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12 BETONITUOTTEET

12.1 BETONIELEMENTIT JA –PALKIT

12.1.1 Yleistä

Alus- ja välitukiin sekä kiinnitystukiin käytettävän puutavaran on oltava hyvälaatuista. Alus- ja
välitukien on oltava yhtä kappaletta.

Betonielementit, jotka kuormataan vierekkäin, on aina sidottava tiukasti yhteen.

Yhteen sidonnan lisäksi elementit on sidottava vaunuun pituussuuntaisen siirtymisen
estämiseksi.

Yhteen sidonnassa käytetään erilaisia U- ja I-palkeista tehtyjä pulteilla kiristettäviä
sidontalaitteita. Vaunuun sidonnassa voidaan käyttää ketjuja, rautalankaa, teräsvaijeria tai
hihnoja.

Tuentakiilojen on oltava vähintään 10 cm korkuisia pituudeltaan kaksinkertaisia leveyteen
verrattuna.

12.1.2 Kattotuolit ja I-palkit kuormattuina yhteen vaunuun

Kuorman paino, alustukien vähimmäiskoko, sidontojen laatu ja sidontavälineet on esitetty
kuvissa 88-90 ja taulukossa 19.

                                                        Kuva 88
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Kuva 89.

Kuva 90.
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TAULUKKO 19. Tuentaohjeet betonipalkeille
               Yhteensidonta                    AlassidontaKuorma Alustuet
Tapa Laatu Sidontatapa Sidontakehys

Laatu Vaunun
kiinnityssanka

Enintään
 10 t

min 200 x
100 mm
puutavara
naulataan
yhteen

Yläpuolella
olevien nosto-
Lenkkien
kautta
rautalan-
ka, ketju,
vaijeri

5  mm ketju tai
kaksinker-
tainen
3 mm heh-
kutettu
rautalanka
kiristettynä

Vaijeri tai
hihna, ketju
kuomayksikön
molemmista
päistä

Ei tarvita, jos
kuorman
korkeus on max
100 cm ja
leveys
vähintään
70 cm
korkeammissa
tarvitaan
sidontakehys

Veto-
murto-
lujuus
vähint,
4,7 kN

16 mm
 kiinnitys-
  sanka

max
  25 t

min 300 x
100 mm
puutavaras-
ta tai vas-
taava beto-
nipalkki
kumilevyllä
päällystet-
tynä

        -"- 6 mm ketju
tai nelin-
kertainen
3 mm heh-
kutettu
rautalanka
kiristettynä

Vaijeri, hihna
tai ketju kuor-
mayksikön
molemmista
päistä ja
sidonta-
kehyksestä

Sidontakehys
kiinnitettynä
vaijerilla ja
vanttiruuvilla
tai vastaavalla

Veto-
murto-
lujuus
vähint,
11.0kN

         -"-

Yli
 25 t

min 400 x
100 mm
puutavaras-
ta tai
vastaava
betoni-
palkki kumi-
levyllä pääl-
lystettynä

läpikulke-
valla pultil-
la ja U-teräksel-
lä tai vai-
jerilla nosto
silmukoista
kuorman
molemmista
päistä

Pultti
20 mm
muttereilla
ja aluslev.
U-teräs
U-80
7 mm vaijeri
vanttiruuvilla

      -"-

lisäksi
sidonta
keskeltä

Sidontakehys
kiinnitettynä
vantti-
ruuvilla tai
vastaava

Veto-
murto-
lujuus
vähint,
11.0kN

28 mm
 kiinnitys-
 lenkit
 vaunun
 sivuilla
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12.2 SEINÄELEMENTIT JA LAATAT

Pystyssä kuljetettavat seinäelementit kuormataan A-telineeseen, joka on rakennettu
teräsprofiilista, vähintään U-80. Telineen harjakulman on oltava vähintään 20°.
Elementit sidotaan yhteen nostolenkeistään ketjuilla tai vaijerilla.

Liukuvan kuormaustavan takia ei kuormaa kiinnitetä vaunuun.

Makaavat laatat voidaan ylimääräisesti kiinnittää pulteilla aluspuihin.
Kuorman etäisyyden vaunun päädystä on oltava vähintään 100 cm.

Kuva 91. Seisovat laatat A-telineellä

Kuva 92. Makaavat laatat



VR Transpoint VERSIO 3.0 12 (5/5)
KUORMAUSOHJEET
Tavaralajikohtaiset ohjeet 06.02.2020

Kuva 93. Liukuva kuormaus


