Rail Safety Systems BV
De Sondert 24

NL-5928 RV Venlo, The Netherlands

KÄYTTÄJÄN OPAS

Suojakaide radalla ja radan läheisyydessä työskentelyä varten
Ratakiskoon kiinnitettävä irrotettava ja säädettävä kaide

A

Järjestelmän käyttötarkoitus

Paikallinen lainsäädäntö ja Euroopan unionin direktiivit edellyttävät useimmissa tapauksissa,
että radalla tai sen läheisyydessä työskenneltäessä on käytettävä suojarakenteita, jotka estävät
työntekijöitä joutumasta liian lähelle raiteita, joilla liikkuu junia. RSS-järjestelmä on tarkoitettu
suojaamaan tehokkaasti radalla työskenteleviä työntekijöitä.

RSS-järjestelmän tukitankojen etäisyys toisistaan voi olla enintään 3 metriä. Suojakaiteen etäisyys
raiteesta on säädettävissä välillä 1,95–2,55 m keskeltä keskelle mitattuna.

Järjestelmä sopii kiskoprofiileille 54E1 ja 60E1
Järjestelmä täyttää seuraavat viralliset standardit:
•	RLN00077-V004 Fysieke afscherming, Afbakening en Markering (07-2010)
(Hollannin teollisuuden suojarakenteita, eristämistä ja merkintöjä koskeva direktiivi)
• EN 13374 Tilapäiset putoamissuojausrakenteet.
Liikennevirasto edellyttää, että suoja-aidan etäisyyden tulee olla
pääraiteella vähintään 2 500 mm ja sivuraiteella vähintään 2 200 mm
raiteen keskilinjasta.
Nämä etäisyydet on määriteltävä täsmällisesti ja selkeästi käyttöoppaassa.
Liikenneviraston työturvallisuusasiantuntijat suosittelevat, että suojakaiteen
putkien värinä tulisi käyttää keltaista huomioväriä.
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B

RSS-järjestelmän osat
1) TUKITANKO KOOTTUNA

a

a Magneetin kotelointi ja magneetti

d

e
b

f

c
b
c
d
e
f

Kiinteä tukitanko
Säädettävä tukitanko
Pikalukituslaitteet
Tyyppikilpi
Säätöpultti

2) PUTKET
Halkaisijaltaan 48,5 mm:n putket, joissa
bajonettikiinnitys. Putken pituus 3 metriä.

Valittavina olevat kaidetyypit; saatavilla on myös muita värejä:
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C

Järjestelmän käyttö

Tukitanko on säädettävissä vaara-alueilla A ja B alla olevassa kuvassa osoitetulla tavalla. Etäisyys raiteen
keskeltä suojakaiteeseen on säädettävissä 1,95–2,55 metrin välillä 0,1 metrin välein.
Suojakaiteen tulee olla vähintään 2,25 metrin etäisyydellä raiteen keskilinjasta. Jos suojakaide halutaan
asentaa tätä lähemmäksi, on siihen oltava Liikenneviraston lupa.
a

b
Vähimmäisetäisyys

c

d

Enimmäisetäisyys

Kaikkia radalla työskentelyä koskevia turvamääräyksiä ja voimassa olevia säädöksiä ja standardeja on
myös ehdottomasti noudatettava.
Lisäksi tarvittaessa on käytettävä turvamiesmenettelyä.
Järjestelmän käyttölämpötila on -20 ̊ – 80 C
̊ .

D

Järjestelmän säännöllinen huolto ja tarkastaminen

Huolto ja tarkastukset:
Järjestelmä tulee tarkastuttaa pätevällä henkilöllä vähintään kerran vuodessa. Koska järjestelmän
kaikki osat on suunniteltu ja valmistettu mahdollisimman kestäviksi, sen huoltotarve on erittäin vähäinen
(kuumasinkityt kiinteät ja säädettävät tukitangot, lasikuitu putket, UV-säteilyn kestävistä materiaaleista
valmistetut muoviosat).
Jos järjestelmää pidetään kiskoon kiinnitettynä pidempiä aikoja, suosittelemme, että sen kunto
tarkastetaan visuaalisesti vähintään kerran viikossa.
Säännöllinen tarkastus:
Järjestelmän osat tulee tarkastaa mahdollisten vahinkojen (esim. kolhut ja/tai tukitankojen tai putkien
vauriot) varalta aina, kun se kootaan uudelleen.
Puuttuvat osat – katso B).
Magneetin tulee olla puhdas karkeasta liasta ja teräsosista. Jos magneetti on likainen, sen voi pyyhkiä
puhtaaksi liinalla.
Tarkista myös, että magneetti pääsee liikkumaan vapaasti muovisessa kotelossaan ja että koteloinnin
saranointi on kunnossa. Jos muovista löytyy jälkiä vaurioista tai halkeamista, kotelointi tulee uusia
välittömästi.
Tyyppikilvessä on annettu valmistajan nimi, suojakaiteen tyyppi ja valmistusvuosi.
Kaiteen yksilöllinen sarjanumero on merkitty tukitankoon noin 100 mm pikalukituslaitteen alapuolelle.
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E

Järjestelmän kokoaminen ja purkaminen

Käytä järjestelmää koottaessa, purettaessa ja siirrettäessä asianmukaisia henkilönsuojaimia.
Ennen kokoamista
Aseta säädettävä tukitanko vaaditulle etäisyydelle. Etäisyys on säädettävissä 1,95–2,55 metrin välillä
0,1 metrin välein.
Tarkista, että kaikki RSS-järjestelmän osat ovat ehjiä eikä niissä ole merkkejä vioista tai vaurioista.
Tarkista etukäteen, että kiskoon ei ole asennettu kumisia vaimennuselementtejä. Tätä suojakaidetta ei
tule kiinnittää vaimennuselementeillä varustettuun kiskoon.
Tarkista, että ratapölkyissä, joita vasten tangot tuetaan, ei ole häiritseviä esteitä.
Tarkista raiteiden välinen etäisyys keskeltä keskelle mitattuna. Jos etäisyys keskeltä keskelle on alle 4
metriä, saatetaan tarvita lisätoimenpiteitä.

Kuusiopultti M10x55 DIN912

Tukitangon säätäminen
Kiinnitä säädettävä tukitanko vaaditulle
etäisyydelle kuusiopultin avulla.Valittavina ovat
seuraavat etäisyydet raiteen keskeltä:
1. reikä 1,95 metriä
2. reikä 2,05 metriä
3. reikä 2,15 metriä
4. reikä 2,25 metriä
5. reikä 2,35 metriä
6. reikä 2,45 metriä
7. reikä 2,55 metriä

Huomautus: Tukitangon asettamiseen alle 2,25 metrin etäisyydelle tulee olla Liikenneviraston lupa.
Järjestelmän kokoaminen
Aseta ensimmäinen tukitanko magneetteineen (C) kiskon vartta vasten siten, että tukitanko nojaa
ratapölkkyyn, kun se on paikoillaan. Kiinnitä 2. tukitanko enintään 3 metrin etäisyydelle 1. tangosta ja
aseta sitten pikalukituslaitteisiin 2 putkea. Jatka sitten järjestelmän kokoamista molempiin suuntiin.
Tukitangon kiinnittäminen
1.	Aseta tukitanko kiskon vartta vasten
ja varmista, että se nojaa ratapölkyn
keskikohtaan. Varmista, että säädettävä
tukitanko on pystyasennossa.
	Poista magneetin ja kiskon välistä
karkea lika. Tukitangon tulee päästä
nojaamaan vapaasti ratapölkkyä
vasten.
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Tukitangon kiinnittäminen
2. 	Aseta 2. tukitanko enintään 3 metrin
etäisyydelle 1. tukitangosta.

Putkien kiinnittäminen
3.	Aseta putket paikoilleen ja lukitse ne
pikalukituslaitteiden avulla.

4.	Putkia ei tule kiinnittää
pikalukituslaitteisiin niiden liitinrenkaiden
kohdalta.

Järjestelmän pidentäminen
5.	Aseta seuraava tukitanko 3 metrin
sisälle edellisestä tangosta. Yhdistä
putket toisiinsa bajonettiliittimen
avulla ja kiinnitä ne paikoilleen
pikalukituslaitteilla.
6.	Pidennä järjestelmää toistamalla vaiheet
2, 3, 4 ja 5.
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Putkien kiinnittäminen toisiinsa:
Paina bajonettiliittimellä varustetun
putken pää paikoilleen ja kierrä sitä
neljänneskierros oikealla.
Putkien irrottaminen toisistaan:
Kierrä bajonettiliittimellä varustettua putkea
neljänneskierros vasemmalle ja irrota se
vetämällä.

Järjestelmän purkaminen
7.	Pura järjestelmä päinvastaisessa
järjestyksessä kuin kokosit sen.

8.	Irrota tukitanko nostamalla sitä ylöspäin,
kunnes magneetti irtoaa kiskosta, ja
vetämällä sitten poispäin.
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Kiellettyä!
9.	Tukitankoja ei saa vetää sivusuunnassa.
Purkaminen sivusuunnassa ei ole
mahdollista eikä sallittua.

Varastointi kuljetuskehikossa:
Kun tukitangot on irrotettu kiskosta, ne tulee asettaa kuljetuskehikkoon varastointia ja kuljetusta varten.
Kiinnitä kuusiopultti tukitankojen 5. säätöreikään (2,35 metrin etäisyydelle raiteen keskeltä), jotta tangot
voidaan varastoida mahdollisimman tehokkaasti.
Kuljetuskehikkoja ei saa nostaa.
Liikenne runko säätäminen
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Liikenne runko kiinnittäminen

Liikenne runko säätäminen ja kiinnittäminen

Tekijänoikeus
Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä julkaisua tai mitään osia siitä ei saa jäljentää, tallentaa automaattiseen
tietojärjestelmään tai julkaista missään muussa muodossa tai muulla tavalla, kuten esimerkiksi
sähköisesti, mekaanisesti tai monistamalla, ilman RSS:n kirjallista lupaa.
RSS pidättää oikeuden muuttaa tämän käyttöoppaan tietoja ja sisältöä siitä etukäteen ilmoittamatta.
RSS ei ota vastuuta tämän oppaan tai siinä kuvattujen tuotteiden käytöstä aiheutuvista vahingoista
(sisältäen epäsuorat vahingot), mukaan lukien painovirheistä tai muista virheistä aiheutuvat vahingot.
Tämä tuote on tarkoitettu ammattikäyttöön.
Vastuuvapauslauseke
Pidätämme oikeuden painovirheisiin.
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