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TI!  VISTELMÄ  

Vanhimmat ratarummut ovat saman ikäisiä kuin itse rataverkko. Ratarumpu rakenteena 
edustaa rakentamisaikakautensa rakennusmateriaaleja  ja  —tekniikkaa. Vuosien saatossa 
rakennusmateriaalit ovat muuttuneet kuten myös rakennustekniikka toisaalta myös 
rumpurakenteelle asetetut rakennetekniset vaatimukset ovat vastaavasti muuttuneet. 
Kuitenkaan vaatimusten muuttuessa ei vanhoja olemassa olevia rakenteita ole uusittu, 
koska  on  katsottu että ne voidaan joko sellaisenaan  tai  vähäisin muutostöin hyväksyä 
vastaamaa muuttuneita vaatimuksia. Muutokset  on  luonnollisesti toteutettu 
muutoshetkeä vastaavilla materiaaleilla  ja tekniikoilla.  

Useassa vaiheessa tapahtunut rakentaminen  ja  osittain suunnitelmista poikkeava 
rakentaminen  on  aiheuttanut  sen  että olemassa olevien rumpurakenteiden 
rakennetekninen hallinta  on  vaikeutunut. Erityyppisten rakenneosien yhteen sopivuutta 
ei voida enää tarkasti hallita muuttuvissa olosuhteissa. Toisaalta myös nykyisessäkin 
tilanteessa aiheutuu rakenteiden vaurioitumisia johtuen rakenneosien 
yhteensopimattomuudesta  tai  huonoista rakenne-  tai  työteknisistä  ratkaisuista  tai 

 rakenteen ikääntymisestä. 

Vaikka jokainen rumpu  on  enemmän  tai  vähemmän yksilö,  on  tässä selvityksessä 
esitelty yleisimmät rumputyypit sekä niiden rakenne  ja  materiaalit. Edelleen  on  esitelty 
rumpujen jatkamistekniikoita sekä niihin liittyviä ongelmia. Lopuksi  on  todettu 
ratarumpujen kehittämis-  ja tutkimustarve  johtuen akselipainojen nostosta. 
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SAMMANDRAG  

De  äldsta bantrummorna har samma ålder som själva bannätet. Bantrummans struktur 
representerar byggtidpunktens  material-  och konstruktionsteknik. Med tiden har 

 material  och teknik  for  trummor ändrats liksom  byggtekniska  krav som ställs  på en 
 trumma.  De  gamla trummorna har inte byggts  på  nytt när kvalitetskraven har ändrats, 

eftersom  de  gamla strukturerna avsågs kunna bli godkända med eller utan små 
ändringsarbeten hos trummorna. Ändringsarbetet  är  utfört med aktuella  material  och 
arbetsteknik.  

Byggningen  som skett i många repriser och som inte alltid  foljt  bygghandlingen har lett 
 till  att det har blivit svårt att behärska befintliga trummors struktur. Funktionen hos av 

olika typer sammansätta trumdelar  är  omöjligt att dimensionera för ändrade 
förhållanden.  A  andra sidan uppstår även i nuvarande förhållanden trumskador  på  grund 
av att delarna inte passar ihop eller dålig struktur eller  byggtekniska  lösningar eller helt 
enkelt emedan trummorna har nått  en  hög ålder. 

Fastän alla trummor  är  mer eller mindre individuella, har i  den  här utredningen 
framställts struktur och  material  hos  fdrhärskande  trumtyper. Förlängningsteknik och  de 

 vanligaste problemen hos trumförlängningar har också framställts.  Till slut  har ett 
förslag gjords för forskning och utveckling gällande bantrummor i  relation till 

 axellastökning. 
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FÖRORD  

Den  här utredningen  är  utförd av  Oy  VR-Rata  Ab:s geogrupp  på  uppdrag av 
 Banförvaltningscentralen (RHK).  Rapporten  är en del  av  RHK:s axellastprojekt,  vilkets 

målsättning  är  att ta i bruk  250  kN  och  300  kN  axellaster i framtiden. Projektet har 
påbörjats sommaren  1998. En  av projektets tyngdpunkten  är  bantrummor, vilkas 
hållfasthet och funktion  är  betydande för järnvägens säkerhet och trafik. Utredningens 
syfte  är  att ta fram  problem  i  relation till  trummor och  defmiera  forsknings- och 
utvecklingsbehovet hos bantrummor. 

Utredningen  är  gjord av  civ.ing.  Juha Heinonen  och granskningen  är  utförd av  civ.ing. 
 Jouko Suomalainen  vid  Oy VR-Rata  Ab. Utredningens rekvirent och handledare  är  

överinspektor  Pasi  Leimi  vid  Banförvaltningscentralens  tekniska enhet.  Civ.ing.  Henrik 
 Fagerholm  har utfört  rättläsningen  av utredningens svenska språk. 

Helsingfors,  mars 2000  

Banförvaltningscentralen 
 Tekniska enheten  
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INLEDNING  

	

1.1 	Definition 

En  bantrumma  är en  konstruktion tvärs genom järnvägsbanken, vars funktion  är  att leda 
vatten genom järnvägsbanken. Trummans öppning får vara högst  2 m  i banans riktning, 

 men  samma trumma kan  ha  flera öppningar, som tillsammans överstiger två  meter  utan 
att det blir  en  bro. Materialet hos trumman kan vara stenblock, gjutbetong, betongringar 
eller stål och i vissa  fall  plast.  

	

1.2 	Historik 

Finska järnvägen har sammanlagt ungefär  7000-9000  trummor, vilket i genomsnitt blir 
 en  trumma  på  var  600 till 800 meter. De  flesta trummorna har tillkommit vid byggandet 

av bannätet. Byggandet påbörjades redan  på  1860-talet och  den  största delen av 
bannätet var färdigt byggt ungefär  år 1950,  vilket betyder att trummorna  är  
huvudsakligen  50  -  160 år  gamla. 

Kravet, som har uppställts  på  trummorna, har ändrats med tiden.  Till  exempel tågets 
axellaster och hastigheter har blivit större och järnvägbankarna har blivit bredare  än de 

 var från början.  I  framtiden kommer tågets axellaster att ökas  till 25 ton  och t.o.m.  30 
ton.  Hög axellast ställer nya krav  på  trummornas hållfasthet.  

	

1.3 	Projektering  

Finland  Banfövaltningcentrals  projekt "axellaster  25  och  30 ton" tar  fram och studerar 
 problem,  som har  relation till  axellastökningen.  För närvarande  är den  högsta tillåtna 

axellasten  22,5 ton.  Projektets deiprojekt  är:  

•  Bana 
•  Makadam 
•  Underbyggnad 
•  Broar och trummor 

Utredning "Bantrumma"  är en del  av axellastprojektet och innehåller inventeringen av 
nuvarande trummors strukturer och  de  vanligaste trummornas skador. Utredningen 
innehåller också  en  kort sammanfattning av renoveringsåtgärder och nya metoder att 
bygga nya trummor eller förlänga gamla trummor.  Till  bantrumprojektet  kommer att 
höra också  en del,  som innehåller byggande och numerisk analysering av provtrummor. 

 Den  här rapporten handlar bara om renovering, förlängning och uppbyggningsarbetet av 
trumtyper, som existerar  på  bannätet.  

	

1.4 	Syfte  

Den  första delen av projektet innehåller trummornas struktur och underhåll. Med  den 
 här utredningen skall  man  redogöra för teknisk struktur hos trummorna, 

underhållsbehovet och teknisk livslängd hos trummorna samt  de  vanligaste 
trumskadorna och åtgärder  på  grund av skadorna.  Den  andra delen av det här projektet 
innehåller evaluering av forskning och utvecklingsbehov av bantrummans strukturer 
och dimensioneringsmetoder. 



Forsknings- och utvecklingsdelen av projektet kommer att göras i samarbete med 
nordiska banorganisationer och högskolor.  



2  BEFINTLIGA STRUKTURER HOS BANTRUMMOR 

 2.1 	Stentrummor  

2.1.1  Historik 

Stentrummorna  är  byggda från 1860-talet  till  1950-talet. Byggandet gjordes i  form  av 
stora upphuggna stenblock som staplades  på  botten av  en  kanal. Fogspel mellan blocken 
stoppades med tory, som tjänade som tätning. Ingen annan bindning  än  friktion 
existerade mellan stenbiocken. Stenarna höggs vanligtvis  på  byggplatsen av naturstenar. 
Stenmaterialens kvalitet varierar mycket, eftersom stenmaterialet, som fanns i närheten 
av byggplatsen, blev väl använt.  

2.1.2  Struktur  

På  botten av trumman finns golvstenar, som fungerar som bottenpiatta för trumman. 
Väggstenar  är  byggda som murverk  på  grundläggningen. Väggstenar  tar mot de 

 vertikala lasterna och det horisontella jordtrycket. Taket  är  också byggt av stenblock. 
Stenarnas fogar  är  tätade med tory eller med mossa, som förhindrar bankmaterielens 
inrasning. Strukturen hos  en  stentrumma  är  i princip enligt figur  1.  

Stenarna  är  inte kopplade tillsammans med någon mekanisk fästning. Mellan stenarna 
verkar bara friktionskrafter. Berakningsteori eller metoder för dimensionermg av 
stentrummor existerade inte. Konstruktionen valdes enligt erfarenhet. 

Väggstenarna  är  vanligtvis i ett  till  tre varv och friktionen, som verkar mellan 
stenblocken, förorsakar att stenbyggelse blir  en  mer eller mindre styv  ram. 
lJnderfyllningen  av bottenstenar  är  skyddad med träsponter  mot erosion. 

 Spännavståndet hos stentrummornas öppning  är  normalt mindre  än en meter. 
 Öppningens höjd kan vara mer  än en meter. Om en  öppnings yta inte räcker, kan 

trumman  ha  två öppningar. (Figur  2  och  3.) 
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Figur  1. 	Stentrummans struktur i princip.  
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Figur  2 
	

Stentrumma med  en Oppning  (»to.  (ieoie5sii  Oy,). 
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Figur  3. 	ie/i1rumnia  med lya  Öppningar(Folo: Geote.sii  Oy)  

2.1.3  Grundläggning 

När  man  ursprungligen byggde upp trummorna ställdes det speciella krav  på 
 byggplatserna. Trumplatserna  är  vanligtvis sådana, där det inte behövs något  slags 

grundförstärkningsarbete. I  arkiv finns det knappast ritningar eller  information  om 
stentrummornas grundläggning eller grundläggningsmetoder.  På  basen av praktiska 
erfarenheter har  de  flesta stentrummorna byggts  på  hård jord och grundats  på  tätt grus, 
som samtidigt fungerar som grusbädd och utjämningsmaterial  under goivstenarna. På 

 mjuk  mark är  stentrumman grundad  på en rustbädd  av stockar. Vanligtvis valdes inte 
mjuka platser för trummor och därför  är rustbädd  som grundläggningsmetod för  en 

 stentrumma möjlig  men  mera sällan förekommande. Pålgrundläggningar för 
stentrummor har  man  hittills nästan aldrig påträffat. (Figur  4 a  och  b)  

Oberoende av grundläggningskonstruktion fungerar trummans golvstenar som 
bottenpiatta, vilken bär vikten av trummans stenar och  den  därpå liggande 
järnvägbankens  last  och fördelar lasten  på  marken.  

En  stentrumma, som  är  byggd  på  lös jord,  är  ofta böjd  på  grund av hög sättningsnivå  på 
mitten  av trumman.  Men trots  det kan trumman vara i  bra  skick och fungera  bra. 
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a) b)  
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Figur  4. 	a.  Stentrumma  på  hårdjord,  b.  Stentrumma  på  bs  jord  

2.2 	Betongrörstrummor  

2.2.1  Historik  

Man  började tillverka betongrorselementer redan  på  1920-talet.  I  början av 1950-talet 
fanns det i  Finland  ungefär  200 betonggjuterier,  som tillverkade rörelement utan att det 
fanns några typgodkända ritningar för rörelement. Hållfastheten hos rör var mycket 
varierande. Kvalitetskrav  på  rörelement har ställts  sedan  början av 1960-talet,  men trots 

 det var kvaliteten hos rörelementen länge varierande. 

Betongrörstrummor  började  man  bygga  på  bannätet från och med 1950-talet. 
Betongelementen  är en till  tre  meter  långa. Från början var elementen bara runda  men 

 nuförtiden finns det också fyrhörniga  element,  som används bara för förlängning av 
trummor, dessa diskuteras närmare i kapitel  3.  (figur  5) 

A 	 A-A  

Figur  5.  Trumma av runda betongrörselement.  

En betongrörselementtrumma är  lätt att bygga i princip. Elementen läggs  på rustbädd 
 och därefter tätas fogarna. Nuförtiden byggs elementtrummor nästan bara  på  nya banor 

eller  på  banuträtningar.  Den  största nackdelen hos  en rörelementtrumma är  att  man 
 behöver ett tågtrafikstopp för byggandet. Av denna orsak har  man  försökt utveckla 

byggmetoder med vilka  man  kan undvika att störa trafiken,  men de  har inte tagits i bruk 
eller  är  inte ännu beprövade. 
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2.2.2  Struktur 

Enligt  den  gamla finska betongrörsnormen "Betoniputkinormit  1973" är den  minsta 
tillåtna hållfasthetsklassen för betong  K40  och kravet  på  lastkapacitet  är  beroende av 
trummans  diameter  och redovisas i tabell  1. Övertäckningstjocklek på en 
betongrörstrumma  skall vara minst  0,6 m  och vanligtvis högst  6 m. Om 
övertäckningstjockleken är  över  6 meter  skall trumman vara £Orstärkt med  extra 
arm ering.  

Enligt  den nu  gällande finska betongrörsnormen "Betoniputkinormit  1995", är  
betongrörstrummorna kiassificerade  i fyra olika klasser  (A1, Br, C1  och  D1) på  grund av 
lastkapacitet.  Klass Dr är den  högsta klassen och denna klass krävs av bantrummorna. 
Trummornas betongkvalitet skall vara minst  K40  och  på  klass  D1  är  trumsektionerna 
också armerade. Betongarmeringens övertäckning skall vara minst  15 mm. De  runda 
betongrörssektionerna kan tillverkas med eller utan  ben  (figur  6 a  och  b).  Tvärsnitt utan 

 ben är  det vanligaste i bankonstruktioner. Enligt  den nu  gällande finska 
betongrörsnormen "Betoniputkinormit  1995"  för respektive trumdiameter 
dimensionerande lasten  är  redovisad i tabell  2.  

Från början var betongrörselementens fogar gjorda utan vattentätning och där fanns 
kanske bara  en bitumfilt  lagd  på  ytan av trumman för att hindra bankmaterial att  rasa in 

 genom fogama. Ganska snabbt märkte  man  att  bitumen  lätt gick sönder och att 
bankgrus lätt rasade  in  i trumman. Därför bytte  man bitumfilten till  geotextil, som har 
bättre bestandighet.  Men  kvalitetskrav för geotextil ställdes inte. När 
rörelementtrumman blir böjd finns det fara att vatten rinner ut från trumman  till 

 banbanken och orsakar  erosion.  Därför görs fogarna vattentäta med gummiring  då 
 fogarna tillåter  0,8 till 2,0°  ändring i riktning beroende  på  trummans  diameter (fig. 7 a, b 

 och  c).  För klass  Dr är  tillåten övertäckningstjocklek generellt  0,2 till 13 m, men på 
 banstrukturer skall övertäckningen vara minst  1,5 meter. 

a) 	 b)  

Figur  6. 	a. Betongrörselement  utan  ben, b. Betongrörselement  med  ben. 

a) 	 b)  
Geotextd Bdumfilt  Grus 	 Grus  

1 	I 	$ etoi  

Trumma 	 Trumma  

C)  Geotextil 
kIass4  Grus 	7  

Trumma 	\Gummiring 

Figur '. 	a. Fogtätning  med bitumfilt,  b. Fogtätning  med geotextil,  
c. Fogtätning  med geotextil och gummiring. 
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Tabell  1. 	Dimensionerande  lasi  hos betongrörstrummor enligt gamla finska  
betongrörsnormer "Betonipuikinormit  19 3 

I Diameter  hos trumma 
mm  

Trumma av klass  Dr  (kN/m)  
Qh  Q\ 

800 95,0 158.0 
1000 115,0 18&0 
1200 130,0 2 16,0 
1400 15 1,0 250.0 
1600 169,0 284,0 
1800 187,0 316,0 
2000 206,0 350,0  

Tabell  2. 	Dimensionerande  last  hos betongrörstrummor enligt  nugallande  
finska betongrörsnormer "Betoniputkinormit  1995". 

Diameter  hos trumma 
mm  

Trumma av klass  Dr  (kN/m)  
Qh  Q 

800 159,0 238,0 
1000 189,0 284,0 
1200 2 19,0 328,0 
1400 252,0 378,0 
1600 284,0 426,0 
1800 314,0 471,0 
2000 346,0 5 19,0 

Q, är  sprickgränstillstånd,  Q ,  är  brottlast.  

2.2.3  Dimensionering  

Betongrörselementens  strukturella kapacitet  är  säkrad med provbelastning, som utförs 
 på  elementfabriken av tillverkaren. Lasten vid provbelastning  är  statisk och därför 

simulerar  den  inte helt  den last,  som verkar  på  trumman i banbanken. Krävd  last 
 redovisas i  de  finska betongrörsnormerna "Betoniputkinormit  1995",  som reviderats 

flera gånger och senast  1995  (nästa revidering kommer att publiceras  2000).  Därför 
varierar befintliga betongrörstrummors lastkapacitet beroende  på  elementens 
tillverkningstidpunkt. 

Trafiklast av tåg skall beräknas  på  följande sätt  (Betoniputkinormit  1995): 

- Ce.(1+e).(1+k)•(1+kP)•P 

'eff 
QI 	är  trafikiast (kN/m)  
C 	koefficient enligt Betoniputkinormit  1995 annex 2/1  
leif 	längd hos rörelement  (m) 
e 	pålägg av impuls enligt Betoniputkinormit  1995 
k 	pålägg av axelavstånd enligt Betoniputkinormit  1995  
kp 	tryckkoefficient enligt Betoniputkinormit  1995 
P 	ärhjullast(kN) 
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Tågets axellast antas vara  250 kN  och axelavstånd  1,5 m  och motsvarande axelbredd  1,5 
m.  

Lasten av banbanken beräknas  på  följande sätt: 

Qmpr = Qmp - AQmp  

Vertikal  last  av övertäckning beräknas med formel 

Qmp yd(1,62 	-  0,27) 

y 	är  densitet hos jord (kN/m 3 )  

d 	är utdiameter  hos rör  (m) 
h 	är  övertäckningens tjocklek  (m) 

På  grund av horisontellt jordtryck får  man  reducera vertikaljordtrycket. Reducering när 
lasten ligger  under sprickgränstillståndslasten 

liQmp =0,3.y.d•(--+0,5)  

Reducering när lasten ligger över sprickgränstillståndslasten 

= 0,45yd  

2.2.4  Grundläggning 

Grundläggningen skall vara sådan att tjäle inte kan lyfta upp trumman. Därför  är  grus-
bäddens eller frostisoleringens tjocklek beroende  på  trummans  diameter  och 
dimensionerande köldmängd. Vanligtvis  är betongrörstrummorna  grundlagda med 
samma metod som banbanken. Målsättningen  är  att trumman grundläggs  på plats  där 
grundförhållandena  är så  goda att marken bär lasten utan speciell jordbyggning.  Då är 

 grundläggningen vanligtvis  en grusrustbädd  med  en  tjocklek av  0,6 till 1 meter. På  lösa 
grundförhållanden när sättning kan förorsaka att trumman böjs och därmed trumman 
kan bli skadad, används betongplatta eller rustbädd av stålplatta som grundläggning.  I 

 vissa  fall  kan också pålgrundläggning bli använd för betongrörstrummor. (figur  8 a, b, c, 
d).  

Oberoende av trummans tvärsnitt eller grundläggningsmetod används elementsektioner 
av längden  en till  två  meter.  Dessa lägges i rad  på  grundläggningen och därefter thtar 

 man  fogarna med tätningstyg av geotextil. Från början blev elementsektionerna fogade 
utan mekanisk uppspänning,  men  nuförtiderna kopplar  man  nästan alltid elementen 
samman med förspända dragstavar av metall. Därefter fyller  man runt  och över 
trumman och bygger  på  banbanken som vanligt. 
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a) 	 b) 
Bankmaterial  

'3 	- 	 Grusfytining 
• 	 Geotextil  

BetongrÖrstrurnma  

Figur  8. a.  Betongrörstrumma  på  grusbäda!  b.  Betongrörstrumma  på  rustbädd  av 
 stålpiatta,  c.  Betongrörstrumma  på  rustbädd  av betong,  

d  Betongrörsirumma  på  pålgrundläggning.  

2.3 	StåLrörstrum  mor  

2.3.1  Historik 

Stålrörstrummor  började  man  bygga  på mitten  av 1960-talet. Från början var 
byggmetoden  den  samma som för betongrörstrummorna.  I  samband med 
avschaktningen var massutskifte  till frostsäkert  djup gjord som frostisolering (figur  9 a). 
På  slanka stålrör använder  man  inget  extra  korrosionsskydd såsom epoxi- eller 
bitumbeläggning för att skydda metallrören  mot  korrosion. Rörets väggtjocklek var 
typiskt  15 till 17 mm  och i  den  ingick  en till  två  mm  överdimensionering med tanke  på 

 korrosion. Det fanns inget krav  på  rörmaterialet. Det var vanligtvis Fe32  men  inte alltid. 

När  de  slanka stålrörstrummornas monteringsteknik blev mer utvecklad började  man 
 tillverka dubbelrörstrummor.  Den  består av två rör innanför varandra med frostisolering 

emellan (figur  9 b). Byggningsarbetet  stör tågirafiken nästan inte alls, eftersom 
montering av stålrör äger  rum  med hjälp av  en  hydraulisk domkraft, borrning eller 
slagning utanför det fria rummet. 

Stålrörstrummor  av tunnplåt existerar också  på  bannätet. Tjockleken hos rörväggen  är 
 typiskt från  4 till 6 mm  och korrosionsskyddet  är zinkaluminiumbeläggning på  inre och 

yttre sidorna av föret. Genom korrugering av stålplåt får  man  ett gott tillägg  till 
 styvheten hos röret. (figur  10) 
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Figur  9. 	a.  Slank stå frörstrumma,  b.  Slank stålrörsirumma med dubbelrör och 
frostisolering. 

Figur  10.  Stå frörstrumma av korrujerad tunnplåt.  

2.3.2  Struktur 

Före nuvarande finska direktiv  RMYTL  har det inte funnits någon utskriven 
rekommendation eller skrivna fordringar  på  stålrörstrummors  material  eller struktur. 
Enligt  RMYTL  4  bör bärande  del  av  stålrörstrumma  vara ett stålrör, vars vaggtjocklek 

 är  minst  8 mm.  Kvalitetskravet  på  rörmaterial  är  S355J,  som motsvarar det gamla 
 Fe52D  stålet. Trummans livslängd skall vara  den  samma  100 år,  som  man  kräver av 

banbanken. Det betyder att med tanke  på  korrosion, om  man  inte har något 
korrosionsskydd, bör i väggtjockleken vara minst  2 mm extra per  yta, som  är  utsatt för 
korrosion.  Om  epokstjär-  eller  epokshartsbeläggning  används som korrosionsskydd, 
behövs inte någon  extra  väggtjocklek som korrosionsreserv.  
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Det  är  tillåtet att använda rörsektioner, som fogas ihop genom svetsning  på  byggplatsen. 
Kvalitetskravet vid fogsvetsning  på  bygget  är WC,  vilket betyder att alla fogar skall 
besiktas med ultraijud och svetsarna skall också vara kiassificerade. 

Vanligtvis använder  man så  kallade dubbelrörsstrukturer, vilket betyder att ytterröret  är 
 ett spiraisvetsat stålrör och minst  200 mm  större i diametern  an  det inre röret. 

Mellanrummet mellan rören skall bli fyllt med frostisoleringsskum.  I den  här 
konstruktionen bör det yttre röret bära alla laster och skall fylla alla krav, som ställs i 
RMYTL  4.  

Det inre röret kan vara av stål eller plast. Korrugerat tunnplåtsstålrör med zink- 
aluminiumbeläggning som korrosionsskydd  är  ofta använt.  De  korrugerade 
tunnplåtsrörens väggtjocklek  är  ungefär  6 mm  och därför  är  det ganska ltt att hantera 
dem  på  bygget. Korrugerade tunnplåtsrör kan beläggas med epokstj ära eller epoksharts 
för att  nå extra  korrosionsskydd.  

2.3.3  Dimensionering 

Säkert finns det flera beräkningsmetoder, som  är  lämpliga  for  beräkning av strukturell 
kapacitet hos stålrör,  men  specifika godkända dimensioneringsmetoder för 
spiraisvetsade stålrör i banmiljö existerar inte. Det finns krav bara för  minimum  tjocklek 
hos rörvägg och  på  rörets livslängd. Byggningsmetoden ställer krav  på  rörets 
väggtjocklek. Vid slagmetoden  är den  minsta möjliga väggtjockleken  10 mm på  grund 
av slagspänningen. Samma krav  på minimum väggtjocldek  gäller också när  man 

 använder domkraft. 

För korrugerade tunnplåtsrörtrummor fmns tillverkarens rekommendationer  på 
 trumtyper, som skall användas i vissa lastfall. Det finns också Finska Vägverket direktiv 

(Aalloitetut teräsputket, Tiel  2172501)  för korrugerade tunnplåtsrörunderfarter, som 
gäller rördiametern  2 till 5 m.  Beräkningsmetoder framställda i direktiven kan tillämpas 
för vägtrummor  men  inte för bantrummor. Nuförtiden begränsar  minimum  väggtjocklek 
enligt RMYTL  4 tunnplåtstrummornas  användning som ensamstående trumma  på  
bannätet.  

2.3.4 Grundlöggning  

Alla grundläggningsmetoder, som  är  möjliga fbr betongrörstrummor, kan användas 
också för stålrörstrummor.  

Om stålrörstrumma  byggs med hjälp av hydraulisk domkraft, borrning eller slagrnng, 
blir grundläggningen  på  ursprungligt bankmaterial.  

2.3.5  Upp byggningen 

När uppbyggning sker  under tågtrafiksstopp,  kan  man  schakta av kanalen genom 
banbanketten tillräckligt djupt och bygga upp  en stålrörstrumma  med samma grund-
läggningsmetoder, som  man  använder med betongrörstrummor. 



Om tågtrafiksstopp är  omöjligt att verkstäila, bygger  man en stålrörstrumma  genom att 
tränga röret igenom  en  banbankett med hjälp av hydraulisk domkraft, slagning eller 
borrning. Arbetet börjar med byggning av arbetsbädd vid banbanketten. Arbetsbädden 
riktar pilotröret  mot  banketten  till  rätt läge och lutning  (fig. 11). Om trängningen  sker 
med slagning måste röret bli tömt allt som oftast. Jord kan avlägsnas från röret med 
högtryckstvättare eller med spiralauger  (fig. 12). Om man  använder 
bergsborrningsmetoden blir jorden blåst ut från röret,  men på  jordborrning avlossas 
jorden från röret med spiralauger, eftersom  man  använder lågt lufttyck för att inte föra 
luft  till  banbanketten  (fig 13  och  14).  

När pilotröret, som fungerar som trummans yttre rör,  är  monterat, sätter  man  det inre 
röret  in  i trumman. För centrering av röret används distansstycken mellan det yttre och 
det inre röret. Därefter sprutar  man  frostisoleringen  in  i rörens mellanrum  (fig. 15). 
Frostisoleringsskum  skyddas  mot  väder och mekanisk åverkan med vattentätt murbruk 

 (fig. 16)  

Figur  11.  Monteringsbädd för stå frörstrumma (Entreprenör:  Lännen Alituspalvelu 
Oy).  
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Figur  13  
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Figur  14.  Borrhuvudet har gått igenom banbanketten (Entreprenör:  Lännen 
Alituspalvelu Oy). 

Figur  15. 	Sprutning avfrostisoleringsmateria/. 
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Figur  16.  Vattentätt murbruk för att skydda frostisoleringen.  
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3  FÖRLÄNGNING  AV  BANTRUMMOR 

 3.1 	Stentrummor  

De  vanligaste metoderna för att förlänga stentrumma har varit att  man  använder  till 
förlangningsdelen stålsponter  och betongplatta, betongrörselement eller fyrhörniga 
förlängningselement. 

Det  är  möjligt att använda stålsponter när marken vid trummans öppning  är så  lös att 
sponten kan tränga igenom  den. Man  börjar arbetet med spontslagning och därefter 
schaktar  man  vattenkanalen. Sponterna skall bli slagna  till  hårt jordlager därför att  de 

 bär laster från banbanketten,  men trafikiast  av tågtrafiken det  är  inte planerat att bära. 
Förlängningstaket  är  av armerad betong, som läggs direkt  på sponterna (fig. 16). 
Problem  uppstår i fogen mellan  den  gamla och  den  nya trumdelen, när bankmaterial 
rinner  in  i trumman genom fogen.  Den  här förlängningsmetoden använder  man  inte 
mer,  men på  bannätet finns ännu flera trummor, som  är  förlängda  på  det här viset.  

De  flesta stentrummor  är  förlängda med betongrörselement  (fig. 17).  Byggning av 
förlängningsdelen sker såsom  man  bygger vanliga betongrörselementtrummor. 
Grundläggningen av förlängningen  är  ofta vald såsom för  den  gamla trummans 
grundläggning. 
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Figur  16.  Stentrummas förlängning med stå isponter och betongplatta. 

Från början gjut  man  förlängningsdelen  fast  ihop  till den  gamla trumman.  Men  ganska 
snabbt märkte  man  att  den  nya delen sättar sig mer  än den  gamla delen och därför gick 
fogen sönder, Nuförtiden tillåter fogen ungefär  10-15 cm  sättning hos  den  nya 
trumdelen.  (fig. 18)  Problemet med  en  läs  fog är  att  den  lätt låter vatten rinna ut från 
trumman  till  banbanketten och där förorsakar det rinnande vattnet  erosion. 
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Figur  17. 	Förlängning av  en  stentrumma med  betongrörelement.  
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Figur  18. Fog  mellan stentrumma och  betongrörsförlängning,  a.  Styvfog,  b.  Lösfog.  

Fyrhörniga  betongelement  är  konstruerade för att användas  till  förlängning av  en 
 stentrumma. Typdelar  är  förlängningsdel och öppningsde!  (fig. 19).  Elementens längd  är 
 två  meter men  öppningens storlek kan variera, varför förlängningens öppning passar väl 

 på den  gamla trummans öppning  (fig. 20). 
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Från början gjordes fogen mellan stentrumma och förlängningsdel med styv fästning. 
När förlängningen satte sig, lossade stentrummans kantsten och bankettmaterial rasade 

 in  i trumman genom  en  spricka som hade uppstått i trummans tak. Fogen ändrades  till 
 motsvarande lösfog, som används för  betongrörselement. 
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I 	 I 	1,5xh 	I  
Figur  19. Fyrhörnigaförlängningselement,  a.  Förlängningsdel,  b.  Oppningsdel.  
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Figur  20.  Förlängning av stentrumma medfyrhörnigaelementer.  

3.2 	Betongrörstrummor 

Förlangning  av betongrörstrummor har nästan alltid genomförts med betongrörs
-element,  som motsvarar trummans  diameter.  Förlängningsdelen spänns  mot den  gamla 

trumman med förspänningsstavar  (fig. 21) 
A  A-A 

Dragstavar  

FörIängüngsdeI k.GmIa  trumma 

Figur  21,  Förlängning av betongrörstrummor.  



3.3 	Stiilrörstrummor 

Stålrörstrummor  är så  nya konstruktioner  på  bannätet att inga förlangningar ännu har 
genomförts. Erfarenheter av stålrörstrummor har hittills varit goda och inga speciella 

 problem  har uppstått ännu. 



4  SKADOR PÅ BANTRUMMOR 

 4.1 	Stentrummor 

Stentrummornas  material är  i  de  flesta  fall  utmärkt för det här ändamålet.  Men  i östra 
 Finland  finns fyndigheter av förvittrad granit, som har blivit använd också för 

stentrummor. Förvittring hos trummor har ibland uppstått,  men  i genomsnitt ganska 
sällan. Förvittrade granitstentrummor som har påträffats,  är  renoverade,  men  sannolikt 
finns trummor av dåligt  material  ännu  på  bannätet. 

För hög banbank ovanför  en  stentrumma förorsakar horisontell spänningsökning i 
trummans ändstenar. När friktionen mellan stenarna inte räcker börjar stenarna röra  på 

 sig och fogarna blir större  så  att banbanken kan  rasa in  i trumman. Det samma händer 
när jordövertäckningen  på en  trumma  är  låg  (fig. 22 a  och  b).  

När banan höjs räcker inte trummans längd. Korrigering utförs genom att förlänga 
trumman eller förhöja kantstenarna. Enlig typritningarna kan högsta möjliga 
kantförhöjning vara  en meter. Stödj  ande av förhöjningen  är  beroende  på  trummans 
taktyp, vilken kan vara av naturstenar eller av armerad betong  (fig. 23). 

Trots  att det finns godkända stödmetoder visade i figur  23,  har  man  byggt 
kantförhöjningar av gamla träsliprar, plattformelement och nästan av vad som helst  (fig. 
24 a). En  trummas förhöjningar kan också vara byggda av varierande  material  i många 
skiftningar  (fig. 24 b).  

Byggfel existerar särskilt hos stentrummor med stentak och när kantförhöjningen  är 
 byggd direkt  på  trummans ändstenar. Där fattas ofta dragstavar som håller förhöjningen 
 på plats  och fungerar som dragstavar  mot  horisontellt jordtryck och trafiklast. 

Kantförhöjningen stjälper och kantstenen lossar  (fig. 25). 
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Figur  22. 	Trumskada  på  grund av att banbanketi har rasat  in  i stentrumma,  
a.  Trumskada i naturen,  b. Schema  av  en  skada. 
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Figur  23. a. KantförhOjning  hos  en  trumma med stentak,  
b. KanförhOjning  hos  en  trumma med betongtak.  
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Figur  24. 	Exempel  på  trummors kanfÖrhOjningar,  a.  Byggt av olämpligt  material, b.  
Byggt i många skeden av varierande  material 
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Figur  25. 	Trumskada  på  grund av att kanfÖrhöjningen har stjälpt 

Skador hos förlängda stentrummor handlar nästan alltid om fel hos fogen mellan 
stentrumman och förlangningsdelen. Läckande  fog  syns inte alltid från spåret och inre 

 erosion  i banbankett förorsakar ofta allvarliga situationer. 

När övertäckningen av  en  stentrumma  är  tunn, kan spårets underhållsarbete förorsaka 
skador  på en  stentrumma.  Den  vanligaste av sådana skador  är  att stoppmaskinen  tar  i 
trummans takstenar och flyta dem  så  att det uppstår ett hål i trummans tak.  

4.2 	Betongrörstrummor 

Betongrörstrummornas  skador vanligtvis beror  på  trummans ojämna sättning. Trumman 
blir böjd och fogarna börjar läcka och rinnande vatten orsakar inre  erosion  i 
banbanketten.  

Man  kan förhindra fogarna att öppna sig genom att sätta dragstavar  in  i trumman. När 
 den  ojämna sättningen har blivit  så  stort att fogarna redan läcker, kan  man  försöka täta 

fogen med sprutbetong.  Men de  flesta  fall är  det bästa alternativet att bygga  en  ny 
trumma för att ersätta  en  skadad trumma. 
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5  METODER FÖR UNDERHÅLL  AV  TRUMMOR  

Till  och med 70-talet var trumunderhållet organiserat battre  än  i dag.  Då tog 
 banvakterna  hand  om trummorna och trummorna blev besiktade periodvis.  Till  exempel 

 till  vintrarna blev trumsanslutningarna övertäckta för att säkra trummans funktion  på 
 våren. Statistik över trumskador som ägde  rum då  finns inte. 

Nuförtiden besiktas trummorna i  Finland  varje  år, men  besiktningen  är  inte  så 
 omsorgsfull som  den  var tidigare, eftersom yrket banvaktare inte finns mer. Spolningen 

av  en  trumma för besiktningen sker ganska sällan samt bara i samband med 
grundförbättring av  en  bana. Vanligaste underhållsarbetet  är  att putsa växter och löst 

 material  från kanalen, som leder  till  trumman. Annat arbetet utförs bara när det uppstår 
 en  trumskada.  De  flesta av  de  akuta trumskadorna upptäcks av lokförarna.  

Om  trumman fylls av rasande grus eller  på  något annat sätt, spolas trumman med 
högtrycksvatten och sprickorna tätas. Tätning utförs vanligtvis med sprutbetong, som 
innehåller plast- eller stålfiber. 

När  man  hittar stämmande isbildning, som kan orsaka skador  in  i  en  trumma, sker 
öppningen genom att smälta isen med varmt högtrycksvatten eller med ånga. 
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6  SAMMANFATTNING  

En  bantrumma  är en  känslig anläggning i  en  banbankett. Vanligtvis kan  man  inte  se den 
 från spåren. Osynlighet betyder inte att något inte  är på token.  Enligt erfarenhet  är 
 skadan redan skedd, när  en  trumma blir synligt.  

De  flesta trumskador avslöjas  på  våren när vatten börjar rinna i diket vid banbanketten. 
Skador inträffar också i somras och i höstas  men, de är  inte vanligtvis  så  akuta som 
skadorna i våras. Primära skäl för skadorna  är: 

•  Is  bildning i trumman 
• Lackage  i fogen mellan gammal trumma och förlängningsdel 
•  En  stentrummas kantsten har stjälpt 
•  Läcka i fogen mellan trumelement 

Ursprungligen beror skadorna  på  dålig kvalitet hos trumförlängningsbygget och brist  på 
 underhåll. Det finns typritningar för byggning av förlängning,  men  byggarbetet har inte 

alltid fyllt alla krav, som  är  ställda  på bra  byggning. Flera felaktiga 
förlängningslösningar har utfört och därför finns det  på  bannätet många trumstrukturer, 
som kommer att behöva underhåll eller renovering i  en  nära framtid. 

Det  är  inte självklart att befintliga trummor och trumanläggningar  på  bannätet kan bära 
axellaster, som används nuförtiden. Innan  man  ökar axellasterna skall trummorna  på 
den  bandel där lasterna blir ökade, besiktas väl och korrigeringsarbeten bör utföras vid 
behov. 

För att tillverka trumkonstruktioner, som tål högre axellaster och belastning,  är  det 
viktigt att utföra forskning och utvecklingsarbete med målsättningen att utarbeta 
beräkningsmodeller för att behärska strukturell dimensionering av trummor. Arbetet 
skall innehålla teoretisk evaluering av befintliga trumanläggningsmetoder samt 
renoveringsredovisning för anläggningar, som skulle stärkas. Viktigt  är  också att skriva 
generell bygghandlig för trumbyggning, som ställer kvalitetskrav  på  trummaterial, 
byggmetoder och byggarbetet. 
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