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9 METALLITUOTTEET

9.1 MUOTOTERÄKSET

9.2 MUOTOTERÄKSET

Sellaiset taipuisat raudoitus- ja muototeräkset, jotka pituutensa takia eivät mahdu yhteen
vaunuun, saadaan kuormata kahteen pituutensa edellyttämään vaunuyhdistelmään
seuraavasti:

- Käsijarrut on oltava vaunuyhdistelmän päissä.
- Vaunuista on yhteen kytkennän puoleiset päädyt poistettava ja ruuvikytkimet on

kiristettävä tiukasti.
- Kuormattavien pyöröterästen halkaisija saa olla enintään 55 mm ja muototerästen

suurin poikkileikkausmitta 100 mm. Mitoiltaan suuremmat teräkset kahden vaunun
kannatuksella kuormattuna on kuljetettava aina erikoiskuljetuksena.

- Teräksien on oltava varmasti koossa pysyvinä 1-5 t nippuina.
- Vaunun lattialle on sijoitettava vähintään 150 mm paksut vaunun sisäleveyden pituiset

litteät alustuet.
- Alustuen etäisyyden vaunun yhteenkytkennän puoleisessa päässä tulee olla noin 1,5 m

puskinpalkista ja muiden alustukien enintään 3,0 m etäisyydellä toisistaan. Alustuet on
kiinnitettävä lattiaan naulaamalla.

- Niput on kuormattava siten, että kuorman paino jakautuu mahdollisimman tasaisesti
vaunun akseleille.

- Kunkin vaunun osalle tuleva kuorma saa olla 2-akselisilla enintään 75 % ja 4-akselisilla
85 % vaunun kuorma taulukossa ilmoitetusta kuormasta.

- Mikäli kuormattavana on eri paksuisia teräksiä, on paksuimmat sijoitettava
leveyssuunnassa kuorman keskelle.

- Kuorman pään ja vaunun päädyn väliin on jätettävä 30 cm tyhjä tila.
- Kuorman ja vaunun sivupylväiden väliin on jätettävä 10 cm tyhjä tila.

TAULUKKO 15. Kuorman suurin sallittu paino kahden vaunun kannatukselle kuormattuna

Vaunuyhdistelmä Kuorman pituus (m) Sallittu C-kuorma (t)
Kbp + Kbp 23-27 40,0

Ob + Ob

32-34
29-31
26-28
22-25

96,0
85,0
78,0
70,0

Oc + Oc

36-39,5
33-35
29-32
25-28

97,0
90,0
81,0
72,0

Kuva 69. Kuorma kahden vaunun kannatuksella
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9.3 METALLILEVYT

9.3.1 Yleistä

Käytettäessä alus- ja välitukia ne eivät saa olla pyöreitä eivätkä liukkaita. Jos vaunun lattia on
liukas, on alustukien käyttö pakollista. Ne on tällöin naulattava lattiaan.

Rasvaisista tai muuten liukaspintaisista levyistä muodostetut kuormat on tuettava
kiinnittämällä tuet vaunun lattiaan levyjen ja vaunun päätyjen väliin. Tukien on ulotuttava
kuorman yläreunan korkeudelle. Jos kuorman leveys on pienempi kuin 200 cm, on vastaavat
tuet sijoitettava myös sen sivuille.

Yleisvaunua leveämmät levyt kuljetetaan Oa-, Rmm-, Kbp- tai kulmapankoilla varustetuilla
Occ-y- tai Rbnqss-y-vaunuilla. Tällöin kuorma ei saa ulottua vaunun päätyrakennetta tai
kulmapankkoja korkeammalle.

9.3.2 Metallilevyniput

Metallilevyt on sidottava nipuksi vähintään kahdella pitkittäisellä ja kahdella poikittaisella
teräsvanteella, joiden poikkipinnan tulee olla vähintään 25 mm2 ja murtolujuus vähintään 14
kN, tai varmistettava muilla tavoin, että niput pysyvät muodossaan ja kestävät käsittelyn,
lastauksen ja kuljettamisen aikana niihin kohdistuvat rasitukset. Jos teräsvanteen sijasta
käytetään muovivannetta, niin sidonnan tulee kuitenkin pakkauslujuudeltaan vastata
teräsvanteella tehtyä. Rautatiekuljetuksen aikana normaalisti esiintyvät rasitteet on kuvattu
Kuormausohjeen kohdassa 2.1

Nippu on varustettava vähintään kahdella poikittaisella alustuella. Käytettävien alustukien
leveyden on oltava korkeutta suurempi.

Kuva 73. Metallilevyniput

Levynippuja voidaan kuormata myös kahteen tai useampaan kerrokseen. Jos nippu ulottuu
vaunun päätyä korkeammalle, on se sidottava kiinni alempaan nippuun kolmella
teräsvanteella, joista jokaisen poikkipinnan on oltava vähintään 25 mm2 ja murtolujuus
vähintään 14 kN. Näin sidotun yksikön alareunan on oltava vähintään 10 cm päädyn yläreunan
alapuolella.

Levyniput on kuormattava mahdollisimman tiiviisti toisiinsa kiinni vaunun pituussuunnassa.
Mahdollisesti jäävä tyhjä tila on jätettävä vaunun keskelle.
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9.4 METALLILEVYKELAT

9.4.1 Yleistä
Metallilevykeloja voidaan kuljettaa kaikilla yleisavovaunuilla (ks. 9.3.2) sekä kelakehdoilla
varustetuilla Shmmn-, Shmmn-t-, Shmmn-tw- tai Shmmns-tw-vaunuilla ja katetuilla Sim-u-
tai Shimmn-vaunuilla. Leikattuja kelatuotteita voidaan kuljettaa ainoastaan Shmmn-tw- tai
Shmmns-tw-vaunuissa sekä katetuissa kelakehdoilla varustetuissa Sim-u ja Shimmn-
vaunuissa

Yleisavovaunussa keloja ei saa kuormata 50 cm lähemmäksi vaunun kuormatilan päätyä. Kelat
on kuormattava mahdollisimman keskelle vaunua. Mikäli vaunuun kuormataan useita
erikokoisia keloja, on painavimmat sijoitettava vaunun keskelle kuitenkin siten, että ei ylitetä
kuormausohjeiden luvussa 4.4.2 esitettyjä arvoja.

Kuvat 74-76. Esimerkkejä metallilevykelakuormista
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9.4.2 Kelojen kuormaaminen akselit vaakasuoraan

a) ALUSTALLA OLEVAT KELAT

Alustan on estettävä kelojen vieriminen.

Kuva 77. Kela puualustalla

Mikäli kelojen leveys on pienempi kuin 0,5 x halkaisija, on ne sidottava toisiinsa vähintään
neljällä (4) teräsvanteella, joiden kunkin poikkileikkaus on vähintään 25 mm2 ja murtolujuus
vähintään 20kN. Kelan leveyden on oltava vähintään 0,25 x halkaisija. Näin syntyvän
kelaryhmän leveyden on oltava vähintään yhtä suuri kuin kelojen halkaisija. Teräsvanteiden
pitää olla tasavälein ja ne eivät saa olla puristuksissa alustan ja kelan välissä. Alustojen on
oltava ainakin yhtä leveitä kuin kelat. Poikittaisten alus- ja tukilankkujen on oltava vähintään
50 mm paksuista. Kiilamaisten tukien korkeus riippuu kelan halkaisijasta taulukon 18
mukaisesti. Alustalla olevan kelan tai kelaryhmän on muodostettava niin luja paketti, että se
pysyy muodossaan ja kestää ne rasitukset, joita rautatiekuljetuksen aikana normaalisti
esiintyy (Kuormausohje kohta 2.1).

Taulukko 18
Kelan halkaisija
         mm

Tuen korkeus vähintään 1)

          mm
Alle 1000
1000...1400

100
         120

1) Tuen korkeudella tarkoitetaan kelan alimman kohdan ja tuen yläsärmän korkeuseroa.

b) ILMAN ALUSTAA OLEVAT KELAT

Kelakehtovaunussa kuljetettavat kelat

Ilman alustaa olevat kelat kuljetetaan pääsääntöisesti kelakehdoilla varustetuilla Shmmn-,
Shmmn-t-, Shmmn-tw- tai Shmmns-tw-vaunuilla ja katetuilla Sim-u- tai Shimmn-vaunuilla.
Näissä vaunuissa kuljetettavien kelojen leveyden on oltava vähintään 0,5 x halkaisija. Mikäli
näissä vaunuissa kuljetettavien kelojen leveys on alle 0,5 x halkaisija, kts. kohta 9.3.2 C.
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Kuva 78. Ilman alustaa oleva kela kelakehdossa

Yleisavovaunussa kuljetettavat kelat

Ilman alustaa olevia keloja voidaan kuljettaa myös kaikilla yleisavovaunuilla. Keloja saa
kuormata ilman alustaa suoraan avovaunun lattialle. Kaksiakselisia vaunuja käytettäessä saa
kelan paino olla enintään 8,0 t. Kelojen vierintäsuunnan on aina oltava vaunun
pituussuuntaan. Yksittäiset kelat on tuettava vaunuun samalla tavalla kuin jäljempänä on
määrätty kelaryhmät tuettavaksi. Kelojen leveyden on oltava vähintään 0,5 x halkaisija. Alle
1,5 t painoiset kelat saa kuormata yhteen, kahteen tai kolmeen vierekkäiseen jonoon. Kelat,
joiden paino on 1,5...5,0 t, saa kuormata yhteen tai kahteen jonoon.

Yli 5,0 t painoisia keloja ei saa kuormata vaunun leveyssuunnassa vierekkäin. Ne on
kuormattava joko yhdeksi tai kahdeksi tiiviisti peräkkäin sijoitettavien kelojen muodostamaksi
ryhmäksi. Jos kelaryhmiä on kaksi, on ryhmän painopisteen oltava telin keskiön kohdalla tai
siitä vaunun keskustaan päin.

Keloja, joiden paino on suurempi kuin 15,0 t, ei saa kuormata ryhmiksi, vaan ne on
sijoitettava vaunuun siten, että kummankin telin kohdalle tulee yksi kela ja muut (1-2)
symmetrisesti telien väliselle osalle lattiaa. Nämä yksittäiset kelat on tuettava vaunuun
samalla tavalla kuin jäljempänä on määrätty kelaryhmät tuettavaksi.

Kelaryhmät (kelat peräkkäin) tuetaan siten, että niiden kumpaakin äärimmäistä kelaa vasten
pannaan vaunun lattialle vähintään 125 mm korkuinen poikittainen tuki, jonka kelaa vastaan
tuleva särmä on viistetty. Kussakin kelaryhmässä voi olla enintään kolme kelaa.

Tukien leveyden on oltava vähintään yhtä suuri kuin sen korkeus, ja pituuden yhtä suuri kuin
kelan pituus ja ne on kiinnitettävä molemmista päistään lattialankutukseen.

Päätytukien paikallaan pysyminen on lisäksi varmistettava sijoittamalla niitä vastaan vaunun
lattialle kaksi pituussuuntaista tukea, joiden päätytukiin nojaavan pään korkeuden on oltava
vähintään 50 mm. Kiinnitystukien pituuden on oltava vähintään 50 cm ja leveyden 10 cm.
Jokainen niistä on naulattava vaunun lattiaan kuudella naulalla.
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Kuva 79. Ilman alustaa olevat kelat avovaunussa

Mikäli kuljetettavien kelojen leveys on alle 0,5 x halkaisija, kts. kohta 9.3.2 C.

c) LEIKATUT KELATUOTTEET / KAPEAT KELAT

Leikatut kelatuotteet / kapeat kelat osio koskee keloja joiden leveys on pienempi kuin 0,5 x
halkaisija. Tällaiset kelat kuljetetaan kelakehdoilla varustetuissa Shmmn-tw- ja Shmmns-tw-
vaunuissa tai katetuissa kelakehdoilla varustetuissa Sim-u ja Shimmn-vaunuissa ilman alustaa.
Leikatut kelatuotteet / kapeat kelat on niputettava yhdeksi kelaryhmäksi. Kelaryhmän on
muodostettava niin luja paketti, että se pysyy muodossaan ja kestää ne rasitukset, joita
rautatiekuljetuksen aikana normaalisti esiintyy (Kuormausohje kohta 2.1).

Kelaryhmät kelat on sidottava tiiviisti yhteen vähintään kuudella (6) teräsvanteella, joiden
kunkin poikkileikkaus on vähintään 25 mm2 ja murtolujuus vähintään 20 kN. Näin tehdyn
kelaryhmän leveyden on oltava vähintään 0,7 x halkaisija. Teräsvanteiden pitää olla tasavälein
ja kela tulee pyrkiä kuormaamaan siten, että (silmä)vanteita ei jää puristuksiin kelan ja
kehdon väliin.

Kapeita keloja kuljetettavaksi annettaessa on varmistettava, että kelaryhmä
muodostaa niin lujan paketin, että se pysyy muodossaan ja kestää käsittelyn,
lastauksen ja kuljettamisen aikana siihen kohdistuvat rasitukset.
Rautatiekuljetuksen aikana normaalisti esiintyvät rasitteet on kuvattu
Kuormausohjeen kohdassa 2.1.
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Kelojen kuormaaminen akselit pystysuoraan

Yksittäiset tai teräsvanteilla yhteen sidotut kelat saa kuormata myös pystyasentoon, ellei kelan
tai kelanipun korkeus ole suurempi kuin sen halkaisija.

Kelat ja kelaniput saa sijoittaa joko suoraan vaunun lattialle tai puualustalle.

Kuva 78. Akselit pystysuoraan kuormatut kelat

9.5 METALLIROMU

Metalliromun kuljetukseen käytetään ensisijaisesti romunkuljetukseen tarkoitettuja vaunuja tai
kontteja.

Kevyt suurikokoinen romu (esim. kokoonpuristetut autonkorit) voidaan kuormata
matalalaitaisiin romuvaunuihin siten, että kuorma ulottuu enintään 100 cm sivu- ja
päätylaitojen yläpuolelle. Kuorma on tällöin tehtävä ylöspäin kapenevaksi ja sidottava vaunun
sivulaidoissa oleviin lenkkeihin vahvoilla siteillä.

Korkealaitaisissa kevytromuvaunuissa kuorma saa ulottua vain laitojen tasalle.

Kuormattaessa metalliromua yleisavovaunuihin on kuorma tuettava riittävän suurilla tilapäisillä
sivu- ja päätylaidoilla tai kuormaan kuuluvalla romulla. Kuorma saa ulottua enintään 60 cm
vaunun sivupylväitä korkeammalle. Kuorma on alassidottava ketju- tai muilla vahvoilla siteillä.

VAUNUUN KUULUVIA HIHNOJA EI SAA KÄYTTÄÄ METALLIROMUKUORMAN SITOMISEEN, VAAN
AINOASTAAN KETJUJEN KIRISTÄMISEEN!

Sekalaista romua kuormattaessa on painavimmat kappaleet sijoitettava kuormaan
alimmaisiksi. Pudottamalla ei saa kuormata esineitä, joiden muoto tai paino on sellainen, että
vaunun lattia voi vahingoittua. ROMUKUORMAA EI SAA TIIVISTÄÄ PAINAMALLA.

Mikään osa kuormasta ei saa ulottua vaunun laitojen tai pylväiden ulkopuolelle.


