lohkojen päät yhteen, vaikka koko siltaa ei voitaisi-

kaan koeasentaa. 



3.84 	Väliaikaiset kiinnitykset 

Osat on kokoonpanovaiheessa väliaikaisesti kiinnitettävä siten, että 

rakenteen lujuusominaisuudet eivät heikkene eikä sen käyttökelpoisuus 

muutenkaan huonone. Väsytyskuormitettuihin rakenteisiin ei yleensä saa 

tehdä mitään rakennesuunnitelmaan kuulumattomia reikiä eikä hitsejä. 

Jos niitä ei voida välttää, on niiden tekeminen käsiteltävä aina suun-

nitelman muutoksena. Staattisesti kuormitettuihin rakenteisiin saa 

tehdä ylimääräisiä kiinnityshitsejä valvojan luvalla edellyttäen, että 

ne on käsitelty hitsaussuunnitelmassa. Tällaiset hitsit on poistettava 

hiomal]a perusaineen tasoon. Myös staattisesti kuormitettuihin raken-

teisiin on lisäreikien tekeminen käsiteltävä suunnitelman muutoksena. 

Ruuveilla ja niiteillä koottavissa rakenteissa ei saa käyttää hitsat-

tuja kiinnikkeitä, ellei sitä ole rakennesuunnite]massa mainittu tai 

asiasta muuten sovita. 

Pienetkin hitsit heikentävät perusaineen väsytys]ujuut-

ta. Myös staattisesti kuormitetut rakenteet heikentyvät. 

Erikoisesti pienet hitsit lisäävät rakenteen alttiutta 

haurasmurtumaan. Tätä vaikutusta ei voida poistaa 

h i oma]] a. 

Vä]iaikaisten kiinnikkeiden hitsaus saattaa vaatia esi-

lämmitystä, vaikka kokoonpanohitsit eivät vaatisikaan. 

Kiinnikkeitä ei yleensä saa hitsata laippoihin eikä 

missään tapauksessa laipan reunaan. Suositeltavia paik-

koja ovat jäykisteet ja uuma vähintään 150 mm etäisyy-

de]]ä ]aipasta. 

Asennuslohkoihin voidaan kiinnittää nostokorvakkeita ja 

muita kiinnikkeitä myös siten, että nämä sijoitetaan 

ulkonäön kannalta haitattomiin paikkoihin ja jätetään 

paikoilleen. Ne tulee silloin viimeistellä pintakäsitte-

ly huomioon ottaen. 
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3.85 	Liitosten tekeminen 

Liitoksia koskevat ohjeet on annettu kohdissa 3.4, 3.6 ja 3.7. 

Liitokset on tehtävä siinä järjestyksessä, että rakenteen jännitystila 

ja muoto saadaan oikeaksi. 

Jos kitkaliitoksessa on suunnitelman mukaisesti hitsisaumoja, on 

hitsaus suoritettava ennen liittimien kiristämistä. Muutoin ei ruuvi-, 

niitti- ja kitkaliitosten osia saa väliaikaisestikaan kiinnittää 

hitsaamalla. 

Tukijäykisteet ja vastaavat rakenneosat on hitsattava siten, että 

hitsien kutistuminen ei avaa rakoa kosketuspintojen välille. Vastaa-

vasti on työjärjestyksellä estettävä, että hitsaussaumojen kutistu-

misvoimat eivät pääse vaikuttamaan kitkaliitosten esijännitysvoimaan 

pienentävästi. 

Kokoonpanoliitoksia tehtäessä on tarkastukset suoritettava työvaiheit-

tain siten, että työn laatutaso voidaan varmistaa. 

	

3.86 	Koeasennus 

Jos sovitustyö asennuksen yhteydessä ei ole aikataulun, vallitsevien 

olosuhteiden, vaadittavan tarkkuuden tai muun syyn takia mandollista 

taikka tarkoituksenmukaista, on asennusosat koottava rakenteiksi tai 

yhtenäisiksi rakenneosiksi ennen asennusta siten, että yhteensopivuus 

voidaan varmistaa. Koeasennus voidaan korvata myös luotettavilla 

mittauksil la. 

Koeasennuksessa on rakenne yleensä tuettava lähes jännityksettömään 

tilaan, ellei rakennesuunnitelmassa ole annettu mittoja ja muotoa 

muussa kuormitustilassa. Jos jännityksetöntä tilaa ei voida järjestää, 

on rakenteen muodonmuutokset määritettävä koeasennuksen eri vaiheissa 

ja otettava ne huomioon asennusosia toisiinsa sovitettaessa. 



•1 

Koeasennuksessa on asennusliitokset valmisteltava siten, että ne 

menevät asennettaessa työstämättä paikoilleen. Liitoksiin, joissa on 

liitostavasta johtuvaa väljyyttä tai muuta liikuntavaraa, on tehtävä 

kohdistusmerkit oikean asennon varmistamiseksi. 

Koeasennuksessa on mittauksin varmistettava, että rakenne täyttää 

toleranssivaatimukset. Mittauksista on laadittava pöytäkirjat, joihin 

poikkeamat teoreettisista mitoista merkitään. 

Koeasennus edesauttaa asennustyön onnistumista. 

Koeasennus voidaan suorittaa myös osissa ja siten,että 

vain tärkeimmät tai monimutkaisimmat asennusosat koe- 

asennetaan. Esim. ristikko- ja kaarikannattimet voidaan 

koeasentaa vaakatasossa, jolloin myös jännityksetön 

muoto on helppo saavuttaa. 

	

3.9 	Siirrot, 	kuljetus ja varastointi 

	

3.91 	Yleistä 

Siirrot ja kuljetus on suunniteltava jo ennen valmistuksen aloittamis-

ta. Tarpeen vaatiessa on valmistajan esitettävä muutosta rakenteen 

jaossa kuljetus- ja asennusosiin. 

Valmistajan on myös selvitettävä, tarvitaanko rakenneosien kuljetus- 

aikaisen vakavuuden varmistamiseksi tai pysyvien muodonmuutosten estä-

miseksi lisäjäykisteitä tai muita toimenpiteitä. 

Edelleen on harkittava, tarvitaanko nostolenkkejä tai -korvakkeita, 

jotka on kiinnitettävä jo valmistusvaiheessa. Näiden sijoituksessa ja 

kiinnittämisessä on otettava kohdassa 3.84 annetut ohjeet huomioon. 

Kuljetuksia suunniteltaessa on selvitettävä niihin tarvittavat luvat 

sekä hankittava ne hyvissä ajoin ennen kuljetukseen ryhtymistä. 
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Rakennesuunnitelmassa esitettyä jakoa kuljetus- ja asen-

nusosiin harkittaessa ei ole voitu ottaa huomioon val-

mistuspaikan sijainnista ja kulkuyhteyksistä eikä käy-

tettävissä olevasta kuljetuskalustosta johtuvia seikko-

ja. Se on myös saatettu jättää kokonaan valmistajan 

suunnitel tavaksi. 

	

3.92 	Nostot 

Nostokohdat ja -kiinnikkeet on suunniteltava siten, että rakenteisiin 

ei synny haitallisia jännityksiä tai muodonmuutoksia. Nostoissa 

vaikuttavat sysäykset on otettava rasituksissa huomioon. 

Nostossa ei saa käyttää sellaisia tarraimia tai muita apulaitteita, 

jotka aiheuttavat paikallisia vääntymiä tai pintavikoja. Myös pinnoit-

teen vaurioituminen on mandollisuuksien mukaan estettävä. 

Varottavia seikkoja ovat mm. hoikkien levypalkkien 

kiepahtaminen, puristusrasitusten syntyminen kaari- ja 

ristikkorakenteiden vetosauvoihin, jolloin ne helposti 

nurjahtavat, sekä laipan reunojen vääntyminen. 

Pinnoitettujen osien käsittelyä ajatellen olisi usein 

eduksi kiinnittää asennusosiin nostolenkit tai vastaavat 

kiinnikkeet siten, että ne voivat jäädä paikoilleen. 

(Vrt. 3.84) 

	

3.93 	Tuenta varastoon ja ajoneuvoon 

Tuenta varastoon ja ajoneuvoon on tehtävä siten, että rakenteet eivät 

menetä vakavuuttaan tai vaurioidu muulla tavalla. Tuentaa suunnitel-

taessa on otettava huomioon alustan liikkeet sekä kaikki rakenteisiin 

kohdistuvat kuormat. Rakenteisiin ei saa ilman lupaa tehdä reikiä tai 

hitsata kiinnikkeitä kuljetuksen aikaista tuentaa varten. (Vrt. 3.84). 

Pinnoitteen vauriot on myös estettävä. 



Terässiltojen rakenneosat ovat yleensä niin jäykki'ä, 

että varastoinnin ja kuljetuksen aikainen tuenta ei 

vaadi mitään erikoistoimenpiteitä. Tuet tulee sijoittaa 

jäykisteiden kohdille paikallisten muodonmuutosten 

välttämiseksi. 

Kuljetuksen aikana rakenteisiin kohdistuu oman painon 

lisäksi tuulikuorma sekä vaaka- ja pystysuoria hitaus- 

voimia. Vaikka teräsrakenteet yleensä kestävät nämä 

rasitukset, voivat ne vaurioitua kaatuessaan 

kiinnikkeiden pettäessä. 

Varastoinnin aikana voi tulla kysymykseen tukiehtojen 

muuttuminen alustan routimisen tai teräsrakenteen epä-

tasaisen lämpötilan muutoksen takia. 

Tuenta varastoinnin ja kuljetuksen aikana kannattaa jo 

kustannussyistä järjestää siten, että pinnoite kärsii 

mandollisimman vähän. 

3.94 	Suojaaminen 

Rakenteet ja rakenneosat on suojattava varastoinnin ja kuljetuksen 

ajaksi siten, että niiden ominaisuudet eivät pääse korjaamattomalla 

tavalla huononemaan. 

Veden ja jään kerääntyminen koteloihin tai liitoksiin siten, että 

siitä aiheutuu korroosion tai halkeamisen vaara, on luotettavasti 

estettävä. 

Suojaamisessa on otettava tarkasti pintakäsittelysuunnitelman asetta-

mat vaatimukset huomioon. 

Jäätyvä vesi pystyy halkaisemaan paksutkin putket. 

Liitoksissa vesi ja lika ovat tehokas korroosion alku. 



Kuljetuksen aikana rakenneosat saattavat likaantua mm. 

pölystä, kurasta, suolasta ja bitumista. Rakenteen 

pinnoite voi olla myös sellainen, että se ei kestä 

vaurioittumatta likaantumista tai sitä ei voida puhdis-

taa niin perusteellisesti, että päälle tuleva pinnoitus 

onnistuisi moitteettomasti. Rakenteen muodolla on myös 

vaikutusta suojaustarpeeseen. Suurissa rakenteissa 

pitää liitokset ja muut vastaavat erikoisosat suojata 

riittävän tehokkaasti. 

	

4. 	ASENNUS 

	

4.1 	Y 1 e i s t ä 

	

4.11 	Työnjohto 

Asennustyöllä pitää olla vastuunalainen johtaja ja hänellä tarvit-

taessa varamies. Näiden tulee koulutuspohjan ja kokemuksen perusteel-

la ymmärtää asennettavan rakenteen käyttäytyminen eri työvaiheissa 

asennusmenetelmän edellyttämällä tarkkuudella, tuntea asennussuunni-

telma yksityiskohtaisesti sekä hallita työmenetelmät perusteellises-

ti 

Asennustyön johtajan tulee myös huolehtia siitä, että vaatimukset 

täyttävä asennussuunnitelma laaditaan riittävän ajoissa ja että se 

perustuu oikeisiin tietoihin asennuskalustosta, olosuhteista ja 

muista vaikuttavista seikoista. 

Asennustyön johtajaa koskee lisäksi soveltuvin osin se, mitä kohdassa 

3.11 on valmistajan työnjohdosta sanottu. 

	

4.12 	Työvoima 

Asennustyössä tulee käyttää tehtäviin nähden ammattitaitoisia ja 

mandollisuuksien mukaan kokeneita työntekijöitä. Hitsaajien pätevyy-

destä on voimassa, mitä kohdassa 3.12 on sanottu. 
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4.13 	Asennussuunnitelman laatua 

Asennussuunnitelman laatijalla tulee olla hyvä perehtyneisyys silto-

jen asentamiseen ja asentamisessa käytettävien koneiden ja laitteiden 

toimintaan. Hänellä tai häntä avustavalla suunnittelijalla, joka 

tekee asennussuunnittelussa mandollisesti tarvittavan rakennesuun-

nittelun ja lujuuslaskelmat, tulee olla hyvät teoreettiset tiedot ja 

kokemusta terässiltojen suunnittelusta. 

	

4.14 	Laadunvalvonta 

Asennustyön laadunvalvontaa koskevat samat vaatimukset, kuin mitä 

kohdassa 3.14 on valmistajan laadunvalvonnalle asetettu. 

	

4.15 	Asennustyön johtaminen 

Kohdassa 4.11 tarkoitetun vastaavan asennustyönjohtajan on järjestet-

tävä asennustyön johtaminen ja työhön osallistuvien henkilöiden 

opastus siten, että asennus sujuu hallitusti suunnitelmien mukaan ja 

että ennalta arvattaviin häiriötilanteisiin on varauduttu. Hänen 

itsensä tai pätevän varamiehensä tulee olla läsnä kaikissa kriitti-

sissä työvaiheissa ja aina tavoitettavissa niin kauan, kuin asennus-

vaihe kestää. 

Asennustyöhön osallistuvat henkilöt on opastettava tehtäviinsä siten, 

että kukin tuntee tarkasti oman tehtävänsä ja tietää riittävästi 

asennustyöstä kokonaisuutena. Myös valvojalle ja tämän apulaisille on 

annettava yksityiskohtainen informaatio ennen asennustyön aloittamis-

ta. 

On suotavaa, että asennustyöhön osallistuville henki-

löille järjestetään selostustilaisuus, jossa käydään 

työohjeet yksityiskohtaisesti läpi. Valvoja apulaisi-

neen voi olla tässä tilaisuudessa läsnä. 
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Tiedonkulku eri työpisteiden välillä tulee järjestää luotettavasti. 

Ainakin vaativimmissa asennustöissä tulee käyttää riittävää määrää 

radiopuhelimia, joiden toimintakyky on kokeilemalla varmistettava. 

Varakalustoa on oltava riittävästi. 

Asennussuunnitelman edellyttämät muodonmuutosten ja voimien mittaukset 

sekä muut havainnot on tehtävä luotettavasti. Työ saa edetä seuraavaan 

vaiheeseen vasta, kun asennustyön johtaja on käsitellyt edelliseen 

vaiheeseen liittyvät tarkkailutiedot ja antanut luvan jatkaa. Jos 

mittaustulokset eivät ole asennussuunnitelman mukaisia, on työn jatka-

misesta neuvoteltava valvojan kanssa. 

	

4.16 	Valmiustarkastukset 

Ennen asennustyön aloittamista on suoritettava tarkastus, jossa tode-

taan mm. 

- asennussuunnitelman ja sen perusteiden paikkansapitävyys 

- kaluston 	toimintavarmuus 	esim. 	suorittamalla 	koesiirtoja tai 

-nostoj a 

- henkilöstön määrä ja ohjeiden tuntemus 

- viestiyhteyksien toimivuus 

- työturvallisuus 

Tarkastuksen suorittaa asennustyön johtaja. Valvojalle 

pitää antaa tilaisuus olla läsnä. 

Valmiustarkastuksesta laaditaan pöytäkirja tai tehdään 

merkintä työmaapäiväkirjaan. 

	

4.2 	Asennussuunnitelma 

	

4.21 	Yleistä 

Asennussuunnitelmassa esitetään sillan teräsosien kokoaminen ja 

paikoilleen siirtäminen valmiiksi siltarakenteeksi kaikkine siihen 

liittyvine toimenpiteineen ja selvityksineen. 
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Asennussuunnitelma on tehtävä kirjallisesti, ellei toisin sovita. Se 

on toimitettava hyvissä ajoin tarkastettavaksi rakennuttajalle. 

Tyyppikohtaisia 	asennussuunnitelmia voidaan 	käyttää 

hyväksi ja noudattaa sellaisenaankin, jos olosuhteet ja 

asennusmenetelmä sen sallivat. 

Asennussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon: 

- siltapaikan olosuhteet 

- asennuksen aikaiset kuormitukset 

- työmaan vaikutusalueella kulkevan liikenteen vaatimukset 

- vesioikeuden tai muun rakentamisluvan ehdot 

- rakenteen ominaisuudet 

- aikataulu 

- käytettävissä oleva kalusto ja työvoima 

- työturvallisuus. 

Asennustyöhön vaikuttavia olosuhdetietoja ovat mm: 

- luonnonolosuhteet 

- pohjatutkimustulokset 

- vesistötiedot 

- vanhat rakenteet 

- alusrakenteiden ja maanrakennustöiden edistyminen 

- kulkuyhteydet. 

Pohjatutkimusten osalta on huomattava, että ne saattavat 

rajoittua vain sillan perustusten paikoille, joten niitä 

saatetaan joutua täydentämään telineitten tai muiden 

apurakenteiden kohdi 1 ta. 

Vesioikeuden lupaehdoissa tai vesipiirin lausunnossa on 

yleensä määräyksiä ja ohjeita, jotka rajoittavat vesi-

alueen käyttöä ja mandollisesti muitakin rakentamistoi-

menpi teitä. 
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Myös siltapaikalla tai vieressä kulkeva tie- ja rauta-

tieliikenne voivat asettaa huomattaviakin vaatimuksia ja 

rajoituksia asentamiselle. 

Säästä johtuville olosuhdetekijöille tulee asennussuun- 

nitelmassa varata riittävästi vaihtelurivaraa. 

Asennussuunnitelman sisältö 

Asennussuunnitelmassa esitetään seuraavat asiat kohteen edellyttämällä 

tarkkuudella ja laajuudessa: 

1. Työmaaorgani saatio 

- organisaatiokuvaus, jossa ilmoitetaan vastaava työnjohtaja, työ-

ryhmät ja niiden tehtävät 

- selvitys vastaavan työnjohtajan sekä muun työnjohdon ja työnteki-

jöiden pätevyydestä. 

2. Alueen käyttö (karttapiirros) 

- alueen tilankäyttö yleisesti 

- vanhat ja uudet siltarakenteet 

- tiet 

- muut merkittävät rakenteet ja laitteet 

- varastointi- ja kuormauspaikat 

- kokoonpanotason sijainti 

- nostureiden, apurakenteiden ja väliaikaisten tukien paikat. 

Työmaalla, jossa samalla alueella tapahtuu työvaiheit-

tain eri toimintoja tai tilanne muuttuu muuten oleelli-

sesti, kannattaa aluekartta tehdä kullekin vaiheelle 

erikseen. 

3. Apurakenteet 

- kokoonpanotason, muiden apurakenteiden ja väliaikaisten tukien 

rakennepi i rustukset 
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- lujuuslaskelmat 

- selvitys sallittavasta pohjapaineesta ja laskettu pohjarasitus 

tukirakenteiden perustusten alla. 

4. Kalusto 

- sähkövoiman saanti 

- nosturit, niiden nostokyky, ulottuma, tilantarve ja tuenta 

- siirtotöissä tarvittavat muut koneet ja laitteet, niiden ominai- 

suudet kuten maksimitehot, tunkkien iskunpituudet, asennusrullien 

kitka jne. 

- liitosten teossa tarvittavat koneet ja työvälineet 

- osoitus siirroissa ja nostoissa tarvittavien koneiden ja laittei-

den lujuudesta ja toimintavarmuudesta säätekijät huomioon ottaen 

- mittauslaitteet ja niillä saavutettava tarkkuus 

- muu asennuskalusto 

- tarvittava varakalusto. 

5. Asennusosien kokoonpano 

- kokoonpanon työvaiheet 

- kokoonpanossa tarvittavat väliaikaiset tuet ja kiinnikkeet 

- mittaukset kokoonpanon aikana 

- suunnitelma liitosten tekemisestä ja tarkastamisesta. 

6. Paikoilleenasentaminen 

- selvitys siirroista eri vaiheineen 

- siltaan mandollisesti tarvittavat asennuksen vaatimat vahvistuk-

set, asenriusnokat ja ristikot sekä näiden yksityiskohtaiset 

rakennepi i rustukset 

- lujuuslaskelmat, joilla osoitetaan rakenteiden kestävän kaikki 

asennusvaiheissa syntyvät rasitukset 

- veto- ja nostopisteet sekä niihin kohdistuvat maksimivoimat 

- kiinnikkeiden mitoitus ja yksityiskohtaiset suunnitelmat 

- mittaukset siirtojen aikana 

- asennettujen osien yhteenliittäminen ja liitosten tarkastaminen 

- työohje siirtoja varten, siinä esitetään: 
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a) siirron aikana sallittavat kuormat, kuten sallittu tuulikuorma 

ja mandollisteri telineiden paino 

b) suurin sallittu siirtovoima ja selvitys siitä, miten sitä 

tarkkai 11 aan 

c) suurin sallittu alusrakenteiden siirtymä ja sen tarkkailu, 

d) toiminta poikkeuksellisissa tilanteissa, esim. odottamaton 

myrsky ja jäiden lähtö tai kohdissa a).. .c) annettujen sallit-

tujen arvojen ylittyminen, 

e) tarkka työvaiheiden kuvaus ja tehtävien jakautuminen eri 

henkilöille, 

f) tiedonkulku eri työpisteiden välillä siirtovaiheissa ja 

g) työturvallisuuden varmistaminen. 

7. Laakereiden asentaminen (Vrt. SYT 3900: 5.3) 

- laakereille laskeminen 

- mittaukset (rakenteiden muoto ja asema, laakereiden sijainti ja 

ennakot) 

- laakereiden kiinnitys päällys- ja alusrakenteisiin. 

8. Valmiin rakenteen mittaus 

- päämitat 

- muoto 

- laakeriasemat 

- siirtymät. 

9. Töiden yksityiskohtainen aikataulu 

- konepajavalmistus 

- kuljetus 

- asennus. 

4.23 	Asennusvaiheet ja lohkojako 

Valmistajan on harkittava, sopivatko siltasuunnitelmassa mandollisesti 

esitetyt lohkojako ja asentamistapaehdotus valittuun työmenetelmään 
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sekä tarvittaessa esitettävä suunnitelman muutosta. Ellei lohkojakoa 

tai asentamistapaa ole esitetty suunnitelmassa, on valmistajan ne 

suunniteltava, (vrt, myös 3.81). 

Rakenteen jako asennuslohkoihin ja asentamismenetelmä 

ovat kalustosta ja muista asennustyön järjestelyistä 

riippuvaisia, joten rakennesuunnittelijan esitys voi 

perustua vain tavanomaisimmaksi arvioituun asennusta-

paan. Lohkojako ja asennusjatkosten paikat ovat kokonaan 

hitsatuissa rakenteissa vapaammin valittavissa kuin 

ruuvi- ja kitkaliitosten ollessa kyseessä. On kuitenkin 

pyrittävä välttämään asennusjatkoksia rakenteen eniten 

rasitetuissa kohdissa. 

Terässiltojen kannatinrakenteet voivat asettaa huomat-

taviakin rajoituksia asennuksen aikaiselle tuennalle 

(esim. kaari- ja liittopalkkisillat). Joissakin tapauk-

sissa voi olla kannattavaa lisätä varsinaisen rakenteen 

lujuutta asennusaikaisia kuormitustiloja varten. 

4.24 	Rakenteen varmuus- ja muodonmuutostarkastelu 

Asennussuunnitelmaan tulee liittää laskelmat, joilla osoitetaan raken-

teiden varmuus ja tarvittaessa muodonmuutokset eri rakennusvaiheissa, 

ellei rakenteen asennusaikaisia jännityksiä voida suoraan päätellä 

lopullisen rakenteen tukiehdoista ja kuormituksista. Rakennesuunnit-

telijan tekemiä, asennustapaehdotukseen liittyviä laskelmia saadaan 

käyttää soveltuvin osin hyväksi. 

Kuormituksina käytetään TVH:n julkaisun Siltojen kuormat (TVH 722072) 

ja Rakenteiden kuormitusohjeet (RIL 144-1982) mukaisia kuormia. 

Laskelmiin perustuvaa tarkastelua voidaan täydentää tai korvata se 

joko osittain tai kokonaan jännitys- ja muodonmuutosmittauksilla. 

Rakenteen pysyvät kuormat sekä poikkileikkausarvot ovat 

saatavissa joko valvojalta tai tämän luvalla suoraan 
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rakennesuunnittelijalta. On huomattava, että rakenteen 

todellinen paino saattaa olla huomattavastikin teoreet-

tista arvoa suurempi. Pysyviä kuormia laskettaessa on 

otettava tarpeen mukaan huomioon myös telineiden, muot-

tien ja raudoituksen paino. Näiden sallittu paino tulee 

aina merkitä asennussuunnitelmaan. 

Rakennetta siirrettäessä siihen kohdistuu lisärasituksia 

tärinästä ja sysäyksistä. Tämä otetaan huomioon sysäys-

kertoimen avulla, jonka arvo on vähintään 1.1. 

Tuulikuormat tulee laskea Rakenteiden kuormitusohjeiden 

mukaan (RIL 144-1982). Jos kuitenkin tuulen mandollises-

ti aiheuttama vahinko rajoittuu pelkästään taloudelli-

siin menetyksiin, voidaan tuulenpaineena käyttää 75 % 

em. ohjeen antamasta arvosta. Tällainen tuuli esiintyy 

keskimäärin kerran viidessä vuodessa. 

Kestoltaan verrattain lyhytaikaisessa siirto- tai muussa 

asennusvaiheessa, voidaan tuulikuormaa laskettaessa 

käyttää tuulen nopeutena arvoa 20.. .25 m/s. 

Edellyttäen, että kyseessä on hyvin lyhytaikainen siirto 

ja säätilan muutokset voidaan riittävällä tarkkuudella 

ennakoida ja että rakenne voidaan helposti ja nopeasti 

vahvistaa tuulikuormaa vastaan esim. 	harustamalla, 

voidaan tuulikuormaa pienentää harkinnan mukaan kuiten-

kin niin, että tuulen nopeutena käytetään vähintään 

arvoa 12 m/s. 

Asennuksen eri vaiheissa sallitut tuulen nopeudet tulee 

aina merkitä asennussuunnitelmaan. 

4.25 	Apurakenteiden suunnitelmat 

Apurakenteet on suunniteltava ennen asennustyön alkua niin yksityis-

kohtaisesti, että ne voidaan täsmällisesti valmistaa ja asennustyö 

hallitusti toteuttaa. 
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Ne on esitettävä valvojalle tarkastettavaksi ainakin siinä laajuudes-

sa, kuin on tarpeen arvosteltaessa niiden soveltuvuutta asennustyöhön. 

Tarvittaessa on rajanvedosta neuvoteltava valvojan kanssa. 

Asennettavaa rakennetta kannattavien tai jäykistävien apurakenteiden 

luotettavuus on osoitettava laskelmin. Muista rakenteista on tarvit-

taessa annettava työturvallisuusmääräysten edellyttämät selvitykset. 

Suunnittelussa tulee soveltaa julkaisussa Tukitelineohjeet (RIL-1982) 

annettuja ohjeita. 

Erityisesti tulee kiinnittää huomiota vesi-, rautatie- ja tieliiken-

teen asettamiin vaatimuksiin. Suunnitelmat on näiltä osin hyvissä 

ajoin toimitettava ao. viranomaisen tarkastettavaksi ja hyväksyttäväk-

si 

Vesiliikenteen asettamat vaatimukset käyvät yleensä ilmi 

vesioikeuden lupapäätöksestä, jossa voi olla myös muita 

kuin liikenteestä johtuvia lupaehtoja. Suunnitelmat 

tarkastaa näiltä osin yleensä valvoja, joka tarvittaessa 

ottaa yhteyttä vesipiiriin sekä uiton ja vesiliikenteen 

harjoittajiin. 

Vesistöön sijoitettavien apurakenteiden suunnittelussa 

on otettava mukaan vesiliikenteen ja uiton aiheuttamat 

rasitukset sekä kiinteän ja liikkuvan jään paine. 

Kiinteän jään painetta ei tarvitse ottaa huomioon, jos 

telineiden ympäristö pidetään jäistä vapaana. 

Käytettäessä ponttooneja on vakavuuslaskelmat tehtävä 

huolella ja niiden mitoituksessa on varauduttava riittä-

vän suureen kantavuusreserviin. Erityisesti on huomat-

tava, että vesiliikenteellä saattaa olla varsin haital-

linen vaikutus ponttoonien vakavuuteen. 

Rautatie- ja tieliikenteen apurakenteille asettamat 

vaatimukset on yleensä esitetty joko työkohtaisessa 

työselityksessä tai muissa rakentamisasiakirjoissa. A.o. 
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viranomaisen piirihallinto antaa yleensä lisätietoja 

sekä tarkastaa ja hyväksyy suunnitelmat. Valvoja tarkas-

taa nämä suunnitelmat kuitenkin ensin ja huolehtii 

yhteyden otosta eteenpäin. 

	

4.3 	Nostot ja siirrot 

	

4.31 	Kiinnikkeet asennuslohkoissa 

Nostoa ja siirtoa varten tehtävät kiinnikkeet on esitettävä asennus-

suunnitelmassa. Ne on suunniteltava ja tehtävä siten, että niillä on 

kuormien ja työturvallisuusmääräysten edellyttämä varmuus ja että ne 

eivät heikennä rakenteen lujuutta tai muita käyttöominaisuuksia. 

Kiinnikkeet on poistettava rakennetta vaurioittamatta, ellei niitä ole 

suunniteltu pysyviksi. (Vrt 3.92 ja 3.84) 

	

4.32 	Kalusto 

Valmistajan on varattava asennustyöhön sellainen kalusto, jolla työ 

voidaan turvallisesti toteuttaa. Kalustoon tulee kuulua kaikki tarvit-

tavat säätö- ja mittauslaitteet. 

Kaluston luotettavuus on osoitettava lujuuslaskelmin tai muulla 

luotettavalla tavalla. Sen käyttökelpoisuus on tarkastettava ennen 

asennustyöhön ryhtymistä. Käyttöohjeiden tulee olla seikkaperäiset ja 

käyttöhenkilökunnan ymmärrettävissä. 

Kalustoon ei saa tehdä muutoksia ilman valvojan lupaa. Työn aikana on 

tehtävä kaikki toimintavarmuuden edellyttämät huolto- ja säätötoimen-

piteet. 

Kriittisiä siirtovaiheita varten on varauduttava varakalustoon tai 

kaluston korjaamiseen viivytyksettä. 



	

4.4 	A s e n n u s 1 i i t o k s e t 

	

4.41 	Yleistä 

Asennusliitoksia tehtäessä on noudatettava edellä kohdissa 3.4, 3.6 ja 

3.7 annettuja ohjeita. 

Työolosuhteet on suojauksin ja apulaittein tehtävä sellaisiksi, että 

liitoksen laatutaso voidaan varmistaa. 

	

4.42 	Väliaikainen tuenta ja kiinnitys 

Asennusliitosten oikea asento on varmistettava ennen liitoksen tekoa 

tarvittaessa aputukia tai kiinnityslaitteita käyttäen. 

Väliaikaista tuentaa ja kiinnitystä koskevat asennuksessa samat rajoi-

tukset kuin kokoonpanossakin (vrt. 3.84). 

Väliaikainen tuenta ja kiinnitys on tehtävä niin lujaksi, että perus-

aine tai liittimet eivät pääse murtumisen tai myötäämisen takia 

vahi ngoi ttumaan. 

Tuettaessa liitososat maasta on joko varmistauduttava 

siitä, että tuet eivät painu tai varauduttava 

liikkeisiin. Korkeuden säätö esim. tunkeilla on tällöin 

yleensä tarpeen. 

Tukia ja kiinnityksiä suunniteltaessa ja liitosta 

tehtäessä on varauduttava lämpötilan muutoksista aiheu-

tuviin liikkeisiin. Pituudenmuutosten lisäksi tapahtuu 

liitososien välillä kulman muutoksia ja kiertymistä, 

mikä johtuu teräsosien epätasaisesta lämpiämisestä. 

Aurinkoisella ilmalla saattaa asennusliitosten tekeminen 

olla vaikeaa, jopa mandotonta. 
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4.43 	Hitsaaminen 

Asennushitsaukset on suunniteltava, tehtävä ja tarkastettava kohdan 

3.4 mukaisesti. 

Vaadittavien hitsausolosuhteiden saavuttamiseksi on järjestettävä 

tarvittavat suojaukset. 

Asennushitsit on tarkastettava vaiheittain. Korjauksia suunniteltaessa 

ja tehtäessä on otettava huomioon sauman jännitystila sekä korjauk-

sesta aiheutuvat muutokset perusaineen ominaisuuksissa ja jännityk-

sissä sekä rakenteen mitoissa ja muodossa. (Vrt. 3.49) 

Suunnitelma asennushitsauksista voi olla osa rakenteen 

kokoonpanon hitsaussuunnitelmaa, vaikka se laaditaan tai 

ainakin tarkistetaan asennussuunnitelman yhteydessä. 

Tarkastukset tulisi ajoittaa siten, että hitsin korjaa-

minen heikentää mandollisirrnian vähän rakenteen lujuus- 

ominaisuuksia. Ainakin juurivirheet tulisi voida paljas-

taa, ennenkuin railot on täyteen hitsattu. 

Virheiden syitä pitäisi myös tutkia ja pyrkiä olosuhtei-

ta parantamalla tai jopa hitsausuunnitelmaa muuttamalla 

välttämään tai ainakin vähentämään niitä. Halkeamat 

hitsissä vaativat aina perusteellisen selvityksen synty-

misen syistä ja näiden syiden poistamisen ennen korjaa-

mista. 

Tarkastuspöytäkirjoihin tulee merkitä kaikki toimenpi-

teitä 	aiheuttavat 	virheet, 	korjatutkin. 	Virheiden 

paikallistamisessa voitaneen joissakin tapauksissa 

käyttää hyväksi valokuvia liitumerkinnöin varustetusta 

saumasta. 



	

4.44 	Ruuviliitokset 

Asennusliitokset tehdään kohdan 3.6 mukaisesti. 

Ruuviliitokset on kohdistettava ja tuettava tuurnia, asennusruuveja 

ja/tai puristimia käyttäen. Hitsejä ei ruuviliitoksiin saa tehdä, 

ellei sitä ole rakennesuunnitelmassa osoitettu tai hyväksytyssä asen-

nussuunnitelmassa erikseen mainittu. 

Ennen ruuviliitosten tekoa on tarkastettava, että liitospintojen 

käsittely täyttää kohdassa 3.62 tai pinnoitussuunnitelmassa esitetyt 

vaatimukset. Liitoksia tehtäessä ei liitospintojen pinnoitteita saa 

vahi ngoi ttaa. 

Ruuviliitokset tulisi sovittaa koeasennuksessa. Sovite 

ruuveille ei reikiä kuitenkaan voida yleensä porata 

täyteen mittaansa, vaan niihin tulee jättää tarvittava 

kalvamisvara. Kalvetut reiät tulee tarkastaa ennen 

ruuvin asennusta. 

Porausnesteiden käyttö asennusliitoksissa on yleensä 

rajoitettu pinnoitteille koituvien haittojen takia. 

	

4.45 	Kitkaliitokset 

Kitkaliitokset asennuspaikalla on tehtävä kohdassa 3.7 annettuja 

ohjeita noudattaen. 

Kitkaliitoksia tehtäessä on varmistettava, että liitospinnat on käsi-

telty vaaditulla tavalla ja että ne ovat liittämishetkellä ohjeiden 

edellyttämässä kunnossa. Kohdassa 3.77 tarkoitettu tiivistäminen on 

asennuspaikalla tehtävä välittömästi kiristämisen jälkeen. 

Kitkaliitokset tulee sovittaa koeasennuksessa tai muussa tapauksessa 

joudutaan vastaava sovitustyö tekemään asennustyön yhteydessä ennen 

liitoksen lopullista kiristämistä. Koeasennettujenkin liitosten 

yhteensopivuus saattaa olla huono, jos osat ovat kuljetuksen tai asen- 



nuksen yhteydessä vääntyneet taikka osat eivät muusta syystä mene 

tarkasti paikoilleen. 

Asennustyön yhteydessä saattaa liitosten kiristämisen 

yhteydessä ruuveille tulla osien yhteen pakottamisesta 

johtuvia vetovoimia, jotka pienentävät kitkaa. Tämä 

voidaan välttää, valitsemalla asennusjärjestys oikein, 

järjestämällä väliaikaiset tuennat siten, että pakkovoi-

mia ei synny sekä sovittamalla liitokset ennakolta 

huolellisesti. 

	

4.5 	V i i m e 1 s t e 1 y 

	

4.51 	Yleistä 

Asennustyön päätyttyä tulee siltarakenteen levätä suunnitelman mukai-

sesti laakereillaan. Laakerointi suunnitellaan ja tehdään SYT3900 

luvun 6 mukaan. Laakereiden valmistuksessa otetaan tässä työselityk-

sessä annetut ohjeet soveltuvin osin huomioon. 

	

4.52 	Puhdistaminen 

Rakenne ja siltapaikka on puhdistettava asennustyön jäljiltä. 

Pinnoituksen edellyttämä puhdistus on käsitelty kohdassa 5.32. 

	

4.6 	T a r k a s t a m i n e n 

	

4.61 	Yleistä 

Ennen mittauksia on tarkastettava, että rakenne on oikein tuettu ja 

että siihen ei kohdistu ylimääräisiä kuormia tai muita vaikutuksia. 

Rakenteen eri osien ja ilman lämpötila on mitattava. Myös tuulen 

suunta ja nopeus on tarvittaessa määritettävä. 



Mitat ja muoto määritetään asennussuunnitelman edellyttämällä tarkkuu-

della, ellei rakennesuunnitelmassa ole muuta vaadittu tai työn aikana 

muusta sovittu. 

	

4.62 	Päämitat ja muoto 

Sillan päämitat on mitattava ennen kansirakenteen tekoa. Päämittoja 

ovat m.: 

- jännemitat ja muut pituusmitat 

- pääkannattajien välit 

- poikkikannattajien välit 

- kannattajien asento pystytasoon verrattuna 

- kannattajien korkeudet. 

Sillan muoto saadaan selville vaaitsemalla kansirakennetta kannatta-

vien palkkien yläpinnan korkeudet. 

Jos rakenne- tai asennussuunnitelma sitä edellyttää, on oikean jänni-

tystilan tarkistamiseksi mitattava sillan tukireaktiot ennen laakerei-

den kiinnijuottamista. Jännitystilaa pidetään muotoa tärkeämpänä, 

ellei valvoja muuta määrää. 

Jos pääkannattajat ovat jatkuvia tai ne on yhdistetty 

toisiinsa vääntöjäykäksi rakenteeksi taikka arinaksi, on 

tukireaktiot yleensä mitattava. Rakenneosien välisillä 

ja sisäisillä lämpötilaeroilla on vaikutusta tukireak-

tioihin. Mittaus pitää tehdä silloin, kun lämpötilaerot 

ovat tasaantuneet tarvittaessa vaikka yöllä. 

	

4.63 	Valmiin sillan tarkastus 

Valmiista sillasta mitataan mm.: 

- kannen korkeusasema 

- ajoradan leveys 

- kaidevälit 



- laakereiden asemat ja asennot sekä vaihtomandollisuus 

- liikuntalaitteiden asennot. 

Samanaikaisesti havaitaan ilman ja rakenteiden lämpötilat. 

Silmämääräisesti tarkastetaan, että kaikki osat ovat paikoillaan ja 

liitokset suunnitelman mukaisia. 

	

5. 	PINTAKASITTELY 

	

5.1 	Y 1 e i s t ä 

	

5.11 	Soveltaminen 

Tämä ohje on tarkoitettu noudatettavaksi uusien teräsrakenteiden 

pintakäsittelyä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Sitä voidaan työ-

kohtaisin lisäohjein soveltaa myös vanhojen teräsrakenteiden uusinta-

pintakäsi ttelyssä. 

	

5.12 	Käsitteet ja määritelmät 

Tässä työselityksen osassa käytetään samoja käsitteitä ja määritelmiä 

kuin sillankorjausohjeiden osassa SILKO 1.351 (kohta 1.2). 

	

5.13 	Pintakäsittelymenetelmät 

Seuraavista pintakäsittelymenetelmistä on annettu ohjeita: 

- korroosionestomaalaus 

- kuumasinkitys 

- metalliruiskutus 

- säänkestävän teräksen pinnan viimeistely. 

Lisäksi on käsitelty koteloiden sisäpuoliseen korroosionestoon liitty-

viä toimenpiteitä. 



Muut pintakäsittelyt on suunniteltava ja tehtävä työkohtaisen työseli-

tyksen ja soveltuvien standardien tai niitä vastaavien ohjeiden 

mukaan. 

5.14 	Yleiset laatuvaatimukset 

Maalatuilla pinnoilla ei viiden vuoden kuluttua saa olla merkkiä 

ruostumisesta eikä muita silmin havaittavia vikoja. Muiden pinnoittei-

den tulee kestää yhtä hyvin. Huononeminen arvostellaan standardia SF5 

3762 soveltaen, ellei muista perusteista sovita. 

Käytettäessä muita kuin kohdassa 5.2 esitettyjä hyväksyttyjä pinnoite- 

yhdistelmiä on valitulla yhdistelmällä oltava vähintään yhtä hyvät 

korroosionesto-ominaisuudet ja yhtä pitkä kestoikä. Ellei muuta 

vertailua voida tehdä, on käyttökokemuksilla tai luotettavilla tutki-

mustuloksilla osoitettava, että ruostumisaste tulee 10 vuoden kuluttua 

olemaan Ri 1 tai parempi ja että ruostumisaste Ri 3 on odotettavissa 

aikaisintaan 15 vuoden kuluttua, jos huoltokäsittelyä ei aikaisemmin 

tehdä. Muille standardissa SFS 3762 tarkoitetuille virheille kuten 

kuplimiselle, halkeilulle ja hilseilylle vaatimustaso on sama. 

Mekaanisesti syntynyttä vikaa ei oteta edellä tarkoitetussa arvoste-

lussa huomioon. Rakenteesta tai sen käytöstä johtuva muu pinnoitteen 

huononeminen otetaan samalla tavalla huomioon, jos pinnoitteen rasitus 

on ollut odotettua voimakkaampi. 

Pinnoitteen tulee värisävyltään ja muilta ulkonäköön vaikuttavilta 

ominaisuuksiltaan olla tasalaatuinen. Mandolliset suoritettavat 

korjauksetkaan eivät saa heikentää näitä ominaisuuksia. 

Pinnoitteen tulee olla hyvin kiinni alustassaan ja eri kerrosten 

välisen tartunnan tulee olla riittävä. 

Pinnoitteessa ei saa olla huokosia tai muuta sellaista edellä mainit-

sematonta vikaa, joka heikentää sen korroosionesto-ominaisuuksia. 

Pinnoitteen tulee täyttää tässä työselityksessä ja pintakäsittelysuun-

nitelmassa asetetut paksuusvaatimukset. 



	

5.15 	Kelpoisuuden osoittaminen 

Valmistajan on osoitettava, että pintakäsittelytyö täyttää sille ase-

tetut vaatimukset. Tätä varten on täytettävä hyväksytyn mallin 

(TVH 735173) mukainen kelpoisuuskirja ja varustettava se tarvittavilla 

liitteillä. Kelpoisuuskirjan yhteydessä on taltioitava kaikki sellai-

set tiedot, jotka ovat tarpeen pinnoitteen laatua arvosteltaessa ja 

huoltokäsittelyä suunniteltaessa. 

	

5.16 	Ammattitaito 

Pintakäsittelytyön työnjohtajalla tulee olla soveltuva alan peruskou-

lutus ja riittävä kokemus samanlaisten pinnoitustöiden johtamisesta. 

Pitkäaikaiseen kokemukseen perustuva ja käytännössä osoitettu pätevyys 

voidaan myös katsoa erikoistapauksissa riittäväksi. 

Maalarilla on yleensä oltava koulutusajan jälkeen vähintään kanden 

vuoden kokemus alalta. 

Amattitaidon lisäksi pintakäsittelytyö vaatii erityistä huolellisuut-

ta. 

	

5.17 	Työtilat ja kalusto 

Pintakäsittelytyötä saadaan tehdä vain sellaisissa olosuhteissa, joita 

käytettävät aineet ja yhdistelmät edellyttävät. 

Sisätiloissa, joissa tehdään maalausta ja metalliruiskutusta, on 

oltava pinnoiteaineille soveltuva lämpötila ja kosteus. Niiden tulee 

olla tarpeen mukaan säädettävissä. Maalauksen aikana ei ilmassa saa 

olla pölyä eikä muitakaan maalausta haittaavia epäpuhtauksia. 

Pintakäsittelytyössä on käytettävä sellaista kalustoa ja välineitä, 

että laatuvaatimukset voidaan varmuudella saavuttaa. 



Pintakäsittelyn ajaksi on kappaleet tuettava siten, että kaikki työ- 

vaiheet voidaan moitteettomasti tehdä ja työntulos tarkastaa. Tuenta 

on järjestettävä siten, että tukien alle jää mandollisiman vähän 

käsittelemättömiä kohtia ja että nämä kohdat voidaan luotettavasti 

paikata muita pintoja vastaaviksi. 

Pintakäsittelyn aikaista tuentaa varten voidaan raken-

teisiin kiinnittää lenkkejä ja korvakkeita edellyttäen, 

että ne eivät heikennä rakennetta eikä niistä ole muuta-

kaan haittaa (vrt. 3.84 ja 3.92). 

Pintakäsittelyssä on käytettävä sellaisia telineitä tai muita apulait-

teita, joilta käsin työ voidaan hallitusti tehdä. Telineitä ja apu- 

laitteita on käytettävä siten, että myös kaikki tarkastusvaiheet 

voidaan täydellisesti tehdä. 

5.18 	Ympäristön suojelu 

Pintakäsittelytyö siltapaikalla on järjestettävä siten, että puhdis-

tuksen ja pinnoituksen yhteydessä myrkyllisiä tai muuten haitallisia 

aineita ei pääse leviämään ympäristöön vahingollisia määriä. Työssä on 

käytettävä sellaisia menetelmiä ja suojalaitteita, että päästöt 

voidaan luotettavasti rajoittaa sopimusasiakirjojen edellyttämiin 

määriin. 

Maalin tähteitä, ohenteita ja liuottimia on käsiteltävä ongelmajättei-

nä ja toimitettava ne asianmukaiseen keräilypaikkaan tai suoraan 

ongelmajätelaitokseen hävitettäväksi. 

Ympäristön suojelusta on tarvittaessa laadittava yksityiskohtainen 

suunnitelma. Se on annettava valvojalle tarkastettavaksi hyvissä ajoin 

ennen työn aloittamista. 



	

5.19 	Työsuojelu ja varotoimenpiteet 

Pintakäsittelytyössä on noudatettava voimassa olevia lakeja, asetuksia 

ja ohjeita. Apurakenteita, työvaiheita ja varotoimenpiteitä suunnitel-

taessa on otettava huomioon myös työmaalla tai sen vaikutusalueella 

kulkevan liikenteen sekä valvojien ja muiden tarkastajien turvalli-

suus. 

	

5.2 	Pintakäsittelynsuunnittelu 

	

5.21 	Yleiset perusteet 

Siltasuunnitelmassa tai muissa sopimusasiakirjoissa on määritelty 

pintakäsittelymenetelmät, joita rakenteessa on käytettävä. Yleensä 

samaan tarkoitukseen soveltuvat kohdassa 5.22 mainitut hyväksytyt 

menetelmät ovat vaihtokelpoisia, ellei työkohtaisessa työselityksessä 

ole toisin sanottu. 

Ellei pintakäsittelymenetelmää ole määritelty, on se valittava vastaa-

maan rakenteen ja rakenneosan rasitusluokkaa, joka on määritelty stan-

dardissa SFS 4596. 

Standardia 	SFS 	4596 	sovelletaan 	siltarakenteisiin 

seuraavasti: 

Rasitus- 

luokka 

Korroosio- 

vaikutus 

Es1fntymisyir4st 

ja rasitukset 

Rakenneosa 

Kohtalainen Puhdas maaseutuilmasto Sillan terasrakenteet 

ilmasto- suolaa.atto.illa 

rasitus tieosilla 

143 Voimakas Kaupunki-, meri- tai Sillan terasrakenteet, 

ilmasto- teollisuusilmasto ellei niihin kohdistu 

rasitus erikolsrasituksta 

Maaseutuilmasto, kun Lähellä vedenpintaa 

rakenteet ovat usein olevat pa1lysrakenteet 

kostei na 



Taulukko jatkuu 

Tyypillis1 erikolsrasltuksen 

alaisia siltojen terksis1i 

rakenneosia ovat: 

- kaidepylvaiden juuret ja 

suolattavien teiden kaiteet 

- kosteutta ja ep4puhtauksla 

keravt teräksen ja zun 

materiaalin rajapinnat 

- vedenpinnan vaikutusalue 

(roiske- ja jUtymisvyöhykel 
- tersrakenteiden helposti 

likaantuvat vaakasuorat pinnat 

- kulkuaukot 

- riipputangot ja -kydet 

- pylonien ulkopinnat kanden 

metrin korkeudelle ajoradasta 

ylösphtn seU sisapinnat. jos 

tuuletus ei toimi 

- läppÄslllan ankkurlkaion 

teräs osat 

- rautatiesillan kiskojen 

dlapuollet rakentiet 

r1ko4 s- 

rasitukset, 

jotka esiin-

tyvat yhdes- 

sa ilmasto- 

rasitus ten 

kanssa 

Siltojen rakentelsiin 

paikallisesti kohdistuvia 

erikoi srasituksla 

ovat: 

- vesi- ja lu.lrolskeet. 

joissa on suolaa, hiekkaa 

ja sitta epapuhtauksia 

- nekaaninen rasitus 

- upotus veteen tai maahan 

- betonista suotautuva 

emaksinen vesi 

- lahonestoaineet 

- rautatien lilkkuvasta 

kalustosta ja kuorilista 

irtoavat ainekset 

- dieselmoottorin savu- 

kaasujen kasaantuiulnen 

Pintakäsittely on sopeutettava rakenteen valmistuksen, kuljetuksen ja 

asennuksen vaiheisiin siten, että valmis rakenne täyttää kaikki laatu-

vaatimukset. Olosuhdetekijöissä on varauduttava tilastojen mukaan 

mandollisiin vaihtelurajoihin. 

Pintakäsittelyä suunniteltaessa on otettava huomioon, 

että kuljetuksessa ja asennuksessa syntyvien vaurioiden 

korjaaminen on sitä vaikeampaa mitä useampia maaliker-

roksia on maalattu valmistuspaikalla. Rajanvetoon kone- 

pajassa ja asennuspaikalla tehtävien työvaiheitten 

välillä vaikuttavat mm. asennustapa, sillan mittasuh-

teet, asennusliitokset ja maalausjärjestelmä. Usein 

oikein harkittu työnjako johtaa sekä laadultaan hyvään 

työntulokseen että edullisiin kustannuksiin, kun kaikki 

kustannukset otetaan huomioon. 

Standardissa SFS 4956 on korroosionestomaalauksen suunnittelua koske-

via ohjeita. 
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5.22 	Hyväksyttävät siltapinnoitteet 

Tie- ja vesirakennushallitus on käyttökokemusten perusteella hyväksy-

nyt liitteessä 6 esitetyt maalausjärjestelmät käytettäviksi silta- 

rakenteiden korroosionestopinnoitteina samassa liitteessä esitettyjen 

kohderajoitusten mukaisesti. Muut maalausjärjestelmät tai pinnoitteet 

voivat tulla kysymykseen, jos niistä esitetään luotettavat tiedot, 

joiden perusteella niitä voidaan verrata hyväksyttyihin pinnoitteisiin 

tai niiden kestävyys voidaan muuten selvittää. Uusia pinnoitteita 

voidaan hyväksyä myös kokeilutarkoituksessa erikoisehdoin. 

Kuumasinkitys on hyväksyttävä pinnoite muissa kuin väsytyskuormite-

tuissa rakenneosissa, joita on mm. rautatiesilloissa. Myös väsytys-

kuormitettuja rakenneosia voidaan kuumasinkitä, jos se otetaan 

varmuustarkastelussa huomioon. Ulkonäköseikat tai voimakas rasitus 

esim. virtaava vesi saattavat edellyttää kuumasinkittyjen pintojen 

maalaamista, mistä on annettu ohjeita kohdassa 5.45. Maalaamista 

voidaan vaatia myös sen takia, että kuumasinkitty pinta on poikkeuk-

sellisen epätasainen väriltään. 

Metalliruiskutus sinkillä ja alumiinilla on hyväksyttävä pinnoitusta-

pa. Ruiskusinkitty pinta on tiivistettävä soveltuvalla lakalla tai 

maalilla. Alumiinilla ruiskutettu pinta saattaa vaatia maalauksen 

ul konäön vuoksi. 

Säänkestävästä teräksestä tehdyt rakenteet jätetään pinnoittamatta, 

ellei pinnoitusta ole erikseen vaadittu. Ne on suihkupuhdistettava 

teräksen pinnan tasaisen värisävyn varmistamiseksi. 

Ruostumattomia ja haponkestäviä teräksiä ei saa pinnoittaa, ellei sitä 

ole suunnitelmassa vaadittu. Hitsisaurnat on hiottava tai peitattava ja 

kaikki pinnat puhdistettava. 

Kotelomaisissa rakenteissa voidaan pinnoite korvata tai sen kestävyyt-

tä ja suojaavaa vaikutusta lisätä kuivatusjärjestelyllä, joka pitää 

suhteellisen kosteuden niin alhaisena ( ^ 40 %), että korroosiota ei 
tapandu tai se on hyvin hidasta. 
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Ilmatiiviisti suljettuja koteloita ei tarvitse pintakäsitellä edellyt-

täen, että tiiviys todetaan kohdassa 1.44 esitetyllä tavalla. 

5.23 	Yksityi skohtaisia suunnitteluohjeita 

Valmistuksen aikainen korroosionestokäsittely konepajapohjamaalilla 

(vrt. 3.22) ei ole maalausjärjestelmän osa. Se on kuitenkin otettava 

pintakäsittelysuunnitelmassa huomioon. (Esikäsittely vrt. 5.2) 

Betonin kanssa kosketuksiin joutuvat teräspinnat on käsiteltävä siten, 

että pinnoite kestää betonin alkalisuuden aiheuttaman erikoisrasituk-

sen ja että rajakohtaan ei jää vaikeasti huollettavaa aluetta. Liitto-

palkkisiltojen betonia vasten tulevista laipoista pinnoitetaan vain 

reunat kuvan 5:1 mukaan. Jos betoni ja teräs eivät toimi liittoraken-

teena (liitoksessa ei ole vaarnoja), tulee laipan päälle pinnoiteyh-

distelmän pohja- ja välimaalikerrokset. Sekä pohja- että välimaalin 

tulee olla alkalinkestäviä vähintään 200 mm betonin rajasta alaspäin 

(vrt, kuva 5:2). 

Betonin sisään valettavat tangot ym. teräsosat on maalattava rajakoh-

dassa kuvassa 5:3 osoitetulla tavalla. 

Pinnoitekerrosten rajakohtien tekeminen on suunniteltava huolella. 

Sinkkipölymaalin ja teräksen välissä ei hyväksytä muita maalikerrok-

sia. Kovempia liuottimia sisältävät kerrokset on limitettävä heikom-

pien alle. Maalaustyö on jaettava konepajalla ja asennuspaikalla 

suoritettavaksi siten, että vaikeita paikkauksia ja rajauksia tulee 

mandollisimman vähän. 

Ohjeita eri maalityyppien yhteensopivuudesta on annettu 

standardin SFS 4961 kohdassa 4 (taulukko 1). 

On suositeltavaa, että konepajalla maalataan vain pohja- 

ja välimaali. Asennushitsien kohdat pitää jättää riittä-

vän leveältä (n. 0,5 m) maalaamatta. On huomattava, että 

maali palaa myös levyn toiselta puolelta. Kloorikautsu-

maalin kuumentuessa syntyy suolahappoa, joka aiheuttaa 

nopean korroosion, ellei kaikkea kuumentunutta maalia 

poi steta. 



suihkupuhdistettu 
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Liittopalkin ylälaipan pinnoitus. 
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Betonilaatan ja teräspalkin rajakohdan maalaus. 
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Kuva 5:3 

Betonin sisään upotetut tangot. 



5.24 	Pintakäsittelysuunnitelma 

Hyvissä ajoin ennen työn aloittamista on valmistajan laadittava yksi-

tyiskohtainen suunnitelma pintakäsittelystä. Suunnitelman tulee perus-

tua rakennesuunnitelmassa ja tässä työselityksessä esitettyihin 

pinnoituksen laatutasoa koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. 

Suunnitelma on laadittava liitteenä 7 olevan mallin mukaan. Siinä on 

määriteltävä yksikäsitteisesti maalausjärjestelmä tai muu pintakäsit-

tely, Jos sillan osat käsitellään eri menetelmillä, on kustakin mene-

telmästä laadittava oma kaavake ja lisäksi selvitettävä yksityiskoh-

taisesti, miten rajaukset tehdään. 

Suunnitelmassa esitetään käytettävät maallit, kitit ja muut pinnoitus-

aineet tuotenimin. Niiden koostumus ja vaikutustapa selvitetään tuote-

selosteiden ja/tai luotettavien tutkimusten perusteella, jotka tulevat 

suunnitelman liitteiksi. 

Suunnitelmassa 	on 	määriteltävä 	yksityiskohtaisesti, 	millaisista 

kerroksista pinnoite koostuu. Nimelliskerrospaksuudet on ilmoitettava 

sallittuine vaihtelurajoineen. Mandollinen konepajapohjakäsittely on 

myös mainittava, vaikka se ei varsinaisesti kuulukaan pinnoiteyhdis-

telmään. Käytettävistä maaleista on ilmoitettava myös värisävyt. 

Suunnitelmassa on ilmoitettava puhdistus- ja pinnoitustyön vaiheet, 

suorituspaikat sekä välineet ja laitteet. 

Pinnan esikäsittelylle asetetut laatuvaatimukset on määritettävä yksi-

tyiskohtaisesti. Myös kaikki välivaiheisiin liittyvät puhdistustoimen-

piteet on selvitettävä. 

Maalauslämpötilaa, 	suhteellista kosteutta, maalausväliaikoja, 

kuivumis- ja kovettumisolosuhteita jne, koskevat vaatimukset sallit-

tuine vaihtelurajoineen on esitettävä pintakäsittelysuunnitelmassa. 
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5.25 	Aikataulu 

Työstä on laadittava aikataulu sekä selvitettävä sen soveltuvuus 

konepajatyön ja asennuksen edistymiseen. Pinnoitustyön aikataulua 

laadittaessa on varauduttava siihen, että puhdistus- ja pinnoitustyö 

tarkastetaan vaiheittain siten, että seuraavaa työvaihetta ei saa 

aloittaa, ennenkuin edellinen on tarkastettu, ellei muusta ole sovit-

tu. 

	

5.3 	Korroos i ones tomaal aus 

	

5.31 	Maalattavat pinnat 

Ennen esikäsittelyä tai viimeistään sen alkuvaiheissa on maalattavat 

pinnat tarkastettava. Tällöin on kiinnitettävä huomiota hitsiroiskei-

den poistamiseen, nurkkien pyöristyksiin ja teräsrakennetyön viimeis-

telyyn muutenkin. Pinnoitteen kannalta haitalliset epätasaisuudet on 

poi stettava. 

Oikeiden esikäsittelytoimenpiteiden määrittelyä varten on selvitettävä 

epäpuhtauksien laatu. Epäiltäessä silikonipitoisten öljyjen käyttöä 

roiskeiden tarttumisen vähentämiseksi (vrt. 3.47) on asia selvitettävä 

mandollisimman luotettavasti, jotta tarvittaviin erikoistoimenpitei-

sun voidaan ryhtyä. 

Jos teräsrakenteiden pinnat ovat osittainkin ruostusmisasteessa D 

standardin SFS 3761 mukaan arvosteltuina, on syöpymien vaikutus lujuu-

teen selvitettävä. Samalla on harkittava, onko pintakäsittelysuunni-

telmaa tarkistettava. 

	

5.32 	Esikäsittely 

Maalattavien pintojen esikäsittely on suoritettava standardia 

SFS 4957 soveltaen. 



Uusien teräsrakenteiden ruosteenpoistossa saadaan käyttää vain suihku-

puhdistusta, ellei erikoistapauksessa esim. korjausmaalauksen yhtey-

dessä muusta sovita. Ruosteenpoistoaste (SFS 3761) määräytyy maali- 

tyypin ja rasituksen perusteella ja esitetään pintakäsittelysuunnitel -

massa. Suihkupuhdistus on tehtävä siten, että pinnan karheus tulee 

maal ausjärjestelmäl 1 e sopivaksi. 

Siltamateriaaleille ei tehdä standardin SFS 4957 kohdassa 6 tarkoitet-

tua konepajapohjakäsittelyä, ellei sitä ole sisällytetty valmistus- 

suunnitelmaan. (Vrt. 3.22.) 

Konepajapohjalla käsitellyt pinnat on puhdistettava maalausjärjestel-

män edellyttämällä tavalla. Konepajapohjamaali, joka ei ole maalaus- 

järjestelmän maalien kanssa yhteensopiva, on poistettava suihkupuhdis-

tamalla kokonaan. Yhteensopivalla konepajapohjalla käsitellyt pinnat 

on puhdistettava huolellisesti öljystä, rasvasta ja muusta liasta. 

Sinkkipitoiset konepajapohjat vaativat lisäksi hiekkapesun. 

Maalattaviksi tulevat sinkityt pinnat on puhdistettava rasvasta, 

liasta ja sinkkisuoloista alkali-, emulsio- tai liuotepesulla sekä 

vesipesulla harjaa apuna käyttäen. Pesun jälkeen on sinkityt pinnat 

kuivattava nopeasti ja säilytettävä kuivina maalaukseen saakka. 

Sen lisäksi tehdään kevyt suihkupuhdistus hienorakeisella hiekalla ja 

pienellä paineella eli ns. hiekkapesu juuri ennen maalin levitystä. 

Sinkkipölymaaleilla maalatut pinnat käsitellään samalla tavalla, jos 

niitä ei maalata välimaalilla, ennenkuin sinkkisuoloja ehtii muodos-

tua. 

Ennen tarkastusta ja maalausta on puhallushiekka ym. poistettava 

tarkoin maalattavilta pinnoilta. 

Betonivalumat ja sementtipitoisen veden jättämät jäljet on poistettava 

perusteellisesti maalattavilta pinnoilta. Tämä on tehtävä maaliker-

roksia vahingoittamatta ja tartuntaa heikentämättä. Kuljetuksessa 

tarttunut lika ja suola on pestävä pois tehokkaasti harjaten. 
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Pohjamaalaus on tehtävä, ennen kuin näkyvää ruosteen muodostumista on 

havaittavissa. Työ on niin ajoitettava, että puhdistetut pinnat maala-

taan samana päivänä. Kuivissa sisätiloissa voivat puhdistetut pinnat 

säilyä pitempäänkin. 

	

5.33 	Maalit ja kitit 

Aineet on määritelty pintakäsittelysuunnitelmassa yksikäsitteisin 

tuotenimikkein. Vain sellaiset aineet hyväksytään, joiden valmistusta 

valvotaan asianmukaisesti. Tarpeen vaatiessa on niiden laadun ja 

käyttökelpoisuuden toteamiseksi tehtävä kokeita. 

Maali- ja kittiaineet on toimitettava työpaikalle ja niitä on säily -

tettävä siellä avaamattomissa tehtaan pakkauksissa. Niitä on säilytet-

tävä ja käytettävä valmistajan antamien ohjeiden mukaan. 

Maalausjärjestelmän eri kerrosten tulee värisävyltään poiketa toisis-

taan työn valvonnan helpottamiseksi. 

	

5.34 	Maalaustyö 

Maalaustyössä noudatetaan standardissa SF5 4959 annettuja ohjeita. 

Maalausmenetelmä määrätään pintakäsittelysuunnitelmassa. Telamaalaus 

ei ole siltarakenteissa yleensä sallittu. Erikoiskohteissa kuten ns. 

notsikolojen reunojen vahvistuksessa se voi tulla kysymykseen, jos 

työn tulos todetaan hyväksi. 

Välineiden, joilla maali levitetään, tulee olla maalityypille ja 

maalattavaan kohtaan parhaiten sopivta. Niitä on käytettävä ja huol-

lettava niin, että ne pysyvät koko työn ajan moitteettomassa kunnos-

sa. 

Maali on levitettävä tasaisiksi kalvoiksi, joiden paksuus on pintakä- 

sittelysuunnitelman mukainen. Erikoisesti on pidettävä huolta siitä, 

että nurkkiin, kulmiin, vapaisiin reunoihin sekä ruuvien ja niittien 



kantoihin tulee riittävän paksu maalikerros. Tarpeen vaatiessa on 

näihin kohtiin levitettävä ylimääräinen kerros, jonka tulee olla ns. 

välimaalia, ellei pintakäsittelysuunnitelmassa toisin mainita. Valumia 

ja muita paikallisia kasaumia ei myöskään saa esiintyä. 

Maalikalvo on riittävän tasainen, kun paksuusmittaukses-

sa havaintojen keskihajonta on enintään 20 % keskiarvos-

ta. Jotta nimelliskalvon alittavia havaintoja olisi 

enintään 5 % mittaustuloksista, tulee keskiarvon olla n. 

50 % suurempi kuin nimellisarvo. Maksimikalvon paksuudet 

ovat tällöin n. kaksinkertaisia nimelliskalvoon verrat-

tuina. Tilastollinen tarkastelu edellyttää, että 

mittaushavaintoja on paljon ( ^ 100 kpl) ja että vertai-

lualueet ovat suuria. Nurkat, kulmat ym. erikoiskohdat 

pitää tarkastella erikseen. 

Raot, jotka eivät peity maalilla, kitataan. Kitti on levitettävä 

siten, että se täyttää vain raon, eikä leviä raon ympäristöön. Kittaus 

tehdään viimeisen peitemaalauksen jälkeen, ellei hyväksytyssä pinta-

käsittelysuunnitelmassa toisin mainita. 

Maalaustyön aikana tulee ilman ja rakenteen lämpötilan olla ̂  ±0 C, 

ellei standardissa SFS 4962 tai maalin tuoteselosteessa vaadita 

korkeampaa lämpötilaa. Työkohtaisesti voidaan sopia muistakin lämpö-

tilarajoista, jos siihen on erityisiä perusteita. Ilman suhteellinen 

kosteus saa maalaustyötä aloitettaessa olla 5 %-yksikköä asetettua 

rajaa korkeampi, jos se on laskemassa ja lämpötila on vähintään 3 °C 

kastepisteen yläpuolella. Maalattavien rakenteiden tulee olla täysin 

kuivia. 

Maalinvalmistajan ilmoittamia maalausväliaikoja on noudatettava. Jos 

seuraavaa maalikerrosta ei voida levittää suositellun enimmäisajan 

kuluessa, on edellinen maalikerros käsiteltävä tartunnan varmistamisen 

edellyttämällä tavalla (esim. karheaksi hionta ja sinkkisuolojen 

poisto). Jos olosuhteet poikkeavat siitä, mille maalin valmistaja on 

ilmoittanut kuivumisajat, on selvitettävä poikkeaman vaikutus maalaus-

väliaikoihin. 



Maalatut pinnat on suojattava tarvittaessa pölyltä, lialta ja kosteu-

delta. Jos vastamaalattu pinta kastuu tai siihen tarttuu pölyä tai 

likaa taikka vioittuu muulla tavalla, on sen kelvollisuus erikseen 

selvitettävä. Vioittunut maalikerros on poistettava ja maalattava 

uudelleen, ennen seuraavan kerroksen maalaamista, ellei sitä voida 

puhdistaa tai muuten korjata. 

Maalin kuivumisen ja kovettumisen aikana on ylläpidettävä sellaisia 

olosuhteita, joissa maalikalvon ominaisuudet kehittyvät suotuisasti. 

Maalaustyöstä saa lisätietoa mm. SILKO 1.351, kohta 4.3. 

Maalaustyön laadunvalvonta ja kelpoisuuden osoittaminen 

Valmistaja vastaa maalaustyön laadunvalvonnasta. Rakennuttajan asetta-

ma valvoja voi tehdä tarkastuksia ja mittauksia valmistajan laadunval-

vonnan lisäksi. Voidaan myös sopia, että valvoja hoitaa osan valmista-

jalle kuuluvasta laadunvalvonnasta. 

Valvoja tarkastaa ja hyväksyy esikäsittelyvaiheen tuloksen, ennenkuin 

ensimmäinen maalikerros levitetään, ellei työkohtaisesti asiasta 

toisin sovita. Voidaan myös vaatia, että valvoja tarkastaa muitakin 

työvaiheita ennen seuraavan aloittamista. 

Laadunvalvonta on tehtävä standardin SFS 4960 mukaan. Soveltamisessa 

on otettava huomioon pintakäsittelyasiakirjoissa, tässä työselitykses-

sä, mandollisissa muissa sopimusasiakirjoissa esitetyt sekä näiden 

perusteella erikseen sovitut asiat. 

Laadunvalvontapöytäkirjaan merkitään kaikki maalauksen laatuun vaikut-

tavat havainnot ja mittaustulokset. Se laaditaan lomakkeita TVH 735177 

ja TVH 735178 hyväksi käyttäen, ellei muusta muodosta sovita. Se 

liitetään kelpoisuuskirjaan. 

Lisätietoa laadunvalvonnasta on saatavissa m. 

SILKO 1.351 luku 5. 
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5.4 	K u u m a s i n k i t y s 

	

5.41 	Yleistä 

Kuumasinkitys tehdään standardin SFS 2765 mukaisesti. Ellei sinkkiker-

roksen paksuutta ole määrätty suunnitelmassa tai muissa sopimusasia-

kirjoissa on se merkinnän Znk 800 mukainen, joka vastaa pinnoitteen 

paksuutta 115 jim, ellei sinkittävän aineen paksuus aseta rajoitusta. 

Uusitussa standardissa tulee em. vaatimus vastaamaan 

luokkaa B. 

Kuumasinkittäviin rakenneosiin on käytettävä kemialliselta koostumuk-

seltaan sellaista terästä, että sinkitykseltä vaadittavat ominaisuudet 

on mandollista saavuttaa edellyttäen, että lujuus ja muut suunnitel-

massa vaaditut ominaisuudet tulevat täytetyiksi. 

Piillä tiivistettyyn teräkseen muodostuu paksu pinnoite, 

joka on pinnaltaan mattamainen ja harmaa ja värityseroja 

voi esiintyä. Tiivistämättömään ja alumiinilla tiivis-

tettyyn teräkseen kiinnittyy ohuempi sinkkikerros, joka 

pinnaltaan on puhdasta sinkkiä ja kirkkaan metallin 

värinen. Tiivistämättömällä teräksellä ei yleensä voida 

saavuttaa merkintää Znk 800 vastaavia kerrospaksuuksia. 

Uusittuun standardiin tulee yksityiskohtaisempia ohjeita 

teräksen kemiallisen koostumuksen vaikutuksesta sinkki- 

kerroksen paksuuteen. 

	

5.42 	Laatuvaatimukset 

Sinkkikerroksen paksuuden tulee olla riittävän paksu standardin SFS 

2765 taulukon 1 mukaan arvosteltuna. Se mitataan magneettisella mene-

telmällä esim. standardin SFS-ISO 2178 mukaan. 

Pinnoitteen muita ominaisuuksia koskevat vaatimukset ovat standardin 

SFS 2765 mukaisia kuitenkin siten, että näkyviin jäävillä (edustavil- 
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la) pinnoilla värin tulee olla tasainen. Kiinnipysyvyyskokeet tehdään 

standardin SFS 2429 mukaisesti, jos pinnoitteen laatu antaa siihen 

aihetta. 

5.43 	Esikäsittely 

Esikäsittelyssä noudatetaan standardia SFS 4957 soveltuvin osin. 

Sinkittävistä kappaleista on ennen peittausta poistettava öljy, rasva, 

hitsauskuona ja -roiskeet sekä maali. Paksu ja kiinteä vaissihilse on 

poistettava suihkupuhdistuksella, ellei se lähde peittauksessa. Jos 

pinnoitepaksuuden saavuttaminen sitä edellyttää, on sinkittävät pinnat 

karhennettava suihkupuhdistamalla esim. teräväsärmäisellä hiekalla. 

Hitsien tiiviys ja reikien riittävyys on todettava tarkastamalla 

jokainen kappale huolellisesti. Jos puutteita havaitaan, on rakenne- 

osiin tehtävä paineen tasaamista ja sinkin valumista varten tarvitta-

vat reiät. Ellei niitä ole merkitty rakennesuunnitelmaan, on ne käsi-

teltävä suunnitelman muutoksina. Hitsisaumojen tulee olla tiiviitä ja 

liitoksiin ei saa jäädä avoimia rakoja, joihin peittausnesteet voivat 

tunkeutua, eikä sellaisia suljettuja rakoja, joissa kehittyvä kaasun- 

paine voi aiheuttaa räjähdyksen tai haitallisen muodonmuutoksen. 

Rakenneosien soveltuvuus kuumasinkittäviksi voi olla 

huono varsinkin silloin, kun suunnitelmassa on esitetty 

muu pinnoitusmenetelmä, mutta valmistaja haluaa vaihtaa 

sen kuumasinkitykseen. Neuvottelu kuumasinkityslaitoksen 

tai muun sinkitysalan asiantuntijan kanssa ennen työn 

aloittamista on suotavaa. 

Öljyt ja rasvat on poistettava alkali- tai emulsiopesul-

la (SFS 4957). Maali sekä liimat ja lakat lähtevät vain 

suihkupuhdistuksella. Silikonipitoiset öljyt eivät lähde 

peittauksessa eikä suihkupuhdistuksessa. 
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5.44 	Sinkitys 

Sinkitys on tehtävä sellaisilla välineillä ja menetelmillä, että 

vaadittu laatutaso saavutetaan. Ruuvit, mutterit ja muut sellaiset 

osat, joissa pinnoitteen tasaisuus on toiminnan kannalta tai muista 

syistä välttämätöntä, on lingottava tai käsiteltävä muulla soveltuval-

la tavalla. 

Sinkittävät kappaleet on tuettava kaston ajaksi siten, että haitalli-

sia muodonmuutoksia ei lämpötilan kohoamisen johdosta pääse syntymään. 

Upotuksen tulee tapahtua siten, että kappaleen osien lämpötilaeroista 

ei aiheudu haitallisia jännityksiä ja/tai muodonmuutoksia. Sinkin 

lämpötila ei saa olla yli +500 °C, ellei siitä erikseen sovita. 

	

5.45 	Viimeistely 

Haitalliset valumat ja kuonakerrokset on poistettava. Ns. valkoruoste 

on pestävä pois ennen tarkastusta. 

Kuumasinkittyjä rakenneosia ei saa oikoa eikä taivuttaa kuumennusta 

apuna käyttäen. 

Sinkityt pinnat on maalattava, jos se kuuluu suunnitelmaan tai jos 

pinnoitteen paksuus tai ulkonäkö ei täytä asetettuja vaatimuksia. 

Maaliaineiden tulee olla siihen tarkoitukseen soveltuvia ja niiden 

tulee täyttää myös rakenteen rasitusluokan asettamat vaatimukset (vrt. 

liite 6). Pinnat on puhdistettava ja käsiteltävä siten, että maalin 

tarttuminen tulee varmistettua. (Vrt. 5.32.) 

Kuumasinkittyjen kappaleiden kromatoinnista ja fosfatoinnista on 

sovittava erikseen. Tällainen esikäsittely on otettava huomioon myös 

maalaussuunnitelmaa tehtäessä. 

	

5.46 	Laadunvalvonta ja kelpoisuuden osoittaminen 

Kuumasinkitystä on valvottava prosessin edellyttämällä tavalla. 
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Tarkastuksissa on todettava ainakin puhdistusaste ja sinkkikerroksen 

paksuus. 

Kuumasinkityksestä on annettava todistus tai vastaavat tiedot muulla 

tavalla kelpoisuuden toteamista varten. Todistuksessa on mainittava 

mm.: 

- esikäsittelyt, 

- peittauksen eri vaiheet ja käytetyt aineet, 

- sinkin lämpötila ja kastoaika, 

- linkous tai muu viimeistely, 

- sinkkikerroksen paksuuden mittauksen tulokset, 

- paivamaara, 

- käsittelylaitos, 

- laadunvalvonnasta vastaavan henkilön nimi. 

	

5.5 	M e t a 1 1 i r u 1 s k u t u s 

	

5.51 	Yleistä 

Metalliruiskutusta tehdään standardin SFS 3107 mukaan. 

Pinnoitteen kerrospaksuus on valittava rakenteen rasitusluokan perus-

teella, ellei sitä ole määrätty suunnitelmassa tai muissa sopimusasia-

kirjoissa. 

Metalliruiskutuksen kappaleiden muodolle ja mittasuhteille samoin kuin 

työskentelyolosuhteille asettamat vaatimukset on otettava huomioon 

pinnoitussuunnitelmaa tehtäessä ja rakenneosia valmistettaessa. 

Metalliruiskutuksesta 	on 	pintakäsittelysuunnitelmaan 	merkittävä 

puhdistusaste, metallin koostumus ja olomuoto, ruiskutustapa sekä 

kerroksen paksuus, sen sallitut vaihtelurajat ja mittaustapa. 

Teräsrakenteiden korroosionestopinnoitteena saadaan käyttää vain 

sinkkiä ja alumiinia. 



- 104 - 

	

5.52 	Esikäsittely 

Metalliruiskutukselia suojattavien pintojen esikäsittelyssä on nouda-

tettava standardia SFS 4957 soveltuvin osin. 

Ruiskutettavat pinnat on suihkupuhdistettava siten, että aikaan 

saadaan karhea, metallin kirkas pinta. Puhdistusaste on Sa3. Ruisku-

tettaessa pintojen on oltava täysin puhtaat. Sormenjälkiäkään ei 

sai 1 ita. 

Pinnalta vaadittava karheus ja lyhyt säilyvyysaika 

johtavat siihen, että teräsmateriaalin esikäsittelyyn 

kuuluva sinkopuhdistus ei ole riittävä pohja metalli-

ruiskutukselle. 

	

5.53 	Ruiskutus 

Esikäsitellyt pinnat on ruiskutettava 4 tunnin kuluessa. Kuivissa 

sisätiloissa aika voi olla pitempi. 

Olosuhteet ruiskutukselle on järjestettävä sellaisiksi, että pinnoite 

täyttää sille asetetut laatuvaatimukset ja että olosuhdetekijöiden 

muuttuminen ei johda laatutason vaihteluun. Ellei muusta työkohtaises-

ti sovita, ilman suhteellisen kosteuden pitää olla alle 70 % sekä 

ilman ja rakenteen lämpötilan vähintään +5 ° C. Ruiskutuspaikka on 

suojattava tehokkaasti sateelta ja tuulelta. 

Ruiskutus on tehtävä sellaisilla laitteilla, jotka laatunsa ja kunton-

sa puolesta takaavat hyvän ja tasalaatuisen pinnoitteen. Laitteiden 

valmistajan ohjeita on noudatettava. 

Ruiskutusta saavat tehdä vain amniattitaitoiset työntekijät. 



KS1 

	

5.54 
	

Jäi kikäsittely 

Ruiskusinkityt pinnat on maalattava, jos maalaus kuuluu pintakäsitte-

lysuunnitelmaan tai jos pinnoite vaatii epätasaisen ulkonäkönsä takia 

yhtenäisen värisävyn. Muussa tapauksessa ne on tiivistettävä lakalla. 

Tiivistys on tehtävä välittömästi ruiskutuksen jälkeen ennenkuin 

pölyyntymistä, 1 ikaantumista tai sinkkisuolojen muodostumista tapah-

tuu. 

Ruiskusinkityn pinnan maalaukseen ja lakkaukseen on käytettävä tarkoi-

tukseen soveltuvia tuotteita. 

Jos sinkityt pinnat ehtivät likaantua tai niille muodostuu sinkkisuo-

loja, on ne puhdistettava kohdan 5.32 ja maalin valmistajan ohjeiden 

mukaan. Rasvan ja öljyn poistaminen ruiskusinkityiltä pinnoilta on 

osoitettava sopivalla ennakkokokeella valvojaile. 

Alumiinilla ruiskutetut pinnat maalataan, jos sitä suunnitelma tai 

muut sopimusasiakirjat edellyttävät. 

	

5.55 	Metalliruiskutuksen laadunvalvonta ja kelpoisuuden osoittaminen 

Metalliruiskutuksen laadunvalvonta on järjestettävä samalla tavalla 

kuin maalaustöissä. (Vrt. 5.35.) 

Työhön on järjestettävä jatkuva laadunvalvonta. Työskentelyolosuhteis -

ta on pidettävä kirjaa. Tarkastuksissa on todettava käsiteltävien 

pintojen puhdistusaste ja kerroksen paksuus. Maalaus- ja lakkaustyön 

osalta on todettava väliaika sinkityksestä lukien sekä mandolliset 

puhdi stustoimenpiteet. 

Kelpoisuuskirja 	laaditaan 	korroosionestomaalaukselle 	tarkoitettua 

mallia soveltaen, ellei metalliruiskutusta varten laadita omaa kaava-

ketta. 
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5.6 	M u u t p i n t a k ä s 1 t t e 1 y m e n e t e 1 m ä t 

	

5.61 	Yleistä 

Muut pinnoitusmenetelmät kuin maalaus, kuumasinkitys ja metalliruis-

kutus voivat tulla kysymykseen, jos ne on rakennesuunnitelmassa 

mainittu, valmistaja on ottanut ne laatimaansa pintakäsittelysuunni-

telmaan, jonka rakennuttaja on hyväksynyt tai ne kuuluvat rakennusai-

neiden ja tarvikkeiden normaaliin toimitustilaan. 

Muista pinnoitusmenetelmistä on pintakäsittelysuunnitelmassa mainitta-

va mm. aineet, kerrospaksuudet vaihtelurajoineen, muut pinnoitteen 

ominaisuudet ja työtapa. Aineita ja työmenetelmiä kuvaavat esitteet on 

liitettävä myös pintakäsittelysuunnitelmaan ja edelleen kelpoisuuskir-

jaan. 

	

5.62 	Säänkestävän teräksen pintakäsittely 

Säänkestävästä teräksestä tehdyt rakenteet suihkupuhdistetaan astee-

seen Sa 2 1/2 tasaisen värisävyn varmistamiseksi. Betonivalusta tai 

muista rakentamistoimenpiteistä aiheutuva lika ja muut jäljet on 

poistettava siten, että pintaan ei jää epätasaisuutta. Alapuoliset 

betonirakenteet on tarvittaessa suojattava teräksestä irtoavalta 

ruosteel ta. 

Esikäsittelyssä noudatetaan standardia SFS 4957 soveltuvin osin. 

	

5.63 	Sähkösinkitys 

Sähkösinkitys tehdään standardia SFS 2766 noudattaen. Tämä menetelmä 

tulee yleensä kysymykseen vain ruuvien ja muttereiden sekä vastaavien 

rakennustarvikkeiden korroosionestossa. 

Standardi SFS-ISO 2081 tulee ilmestyttyään korvaamaan 

standardin SFS 2766. 
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Ellei muusta sovita katsotaan siltaan tulevien osien kuuluvan standar-

dissa määriteltyyn käyttöluokkaan 4, jota vastaava pinnoitteeri merkin-

tä on Fe/Zn 25. Sinkityt osat on kromatoitava. 

Erikoislujien terästen sähkösinkitystä suunniteltaessa on selvitettä-

vä, tarvitaanko lämpökäsittelyä lujuusominaisuuksien säilyttämiseksi. 

(Vrt. SFS 2766 kohta 7.) 

Sähkösinkitys ei yksinään riitä siltarakenteiden korroosionsuojaksi. 

Sen lisäksi vaaditaan maalaus. 

Sähkösinkittyjen pintojen maalauksessa on otettava soveltuvin osin 

huomioon se, mitä kuumasinkityistä pinnoista on sanottu. Sähkösinkit-

tyjä osia ei saa hiekkapestä, ellei sinkitystä korvata kokonaan 

maalauksella. (Esim. ruuvin kannat ja mutterit.) 

5.64 	Koteloiden pinnoitus 

Sellaiset kotelot, joita ei voida tarkastaa ja huoltomaalata tavan-

omaisilla menetelmi.11ä eikä tehdä ilmatiiviiksi, on käsiteltävä suih-

kuttamalla niille tarkoitukseen soveltuvia korroosionestoaineita. 

Soveltuvuus, huoltokäsittelyt huomioon ottaen, on osoitettava koetus-

todistuksilla tai vastaavilla käyttökelpoisuustodistuksilla sekä 

aineiden koostumusta ja toimintatapaa koskevilla selvityksillä. Tuote-

selosteet ja vastaavat selvitykset sekä koetulokset ja muut todistuk-

set on liitettävä pintakäsittelysuunnitelmaan ja edelleen kelpoisuus- 

kirjaan. Lisäksi on selvitettävä määräaikaisen huoltokäsittelyn tarve 

sekä menetelmä aineineen ja määräajat. 

Suojattavat kotelot on valmistettava esipuhdistetuista osista siten, 

että suojattavat pinnat jäävät puhtaiksi. Suojaus on tehtävä, ennen-

kuin ruostuminen ehtii alkaa. 

Suoja-aineiden ruiskutukseen on käytettävä sellaisia laitteita, joilla 

kaikki pinnat voidaan käsitellä. Tarvittaessa on rakenneosiin tehtävä 

lisäreikiä työn tuloksen varmistamiseksi. Reikien tekeminen on kuiten-

kin käsiteltävä suunnitelman muutoksena. 



Käsittelyrelät on suljettava siten, että ne voidaan työkaluilla avata 

tarkastusta ja huoltokäsittelyä varten. Tuuletusaukkoja ei kuitenkaan 

saa sulkea eikä peittää tai pienentää suojausaineilla. 

	

5.65 	Onteloiden täyttäminen 

Vaillinaisesti suljetut ontelot voidaan myös täyttää siten, että ilman 

vaihtuminen ja vesihöyryn kondensoituminen estyy. Täyteaineen tulee 

olla kutistumatonta, sen tulee tarttua tiiviisti ontelon seinämiin 

eikä se saa olla hygroskooppista. Lisäksi siltä vaaditaan, että se ei 

saa menettää suojaavia ominaisuuksiaan rakenteen normaaleissa käyttö-

olosuhteissa ja että sen tulee kestää koko rakenteen käyttöiän. Sillä 

tulisi olla korroosiota hidastavia eikä missään tapauksessa sitä 

kiihdyttäviä ominaisuuksia. 

Täyteaineista on esitettävä luotettaviin tutkimustuloksiin tai käyttö- 

kokemuksiin perustuva selvitys. Pintakäsittelysuunnitelmaan on merkit-

tävä tuotteen koostumus, valmistenimike, valmistaja, maahantuoja ja 

käyttöselostus. Tuoteselostus on myös liitettävä suunnitelmaan. 

	

5.66 	Määräaikainen korroosionesto 

Teräsmateriaali voidaan valmistuksen ajaksi suojata konepajapohjakä-

sittelyllä, joka tehdään standardin SFS 4957 mukaan ottaen kohdassa 

3.22 mainitut rajoitukset huomioon. 

Kitkaliitosten liitospinnat pitää suihkupuhdistuksen ja mandollisen 

pinnoituksen jälkeen suojata kuljetuksen ja asennuksen ajaksi ruostu-

miselta ja likaantzmiselta tiiviillä kalvolla ja/tai suojalevyillä. 

Tähän tarkoitukseen käytettävistä materiaaleista ei saa jäädä kitkaa 

pienentäviä eikä korroosiota edistäviä jäänteitä. 

Määräaikaiseen korroosionestoon voidaan käyttää myös ruosteenestoai-

netta, jotka liuottimien haihduttua muodostavat öljymäisen tai vaha-

maisen kalvon. Näitä käytettäessä on otettava huomioon huoltokäsitte-

lyt ja niiden vaikutus muihin pintakäsittelymenetelmiin. 
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Edellisessä kappaleessa tarkoitettujen aineiden suojaava 

vaikutus heikkenee tärkeiden aineosien poistuessa 

haihtumalla. Se on yleensä 2.. .5 vuotta. Sopivalla 

huoltokäsittelyllä sitä voidaan parantaa. 

Harkittaessa vaikutusta muihin pintakäsittelymenetelmiin 

on huomattava, että öljymäisiä ja vahamaisia aineita on 

vaikea poistaa suihkupuhdistuksella esim. korroosiones-

tomaalauksen edellyttämään puhdistusasteeseen. 

	

5,7 	P 1 n n o i t t e 1 d e n k o r j a u s 

	

5.71 	Yleistä 

Tässä kohdassa tarkoitetaan siirroissa, kuljetuksessa ja asennuksessa 

syntyneiden pinnoitevaurioiden sekä tarkastuksessa havaittujen virhei-

den korjaamista. 

Korjauksen jälkeen pitää pinnoitteen täyttää suojauskyvyltään ja 

ulkonäöltään mandollisiman tarkasti kaikki sopimusasiakirjoissa 

määri tel lyt laatuvaatimukset. 

	

5.72 	Korjaustyön suunnittelu 

Jos valmistus- ja asennussuunnitelmien perusteella on ennakoitavissa, 

että korjattavia pinnoitevaurioita syntyy, on tämä otettava jo varsi-

naisessa pintakäsittelysuunnitelmassa huomioon. 

Korjaustoimenpiteet on suunniteltava yksityiskohtaisesti. Suunnitelmaa 

on työn edistyessä tarpeen mukaan täydennettävä tai muutettava. 

Olosuhdetekijät on otettava korjausten suunnittelussa tarkasti huomi-

oon. Tarpeen vaatiessa on työn onnistuminen varmistettava tehokkain 

suojaustoimenpitein. Ympäristön suojelu on otettava myös huomioon. 
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Suunnitelma korjaustöistä on laadittava kirjallisesti. Valvoja voi 

kuitenkin hyväksyä vähäisten korjausten tekemisen suullisen selostuk-

sen perusteella. 

Korjaustyön suunnittelussa on käsiteltävä samat asiat kuin varsinai-

sessa pintakäsittelysuunnitelmassa. Aikaisemmin pinnoitettujen kohtien 

esikäsittely ja pinnoitekerrosten rajaus ja limitys on selvitettävä 

erikoisen tarkasti. 

	

5.73 	Maalipintojen korjaaminen 

Maalipintojen korjaamisessa noudatetaan standardia SFS 4961 soveltuvin 

osin. 

Korjattavat kohdat puhdistetaan siten, että ympärillä olevat maaliker-

rokset jäävät ehyiksi ja että niiden tartunta alustaan ei heikkene. 

Rajakohta on viistettävä joko hiomalla (kovat maalit) tai ohentimella 

(kloorikautsumaal it) 

Paikkauskohtaan 	levitetään 	kaikki 	maalausjärjestelmään 	kuuluvat 

kerrokset siten, että sopimattomia päällekkäinmenoja ei tapandu. 

Sinkkipölymaalin korvaaminen toisella pohja- tai välimaalilla saattaa 

olla mandollista, jos lopputulos on sillä tavalla parempi ja menettely 

on korjaussuunnitelmassa hyväksytty. 

Jos kerrospaksuuksia joudutaan lisäämään, on kovapintaiset maalit 

yleensä karhennettava hiomalla, 

Korjaustyön yhteydessä ei maalausväliajoista saa tinkiä. 

Laadunvalvonta on hoidettava kohdassa 5.35 määritellyllä tavalla. 

	

5.74 	Muiden pinnoitteiden korjaaminen 

Kuumasinkityissä rakenteissa on vahingoittuneet kohdat suihkupuhdis- 

tettava ja korjattava ruiskusinkityksellä tai sinkkipölymaalauksella. 
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Kerrospaksuuden korjauskohdassa on oltava vähintään sama kuin kuuma-

sinkityksel lä. 

Rajakohta on viistettävä siten, että reunoille ei muodostu haitallista 

paksunnosta päällekkäin menneistä pinnoitteista. Erikseen sovittaessa 

saa puhdistuksen tehdä hiomalla. Ruiskusinkittävät pinnat on kuitenkin 

aina karhennettava. 

Korjaustoimenpiteitä on valvottava samalla tavalla kuin maalausta ja 

metalliruiskutusta ja tehtävä samat merkinnät kelpoisuuskirjaan. 

Ruiskusinkityksen korjauksena on ruiskusinkitys, ellei olosuhteiden 

pakosta tai muista syistä hyväksytä sinkkipölymaalausta. 

Muiden pinnoitteiden korjaus tehdään menetelmään soveltuvalla tavalla. 



SYT 3800 	 LIITE 
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SILTARAKENTEIDEN HITAUSLIITOSTEN SI INN TARKASTUS 

1. Tarkoitus ja laajuus 

Tämä asiakirja on siltojen ja vastaavien teräsraken-
teiden hitsausliitosten silmämääräistä tarkastusta 
varten. 

Hitsien arvostelu perustuu standardin SFS 2379 hitsi-
luokki in. 

Hitsiluokat on määrätty rakennussuunnitelmassa. Tar-
kastuslaajuus on SYT 3800 kohdan 3.48 mukainen. 

2. Tarkastaja ja laitteisto 

Tämän ohjeen mukaisia tarkastuksia suorittavan henki-
lön näöntarkkuuden on oltava riittävän hyvä. 

Tarkastuspaikalla pitää olla hyvä yleisviaistus (-
160 luxia). Lisäksi on käytettävä riittävän voimakas-
ta kohdevalaisinta. 

Vaikeasti luoksepäästävien kohteiden tarkastuksessa 
voidaan käyttää peiliä tai endoskooppia. 

Vikojen mittaamiseen käytetään työntömittaa. 

Pienahitsin a-mitta mitataan tarkoitusta varten suun-
nitellulla, esim. kuvan 1. tyyppisellä mittalaitteel-
la, joka antaa oikean tuloksen silloinkin, kun levy-
jen välinen kulma ei ole 900, tai hitsi on kupera tai 
epäsymmetrinen. 

3. Tarkastuksen suoritus 

Hitsi tarkastetaan myös juuren puolelta, jos juuri on 
luoksepäästävissä. 

Kohctetta tarkastellaan enintään 0,6 m:n etäisyydeltä 
ja vähintään 30° kulmassa pintaan nähden. 

Hitsin lisäksi perusaineen on oltava vähintään 
25 mm:n etäisyydelle puhdas ruosteesta, maalista, 
kuonasta ja muista aineista, jotka saattavat peittää 
pintaan avautuvia vikoja tai muuten haitata tarkas-
tuksen suorittamista. 

Tarkastuksessa havainnoidaan standardjn SFS 2379 tau-
lukoissa 1. ja 2. esitettyjä pintavirheitä ja muoto- 
poikkeamia. Huomattakoon, että luokassa WA ei sallita 
kupuja eikä mitään pintavirheitä. 
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Kuva 1. 
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4. Kirjaaminen 

Pöytäkirjojen (esim. liite 1.) tulee sisältää seuraa-
vat tiedot: 

- tarkastettavan kohteen tunnus, joka voi olla koko-
nainen rakenneosa , jos hitsin laatuluokan hyväk-
symisajat ylittäviä vikoja ei löydy 

- tarkastusmenetelmä 
- tarkastusvälineet 
- tarkastusohje 
- SFS 2379 taulukkojen 1. ja 2. hyväksymisrajat yht-

tävien vikojen sijainti, suuruus, lukumäärä ja laa-
tu 

- rajoitukset tarkastuslaajuudessa 
- tarkastajan nimi ja tarkastuspäivämäärä. 

Tarkastaja vahvistaa tarkastustulokset nimikirjoituk-
sellaan ja henkilökohtaisella leimallaan. 

B 
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TARKASTUSPÖYTÄKIRJA 	1 YÖ n:o/ Wor/c No. 

INSPECTION REPORT 	 1/1 
• 	 Valmistaja/Alan uJacturer 

TVH 	 Asennus Oy 
Laitos/Starior 	 Paikka/P!acp 

Kantatien 1234 silta 5 	 Mikkeli 
Tarkastuskohde, piirustus n.'ollnspected uni:, No. ofdrawing 

Poikittaispalkin hitsi n:o 7, piir.n:o 3456 
Tirkastuslaji/Type ofinspecrion 

Silmämääräinen tarkastus 
Asiakirja, joka maaritteke laadun/Document, which defines the quali:y 

TVH ohje, SFS 2379 
T arkastukscn suoruusohje/lnstruction for inapection 

TVH ohje 
Käytetyt Iaittect/Used equipmenr 

Roikkalamppu, työntömitta, a-mitan mittalaite 
Havainnot/Observa:ions 	

A 

hitsin tunnus 

reunahaava, 	syvyys 2 mm 

-- _________________________________________ ___________ 
a-mitta 3 mm vajaa koko 
pituudelta 

leikkaus A-A 

Lisäksi koko hitsin pituudella on runsaasti 

roiskeita. 

Tarkastustulokt/Resu/ts ofinspecrjon 	0 hyväksyttylaccepted 	 " ' 

EhyIät(y/aofaccep(ed 	1985 06_14 \JQAtF) 
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SILTARAKENTEIDEN HITSALJSLIITOSTEN ULTRAi1iNITARKASTUSTUS 

1. Tarkoitus 

Tämä asiakirja on ohje siltojen ja vastaavien teräs- 
rakenteiden hitsausliitosten ultraäänitarkastusta 
varten. 

2. Laajuus 

Tarkastuskohteita ovat päittäis- ja pienahitsit 
rakenneteräksissä, joiden ainepaksuus on yli 10 mm. 
Tarkastuskohteet, hitsiluokat ja tarkastuslaajuus 
määrätään suunnitelmassa ja yleisessä työselityksessä 
(SYT 3800:3.48). 

3. Viitteet 

Hitsien arvostelu perustuu standardin SF5 2379 hitsi-
luokkiin standardin SFS 5108 mukaisesti. 

Ultraäänitarkastusta koskevia lisätietoja on saata-
vissa seuraavista standardeista: 

SFS 3284 RIKKOMATON AINEENKOETUS. ULTRA-
NITARKASTUS. 
YLEISET OHJEET 

SFS 3290 RIKKOMATON AINEENKOETUS. HITSAUS-
LI ITOSTEN ULTRANITARKASTUS 

4. Tarkastaja ja laitteisto 

rl.ä rnän ohjeen mukaisia tarkastuksia suorittavalla ben-
kilöllä on oltava kyseisen tyyppisiä hitsausliitoksia 
koskeva NORDTEST-järjestelmän mukainen ultraäänitar-
kastajan pätevyys. 

4.1 Ultraäänilaite 

Ultraäänilaitteen ja luotaimen on oltava sellaisia, 
että ne täyttävät standardien SFS 3284 kohdan 2. ja 
SFS 3290 kohdan 2. vaatimukset. 

4.2 Luotaimet 

Luotaintaajuus valitaan yleensä väliltä 1.. .5 MHz. 
Valiottaessa matala taajuus on samalla pyrittävä va-
litsemaan suuri kidekoko, jottei äänikeilan avautu-
miskulma kasva liian suureksi. 

Kulmaluotaimet valitaan siten, että äänitien ollessa 
200 mm tai vähemmän käytetään luotaimia, joiden taa-
juus on yli 3 MHz ja kidekoko alle 13 mm. Luotaimia, 
joiden taajuus on alle 3 MHz ja kidekoko yli 13 mm 
voiaaan käyttää, kun äänitie on yli 150 mm. 
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Tutkittaessa lähellä luotauspintaa olevaa näyttämää 
voidaan käyttää kaksikiteistä luotainta. 

4.3 Kytkentäaine 

Kytkentäaineena käytetään esim. tapettiliisteriä, 
giyserolia, tai niiden seosta. Laitteiston säädössä 
ja tarkastyössä on käytettävä samaa kytkentäainetta. 
Tarkastettaessa esim. koneistettua pintaa, jota vesi-
perustainen kytkentäaine saattaa ruostuttaa, voidaan 
kytkentäaineena käyttää öljyä. Öljyä käytettäessä on 
otettava huomioon, että öljyt ja vaseliinit ovat 
usein voimakkaasti ääntä vaimentavia ja iholle hai-
tallisia. 

5. Kalibrointi 

Kalibrointiin kuuluu laitteen ja luotaimen toiminnan 
ja asteikkojen tarkistus sekä laitteiston säätö tar-
kastuksen suorittamista varten. 

5.1 Laitteiston tarkistus 

Jos laitteen edellisestä tarkistuksesta on kulunut 
enemmän kuin 6 kk, on tarkistettava, että laitteen 
toiminta on kohdan 4.1. mukaista. 

Kulmaluotaimien indeksi ja luotainkulina on tarkistet-
tava jos on syytä epäillä niiden muuttuneen. Luotain- 
kulma saa poiketa enintään kaksi astetta nimellisar-
vostaan. 

Laitteiston tarkistamiseen ja säätöön käytetään stan-
dardien SFS 3288 ja SFS 3289 mukaisia tarkistuskappa-
leita sekä liitteen 1. mukaista vertailukappaletta, 
jossa on Ø 3 mm sivuttaisporauksia. 

5.2 Laitteiston säätö 

Laitteen virta on oltava kytkettynä vähintään 3 min. 
ajan ennen säätöön ryhtymistä. 

5.2.1 Etäisyysasteikon säätö 

Etäisyysasteikko on valittava siten, että se kattaa 
koko tarkastettavan tilavuuden ja mandollisimman suu-
ri osa siitä tulee hyväksikäytetyksi. Asteikon on ol-
tava helposti luettava. 

Normaaliluotausta varten etäisyysasteikko säädetään 
perusvertailukappaleen tai porraskiilan avulla siten, 
että vähintään kaksi takaseinäkaikua on näkyvissä. 

Kulmaluotausta varten etäisyysasteikko säädetään tar-
kistuskappaleen 2 avulla, kun tarvittava asteikko on 
200 mm tai vähemmän. Tätä pitemmät asteikot sääde-
tään tarkistuskappaleen 1 avulla. 
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5.2.2. Laiteherkkyyden säätö 

Perusaineen normaaliluotausta varten herkkyys sääde-
tään siten, että tarkastettavan kohteen ehjästä koh-
dasta saatava ensimmäinen takaseinäkaiku asetetaan 80 
% ̂/-5% täydestä kuvaputkikorkeudesta. Takaseinäkai-
kujen huippujen kautta piirretty viiva on vertailu- 
käyrä normaaliluotausta varten. 

Hitsin kulmaluotausta varten herkkyys säädetään si-
ten, että perusvertailukappaleen sivuttaisporauksi sta 
saatava voimakkain kaiku asetetaan 80 % ̂ /-5% täydes-
tä kuvaputkikorkeudesta. Vahvistusta muuttamatta 
luodataan muita sivuttaisporauksia. Kaikupiikkien 
huippujen kautta piirretään juohea viiva, joka on 
vertailukäyrä kulmaluotausta varten. Jos jokin kaiku 
on alle 20 % asteikon korkeudesta, kaiku on vahvis-
tusta lisäämällä nostettava 80% +/-5% täydestä astei-
kon korkeudesta, jolloin käyrään tulee porras. Loppu-
osa käyrästä laaditaan jälleen vahvistusta muuttamat-
ta. Käyrää saa ekstrapoloida enintään 1/8 ainepak-
suuden verran kumpaankin suuntaan. 

Kun vertailukäyrä on valmis, luodataan tarkistuskap-
paleessa 2 (tai 1) olevaa reikää ja merkitään kaiku- 
piikin huipun paikka etulevylle. Jos huippu on as-
teikon ulkopuolella, vähennetään vahvistusta niin, 
että huippu tulee lähelle vertailukäyrää, ja merki-
tään etulevylle huipun paikka sekä vahvistuksen muu-
tos. Tällä tavoin laite voidaan myöhemmin säätää pel-
kän tarkistuskappaleen avulla. 

5.3 Säädön tarkistus 

Säätö on tarkistettava 

- tarkastusjakson alkaessa ja loppuessa 
- neljän tunnin välein tarkastuksen kestäessä 
- vaihdettaessa luotain, kaapeli, virtalähde, kytken- 

täaine, tai jokin muu laitteiston osa 
- tarkastajan vaihtuessa 
- aina, kun on syytä epäillä säädön muuttuneen. 

6. Tarkastuksen suoritus 

Luodattavien pintojen on oltava puhtaat ja sileät. 
Hitsiroiskeet, irtonainen maali yms. luotausta hait-
taavat epäpuhtaudet on poistettava esim. hiomalla. 
Tasainen ja hyvin kiinnittynyt maalikerros voidaan 
sallia, jos siirtohäviön mittauksella todetaan, että 
maalin aiheuttama vaimennus ei ole enmempää, kuin 6 
dB. Akustinen kytkentä luotaimen ja tarkastuskohteen 
välillä on varmistettava riittävällä kytkentäaineen. 
käytöllä. 
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Luodattaessa käytetään vähintään 8 dB lisävahvistus-
ta. Näyttämiä verrataan kuitenkin vertailukäyrään. 
Luotaimen kytkentäjälkien on mentävä vähintään 10 % 
päällekkäin. Luotainta ei saa liikuttaa nopeammin, 
kuin 150 mm/s. 

6.1. Normaaliluotaus 

Perusaine kulmaluodattavalta alueelta tarkastetaan 
normaaliluotauksella, jotta voidaan todeta, onko pe-
rusaineessa kulmaluotausta häiritseviä vikoja. Samal-
la todetaan perusaineen paksuus näyttämien arviointia 
varten. 

Pienaliitoksissa myös hitsi tarkastetaan normaaliluo-
tauksella silloin, kun se on mandollista. 

6.2. Kulmaluotaus 

Kulmaluotaus suoritetaan siten, että koko hitsin ti-
lavuus tulee tarkastetuKsi. 

Päittäishitsit luodataan molemminpuolin vähintään 
kandella luotainkulmalla. toinen luotainkulma vali-
taan siten, että' äänikeila osuu mandollisimman koh-
tisuorasti railon kylkeen ja toinen siten, että mah-
dollinen juurivika pystytään toteamaan. Yleensä juu-
ren alue tutkitaan 7Q0  kulmaluotaimella. Perusaineen 
paksuuden ollessa yli 50 mm juuren alue voidaan tut-
kia myös 45° kulmaluotaimella. 

Pienahitsejä tarkastettaessa railomuoto ja luokse-
päästävyysys määrää luotainkulmat. Jos luotaus on 
mandollista vain toiselta levyltä, on suositeltavaa 
käyttää kolmea luotainkulmaa edellyttäen, että jokai-
sella kulmalla äänikeila on mandollista suunnata bit-
sun. 

6.2.1. Keskeneräisen hitsin kulmaluotaus 

Tarvittaessa voidaan hitsin juuren alue tutkia, kun 
hitsiä on täytetty 1/3 a-mitan verran, kuitenkin vä-
hintään 10 mm. 

Jos luotauspinnan lämpötila on yli +60 0C, on käytet-
tävä erityisiä korkeaa lämpötilaa kestäviä luotaimia 
ja kytkentäaineita. 

Tämä luotaus ei korvaa valmiin hitsin juuren alueen 
tutkimista, vaan valmis hitsi tarkastetaan kohdan 
5.2. mukaisesti. 

7. Näyttämien kirjaaininen 

Kirjaamisraja on 8dB ( 40 % ) vertailukäyrästä. Kaik-
ki vikojen aiheuttamat näyttämät, jotka yl-ittävät hy-
väksymisrajan, on yksityiskohtaisesti merkittävä tar-
kastuspöytäkirjaan, samoin kaikki kohdassa 8 mainitut 
vikanäyttämät desibelirajasta riippumatta. 
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Muista kirjaamisrajan ylittävistä näyttämistä on mer-
kittävä, missä hitseissä niitä esiintyy sekä arvio 
vian laadusta. 

Näyttämien suurin voimakkuus ilmoitetaan desibeleinä 
siten, että vertailukäyrälle nousevan näyttämän voi-
makkuus on 0 dB, vertailukäyrän ylittävä näyttämä on 
+ merkkinen ja vertailukäyrän alle jäävä näyttämä on 
- merkkinen. Voimakkuus voidaan ilmoittaa myös pro-
sentteina, jolloin vertailukäyrälle nousevan näyttä-
män voiniakkuus on l0U %. 

Näyttämän pituus määritellään siten, että näyttämän 
katsotaan alkavan kohdassa, jossa kaikupiikki laskee 
kirjaamisrajan alle. Suunnilleen samalla linjalla 
hitsin suuntaisesti sijaitsevia näyttämiä, joiden vä-
linen etäisyys on pienempi kuin lyhyimmän näyttämän 
pituus, pidetään yhtenä näyttämänä. 

Näyttämien sijainti kirjataan liitteen 2. mukaiselle 
pöytäkirjalle siten, että näyttämät ovat yksisselit-
teisesti ja tarkasti paikannettavissa mandollisia 
korjaustoimenpiteitä varten. Tarvittaessa pöytäkir-
jaan voidaan liittää lisäpiirroksia. 

8. Vikojen arviointi 

rfälnäfl ohjeen mukaisissa tarkastuksissa hitsien hyväk-
symisvaatimuksena käytetään standardin SFS 5108 hy-
väksymisluokkaa III. 

Hyväksymisluokka III vastaa standardin SFS 2379 mu-
kaisten hitsiluokkien WA ja WB vaatimuksia, kun ote-
taan huommioon seuraavat seikat: 

a) liitsiluokassa WA ei sallita seuraavia virheitä: 

- halkeama 
- kutistumisontelo 
- liitosvirhe 
- vajaa hitsautumissyvyys 

b) Hitsiluokassa WE ei sallita seuraavia virheitä: 

- halkeama 
- liitosvirhe 
- vajaa hitsautumissyvyys 

(vain yhdeltä puolelta läpihitsatuksi tarkoi-
tettu hitsi) 

Jos todetaan hitsissä olevan kohdissa a) ja b) mai-
nittuja vikoja, hitsiä tai sen osaa ei hyväksytä 
vaikka näyttämät kaikuamplitudin ja ulottuvuuksien 
perusteella voitaisiinkin hyväksyä. 



6(7) 

Joskus vika pystytään arvioimaan hitsiluokkastandar -
dissa SFA 2379 edellytetyllä tarkkuudella, jos esim. 
sulkeumasta saadaan satelliittipuisseja tai särön 
kärjestä saadaan kaiku. Tällöin vikoja voidaan verra-
ta suoraan standardissa SFS 2379 esitettyihin vaati-
muksi in. 

Yleensä noudatetaan kohdassa 8.2. esitettyjä hyväksy-
misrajoja. Vian hyväksyttävyys määritetään kulmaluo-
tauksessa saadun näyttämän suhteellisen korkeuden se-
kä vian pituuden ja esiintymistiheyden perusteella. 

8.1 Lyhyet ja paikalliset viat 

Vika on lyhyt, jos sen pituus on pitempi kuin 10 mm. 

Vika on paikallinen, jos samantyyppisten vikojen 
yhteenlaskettu kokonaispituus on alle 50 mm yhdellä 
200 mm:n hitsin osuudella (sama suhde alle 200 mm 
pitkillä hitseillä). Muussa tapauksessa vika on 
jatkuva. 

8.2 Hyväksymisrajat 

Hyväksymisrajojen ehtona on, ettei äänitie ole pitem-
pi kuin 6 kertaa hitsin paksuus. 

Kaikki viat, joista saatujen näyttämien voimakkuus on 
pienempi kuin -6 dB, ovat hyväksyttäviä. 

Lyhyet viat, joista saatavat näyttämät ovat pienempiä 
kuin oheisessa taulukossa esitetyt, ovat hyväksyttä-
viä edellyttäen, että viat ovat paikallisia. 

Näyttämän enimmäiskorkeus (dB vertailukäyrästä) 

Aineenpaksuus (mm) 

l0- s ^ 30 	-4 
s>30 	-2 

Hyväksymisrajoja voidaan käyttää myäs poikittaisille 
vioille. 

9. Tarkastusselostus 

Liite 2. on esimerkki lomakkeesta, jolle tarkastus- 
selostus laaditaan. Selostukseen voidaan liittää pii-
rustuksia tai muita tarpeellisia lisäselvityksiä. 

Tarkastusselostuksessa esitetään seuraavia asioita: 

- tarkastuspäiväniäärä 
- tarkastusmenetelmä 
- tarkastuskohde (nimi, piir.nro, hitsinro) 
- tarkastuslaajuus 
- kohteen valmiusaste (lämpökäsittely) ja pinnanlaatu 
- tarkastaja 
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- tarkastuslaite, luotaimet ja kytkentäaine 
- tarkastusohjeet ja standardit 
- vertailuheijastaja ja käytetyt vahvistukset 
- kirjattavat näyttämät kohdassa 7. esitetyllä 

tavalla 
- hitsauksen aikana tehdyt korjaukset ja niitä 

aiheuttaneet näyttämät 
- poikkeamat ohjeista 
- arvostelu: hyväksytty tai hylätty 
- tarkastajan allekirjoitus 

LIITE 1 

VERTAILUKAPPALE 

Standardi 3290 Hitsausliitoksen ultraäänitarkastus, 
jossa esitetään vertailukappaleet, on uudistettavana. 
Uudistetun standardin julkaisemiseen asti käytetään 
nykyisessä standardissa esitettyjä vertailukappaleita 
siten, että vertailukäyrän muoto laaditaan kyseistä 
aineenpaksuutta vastaavan vertailukappaleen avulla 
kuten ennenkin, mutta vertailukäyrää vastaava herk-
kyys säädetään halkaisijaltaan 3 mm sivuttaisporauk-
sen avulla, esim. S 40 tai vastaava ASME-kappale. 



LIITE 2 

tvo n:o/ Work No. 7684 
TARKASTUSPOYTÄKIRJA Ultraaanitarkastus 	 Si'ti/SI,c'et 	 1/1 
INSPECTION REPORT 	Ultrasonic inspect:on 

Tilaaja/Con:ractor 	 VaImisaja ascntaja/Man ufacturer. instal!ed hy 

TVH 	 Asennus Oy 	_______________ 

Laiws/Stat,on 	 Paikka/Place 

Kantatien 1234 silta 5 	 Mikkeli 	_______________ 

Tarkastuskohde, piirutus n o/Inspected uni, No. of drawing 

KannatinDalkin iatkohitsi. niirn:o 6780 
Ilcsin tunnus/Weld indentificazuin 

10/2 
R akcnneaine/Rase pnateraI 

Fe52C 
Pinnan 	aatu/Surface condjtion 	- 

Tersharjattu _______ 

Lmpoka.siuelvtila/Heat treat meni condtion 

1: 	esilmmitys + 250 °C, 	II: 	myöstetty 
Railon muoto/Tvpe of the groove 

6OÖ 
Farkastaja, pvm.I!nspectur date 

Taito Tarkka 	14.6.1985 ____ _____ 
Tarkastuslaite/Flaw defector 

Instrument ABC 
Luotaimet 
Probes 1 2 3 4 5 

Kalibrointi/Nature ofcalibration 

0 3 mm sivuttaisporaus _______ 
Koko/Size 	mm 0 10 8x9 20x22 0 20 ________ 

Kulma/Angie 0 0  700 b 450 1 
Vahvistus dB/Sensi,7TiiveldB 

______________________________________________ 
raajuu/FreguenNH: 4 4 2 2 ________ 
Mrkinta/A1ark K4N MWB WB WBHT 1 

Asiakirja, joka maaritteke laadun/Uocu?flenf wP)1C12 	109 qUaltty 

TVH ohje 	 ____ __________________________ 

Tarkastuksen suoritusohjellnstruct:on for Inspectwn 

TVI1 ohle 

Kävetty luotaustekniikka/Scanning tecbntques used 

-T 

T 1 

___7i_ 
II1T 

-H 
II7iItIIIIIiT IIIiIi4iI 

_i_ 

1 
Luotaus 	oritettu hit 
kpmin puoT 

___ 

T 11 = = 
Virheiden sijainti/Localion ofdefects 

--- 	- LI1I11II 
_____________I_ 

6+2d LyJ\ 
-- 
1 

Virheiden luonne, suuruus/Characier and oze oJ deJeCtS 

Vika 2. voitiin mm. satelliittipuissin perusteella tunnistaa 

oikkileukkaukseltaan pyöreäksi kuonajuovaksi, jonka 0 4 mm. 

Huomautuksia/Remarks 

Kvtkentäaineena käytettiin HT-vaseliinia (kuurnaluotaus) ja 

1 

0 

1 tapettiliisteriä. 

Tarkastuslulokset/Resu/ts oJ inspection 	Elli hyvaksytty/accepted 	

,•________ 

	

hvlatty/not accepied 	19 85 	O614 	 _______ 
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TERÄSRAKENTEIDEN IIITSAUSLI ITOSTEN RADIOGRAFINEN TARKASTUS 

1. Tarkoitus 

Tämä asiakirja on siltojen ja vastaavien teräsraken-
teiden hitsausliitosten radiografista tarkastusta 
varten. 

2. Laajuus 

Tarkastuskohteita ovat pääasiassa päittäishitsit ra-
kenneteräksissä. Tarkastuskohteet määräytyvät SYT 
3800 kohdan 3.48 ja hitsauksen tarkastussuunnitelman 
perusteella. 

3 Tarkastushenkilöstön pätevyydet 

Tämän ohjeen mukaisia tarkastuksia suorittavalla hen-
kilöllä on oltava radiografista kuvausta koskeva 
Nordtest-järjestelmäfl mukainen pätevyys. Ns. vastaava 
käyttäjä vastaa säteilyturvallisuudesta. 

4. Laitteet ja kal.ibrointi 

Säteilylähteelle on oltava laitekohtaiset valotusar-
vot, joita käyttämällä luotettavasti päästään SFS 
3207 vaatimiin mustumarajoinin. Laitteiden toiminta 
on tarkistettava aina korjauksen jälkeen sekä ainakin 
kerran vuodessa. larkistukset suoritetaan testauslai-
tosten kalibrointikäsikirjan mukaisesti. 

5. Tarkastuksen suoritus 

Koska radiografisella kuvauksella on vaikea erottaa 
pintavirheet sisäisistä virheistä on pintavirheet en-
nen kuvausta tarkastettava silmämääräisesti tai jol-
lain muulla sopivalla pintatarkastusmenetelmällä sil-
loin kun se on mandollista. 

Radiografinen tarkastus suoritetaan SFS 3207 mukai-
sesti. Hitsiluokissa 'vA ja WB käytetään kuvaustek-
niikkaa B. 

6. Kirjaaminen 

Pöytäkirjojeri (esim. liite 1) tulee sisältää seuraa-
vat tiedot: 

- kuvauksessa noudatettu standardi sekä laatuvaatimus 
- kuvausluokka 
- kohde; aine, ainepaksuus 
- säteilylähde, säteilytystiedot ja säteilylähteen 

sijoitus kohteeseen nähden 
- filmi, vahvistuslevyt, suodattimet 
- merkinnät, kuvauskaavio tai muu selvitys filmien 
paikasta 
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- lankaindikaattori ja ohuin näkyvä lanka 
- kuvien arvostelu 
- kuvaajan nimi ja arvosteli jan allekirjoitus 
päiväyksineen. 

7. Hyväksymisrajat 

Hyväksymisrajat luokille WA ja WB on annettu standar-
din SFS 5067 taulukossa 2; päittäisliitosten virhei-
den hyväksymisrajat. Myös IDi:n luokitusta voidaan 
käyttää, jos tulkintarajat on sovittu erikseen. 

8. Viittaukset 

bFS 3207 Rikkomaton aineenkoetus. Radiografinen 
kuvaus. Terästen hitsausliitokset. SFS 5067 Hitsaus. 
Hitsiluokkien hyväksymisrajat. 



TARKASTUSPtIYTÄKIRJA EXAMINATION REPORT 
	

Ty6n numero Work numb.r 

Radlograaflnen kuvaus 	 Radogr.ph1c axaminetion 
	 1234 

Tolmipaikka ja k&,itlellj 	Placs and tr.at.r 
	

PiivSmUrA Dat. 
	 Lehti SI..t 

Helsinki T.T. 	 3.1. 1985 
	

1/1 
fllaaia 	Contractor Valmlsta}a 	Manufactur.r LaadunmäAritysaalakirla 	Dccum.nt, which detines the qualiry 

TVH Palkki Oy SFS 3207, 	5067 
Laitos 	Sistion La.att.rvaatlmu, 	Quallty level 	Muu 	Oth.r 

- 1WA 	F1WB ________________________________________ 
Pakkakunta 	Plac. K,uv.usp&jv* 	Det. ot .xamlnetlon Kuvaajan tunnus Ja nimi 	Cod. and nam. ot radlograph.r 

Helsinki 3.1.1985 1 	T.Tarkka 
(ohd. TaAastuskohd. 	E.amination obj.ct Ainn laatu 	Meterial quallty Xuvapllrrok.aen numero 	Examination drewlng number Llltostyyppl 	Type 01 JOIflt 

Palkki 	1S1 Fe 52C Al23 Päittäis- 
Merkiritbtapa 	M5rking Llsitl,dot 	Qther informetlon 

_____ Pb/tussi 
rarls- Kuvausluokka 	Exarnination class Tarkastusleit. 	Ex8minatiOn equipment lndikaatlont'ppl 	Type cl penetrameter Polttopisteen ja filmin e:lsy'ys, mm FF0 

x5ami- B Balteau 220/5 IIW/IIS 0,4 Fe 0,1 400 
atiOn_____________________________________________________ 

Filmi ja 	ahv.leYy 	FiIm and Intenslt. screen Polttopisteen efekt. koko 	EtIect. Iocal spot size 

D4+Pb 2,2 	x 	2,2 	 - 
ivi Hisaa1an Kuvan tunnus Putkl Seinämä Jännite Valotus Poltti>- Ohuin Mustuma Hyvksynt Hylkäys Vika Huomautukset 

1 1(2) tunnus Pip. Wall Voltage Exp'osure piste- lenka 
Coda cl Fiim lndentllicatlon filmi- Thlnnest Density Acc.pt Reject Def.ct Remarks 

.me welder 0 mm mm kV mIn etäiyyi penotr. WA WB ________ _____ _______ ____________________ _______ _______ ________ _______ FF0, mm mm __________________________ _________ ___________ 

1 - 1 - 15 200 1,5 400 0,16 
1 _____ x 30,27 

2 ,t " " 

" 1 x 30,6 

3 3 ,, ,, 
It 

,, 1  32 

4 " " " " 
" J x 27,29 

3 5 ,, 
1t ?1 x 5 

3 -____ _______________ _____ _____- ______ _____ _____ _____ ___________________ _____ _______ ________ 

_____ _______ _____________________ _______ _______ ________ _______ _______ ________ 1 _____ ________ _________ ___________ 

_________________________________ 
1 

_______ 

___ 
- 

___ 
_________ 
____ 

____________ ______________ 
___ 
10 

____ 
______ 

__________ 
_________________ 

____ 
______ 

____ 
______ 

____ 
______ 

____ ____ ____ ____ ______ 

11 ____ ___________ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1 	1 ___ ___ -___ ____- ______ 

12 ______ __________________ ______- ______ _______ ______ ______ _______ 1 - _____ ____- ________ __________ 
Paivmarä Dat. 

r,terpr.t.r 
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TERÄSRAKENTEIDEN HITSAUSLI ITOSTEN MAGNEETTI1JAUHETARKASTUS 

1. Tarkoitus 

rrämä asiakirja on siltojen ja vastaavien teräsraken-
teiden hitsausliitosten magneettijauhetarkastusta 
varten. 

2. Laajuus 

Tarkastuskohteita ovat päittäis- ja pienahitsit ra-
kenneteräksissä. Tarkastuskohteet määräytyvät SYT 
3800 kohdan 3.48 mukaan. 

3. Tarkastushenkilöstö ja laitteet 

3.1 Pätevyydet 

Tämän ohjeen mukaisia tarkastuksia suorittavalla hen-
kilöllä on oltava magneettijauhetarkastusta koskeva 
Nordtest-järjestelmän mukainen pätevyys. 

3.2 Magnetointilaitteet 

Vaihtovirtaikeillä on oltava vähintään 45 N:n nosto- 
voima napojen etäisyyden ollessa suurimmillaan. Tasa-
virtaikeillä vaatimus on 175 N napojen etäisyyden 01-
lessa suurimmillaan. 

Virtamagentointia esi saa käyttää. 

3.3 Vertailukappale 

Vertailukappale on kappale, jonka viat ja epäjatku-
vuuskohdat tunnetaan ja joka materiaaliltaan ja muo-
doltaan vastaa tarkastettavaa kappaletta riittävän 
hyvin esim. Bertholtin kappale. 

3.4 Magneetti jauhe 

Värillisen magneettijauheen tulee muodostaa riittävä 
kontrasti tarkastettavan alueen taustan kanssa. Kont-
rastin parantamiseksi on yleensä käytettävä peittovä-
riä ja lisäksi valaistuksen on oltava silmämääräisel-
le tarkastukselle sopiva. Fluoresoivan magneettijau-
heen tulee vastaavasti muodostaa riittävä kontrasti, 
kun kohdetta valaistaan ultraviolettivalolla (365 nm, 
800 W/cm2  380 mm:n etäisyydellä). 

Magneettijauhe on sekoitettuna sopivaan nesteeseen 
seuraavassa suhteessa (MET 29/83): - värillinen 1,2 - 
2,4 til % - fluoresoiva 0,1 - 0,5 til %. 
Mikäli käytetään muita kuin valmiita magneettijauhe-
seoksia, sekoitetaan jauhe valmistajan ohjeiden mu-
kaisesti. Tarkastettavan kappaleen pinnan lämpötila 
ei saa ylittää +70 ° C märkämenetelmää käytettäessä. 
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4. Kalibrointi 

Magnetointilaite tarkistetaan vähintään kerran vuo-
dessa ja aina korjausten jälkeen (kts. kohta 3.2). 
Vianilmaisukyky testataan vertailukappaleilla. 

5. Tarkastuksen suoritus 

5.1 Pinnan laatu 

Hitsin lisäksi perusaineen on oltava vähintään 25 mm 
etäisyydelle puhdas öljystä, hiekasta, ruosteesta, 
maalista, kuonasta ja muista aineista, jotka saatta-
vat peittää olennaisia näyttämiä. Ohuen, hyvin kun-
nittyneen epämagneetisen kalvon paksuus saa olla 
enintään 50 mm, kun tarkastuksen tarkkuus on tavan-
omainen. 

Tarkastettavalta pinnalta edellytetään, että olennai-
set näyttämät kyetään luotettavasti erottamaan pinnan 
epätasaisuudesta johtuvista epäolennaisista näyttä-
mistä. Epäjatkuvuuskohdassa oleva epäpuhtaus ei 
yleensä häiritse tarkastusta. 

5.2 Tarkastuslaajuus 

Tarkastettava alue käsittää hitsin lisäksi myös pe-
rusaineen vähintään 13 mm etäisyydelle hitsin reunas-
ta mitattuna, kun se on mandollista eikä ole toisin 
määrätty. Tarkastukset suoritetaan kohteen ollessa 
lopullisessa tilassaan. 

5. 3 Tarkastusnienetelmä 

Tarkastus suoritetaan standardin SFS 3286 mukaises-
ti. Pinnalle levitetään tarpeen vaatiessa peittoväri, 
jonka kuivuttua suoritetaan magnetointi ja samanai-
kainen magneettijauheen levitys. 

Magnetointi voidaan suorittaa standardin SFS 3286 
taulukon 1 mukaisilla merietelmillä. Iesmagnetoinnilla 
saadaan esiin magneettiin nähden poikittaiset pinta- 
viat, virtamagnetoinnilla taas ainoastaan kohtioiden 
yhdysviivan suuntaiset pintaviat. Magnetointi on si-
ten aina suoritettava kandessa toisiaan leikkaavassa, 
suunnilleen kohtisuorassa, suunnassa. Tarkastusaluei-
den limittäisyyden on oltava sellainen, että koko 
tarkastettava alue tulee katetuksi. Magnetointiaika 
on yleensä 3... 5 sek. 

Magnetointiarvot voidaan määrittää käyttämällä ver-
tailukappaleita. Sopiva magneettivuon tiheyden arvo 
on 40 - 90 % kyllästymisvuosta ja tangentiaalisen 
kenttävoimakkuuden tulee olla 2,0 - 6,0 kA/m (25 - 80 
Oe). Poikkileikkaukseltaan vaihteleva kohcie saattaa 
vaatia useita eri magnetointiarvoja. 
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Fluoresoivien näyttämien tarkastelu suoritetaan hämä-
rässä tilassa, jossa tarkastajan on oltava vähintään 
viisi minuuttia ennen tarkastusta. Vähintään viisi 
minuuttia on varattava myös ultraviolettivalaisimen 
lämpenemiseen. 

6. Kirjaaminen 

Pöytäkirjojen (esim. liite 1) tulee sisältää seuraa-
vat tiedot: 

- tarkastettavan kohteen tunnus, tarkastuslaajuus 
(jos ei 100 % ) ja pinnan laatu 

- tarkastuslaitteet 

- tarkastusmenetelmä ja visuaaliset apuneuvot 

- tarkastusohje ja revisionumero 

- kirjattavien näyttämien (kohta 7) sijainti, suu-
ruus, lukumäärä ja laatu 

- rajoitukset tarkastuslaajuudessa 

- tarkastajan nimi ja tarkastuspvm 

Tarkastaja vahvistaa tarkastuspöytäkirjan tulokset 
nimikirjoituksellaan ja henkilökohtaisella leimal-
laan. 

7. Hyväksymisrajat 

Hyväksymisrajat (=kirjaamisrajat) on annettu stan-
dardin SFS 2379 taulukoissa 1 ja 2; päittäis- ja 
pienaliitosten pintavirheiden (ja muotopoikkeamien) 
hyväksymisrajat. WA-luokassa ei pintavirheitä salli-
ta. 

8. Viittaukset 

SFS 2379 hitsaus. Teräsrakenteiden hitsausliitokset. 
Hitsiluokat. 

SFS 3286 rikkomaton aineenkoetus. Magneettijauhetar-
kastus. Yleiset ohjeet. 

MET. tekninen tiedotus 29/83. Magneettijauhesuspensi-
on seossuhde. Päällystettyjen pintojen magneettijau-
hetarkastus. 

(ASME 1983 Section V.) 



1 	työn:o/WorkNo. 
TARKASTUSPÖYTÄKI RJA Magneettijauhetarkastus SivuJSheet 	 1/1 
INSPECTION REPORT Ma'netic particle inspecfion 1 5-, 	 * 

Tilaaja/contractor 	 Valmistaja, asentaja/Manufacrurer. installed by 
TVH 	 Palkki Oy 	_______________ 

Laitos/Stalion 	 Paikka/Place 
Helsinki 

Tarkastuskohde, piirustus n:o/Jnspected unit, No. ofdrawing 
Palkki 1S123, piir.n:o 5483 

Hitsin tunnus! WeId inden,ifiryz:ion Rakcnneaine/Base rnaterial 
12 Fe52C __________________________ 

Pinnan laatu/Surface condition 	 Lämpöt./Temp. Lämpäkasittetytita/Ilea: freatment condition 
Hiottu hitsi 	+ 18 	°C - 

Lisätietoja/Supplemenary data 

- 

Tarka staja, pvm./Inspec:or, date 
T. 	TarkkR 	10,1 	iR3 

Käytetty laite/Equipmeni used Koht joiden etaisyys/frod szcing Virranvoim./Amp. 

Parker DA-200S 150 	mm 	
] 

- 	 A 
Magnetoint imenetelma/Mognetizing method 

1 	Napamagnetointi/ 	 1 	Iesmagnetointi/ T,,,sr,a/ Kenttavoimakkuus valvottu magn.vuo mittanlLa/ 1 Pole magnefization 	 Yoke ,nagnetization D c Magnetization level checked by flow indicator 
/ lr.dstsusor. Kclamagneto iii i/ 

[] 2 	Coilmagnetizarion*) x112 
III 

u 	/ 	i1 Kssrv* mcn, 1 	fl ° iI 	W,IviJhOI 	L_J Dr'y.iihod 	____________ 

r - 	F1sso,orvi/ Virtamagnetointi/ 	 Virta johdetaan kpl lapi/ EI 1 _j 2 	Current flow me! hod 	 Current through test 3 Mu*u/P*/.t4 	 Puna*nrn/R.I 
J2uitkor1t*nr0 	(ui 	proscnr.)/Powderor.entrstror. specunen Kc-rrmagnccrrr/ 

[III 2 	Virta apujohtimcn lapi/ 7 	P -'.'" 4 1 fl 	 9 Cuent throughr auxilrv e'" Xl No 	 Mu*/Oth.r 
Ksirr Iktn 	Nss,,,b,, Dm*ni,ornu / conductor 
ofts*rrrs EI Induktiomagnetointi/ 3 Induction in test specimen ) Kyii5/Yi, 	[] Ei/No 

Lisätietoja/Supplernentarydata Jairrrrokcrrrr*soinr 	mst*rru/Rd.särqr.i 	1 Ma* 	tihcys/M 
tsr,,, cbr'cked 

Kyii*JYi, 	['1 ErN 	 1 
Vala istus/Light 

Tarkastus on suoritettuf/nsp. carried out acc. to 

[1 SFS 3286 mukaisesti 	 [7 Qther 	( 	 ___________________________________________________ 
Asiakirja, joka määrittelee laadun/Document, which defines the quality 

TVH ohje, SFS 2379 
Tarkastuksen suoritusohje/!nstrucrion for inspectiotr 

TVH ohje 

Havainnot/Observa:ions 

0 

Näyttämän voimakkuudesta päatellään, 

1-' 	 että vika on syvä. 

Tarkastustu lokset/Results of inspecfion o hyväksytty/accepred 
hylätty/not accepted 19 85 - 01-10 

80 
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TERÄSRAKENTEIDEN F1ITSAUSLI ITOSTEN TUNKEUMANESTETAREASTUS 

1. Tarkoitus 

Tämä asiakirja on siltojen ja vastaavien teräsraken-
teiden hitsausliitosten tunkeumanestetarkastusta var-
ten. 

2. Laajuus 

Tarkastuskohteita ovat päittäis- ja pienahitsit ra-
kenneteräksissä. Ferromagneettisille materiaaleille 
on syytä ensisijaisesti käyttää magneettijauhetarkas-
tusta. 

3. Tarkastushenkilöstö ja aineet 

3.1 Pätevyydet 

Tämän ohjeen mukaisia tarkastuksia suorittavalla hen-
kilöllä on oltava tunkeumanestetarkastusta koskeva 
Nordtest -järjestelmän mukainen pätevyys. 

3.2 Tarkastusaineet 

Tarkastus suoritetaan värillisellä tai fluoresoivalla 
menetelmällä. 

Tarkastuksen eri vaiheissa saa käyttää vain saman 
valmistajan tuotteita (tunkeutumaneste, poistoaine ja 
kehite) tai ko. valmistajan hyväksymiä muita tuoteyh-
distelmiä. 

4. Tarkastuksen suoritus 

4.1 Pinnan laatu 

Hitsin lisäksi perusaineen on oltava vähintään 25 
mm:n etäisyydelle puhdas öljystä, hiekasta, ruostees-
ta, maalista, kuonasta ja muista aineista, jotka 
saattavat peittää pintaan avautuvia vikoja tai muuten 
häiritä tarkastuksen suorittamista. Jos pinta on kos-
tunut, tulee se kuivata huolellisesti. 

4.2 Tarkastuksen laajuus 

Tarkastettava alue käsittää hitsin lisäksi myös pe-
rusaineen vähintään 13 mm:n etäisyydelle hitsin reu-
nasta mitattuna, kun se on mandollista eikä ole toi-
sin määrätty. Tarkastukset suoritetaan kohteen olles-
sa lopullisessa tilassaan. 

4.3 Tunkeumanesteen levitys 

Tunkeumaneste levitetään joko pensselillä tai ruis-
kuttamalla ja sen on tasaisesti peitettävä koko tar-
kastettava alue. 
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Tunkeuma-ajan on oltava vähintään 10 min, kun läm-
pötila on 15 - 50 ° C. Tunkeumaneste ei saa kuivua. Jos 
kuivumista tapahtuu on tunkeumaneste poistettava ja 
suoritettava uusi levitys. 

Kun tarkastuksia on suoritettava kohteille, joiden 
pintalämpötila on alle 15°C tai yli 5U°C, on menetel-
mä pätevöitettävä ASME V (1983) kohdan T680 mukaan 
alumiinisen vertailukappaleen avulla. 

4.4 Ylimääräisen tunkeumanesteen poisto 

Liuotinkäsittelyn vaativat: 

Aluksi suurin osa ylimääräisestä tunkeumanesteestä 
poistetaan pyyhkimällä pintaa puhtaalla, kuivalla 
kankaalla. Puhdas kangas kostutetaan poistoaineella 
ja pintaa pyyhitään kevyesti kunnes ylimääräistä tun-
keumanestettä ei ole havaittavissa. Suora poistoai-
neen ruiskutus pinnalle tai pinnan huuhtominen on 
kielletty. 

Vedellä poistettavat: 

Ruiskutusta ei saa suorittaa liian läheltä eikä ilman 
hajoitussuutinta. Paine saa olla korkeintaan 200 - 
300 kPa (2 - 3 kp/cm2 ). Veden lämpötilan tulee olla 
alle 40 - 45 0C. Jos valmistaja antaa poikkeavia oh-
jeita, on näitä noudatettava. 

4.5 Kuivaus 

Tarkastettavan pinnan on oltava kuiva ennen kehitteen 
levittämistä. 

4.6 Kehite ja näyttämien tulkinta 

Kehitettä on sekoitettava riittävästi nesteessä ole-
vien hiukkasten hyvän jakauman varmistamiseksi. 

Kehite levitetään tasaisesti, jolloin se kuivuessaan 
muodostaa ohuen, läpikuultavan kerroksen. 

Tarkastuskohdetta on tarkkailtava jo heti kehitteen 
levityksen jälkeen, jolloin voidaan tehdä havaintoja 
erityyppisten näyttämien kehittymisestä (tunkeumanes-
teen leviämisestä kehitteessä). Näyttämien lopullinen 
tulkinta suoritetaan kehitteen vaikutettua 5 - 30 
min. 

Kohteen valaistuksen on oltava silmämääräiselle tar-
kastukselle sopiva (värillinen menetelmä) tai on käy-
tettävä uv-valoa (3b5 nm, 800 uW/cm 2  380 mm:n etäi-
syydellä, fluoresoiva menetelmä). F1uoresoivien näyt-
tämien tarkastelu suoritetaan hämärässä tilassa, jos-
sa tarkastajan on oltava vähintään viisi minuuttia 
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ennen tarkastusta. Vähintään viisi minuuttia on va- 
rattava myös ultraviolettivalaisimen lämpenemiseen. 

4.7 Tarkastuksen jälkeen tapahtuva puhdistus 

Suoritetaan, jos käytetyistä aineista on myöhemmin 
haittaa. 

5. Uusintatarkastus 

ierkityksettömiä näyttämiä ja laajoja läikikkäitä 
alueita, jotka saattavat peittää alleen todellisia 
näyttämiä, ei saa esiintyä. Kaikki kohdan 7. mukaiset 
näyttämät, joiden uskotaan olevan merkityksettömiä, 
on tarkastettava uudelleen, jotta varmistutaan siitä, 
onko kyseessä todellinen vika vai ei. 

6. Kirjaaminen 

Pöytäkirjojen (esim. liite 1) tulee sisältää 
seuraavat tiedot: 

- tarkastettavan kohteen tunnus, tarkastuslaajuus 
(jos ei 100 %) ja pinnan laatu 

- tarkastusaineet 
- tarkastusmenetelmä ja visuaaliset apuneuvot 
- tarkastusohje ja revisionumero 
- kirjattavien näyttämien (kohta 7.) sijainti, suu-

ruus, lukumäärä ja laatu 
- rajoitukset tarkastuslaajuudessa 
- tarkastajan nimi ja tarkastuspvm 

Tarkastaja vahvistaa 
nimikirjoitukseilaan 
laan. 

7. Hyväksymisrajat 

tarkastuspöytäkirjan tulokset 
ja henkilökohtaisella leimal- 

l-iyväksymisrajat (=kirjaamisrajat) on annettu standar-
din SFS 2379 taulukoissa 1 ja 2; päittäis- ja piena-
liitosten pintavirheiden (ja muotopoikkeamien) hyväk-
symisrajat. WA-luokassa ei pintavirheitä sallita. 
Erityisesti virheen kokoa määritettäessä tulee ottaa 
huomioon tunkeumanesteen leviäminen kehitteeseen 
(kohta 4.6). 

8. Viittaukset 

SFS 2379 1-litsaus. Teräsrakenteiden hitausliitokset. 
Hitsi luokat 

SFS 3287 kikkomaton aineenkoetus. Tunkeumanestetar-
kastus. Yleiset ohjeet. 

ASME 1983 Section V. 



tyo no/k'ork Ao. 
TARKASTUSPÖYTÄKIRJ A Tunkeumanestetarkastus Svu/Shi 	_____ 
INSPECTION REPORT 	Penetrant jlaw detectiou 

Tilaaia/Contraclor 	 Vai m 51 aja asen ta)alManufacturer. insralkd b v TVH 	 Palkki Oy 
Laitos/Szation 	 Paikk a/Place 

Helsinki 
Tarkastuskohde, piirustus n ;o/Irispected unit, No. ofdrowing 
Palkki 1S12 

Hitsin tunnus! WeLI indentification Rakenneaine/Base materral 
12 Fe52C 

Pinnan laatu/Surfoce condit:on 	 1 Lampot .ITemp. Lampokasit telyt iia/llear treatmenr fondition 
Hiottu hitsi 	+ 18 - 

Lisatietoja/Supplementary data Tarkast!ja, pvm./Inrpector, dote 
- 1. 	Tarkka 	3.1.1985 

Menetelma/Method Tunke umaneste on/Penetrant used 
VariI1inen/o!our contrast 	ri Fluoresoiva/Fluorecent ri 	2' 	ri 

Esipuhdistin/Cleaner Tunkeumaneste/Penerranr 
C5 RP2O 

Puhdisttn/Rentover Kehite/Deve/oper 
C5 D30 

Tunk.nesteen analyysi hyvaksytty Todistus n :olCertificate no. 
- Fi Penerrani analysis appos'ed 

Lzsätietoja/Supplemenzarydata 
Valmistaja Bycotest 

Tarkastus on suoritettu/lnsp. carried out acc. to 	 --__________________ 
muu f'] SFS 3287 mukaisesti 	fJ orher code 

Asiakirja, joka määrittelee laadun/Document which defines the qualitv 

TVH ohje 
Tarkastuksen suo nt usohjc/Jnstruczion for inspection 

TVH ohje 

Havainnot/Qbservatjons 

40 	 säröjä, 

pituus 5. . .20 mm 

0 

1— 

Tarkastustulokset/ 	 EJ täyttävät vaatimuksen/comply with the requirernents 
Results ofinspection 	J eivät täytä vaatimusta/do not comp!y with the requirernents 	1985 -01 - 03 	Jcti-o 	"o1.4_t9.] 



LTIT6 6/1 

TAULUKKO 1. Si1tapinoitteet 

RASITUSLUOKKA KALVON- 
KYTTÖK0HTEET PINNOITE.JÄRJESTELMÄT PAKSIJUS 

Pinnoitejrjestelmn Nimel. 
Luok- TVL SFS 4962 mukai- mrittely kalvo 
ka merk. nen merkint (TVL-mriLelmt) um 

M2 Vliaikaiset 2.1 Al20/3-FeSa2 1. Alkydipohjamaali 
siltarakenteet. - ruosteenestopiq- 
Sillat suolaa- mentoitu 
mattomilla tie- 2. Alkydipintamaali 40 
osuuksilla. 3. Alkydipintamaali 40 

Uudis- ja Yhteensä 120 
korj ausmaalaus 

Sillat vhn- 2.2 A160/4-FeSa2 1. Alkydipohjamaali 
suolatuilla - ruosteenestopig- 
tieosuuksi]Ja. mentoitu 40 

2. Alkydipohjamaali 
Uudis- ja - ruosteenestopiq- 
korjausmaalaus mentoitu 40 

3. Alkydipintamaali 40 
4. Alkydipintamaali 40 

Yhteensi 160 

M3 Sillat vhn 3.1 A160/4-FeSa2 1. Lyijymönjalkydi- 
suolat.uilla -FeSt2 *) pohjamaali 40 
tieosuuksilla. 2. Lyijym6njalkydi- 
Vanhat ristikko- pohjamaali 40 
sillat, 	joissa 3. Alkydipintamaali 40 
niitti- 	tai 4. Alkydipintamaali 40 
pulttiliitoksia, 
maantie- tai Yhteens 160 
rautatiesillat. 

Korjaus- ja *) 	pienten koh- 
uudismaalaus teiden kor- 

j auksessa, 
erikseen so- 
v ittaessa 

9.5.1988 



LITTE 6/2 

RASITUSLUOKKA KALVON- 
KÄYTTÖKOHTEET PINN0ITEJRJE5TELMÄT PAKSUUS 

Pinnoitejrjestelmn Nimel. 
Luok- TVL SF5 4962 mukai- m5rittely kaivo 
ka merk. nen merkintä (TVL-mritelmt) um 

M3 Tiesillat yleen- 3.2 SEKK 200/4 1. Sinkkiepoksipohja- 
s. -Fe5a2 maali 2-komponent-- 
Rautatiesiltojen tinen 40 
ilmastorasituk-. 2. Kloorikautsupohja- 
sen alaiset osat maali 2x60 

3. Kioorikautsupinta- 
maali 40 

Uudismaalaus 
200 Yhteensä 

Tiesillat yleen- 3.3 55KK 180/4 1. Sinkkisilikaatti- 60 
si. - Fe5a24 maali, 2-komponent- 
Rautatiesiltojen tinen 
ilmastorasituk- 2. Sealer-maalaus 20 
sen alaiset osat 3. Kloorikautsupohja- 

maali 60 
Korjaus- ja 4. Kloorikautsupinta- 
uudismaalaus maali 40 

Yhteens 180 

Rautatiesillat 3.4 SEEPUR 180/4 1. Sinkkiepoksipohja- 
ja erityisrasi- 
tuksissa olevat 

- FeSa2 maali, 2-komponent-
tinen 40 

tiesillat, 	kun 2. Epoksipohjamaali, 
maalipinnan ui- sinkkipinnaile tar- 
konlle asete- koitettu 2x50 
taan korkeat 3. Polyuretaanimaali 40 
vaatimukset. 

YhLeens 180 

M4 Tie- ja rauta- 
tiesillat eri- 

4.1 SEE 200/3 
-FeSa2+ 

1. Sinkkiepoksipohja- 
maali, 2-komponent- 

40 

tyisrasituksessa tinen 
2. Epoksipohjamaali, 80 

Uudis- ja 	kor- sinkkipinnalle tar- 
jausmaalaus koitettu 

3. Epoksipintamaali 80 

Yhteens 200 

Tie- ja rauta- 
tiesiilat eri- 
tyisrasituksessa 

4.2 SEEH 200/3- 
-FeSa2 

1. Sinkkiepoksipohja- 
maali, 2-komponent-
tinen 

2. Hartsimodifioitu 

40 

Uudis- ja kor- 
jausmaalaus 

2-komponenttinen 
epoksimaaii 

3. Hartsimodifioitu 
80 

2-komponenttinen 
epoksimaali 80 

Yhteensi 200 

9,5. 1988 



LT.T.TE 6/3 

KAL VON- 
RASI TUSLUOKKA PINNOITEJÄRJESTELMÄT PAKSUUS 
KÄYT TiKOHTEET 

Pinnoitejrjestelmn Nimel. 
Luok- TVL SES 4962 mukai- mrittely kalvo 
ka merk. nen merkintä (TVL-mritelmt) um 

M4 Kotelopalkkisil- 4.3 ET 250/2 1. Epoksitervamaali, 
tojen sispuo- -FeSa2 2-komponenttinen 125 
let. Maanalaiset 2. Epoksitervamaali, 
rakenteet. 2-komponenttinen 125 
Py].onien sisä -  ___________ ________ 

250 puolet (kondens- YhLeens 
sirasitus). 
Kuumasinkittyjen 
aaltoputkien ii- 
ssuoj aus. 

Uudis- ja kor- 
jausmaalaus 

Kotelopalkki- 4.4 EH 250/2 1. Hartsimodifioitu 125 
siltojen sisä- - FeSa2 2-komponenttinen 
puolet ja pylo- epoksimaali 
mien sispuolet 2. Hartsimodifioitu 125 

2-komponenttinen 
Uudis- ja kor- epoksimaali 
jausmaalaus 

Erikoiskohteet 4.5 E500/1-FeSa2 Liuotteeton tai niuk- 
maan ja veden- (E500/2-FeSa2) kaliukoinen, kulutusta 
alla esim. 	pato- kestv 	epoksipinnoite 
luukut, silta- 1-2 kertaa maalattuna 
pilarit yms. 

Yhteensä 500 
Uudis- ja kor- 
j ausmaalaus 

Kaiteet, 	kun 4.6 SEEPUR 130/3 1. Sinkkiepoksipohja- 40 
maalipinnan ul- FeSa2 maali, 2-komponent- 
konlle asete- tinen 
taan korkeat 2. Epoksipohjamaali, 50 
vaatimukset. sinkkipinnalle tar- 

koitettu 
Uudis- ja kor- 3. Polyuretaanimaali 40 
j ausmaalaus 

Yhteensi 130 

Ruiskusinkityt 4.7 (RZ8O) 1. Vinyylitervamaali 100 
pinnat. veden VT200/2 -ZnPe 2. Vinyylitervamaali 100 
alla. 	Esim. 

200 patoluukut, Yhteensä 
virt.apilarit yms 



PINTAKASITTELYSIJUNNI lEIMA 

1. 	Sillan nimi: 2. Rekenneosat: tai muu pinnoite: 

4. Esiksittelyt: 

5. Pinnoitusaineiden valmistaja: 6. Takuuaika: 7. Vastaava tyiinjohtaja: 

1. kerros 2. kerros 3. kerros 4. kerros 5. kerros 

Maalityyppi tai muu pinnoite: 

Maalin tai vastaavan tuotenimi: 

Nimelliskalvon paksuus: 
- mrkkalvon paksuus (tim): 
- kuivakalvon paksuus (um): 

Levikki m/l (kg/m): 

Levitysmenetelm 	(vlineet): 

Vrisvy: 

Missä pintakittely tehdn: 

Pintaksittelyolosuhteet: 
- lompötila 
- suhteellinen kosteus 

Huomautuksia: 

Laatinut: -1---- 	 Liitteenö: tuoteselosteet 

aikataulu 
Iaadtrivalvonnasta vastaa: 	 piirroksia (D 



ISBN 951-47-1002-9 
Lomaketyä Oy  1988 
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