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Belt conveyors are used among others in power plants and pulp industry to transport 
solid fuel or wood chips for long distances. Long belt conveyors are usually assembled 
into conveyor bridges, which are made of steel trusses. Therefore conveyor bridge 
serves as a framework for the conveyor and service corridor as well as protects the con-
veyor and bulk material from weather conditions. 
 
A dimensioning tool has been developed as a result of this thesis. The tool can be used 
for rapid dimensioning of rods of a steel truss conveyor bridge and for defining the mass 
of the structure. The dimensioning tool has been implemented as Microsoft Excel -sheet. 
 
Cross section of a bridge can be closed symmetric structure or open structure, which has 
cantilevered service corridor. Rods of the truss are RHS-pipes. The structure can be 
affected by continuous loads, point loads and earthquake loads based on equivalent stat-
ic force, which are derived from common loads. 
 
In this thesis attention has been paid to the theories applied in the dimensioning tool. 
Calculation of force values is based on two methods: bridge blocks are handled as simp-
ly supported beams, whose force diagrams will be solved; then rod forces will be solved 
from the force diagrams with beam analogy by handling the truss as a beam. Calculation 
of rod strengths is based on SFS-EN 1993-1-1, which is part of Eurocode structural de-
sign standards. Also dimensioning of truss joints according to SFS-EN 1993-1-8 has 
been handled in this thesis. 
 
Functionality of the calculation tool has been tested by studying an example bridge with 
the tool and Autodesk Robot Professional 2013 -FE-analysis software. According to the 
results dimensioning tool can be used at least for rapid studies and mass definitions of 
offer phase, but also for final dimensioning, if conservative dimensioning is accepted. 
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KÄYTETYT SYMBOLIT JA LYHENTEET 

Symbolit 

a Kaksitukisen ulokkeellisen palkin ulokkeen pituus  [m] 

 tai 

Etäisyys pistekuormasta tukeen R1   [m] 

tai 

Pienahitsin a-mitta    [mm] 

A Poikkileikkauksen pinta-ala   [m2] 

b Etäisyys pistekuormasta tukeen R2   [m] 

b0 Paarteen leveys    [m] 

bi Uumasauvan leveys    [m] 

C Puristetun laipan tai paarteen normaalivoima  [N] 

Cm Ekvivalentin momentin kerroin 

cj Pistekuorman sijainti osuudella L2   [m] 

e Liitoksen epäkeskisyys    [m] 

ek Pistekuorman sijainti osuudella L3   [m] 

E Materiaalin kimmokerroin    [Pa] 

FEQ.h (x) Vaakasuuntaisesta maanjäristyksestä johtuva voimasuure x:n funktiona 
lattia- tai kattoristikossa 

FEQ.v (x) Keskeisestä pystysuuntaisesta maanjäristyksestä johtuva voimasuure x:n 
funktiona yhdessä seinässä 

FEQ.v.ecc (x) Epäkeskeisestä pystysuuntaisesta maanjäristyksestä johtuva voimasuure 
x:n funktiona yhdessä seinässä 

FIm (x) Keskeisestä hyötykuormasta johtuva voimasuure x:n funktiona yhdessä 
seinässä 

FIm.ecc (x) Epäkeskeisestä hyötykuormasta johtuva voimasuure x:n funktiona yhdessä 
seinässä 

FIm.ecc.tot (x) Epäkeskeisestä hyötykuormasta johtuvan voimasuureen kokonaisarvo x:n 
funktiona 

FIm.tot (x) Keskeisestä hyötykuormasta johtuvan voimasuureen kokonaisarvo x:n 
funktiona 

FPe (x) Pysyvistä kuormista johtuva voimasuure x:n funktiona yhdessä seinässä 

FPe.tot (x) Pysyvistä kuormasta johtuvan voimasuureen kokonaisarvo x:n funktiona 

FSn (x) Keskeisestä lumikuormasta johtuva voimasuure x:n funktiona yhdessä 
seinässä 
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FSn.ecc (x) Epäkeskeisestä lumikuormasta johtuva voimasuure x:n funktiona yhdessä 
seinässä 

FSn.ecc.tot (x) Epäkeskeisestä lumikuormasta johtuvan voimasuureen kokonaisarvo x:n 
funktiona 

FSn.tot (x) Keskeisestä lumikuormasta johtuvan voimasuureen kokonaisarvo x:n 
funktiona 

fy Sauvan materiaalin myötöraja   [Pa] 

fy0 Paarteen myötölujuus    [Pa] 

Fy Diagonaalisauvan normaalivoiman pystysuuntainen komponentti [N] 

g Uumasauvojen vapaaväli    [m] 

h0 Paarteen korkeus ristikon tasossa   [m] 

hi Uumasauvan korkeus ristikon tasossa   [m] 

I Poikkileikkauksen jäyhyysmomentti   [m4] 

kn Liitoskestävyyteen liittyvä muuttuja 

kyy,kyz,kzy,kzz Yhteisvaikutustekijöitä eri akselien suhteen 

l Kaksitukisen palkin jänneväli   [m] 

L1 Siltalohkon osuus, joka on nivelen ja tuen välissä  [m] 

L2 Siltalohkon ulokeosuus    [m] 

L3 Ensimmäisen siltalohkon alkupään ulokeosuus  [m] 

Lcr Sauvan nurjahduspituus tarkasteltavan tason suhteen  [m] 

M Taivutusmomentti    [Nm] 

M0,Ed Paarteen taivutusmomentti    [Nm] 

Me Ristikon liitoksen epäkeskeisyydestä aiheutuva taivutusmomentti [Nm] 

Mpl,Rd Plastisuusteorian mukainen taivutusmomentin 
kestävyyden mitoitusarvo    [Nm] 

My,Ed Taivutusmomentin mitoitusarvo y-y -akselin suhteen  [Nm] 

My,Rd Taivutusmomentin kestävyyden mitoitusarvo y-y-akselin suhteen [Nm] 

Mz,Ed Taivutusmomentin mitoitusarvo z-z -akselin suhteen  [Nm] 

Mz,Rd Taivutusmomentin kestävyyden mitoitusarvo z-z-akselin suhteen [Nm] 

n Paarteen jännityssuhde 

N0,Ed Paarteen aksiaalivoiman mitoitusarvo   [N] 

Ncr Kimmoteorian mukainen kriittinen nurjahduskuorma  [N] 

NEd Normaalivoiman mitoitusarvo   [N] 

Ni,Rd Liitoksen kestävyys ilmaistuna uumasauvan 
aksiaalivoimakestävyytenä    [N] 
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Npl,Rd Plastisuusteorian mukaisen kestävyyden mitoitusarvo  [N] 

NRd Normaalivoiman kestävyyden mitoitusarvo  [N] 

P Pistekuorma     [N] 

q Kuorma pituusyksikköä kohti, viivakuorma   [N/m] 

R Tukireaktio     [N] 

t Sauvan seinämänvahvuus    [m] 

t0 Paarteen seinämänpaksuus    [m] 

ti Uumasauvan seinämänpaksuus   [m] 

T Vedetyn laipan tai paarteen normaalivoima  [N] 

U Sauvan käyttöaste 

V Leikkausvoima    [N] 

w Kuorma pituusyksikköä kohti, viivakuorma   [N/m] 

Wel,0 Paarteen kimmoteorian mukainen taivutusvastus  [m3] 

Wpl Plastisuusteorian mukainen taivutusvastus  [m3] 

x Sijainti palkin pituussuunnassa   [m] 

y Laippojen tai paarteiden keskiöiden välinen etäisyys  [m] 

 

 Nurjahduskäyrän mukainen epätarkkuustekijä 

v Maanjäristyksen pystykiihtyvyyskerroin   [g] 

 Uumasauvojen leveyksien keskiarvojen suhde paarresauvan leveyteen 

 Paarresauvan tekijä, b0/(2·t0) 

EQ Pysyvän- ja hyötykuorman osavarmuuskerroin maanjäristysyhdistelyissä 

G Pysyvien kuormien osavarmuuskerroin 

M0 Poikkileikkauskestävyyden osavarmuusluku 

M1 Sauvan stabiliteettikestävyyden osavarmuusluku 

M2 Poikkileikkauskestävyyden osavarmuusluku vetomurtuman suhteen 

M5 Rakenneputkien ristikkoliitosten osavarmuusluku 

Q Muuttuvien kuormien osavarmuuskerroin 

  Pilarin pään sivusiirtymä     [m] 

i Uumasauvan ja paarteen välinen pienempi kulma  [°] 

 Sauvan muunnettu hoikkuus 

0,Ed Paarteen jännitys    [Pa] 

 Nurjahduskestävyyden aputekijä 
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 Taivutusnurjahduksen pienennyskerroin 

0.Im Hyötykuorman yhdistelykerroin murtorajatilan yhdistelyissä 

0.Sn Lumikuorman yhdistelykerroin murtorajatilan yhdistelyissä 

0.Wi Tuulikuorman yhdistelykerroin murtorajatilan yhdistelyissä 

eq.Im Keskeisen hyötykuorman maanjäristysyhdistelykerroin 

eq.Im.ecc Epäkeskeisen hyötykuorman maanjäristysyhdistelykerroin 

eq.Sn Keskeisen lumikuorman maanjäristysyhdistelykerroin 

eq.Sn.ecc Epäkeskeisen lumikuorman maanjäristysyhdistelykerroin 

 

Lyhenteet 

ACC Onnettomuusrajatilan kuormitusyhdistely (Accidental Limit State) 

ecc Epäkeskeiseen kuormaan viittaava alaindeksi (eccentric) 

FE Elementtimenetelmä (Finite Element) 

FEA Elementtimenetelmäanalyysi (Finite Element Analysis) 

FEM Elementtimenetelmä (Finite Element Method) 

LC Kuormitusyhdistely (Load Combination) 

RHS Suorakaideputki (Rectangular Hollow Square) 

Im Pysyvä kuorma (Imposed load) 

Pe Pysyvä kuorma (Permanent load) 

Sn Pysyvä kuorma (Snow load) 

ULS Murtorajatilan kuormitusyhdistely (Ultimate Limit State) 

Wi Tuulikuorma (Wind load)  
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1 JOHDANTO 

1.1 Hihnakuljetinsiltojen mitoituksen taustaa 

Hihnakuljettimet ovat suurimpia ja näkyvimpiä kuljetinlaitteita lämpövoimalaitosympä-

ristössä. Ne ovat kevyitä, ja niistä voidaan rakentaa hyvinkin pitkiä kustannustehok-

kaasti verrattuna esimerkiksi kola- tai ruuvikuljettimiin. Jopa satojen metrien pituisissa 

siirtomatkoissa hihnakuljettimet ovat ainoita järkeviä kuljetinvaihtoehtoja. Voimalaitok-

sissa pitkiä hihnakuljettimia käytetään esimerkiksi kiinteän polttoaineen siirtämiseen 

vastaanottorakennuksesta ylhäälle kattilalaitoksen päiväsiiloille. Käyttötarkoituksena on 

siis usein sekä nostaa kuljetettavaa materiaalia ylemmäs että siirtää sitä horisontaali-

suunnassa, minkä vuoksi hihnakuljettimet ovat yleensä pienessä, nostavassa kulmassa. 

Koska hihnakuljetin itsessään koostuu pääosin hihnasta, ohjainrullista sekä taitto- ja 

vetopäästä, se vaatii kantavan rungon, joka on isoissa kuljettimissa käytännössä kulje-

tinsilta. Sillat on edullisinta valmistaa ristikkorakenteena, sillä se on kevyt vaihtoehto, 

jolla voidaan rakentaa pitkiä jännevälejä. 

Diplomityön kohdeyrityksen toimittamat kuljetinsillat voivat olla umpisiltoja, jolloin 

kantava rakenne koostuu suorakaideputkipalkkiristikoista ja seinät, lattia ja katto on 

pellitetty tai eristetty sandwich-elementeillä. Hihnakuljetin tai kuljettimet sekä hoito-

käytävä sijaitsevat sillan suljetun poikkileikkauksen sisällä. 

Toinen kohdeyrityksessä yleisesti käytetty rakennevaihtoehto on avosilta, jossa ainoas-

taan hihnakuljetin tai kuljettimet on sijoitettu luonnonkuormilta suojatun ristikkoraken-

teen poikkileikkauksen sisään ja hoitotasokäytävä kulkee ulokepalkkien päällä ristikko-

rakenteen poikkileikkauksen ulkopuolella. Umpinaisiin siltoihin verrattuna avosiltoja 

käytetään yleensä lämpimämmissä olosuhteissa ja ne ovat edullisempia pienemmän 

teräsmäärän sekä eristyksen ja lämmityksen puuttumisen vuoksi. 

Kohdeyrityksen toimittamista kuljetinsilloista noin 80 - 90 % on geneerisiä ja noudattaa 

samaa perusrakennetta, joskin kuormat ja toiminnalliset mitat vaihtelevat (muun muassa 

leveys, korkeus, jalkavälit). Joskus sillat sisältävät normaalista rakenteesta poikkeavia 

yksityiskohtia, jotka vaativat tapauskohtaisen FE-analyysin (Finite Element Analysis). 

FE-mallinnus on kuitenkin melko työlästä, sillä sillat ovat usein pitkiä ja sisältävät jopa 
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15 - 20 lohkoa, joten normaaleissa silloissa tiettyyn vakiorakenteeseen perustuva las-

kentatyökalu on nopeampi. Lisäksi tyypillisissä projekteissa siltojen mitat ja jalkavälit 

muuttuvat montakin kertaa tarjousvaiheen aikana ja sen jälkeen. Tällöin lujuuslaskenta 

on suoritettava joillekin lohkoille uudelleen. Laskentatyökalulla nämä muutokset onnis-

tuvat nopeammin kuin korjaamalla FE-mallia. FE-mallin etuina on muun muassa visu-

aalisuus, selkeys ja tarkkuus, mutta hyvällä laskentatyökalulla osaava käyttäjä selviää 

sillan laskennasta nopeammin ja tulokset ovat riittävän tarkkoja. (Palomäki, 2012) 

Diplomityön tuloksena on laadittu mitoituspohja, joka on toteutettu Microsoft Excel-

taulukkolaskentana useilla eri välilehdillä. Laskentatyökalulla mitoitetaan kuljetinsillan 

ristikkorakenne. Sillan voimasuureiden ratkaisu perustuu kahteen eri menetelmään. 

Koska silta koostuu nivelellisesti toisiinsa liitetyistä lohkoista, niitä käsitellään 2-

tukisina, staattisesti määrättyinä palkkeina. Lohkoille lasketaan leikkausvoima- ja taivu-

tusmomenttikuvaajat summaamalla ulokkeellisen 2-tukisen palkin taulukkotapauksia. 

Toinen käytetty menetelmä on palkkianalogia, jossa ristikkoa käsitellään ekvivalenttina 

palkkina. Palkkianalogiaa käyttämällä saadaan ratkaistua sauvavoimat voimasuureku-

vaajista. 

Laskentatyökalun suunnitteluun liittyvää teoreettista taustaa on haettu lujuusopin oppi-

kirjoista, taulukoista, opetusmateriaaleista ja julkaisuista sekä teräsrakenteiden mitoit-

tamiseen laadituista eurokoodeista ja niihin liittyvistä käsikirjoista. 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 

Työn tavoitteena oli suunnitella ja laatia laskentatyökalu, jota voidaan käyttää ristikon 

sauvojen mitoitukseen sekä omamassan laskentaan. Työkalulla saatavat tulokset toimi-

vat tarjousvaiheen hinnoittelun tukena sekä detaljisuunnittelun ja työkuvien laatimisen 

lähtötietoina, ellei päätetä tehdä tarkempaa lujuuslaskentaa elementtimenetelmäohjel-

mistolla. Laskentatyökalun käyttö on tarkoitettu kohdeyrityksen rakennesuunnittelijoil-

le, joilla on riittävät tiedot suunnittelunormeista ja kokemusta rakenteiden mitoituksesta. 

Laskentatyökalu on rakennettu Microsoft Excel -pohjaan, joka toimii sekä käyttöliitty-

mänä että laskentaohjelmana.  

Alla on esitetty tärkeysjärjestyksessä siltojen käytännön mitoitustyössä havaittuja tar-

peita ja toiveita, jotka tilaajayritys haluaisi sisällyttää laskentatyökalun ominaisuuksiin: 
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1. Siltalohkojen välisen nivelellisen liitoskohta vapaasti määritettävissä. 

2. Mahdollisuus asettaa useita pistekuormia yhdelle jännevälille. 

3. Tulokset saatavissa paperille tulostettavassa raporttimaisessa muodossa. 

4. Mahdollisuus käyttää epätasaista lumikuormaa (erisuuruinen kuorma eri jänneväleil-

lä). 

5. Paarreputkien optimoitu mitoitus (ei tarvitsisi käyttää maksimikuorman mukaan 

mitoitettua paarretta koko lohkon pituudella, vaan kevyempää paarretta kevyemmin 

rasitetussa kohdassa). 

6. Liitosten kestävyyksien laskenta. 

7. Sillan omamassan laskenta. 

8. Sillan katon ja lattian 0-sauvojen kestävyyden laskenta. 

9. Avosilloissa mahdollisuus käyttää I-profiilia alapaarteena. 

10. Ristikkotyyppi vapaasti valittavissa (K-, KT- tai N-ristikko). 

11. Paarteiden mahdollisten laippajatkosten (momenttiliitos) laskenta. 

Ristikkorakenteen profiilivaihtoehdot on rajattu suorakaideputki- eli RHS-profiileihin 

(Rectangular Hollow Square), sillä kohdeyrityksen kuljetinsilloissa on perinteisesti käy-

tetty niitä muun muassa valmistusteknisten syiden vuoksi. Lisäksi RHS-profiilirajaus on 

tehty liian monien erilaisten variaatioiden rajoittamiseksi.  

Diplomityön aikana kehitetystä laskentatyökalusta on rajattu pois edellä mainitun lista-

uksen kohdat 8 - 11. Mitoitus tehdään vain staattiselle kuormalle eikä väsymiskestä-

vyyttä tarkasteta. Ristikon mitoituksessa ei oteta huomioon haurasmurtumaa eikä glo-

baalin tai paikallisen väännön vaikutusta. 

Ristikkotyypiksi seinissä on rajattu Ongelinin ja Valkosen (2012, s. 423) mainitsema K- 

ristikko yhdensuuntaisilla paarteilla (ks. kuva 1). Kyseisestä K-ristikosta käytetään ylei-

sesti myös nimitystä Warren-ristikko (Ambrose & Tripeny 2012, s. 101). Lattiassa ja 

katossa käytetään myös Warren-ristikkoa joko varustettuna nollasauvoilla tai ilman. 
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KUVA 1. K- ja KT-ristikot (Ongelin & Valkonen 2012, s. 42). 

Laskentatyökalun toimivuutta arvioidaan esimerkkitapauksen perusteella. Esimerkkisil-

ta on kuvitteellinen, mutta tyypillinen kohdeyrityksen kuljetinsilta, joka mallinnetaan 

sekä laskentatyökalulla että kaupallisella 3D FEM -ohjelmistolla. Malleista määritetään 

sauvojen käyttöasteet ja normaalivoimat. Näitä arvoja verrataan toisiinsa ja arvioidaan 

mitoitustyökalun tulosten käyttökelpoisuutta. Lisäksi tehdään vertailulaskelmat liitosten 

käyttöasteista molemmilla työkaluilla. 

Esimerkkitapauksen silta on mallinnettu Autodesk Robot Professional 2013-

ohjelmistolla, joka on elementtimenetelmään ja sisäänrakennettuihin suunnittelunor-

meihin perustuva nykyaikainen rakennesuunnitteluohjelmisto. 
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1.3 Raumaster Oy 

 
KUVA 2. Osa Raumaster Oy:n pääkonttorista Rauman keskustassa (Fonecta). 

Diplomityö on tehty Raumaster Oy:lle, joka toimittaa materiaalinkäsittelyjärjestelmiä 

lämpövoimalaitos-, puu-, sellu- ja paperiteollisuuteen. Yritys on aloittanut toimintansa 

Raumalla 1984. Nykyisin Raumaster-konserni työllistää Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 

noin 300 ihmistä, joista noin 200 Raumalla. Raumaster Oy:n kanssa saman omistuspoh-

jan yrityksiä on Raumaster Paper Oy, Ketjurauma Oy, A/S Rauameister ja Raumaster 

AB. (Raumaster). Raumaster Oy:n liikevaihto vuonna 2012 oli 91 miljoonaa euroa 

(Kauppalehti). 

Pääkonttorissa (kuva 2) tapahtuu markkinointi, projektien johtaminen, laitesuunnittelu, 

asennussuunnittelu, hankinta, laadunvalvonta, logistiikkasuunnittelu ja jälkimarkkinoin-

ti. Osa laitteista valmistetaan omalla konepajalla Raumalla sekä osa alihankintana ym-

päri maailmaa. Varasto sijaitsee Rauman konepajan yhteydessä. 
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2 MITOITETTAVAN RAKENTEEN KUVAUS 

Seuraavissa luvuissa on esitetty lohkojako sekä umpi- ja avosillan rakenteet, joihin las-

kentatyökalun mitoitus perustuu. 

2.1 Lohkotus 

Laskentatyökalulla mitoitettava siltarakenne koostuu useista lohkoista, joista ensimmäi-

nen on yksi- tai kaksiulokkeinen ja tuettu kahdesta pisteestä (kuva 3). Toinen lohko 

kiinnitetään ensimmäisen lohkon ulokkeeseen ja kolmanteen jalkaan. Myös toinen loh-

ko muodostaa lyhyen ulokkeen kolmannen jalan ylitse. Normaali rakenne toistuu sa-

manlaisena viimeiseen lohkoon saakka ja näin ollen silta on periaatteellisesti jatkuva 

palkki, jolloin tukien kohdalle syntyy taivutusmomentti.  

 
KUVA 3. Kahdesta pisteestä tuetun ensimmäisen lohkon asennus. 

Lohkojen väliset liitokset sekä liitokset jalkarakenteeseen ovat niveliä (kuvat 4 ja 5), 

jolloin rakenne on staattisesti määrätty. Nivelpisteen sijoittelulla voidaan vaikuttaa 

muun muassa tukien kohdalla ja kentässä vaikuttaviin taivutusmomentin maksimiarvoi-

hin ja sitä kautta paarteiden optimaaliseen mitoitukseen. Kohdeyrityksen tyypillisen 

kuljetinsillan jänneväli on noin 30 m, mutta joissain erikoistapauksissa jänneväli saattaa 

olla jopa 50 m. 
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KUVA 4. Sillan ja jalan välinen nivelliitos. 

 
KUVA 5. Siltalohkojen välinen nivelliitos asennusvaiheessa olevassa sillassa. 

Koska silta tuetaan jalkoihin vain alaosastaan, ja poikittaisen kuorman painopiste sijait-

see sillan seinän puolivälissä tai korkeammalla, aiheuttaa tämä sillan poikkileikkauk-

seen globaalin vääntömomentin. Vääntömomenttia aiheutuu myös epäsymmetrisistä 

pystykuormista. Globaali vääntömomentti johdetaan kaikkien tasoristikoiden sauvavoi-

mina tukien kohdalla oleville RHS-putkikehille siten, että molempien seinien ristikoihin 

kohdistuu vastakkaissuuntaiset lisäkuormat ja samoin katto- ja lattiaristikoihin. Tässä 

työssä ei huomioida globaalin vääntömomentin vaikutusta paarteisiin ja katto- ja lattia-

diagonaaleihin eikä mitoiteta vääntökehiä. Seinäristikoiden mitoituksessa otetaan huo-

mioon epäsymmetrisestä pystykuormasta johtuvan väännön vaikutukset. 
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Seuraavassa kuvassa on esitetty tyypillinen siltarakenne. Lohkojen väliset nivelliitokset 

on merkitty keltaisilla palloilla ja lohkojen ja jalkojen väliset nivelliitokset vihreillä pal-

loilla. Lisäksi lohko 2 on korostettu harmaalla värillä. Tässä sillassa ensimmäistä jalkaa 

ei ole, sillä lohkon pää on tuettu rakennuksen betoniseinän aukkoon. Seinän antama tuki 

toimii samalla tavalla kuin A-jalka, mutta pystysuunnan lisäksi myös pituussuuntainen 

liike on estetty. Yleensä pituussuuntainen liike on tuettu yhteen A-jalkaan lisätyllä pi-

tuussuuntaan kallistetulla jalkaputkella. 

 
KUVA 6. Tyypillinen kuljetinsilta ja lohkojako. 

2.2 Umpisilta 

 
KUVA 7. Noin 100 m pitkä, eristetty ja lämmitetty kuljetinsilta. 
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Umpisilloissa hihnakuljetin tai joissain tapauksissa useampi kuljetin sekä hoitokäytävä 

on sijoitettu suljetun sillan sisälle. Myös kaapeloinnit, putkitukset ja muu varustelu on 

sijoitettu sillan sisälle. Umpisiltojen seinämät voidaan verhoilla profiilipellillä, ja jois-

sain silloissa seinämät eristetään sandwich-elementeillä ja lämmitetään.  

Hihnakuljetin ja sen rullasto kiinnitetään kannattimeen, johon myös tuetaan sillan sisällä 

vietävät putkistot ja kaapeloinnit. Kannatin kiinnitetään joko kattoristikon diagonaali-

sauvoihin tai nollasauvoihin, jolloin katon diagonaalisauvoille ei aiheudu taivutusta. 

Tyypillisten umpisiltojen poikkileikkauksia on esitetty seuraavissa kuvissa. 

 
 

KUVA 8. Tyypillisen umpisillan poikkileikkaus. 
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KUVA 9. Kaksi hihnakuljetinta sisältävän umpisillan poikkileikkaus. 

Umpisillan kuormat oletetaan symmetrisesti jakautuneeksi, jolloin pystysuuntainen ko-

konaiskuorma jakautuu tasan molemmille seinäristikoille ja vaakasuuntainen kuorma 

(tuuli- tai maanjäristyskuorma) puoliksi kattoristikolle ja puoliksi lattiaristikolle. 

Pellitys tai eristepaneelit kiinnitetään yleensä paarteisiin siten, että niistä johtuvat kuor-

mat (omamassa tai tuulikuorma) aiheuttavat sauvakohtaisia momentteja. Lattian panee-

lit on kiinnitetty solmupisteiden lisäksi lattiaristikon puolivälissä kulkevaan ohueen put-

keen, jonka yläpinta on hieman korkeammalla kuin lattiadiagonaalien yläpinta. Tällöin 

lattiavarustelun omapaino sekä hoitotasokuorma aiheuttavat lattian nollasauvoihin ja 

diagonaaleihin pistemäisen kuorman ja täten taivutusmomentin. Lumikuorman vaikut-

taessa katon sadevesipellitys aiheuttaa viivakuormituksen yläpaarteisiin ja pistekuorman 

katon nollasauvoihin. Myös katon diagonaaleihin saattaa rakenneyksityiskohdista riip-

puen kohdistua pistemäistä kuormitusta. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty umpisillan seinässä, katossa ja lattiassa käytetyt ristikot, 

joihin laskentatyökalun mitoitus perustuu. Diagonaalien ja nollasauvojen asettelusta 

johtuen kaikkien paarteiden nurjahduspituus on sama molempien akselien suhteen. Ku-

vassa esitetystä poiketen lattiaristikon keskellä kulkee myös lattian eristepaneelin kiin-

nitysjuoksu, jonka vaikutusta ei oteta huomioon. 



24 

 
KUVA 10. Laskentatyökalulla mitoitettavat umpisillan tasoristikot. 

Seuraavissa kuvissa on esitetty umpisillan lohko eri asennusvaiheissa maalatusta hit-

sauskokoonpanosta käytössä olevaan valmiiseen siltaan. 

 
KUVA 11. Umpisillan ristikkorakenne ja hihnakuljettimen rullaston kannatin. 
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KUVA 12. Sandwich-paneelein eristetty siltalohko. 

 
KUVA 13. Umpisillan lohko varusteluvaiheessa konepajalla. 
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KUVA 14. Valmis umpisilta ja hihnakuljetin normaalissa käyttötilanteessa. 

2.3 Avosilta 

 
KUVA 15. Avosilta osittain varusteltuna hoitotason puolelta kuvattuna. 
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KUVA 16. Avosilta osittain varusteltuna verhouksen puolelta kuvattuna. 

Avosilta on lämpimiin olosuhteisiin soveltuva suljettua siltaa kevyempi ja edullisempi 

vaihtoehto. Avosillassa hihnakuljetin kulkee tasoristikoiden välissä poikkileikkauksen 

sisällä ja hoitotaso ristikoinnin ulkopuolella lattian nollasauvojen muodostaman ulok-

keen päällä (kuva 13). 

 
KUVA 17. Avosillan ja jalkarakenteen liitos. Hoitotasokäytävä ulokkeena. 
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Avosillan ulokemainen hoitotaso tekee sillan poikkileikkauksesta ja kuormituksesta 

epäsymmetrisen, jolloin pystykuormien ei voida olettaa jakautuvan puoliksi molemmille 

seinäristikoille, vaan momenttitasapainon mukaisesti vastakkaissuuntaisina, erisuuruisi-

na kuormituksina. 

Avosiltojen katoilla on yleensä kaapelihylly putkituksia ja kaapeleita varten (ks. seuraa-

va kuva). Hylly kiinnitetään vain toiseen paarteeseen, jolloin se aiheuttaa epäsymmetri-

sen pystykuorman. Korkea kaapelihylly johtaa myös siihen, ettei tuulikuorman voida 

olettaa jakautuvan puoliksi katto- ja lattiaristikoille, koska hylly ottaa tuulikuormaa vas-

taan ja aiheuttaa suuremman kuormituksen kattoristikolle. 

 
KUVA 18. Erään avosillan poikkileikkaus. 

Jotta kuljetettava materiaali olisi suojassa säältä, avosillan katto ja ulkoseinä verhoillaan 

profiilipellillä ja käytävän puoleinen seinä suojataan pressulla, joka kiinnitetään ylä- ja 

alapaarteeseen. Pressu ja pellitys välittävät rakenteeseen tuulikuorman, joka edelleen 

aiheuttaa paarteille ristikon normaalivoimien lisäksi taivutusmomenttia.  

Katon profiilipellitys on kiinnitetty kattopaarteisiin (ks. seuraava kuva), joten lumi-

kuorma aiheuttaa viivakuorman ja taivutusmomentin kattopaarteille. Myös katon dia-

gonaaleihin saattaa rakenteesta riippuen kohdistua taivutusta. 
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KUVA 19. Avosillan lohko konepajalla. 

Hihnakuljetinta kannattelevat rullat kiinnitetään rullastojuoksuihin, jotka avosilloissa on 

hitsattu seinädiagonaaleihin. Hihnakuljettimen kuormat viedään siis ristikon solmuvoi-

miksi diagonaalien kautta, jolloin niihin kohdistuu myös lokaaleja kuormia. Koska 

juoksut kulkevat jatkuvina koko lohkon läpi, niiden oletetaan tasapainottavan diagonaa-

leihin aiheutuvan leikkausvoiman ja taivutusmomentin pystysuorassa kuormituksessa. 

Vaakasuuntainen maanjäristyskuorma aiheuttaa rullastojuoksujen kautta taivutusta dia-

gonaaleille, ja tämä otetaan huomioon laskentatyökalussa mahdollisuutena antaa sauva-

kohtaisia pistekuormia. Tyypillinen rullastorakenne on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 
KUVA 20. Lähikuva avosillan rullastosta. 
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Seuraavassa kuvassa on esitetty avosillan seinässä, katossa ja lattiassa käytetyt ristikot, 

joihin laskentatyökalun mitoitus perustuu. Katon diagonaalisauvojen asettelusta johtuen 

toinen yläpaarre on tuettu eri pisteistä eri akseleiden ympäri tapahtuvan nurjahduksen 

suhteen. Kyseisen paarteen nurjahduspituus on kuitenkin molempiin suuntiin yhtä suuri, 

joten yläpaarretta käsitellään kuten umpisillan paarteita, joissa tuenta molempiin suun-

tiin on samoissa pisteissä. 

 
KUVA 21. Laskentatyökalulla mitoitettavat avosillan tasoristikot. 

Kuten edellisestä kuvasta huomataan, laskentatyökalulla mitoitettava lattiaristikko 

poikkeaa vanhasta, tässä luvussa aiemmin esitettyjen kuvien rakenteesta. Uudessa, mi-

toitettavassa rakenteessa lattiadiagonaalit eivät ylety käytävän potkulistaan saakka, vaan 

päättyvät alapaarteeseen. Lisäksi käytävänpuoleisena alapaarteena käytetään I-profiilin 

sijasta RHS-putkea, jolloin rakenteesta ja sen mitoittamisesta työkalulla tulee yhdenmu-

kaista. Hoitotasoritilät kannatellaan RHS-ulokkeiden päälle hitsatusta potkulistasta ja 

alapaarteen nurkkaan hitsatusta lattatangosta. Lattatanko tukeutuu myös jokaisen RHS-

ulokkeen päälle. RHS-ulokenollasauvat voidaan kiinnittää ristikkoon esimerkiksi U-

sangoilla. Mitoitettavan avosillan rakennetta on havainnollistettu seuraavissa kuvissa. 
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KUVA 22. Mitoitettavan avosiltarakenteen 3D-malli. 

 
KUVA 23. Avosillan lattiarakenne. 
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KUVA 24. Avosillan hoitotason kannatusrakenne alhaaltapäin. 

 
KUVA 25. Avosiltarakenne ja hoitotasoritilät. 
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3 STATIIKAN RATKAISUSSA KÄYTETYT TEORIAT 

3.1 Staattisesti määrätty nivelletty palkki 

Siltaa käsitellään staattisesti määrättynä, jatkuvana, nivellettynä palkkina. Silta koostuu 

useista lohkoista, joista ensimmäinen on tuettu stabiilisti kahdella jalalla ja molemmat 

päät muodostavat ulokkeen jalkojen yli. Toinen lohko kiinnitetään ensimmäisen lohkon 

jalan yli menevään ulokkeeseen ja järjestykseltään kolmanteen jalkaan. Myös toisessa 

lohkossa on uloke, johon seuraavan lohkon toinen pää kiinnitetään. Siltalohkot kulkevat 

siis jatkuvina jalkojen yli, jolloin niihin kohdistuu tukien kohtaan globaalia taivutus-

momenttia. Koska lohkojen välinen nivelpisteen sijainti on vapaasti valittavissa, tuella 

vaikuttavaa taivutusmomenttia voidaan pienentää siirtämällä nivelpistettä lähemmäs 

tukea tai suurentaa siirtämällä nivelpistettä kauemmas tuesta. Staattisesti määrättyjä 

nivellettyjä palkkeja kutsutaan myös Gerberin palkeiksi (Hartsuijker & Welleman 2006, 

s. 162). 

Lohkojen välisten nivelliitosten vuoksi silta voidaan jakaa ulokkeellisiin kaksitukisiin 

staattisesti määrättyihin palkkeihin, joten rakenteen statiikan ja voimasuureiden laskenta 

perustuu näiden peräkkäisten palkkien ratkaisuun (ks. seuraava kuva). 

 
KUVA 26. Jatkuvan palkin jako kaksitukisiin palkkeihin. 

Koko sillan voimasuureiden (tukireaktiot, leikkausvoimakuvaaja, taivutusmomenttiku-

vaaja) laskenta suoritetaan Hartsuijkerin & Wellemanin (2006, s. 165) esittämällä taval-

la, jossa ensin ratkaistaan viimeisen palkin statiikka (yllä olevassa kuvassa palkki 3). 

Nivelpistettä käsitellään tukena, joka antaa palkille tukireaktion R3A. R3A-reaktio kerro-

taan -1:llä ja lisätään edeltävän palkin (palkki 2 yllä olevassa kuvassa) päässä vaikutta-

vaksi pistekuormaksi. Palkki 2:n statiikka ratkaistaan samalla tavoin, ja -1:llä kerrottu 

tukireaktio R2A lisätään palkki 1:n päähän vaikuttavaksi pistekuormaksi. Palkki 1 on 



34 

stabiilisti tuettu, mahdollisesti kaksiulokkeinen palkki, joka ratkaistaan viimeisenä. 

(Hartsuijker & Welleman 2006, s. 165.) 

3.2 Kaksitukisen ulokkeellisen palkin ratkaisu erityyppisille kuormille 

Kaksitukisina palkkeina käsiteltävien lohkojen voimasuureiden laskenta perustuu tässä 

luvussa esitettyihin palkkien perustapauksiin. Yhtälöiden ja voimasuurekuvaajien läh-

teenä on käytetty American Forest & Paper Associationin (jäljempänä AF&PA) suun-

nitteluohjetta Design Aid No. 6, Beam Formulas With Shear And Moment Diagrams. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty jännevälillä olevasta jatkuvasta kuormasta (viivakuor-

ma) johtuva leikkausvoima- ja taivutusmomenttikuvaaja 2-tukisessa palkissa. Koska 

kuorma vaikuttaa vain tukien välissä, palkin ulokkeellisella osuudella taivutusmomentin 

ja leikkausvoiman arvo on nolla. Jatkuva kuorma tukien välissä aiheuttaa jännevälillä 

lineaarisesti muuttuvan leikkausvoiman V, joka saa suurimmat itseisarvot tuilla. Kuor-

masta aiheutuu positiivinen taivutusmomentti M palkin jännevälille, jonka maksimi on 

tukien keskellä. 

 

 
KUVA 27. Jatkuva kuorma tukien välissä (AF&PA 2007, s. 4). 

Edellä esitettyyn kuvaan viitaten tukireaktiot R sekä x:n funktiona muuttuvat leikkaus-

voima Vx ja taivutusmomentti Mx lasketaan seuraavien yhtälöiden mukaisesti. 
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= 2  
(1) 

 
missä R tukireaktio    [N] 
 w kuorma pituusyksikköä kohti  [N/m] 
 l palkin jänneväli   [m]. 
 

= 2 ,

0, >
 (2) 

 
missä Vx leikkausvoima x:n funktiona [N] 
 x etäisyys tuelta   [m]. 
 
 

= 2 ( ),

0, >
 (3) 

 
missä Mx taivutusmomentti x:n funktiona [N] 

(AF&PA 2007, s. 4.) 

Alla olevassa kuvassa on esitetty ulokkeella vaikuttavasta jatkuvasta kuormasta johtuvat 

kuormitusdiagrammit 2-tukisessa ulokkeellisessa palkissa. Ulokkeella vaikuttavasta 

kuormasta aiheutuva leikkausvoima kasvaa lineaarisesti ulokkeen päästä tukea kohti, ja 

sen arvo tukien välissä on vakio, mutta vastakkaissuuntainen. Koko palkissa vaikuttaa 

negatiivinen taivutusmomentti, jonka itseisarvo on suurimmillaan ulokkeen puoleisen 

tuen, R2, kohdassa.  

 

 
KUVA 28. Jatkuva kuorma ulokkeella (AF&PA 2007, s. 13). 
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Tukireaktiot R1 ja R2 sekä leikkausvoima Vx ja taivutusmomentti Mx ulokkeella vaikut-

tavalle jatkuvalle kuormalle lasketaan seuraavien yhtälöiden ja funktioiden mukaisesti. 

Reaktio R1 vaikuttaa alaspäin, joten se on negatiivinen. 

= 2  
(4) 

 
missä R1 ulokkeettoman pään tukireaktio [N] 
 a ulokkeen pituus  [m]. 
 
 

= 2 (2 + ) (5) 

 
missä R2 ulokkeen puoleinen tukireaktio [N]. 
 
 

= 2 , <

( + ),
 (6) 

 
 

= 2 , <

2 ( + ) ,
 

(7) 

(AF&PA 2007, s. 13.) 

Seuraavassa kuvassa on esitetty tukien välissä vaikuttavasta pistemäisestä kuormasta 

johtuvat kuormitusdiagrammit 2-tukisessa palkissa. Tukien välissä vaikuttava piste-

kuorma aiheuttaa jännevälille leikkausvoiman, joka vaihtuu vastakkaissuuntaiseksi pis-

tekuorman kohdalla. Positiivinen taivutusmomentti kasvaa lineaarisesti kohti piste-

kuorman vaikutuskohtaa, jossa se saa maksimiarvonsa. Koska pistekuorma sijaitsee 

tukien välissä, palkin ulokkeellisella osuudella taivutusmomentin ja leikkausvoiman 

arvo on nolla. 
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KUVA 29. Pistemäinen kuorma jännevälillä (AF&PA 2007, s. 7). 

Jännevälillä vaikuttavan pistekuorman tapauksessa tukireaktiot R1 ja R2 sekä leikkaus-

voima Vx ja taivutusmomentti Mx seuraavien yhtälöiden ja funktioiden mukaisesti. 

=  
(8) 

 
missä P pistekuorma   [N] 
 b etäisyys pistekuormasta tukeen R2 [m]. 
 
 

=  (9) 

 
missä a etäisyys pistekuormasta tukeen R1 [N]. 
 
 

=

, <

,

0, >

 (10) 
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=

, <

( ),

0, >

 (11) 

Alla olevassa kuvassa on esitetty ulokkeen päässä vaikuttavasta pistekuormasta johtuvat 

kuormitusdiagrammit 2-tukisessa ulokkeellisessa palkissa. Ulokkeella vaikuttavasta 

kuormasta johtuva leikkausvoima on vakiosuuruinen pistekuorman ja tuen R2 välillä. 

Tukien välissä leikkausvoima on myös vakio, mutta negatiivinen. Tukien välissä sekä 

tuen R2 ja pistekuorman välissä vaikuttaa negatiivinen, lineaarisesti muuttuva taivutus-

momentti, jonka itseisarvo on suurimmillaan tuen R2 kohdassa. Pistekuorman ja ulok-

keen pään välisellä osuudella leikkausvoiman ja taivutusmomentin arvo on nolla. 

 

 
KUVA 30. Jatkuva kuorma ulokkeella (AF&PA 2007, s. 13). 

Tukireaktiot R1 ja R2 sekä leikkausvoima Vx ja taivutusmomentti Mx ulokkeenpiste-

kuormalle lasketaan seuraavien yhtälöiden ja funktioiden mukaisesti. Reaktio R1 vaikut-

taa alaspäin, joten se on negatiivinen. 

=  (12) 

 
missä a etäisyys pistekuormasta tukeen R2 [N]. 
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= ( + ) (13) 

 
 

=

, <

( + ), ( + )

0, > ( + )

 (14) 

 
 

=
, <

( + ), ( + )
0, > ( + )

 (15) 

(AF&PA 2007, s. 13.) 

3.3 Voimasuureiden superpositiointi 

Edellisessä luvussa on esitetty analyyttiset ratkaisut 2-tukisten palkkien erilaisista 

kuormista johtuville voimasuureille R1, R2, Vx ja Mx. Kun nämä eri yksittäisten kuorma-

tyyppien voimasuureet on ratkaistu, ne summataan yhteen superpositiointiperiaatteen 

mukaisesti. Näin saadaan muodostettua palkille lopulliset leikkausvoima- ja taivutus-

momenttikuvaajat sekä tukireaktiot. Nämä lopulliset suureet määritetään erikseen sillan 

jokaiselle palkkina käsiteltävälle lohkolle ja erikseen jokaiselle kuormitustapaukselle, 

kuten esimerkiksi pysyville kuormille, hyötykuormille tai lumikuormalle. Myös kuor-

mitustapausten yhdistely perustuu superpositiointiin, sillä yksittäisiä kuormitustapauksia 

summataan yhteen lineaarisesti eri kertoimilla painottaen. 

Hibbelerin (2012, s. 46) mukaan superpositioperiaatteen soveltamiseksi kahden ehdon 

täytyy täyttyä. Materiaalin täytyy käyttäytyä lineaaris-elastisesti niin, että Hooken laki 

on voimassa, jolloin siirtymä on suoraan verrannollinen kuormaan. Lisäksi kuormat 

eivät saa aiheuttaa merkittäviä muutoksia rakenteen geometriaan, jolloin kuormien si-

jainti ja suunta muuttuisivat. (Hibbeler 2012, s. 46.) 

Edellä mainitut ehdot täyttävässä rakenteessa useiden yhtäaikaisten kuormien aiheutta-

ma siirtymä tai voima tietyssä pisteessä voidaan määrittää summaamalla eli super-

ponoimalla yksittäisten kuormien aiheuttamat siirtymät tai voimat kyseisessä pisteessä 
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(Leet & Uang 2005, s. 194). Leet & Uang (2005, s. 196-197) ovat todenneet, että ylei-

nen superpositioinnin sovelluskohde on tässäkin työssä sovellettu palkkikäyrien ratkai-

su. Jos palkkiin vaikuttaa useita erilaisia kuormia, sen leikkausvoima- ja taivutusmo-

menttikäyristä tulee monimutkaisia, jotka on vaikea ratkaista. Superpositiointi mahdol-

listaa sen, että yksittäisten kuormien aiheuttamat voimasuureet voidaan ratkaista erik-

seen ja lopuksi summata lineaarisesti yhteen. 

Tämän työn sovellutuksissa superpositioperiaatteen oletetaan toimivan, sillä siltalohko-

jen materiaali on teräs, joka on lineaaris-elastista. Lisäksi siltojen muodonmuutokset 

ovat pieniä, ja mahdolliset sillansuuntaiset -momentit oletetaan merkityksettömiksi.  

3.4 Palkkianalogia 

Ambrose & Tripeny (2012, s.101) mainitsevat palkkianalogian yhtenä vaihtoehtoisena 

menetelmänä ristikon voimien ratkaisemiseksi. Menetelmällä voidaan ratkaista sauva-

voimat nopeasti ristikoista, joissa on suorat ja yhdensuuntaiset paarteet. Edellä mainitun 

kaltaisen ristikon voidaan Leet:n & Uang:n (2005, s. 122) mukaan ajatella toimivan 

kuten palkki, josta on poistettu ylimääräinen materiaali painon säästämiseksi. Tällöin 

ristikon paarteet vastaavat palkin laippoja ja kantavat taivutusmomentin voimaparina 

toimien. Diagonaalisauvat vastaavat palkin uumaa ja kantavat leikkausvoiman. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty taivutetun palkin sisäiset voimasuureet leikkauksessa 1.  

 
KUVA 31. Taivutetun palkin sisäiset voimasuureet leikkauksessa 1 

(Leet & Uang 2005, s. 592). 

Ulkoisista kuormista P aiheutuu palkkiin leikkausvoima V sekä taivutusmomentti M. 

Palkin uuma kantaa leikkausvoiman. Taivutusmomentilla ja palkin laippojen normaali-

voimilla on seuraava yhteys. 
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= =  (16) 

 
missä C puristetun laipan normaalivoima [N] 
 T vedetyn laipan normaalivoima [N] 

y laippojen keskiöiden välinen etäisyys [m]. 

(Leet & Uang 2005, s. 592.) 

Seuraavassa kuvassa on esitetty edellistä palkkia vastaavan ristikon voimasuureet sa-

manlaisella kuormituksella. Pistekuormien oletetaan kohdistuvan ristikon solmupistei-

siin, jolloin vältytään lokaaleilta taivutusmomenteilta. 

 
KUVA 32. Ristikon voimasuureet (Leet & Uang 2005, s. 592). 

Pistekuormat aiheuttavat leikkauksessa 1 ristikon yläpaarteeseen puristuksen C ja ala-

paarteeseen samansuuruiseen vedon T sekä diagonaaliin voiman F. Paarrevoimat C ja T 

muodostavat voimaparin M, jolle voidaan kirjoittaa: 

= =  (17) 
 
missä C puristetun paarteen normaalivoima [N] 
 T vedetyn paarteen normaalivoima [N] 

h paarteiden keskiöiden välinen etäisyys [m]. 

(Leet & Uang 2005, s. 593.) 

Edellä esitetty voimapari M on ristikon kantama globaali taivutusmomentti, joka vastaa 

analogisen palkin taivutusmomenttia. Ristikon diagonaalisauvat kantavat globaalin 
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leikkausvoiman V siten, että diagonaalin pystysuuntainen komponentti Fy on yhtä suuri 

kuin V. Diagonaalin normaalivoima saadaan ratkaistua Fy:stä trigonometrialla. 

Palkkianalogian käyttö ristikon mitoittamisessa perustuu siihen, että ristikkoa käsitel-

lään palkkina, jolloin sille voidaan määrittää kuormituksesta aiheutuvat globaalit taivu-

tusmomentti- ja leikkausvoimakuvaajat Mx ja Vx. Näistä kuvaajista poimitaan sauvojen 

kohdalla vaikuttavat arvot, joista voidaan edellä kuvatun mukaisesti ratkaista sauvavoi-

mat. (Leet & Uang 2005, s. 593.) 

Palkissa voimasuureet Mx ja Vx voivat kehittyä jatkuvasti muuttuen, mutta ristikon sau-

voissa vaikuttaa aina vakiosuuruinen normaalivoima. Sauvan normaalivoiman määrit-

tämiseksi poimitaan voimasuurekuvaajan Mx tai Vx arvo siitä pisteestä, joka vastaa ky-

seisen sauvan keskipistettä. 

Normaalisti ristikon kuormat ovat solmupisteisiin vaikuttavia pistekuormia. Käsiteltäes-

sä ristikkoa palkkina ja ratkaistaessa sen globaaleja voimasuurekuvaajia on yksinkertai-

sempaa käyttää jatkuvaa kuormaa kuin useita pistekuormia. Tähän edellytyksenä on, 

että solmupisteiden kuormat ovat yhtä suuria, jolloin kuormitus voidaan yksinkertaistaa 

tasaiseksi jatkuvaksi kuormaksi. Erilliset pistekuormat tietyissä kohdissa on kuitenkin 

ratkaistava erikseen. Leet:n & Uang:n (2005, s. 593) mukaan ristikon pituuden ollessa 

noin 10-kertainen tai suurempi sen korkeuteen nähden, ristikkokuormien yksinkertais-

tamisella jatkuviksi kuormiksi ei ole suurta vääristävää vaikutusta tuloksiin.   

Leet:n & Uang:n (2005, s. 593) mukaan palkkianalogia tuottaa tarkan ratkaisun ristikon 

sauvavoimille, kun kyseessä on staattisesti määrätty rakenne eikä voimasuureiden ja-

kautuminen ole riippuvaista yksittäisten rakenneosien jäykkyyksistä. 

Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu palkkianalogian käyttöä tässä työssä. Esi-

merkkitapaus on seuraavan kuvan yksiulokkeinen 2-tukinen warren-ristikkopalkki, jon-

ka ulokkeen päässä on pistekuorma P, ja koko ristikossa vaikuttaa jatkuva kuorma q. 
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KUVA 33. Esimerkkiristikon kuormitus. 

Kuormituksesta aiheutuu seuraavassa kuvassa esitetyn mukainen globaali leikkausvoi-

majakauma. Kuvaan on merkitty myös tiettyjen sauvojen puolivälin kohdalla vaikutta-

vat leikkausvoiman arvot V.1 - V.6. Nämä arvot vastaavat kyseisessä sauvassa vaikutta-

van voiman F pystysuoraa komponenttia F.y. 

Sauvassa vaikuttavan voiman suunta eli puristus tai veto määräytyy diagonaalien ja 

leikkausvoiman suuntien perusteella. Seuraavaan kuvaan viitaten sauvavoima F.1 on 

puristusta, koska leikkausvoima on positiivinen ja sauva suuntautuu kohti tukea. Seu-

raavan sauvan voima F.2 on vetoa, koska leikkausvoima V.1 on samansuuntaista kuin 

V.2, mutta sauvan suunta on vastakkainen. Sauvavoima F.3 on puristusta, sillä leikka-

usvoima V.3 on edelleen samansuuntaista kuin V.1 ja sauva samansuuntainen kuin sau-

va 1. Sauvojen 3 ja 4 kohdalla leikkausvoima vaihtuu vastakkaissuuntaiseksi, jolloin 

myös diagonaalien veto-/puristus -järjestys vaihtuu. Voima F.4 on siis puristusta ja tätä 

seuraavan sauvan voima vetoa ja niin edelleen. Tämän järjestyksen mukaisesti edeten 

voimaksi F.5 saadaan puristusta. Voima F.6 myös puristusta, koska V.5:n ja V.6:n välis-

sä leikkausvoima vaihtuu vastakkaissuuntaiseksi. 
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KUVA 34.  Leikkausvoimajakauma ja eräiden sauvojen kohdalla vaikuttavat arvot. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty kuormituksesta aiheutuva globaali taivutusmomenttija-

kauma ja eräiden paarresauvojen puolivälin kohdalla vaikuttavat taivutusmomentin ar-

vot M.1 - M.4. Nämä taivutusmomentit vastaavat kyseisen paarresauvan normaalivoi-

man F ja paarteiden keskiöiden etäisyyden h tuloa. Paarresauvan normaalivoima saa-

daan siis jakamalla sauvan puolivälin kohdalla vaikuttava globaali taivutusmomentti 

ristikon korkeudella. 

Paarresauvan normaalivoiman suunta määräytyy taivutusmomentin suunnan perusteella. 

Positiivinen taivutusmomentti aiheuttaa yläpaarteeseen puristusta ja alapaarteeseen ve-

toa. Negatiivinen taivutusmomentti aiheuttaa taas päinvastaisesti yläpaarteeseen vedon 

ja alapaarteeseen puristuksen. 
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KUVA 35. Taivutusmomenttijakauma ja eräiden sauvojen kohdalla vaikuttavat arvot. 

Edellä olevassa kuvassa alapaarteen voima F.1 on vetoa ja yläpaarteen voima F.2 puris-

tusta positiivisen taivutusmomentin vuoksi. Tuen kohdalla taivutusmomentti on negatii-

vinen, joten yläpaarteen voima F.3 on vetoa ja alapaarteen voima F.4 puristusta. 
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4 KUORMAT JA KUORMITYSYHDISTELYT 

Tässä luvussa käydään läpi kuljetinsiltaan vaikuttavia kuormia yleisellä tasolla, sekä 

sitä, miten kuormat määritellään laskentapohjaan. Kuormien määrityksiä, esimerkiksi 

tyypillisiä sillan metripainoja tai tuulikuorman normin mukaista määrittelyä, ei käsitellä.  

Lisäksi käydään läpi lyhyesti tärkeimmät kuormitusyhdistelyt, joilla laskentapohjassa 

pyritään ratkaisemaan kunkin sauvan mitoittava kuormitus. 

4.1 Kuormat 

Kaikki kuormat voidaan syöttää lohkokohtaisesti ja edelleen erikseen lohkon kenttäosal-

le ja ulokeosalle. Näin voidaan määrittää eri lohkoille tai jänneväleille erisuuruisia jat-

kuvia kuormia. Oletusarvoisesti kaikissa lohkoissa on kuitenkin samansuuruiset jatkuvat 

kuormat. Lisäksi jokaiselle lohkolle voidaan antaa useita pistekuormia. 

Erillisiä kuormitustapauksia ovat pysyvä kuorma, symmetrinen hyötykuorma, symmet-

rinen lumikuorma, tuulikuorma, epäkeskeinen hyötykuorma, epäkeskeinen lumikuorma, 

poikittainen maanjäristyskuorma sekä symmetrinen ja epäkeskeinen pystysuuntainen 

maanjäristyskuorma. Nämä kuormitustapaukset voivat koostua useammasta alikuormas-

ta, mutta niitä käsitellään aina yhtenä tapauksena. 

4.1.1 Pysyvät kuormat 

Pysyvät kuormat muodostuvat muun muassa sillan teräsrakenteesta, kuljettimista, eris-

tyksistä, pellityksistä, putkistoista ja kaapeloinneista. Edellä mainitut kuormat ovat glo-

baaleja jatkuvia kuormia, jotka määritetään erikseen ja syötetään viivakuormina lasken-

tapohjaan.  

Pysyviä kuormia voidaan antaa myös globaaleina pistekuormina. Esimerkiksi pölyn-

poistolaite, hihnakuljettimen vetopää tai hihnan kiristyspaino voidaan syöttää piste-

kuormina. 

Tavalliset pysyvät kuormat jakautuvat symmetrisesti tasan molemmille seinäristikoille. 

Mahdollinen epäsymmetrinen pysyvä kuorma syötetään erikseen, mistä on kerrottu 

enemmän luvussa 4.1.6. 



47 

Pysyvistä kuormista käytetään laskentapohjassa englanninkielistä nimitystä Permanent 

loads ja lyhennettä Pe. 

4.1.2 Hyötykuorma 

Hyötykuorma annetaan globaaleina jatkuvina kuormina ja pistekuormina. Jatkuvia ovat 

muun muassa hoitotasokuorma ja kuljetinmateriaalikuorma. Pistemäisiä hyötykuormia 

voivat olla esimerkiksi kuljetinmateriaalista johtuva kuorma siltaan tuetussa tasaustas-

kussa tai kuljettimessa. Nämä kuormat oletetaan jakautuvan tasan molemmille seinille. 

Hyötykuormasta käytetään laskentapohjassa englanninkielistä nimitystä Imposed load ja 

lyhennettä Im. 

4.1.3 Lumikuorma 

Tavallinen lumikuorma määritetään kulloisenkin suunnittelunormin mukaan ja annetaan 

globaalina viivakuormana, jonka oletetaan jakautuvan symmetrisesti. Lumikuormasta 

käytetään laskentapohjassa englanninkielistä nimitystä Snow load ja lyhennettä Sn. 

4.1.4 Tuulikuorma 

Tuulikuorma määritetään myös sovellettavan suunnittelunormin mukaisesti ja annetaan 

globaalina viivakuormana. Tuulikuorman oletetaan tavanomaisessa tilanteessa jakautu-

van puoliksi katto- ja lattiaristikoille tukien kohdalla olevien tuulikehien jäykistävän 

vaikutuksen vuoksi. Todellisuudessa silta tuetaan sen alaosasta, ja tuulikuorman resul-

tantti on sillan korkeuden puolivälissä, jolloin tuulikuormasta aiheutuu rakenteeseen 

globaalia vääntöä. Väännön vaikutusta ei mitoitustyökalussa oteta huomioon. 

Kuljetinsillan katolla on usein varustelua, esimerkiksi kaapeli- tai putkistoräkki, joka 

aiheuttaa epäsymmetrisyyttä tuulikuorman jakautumisessa katto- ja lattiaristikoiden 

välillä sekä globaalia vääntöä. Tämän vuoksi mitoituspohjassa voidaan erikseen antaa 

kaapeliräkin korkeus, jonka avulla lasketaan tuulikuorman jakautuminen katon ja lattian 

välille. Tämä jakauma on pysyvä, eli tuulen oletetaan aina jakautuvan samassa suhtees-

sa: kattoristikolle suurempi kuorma ja lattiaristikolle pienempi kuorma. Globaalin vään-

nön aiheuttamaa vaikutusta ei oteta huomioon. 
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Tuulikuormasta käytetään laskentapohjassa englanninkielistä nimitystä Wind load ja 

lyhennettä Wi. 

4.1.5 Epäkeskeiset jatkuvat kuormat 

Kuormien ei voida aina olettaa jakautuvan tasan molemmille seinille. Tämän vuoksi 

mitoituspohjaan on lisätty mahdollisuus syöttää myös epäsymmetrisiä globaaleja viiva-

kuormia. Epäsymmetristen pistekuormien antaminen on rajattu pois. Mikäli todellisessa 

rakenteessa epäsymmetrisiä pistekuormia kuitenkin ilmenee (esimerkiksi kuljettimen 

moottorin vaihto), ne otetaan huomioon käyttäen hyväksi symmetrisiä pistekuormia tai 

tekemällä rakenteelle FE-analyysi. 

Epäsymmetrisiä kuormia ovat pysyvä-, hyöty- ja lumikuorma. Epäsymmetrisestä pysy-

västä kuormasta aiheutuvat voimasuureet summataan tavallisesta pysyvästä kuormasta 

johtuviin voimasuureisiin, ja näitä käsitellään vain yhtenä kuormitustapauksena. Epä-

symmetrisiä hyöty- ja lumikuormia käsitellään itsenäisinä kuormitustapauksina erillään 

tavallisista hyöty- ja lumikuormista. 

Erityisesti avosilloissa aiheutuu luonnostaan epäsymmetristä kuormitusta, sillä hoito-

tasokäytävä sijaitsee seinäristikoiden ulkopuolella. Tällöin hoitotasokuorma ei jakaudu 

tasan seinäristikoille, vaan momenttitasapainon mukaisesti aiheuttaa suuremman kuor-

man hoitotason puoleiselle seinälle ja pienemmän, mutta vastakkaissuuntaisen kuorman 

toiselle seinälle (ks. seuraava kuva). 

 
KUVA 36. Epäsymmetrisen hoitotasokuorman jakautuminen seinäristikoille. 
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Epäsymmetriset kuormat annetaan viivakuormina ja epäkeskisyyksinä. Epäkeskisyys on 

mitta sillan poikkileikkauksen keskeltä kohti mahdollista hoitotasouloketta. Epäkeski-

syys voi olla myös negatiivinen, jolloin lähestytään kohti toista seinää. 

Epäsymmetrisestä kuormituksesta aiheutuva globaali vääntömomentti johtaa lisäkuor-

mitukseen katto- ja lattiaristikoihin. Tässä työssä ja mitoituspohjassa väännön vaikutus-

ta ei oteta huomioon. 

4.1.6 Maanjäristyskuormat 

Sillalle voidaan määrittää symmetrinen pystysuuntainen, epäsymmetrinen pystysuuntai-

nen sekä vaakasuuntainen maanjäristyskuorma, jotka perustuvat ekvivalentin staattisen 

voiman menetelmään. Tämä tapahtuu käyttämällä hyväksi tavallisista kuormitustapauk-

sista valmiiksi laskettuja ristikkokohtaisia (seinä 1, seinä 2, lattia, katto) voimasuureita 

Vx, Mx ja tukireaktioita R. Tavallisista symmetrisistä kuormista johdetaan symmetrinen 

pystysuuntainen maanjäristyskuorma. Epäsymmetrisistä kuormista määritetään samassa 

suhteessa jakautuva epäsymmetrinen pystysuuntainen maanjäristyskuorma. Vaakasuun-

taisen maanjäristyskuorma johdetaan kaikista kuormista, ja sen oletetaan jakautuvan 

puoliksi kattoristikolle ja puoliksi lattiaristikolle. 

Laskentapohjan etusivulla annetaan pysty- ja vaakasuuntaisten kiihtyvyyksien kertoimet 

v ja h, jotka kuvaavat seismisen kiihtyvyyden suhdetta putoamiskiihtyvyyteen. Nämä 

kiihtyvyyskertoimet on määritetty sovellettavan maanjäristysnormin mukaisesti, ja ne 

sisältävät merkityskertoimen (engl. importance factor), ylilujuuskertoimen (engl. 

overstrength factor), redundanttisuuskertoimen (engl. redundancy factor) ja muut mah-

dolliset kuorman määrittelyyn liittyvät kertoimet. 

Lisäksi etusivulla annetaan yhdistelykertoimet hyötykuormalle, epäkeskeiselle hyöty-

kuormalle, lumikuormalle ja epäkeskeiselle lumikuormalle: eq.Im, eq.Im.ecc, eq.Sn ja 

eq.Sn.ecc. Näitä kertoimia käytetään tehollisen massan laskennassa sekä seismisissä 

kuormitusyhdistelyissä. Maanjäristyskuormia määritettäessä käytetään yleensä tehollista 

massaa, joka koostuu täysimääräisestä pysyvästä kuormasta sekä vain tietyistä osuuksis-

ta hyötykuormaa ja lumikuormaa. Järistyksen tapahtuessa siis oletetaan, että esimerkiksi 

hoitotasoilla ei ole maksimimäärää ihmisiä. 
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Näiden kertoimien ja aiemmin laskettujen ristikkokohtaisten voimasuureiden avulla 

lasketaan pystysuuntaisten ja vaakasuuntaisen maanjäristyksen voimasuureet. Alla on 

esitetty symmetrisen pystysuuntaisen maanjäristyskuorman laskentayhtälö yleisessä 

muodossa. 

. ( ) = [ ( ) + . ( ) + . ( )] (18) 
 
missä FEQ.v (x)  keskeisestä pystysuuntaisesta maanjäristyksestä  

johtuva voimasuure x:n funktiona yhdessä sei-
nässä 

v  maanjäristyksen pystykiihtyvyyskerroin 
FPe (x)  pysyvistä kuormista johtuva voimasuure x:n  

funktiona yhdessä seinässä 
FIm (x)  keskeisestä hyötykuormasta johtuva voimasuu- 

re x:n funktiona yhdessä seinässä 
FSn (x)  keskeisestä lumikuormasta johtuva voimasuure  

x:n funktiona yhdessä seinässä 
 eq.Im  keskeisen hyötykuorman maanjäristysyhdiste- 

lykerroin 
 eq.Sn  keskeisen lumikuorman maanjäristysyhdistely- 

kerroin. 

Pystysuuntainen keskeinen maanjäristyskuorma lasketaan poimimalla tietyssä seinässä 

etäisyydellä x vaikuttavat voimasuureet FPe, FIm ja FSn. Nämä summataan käyttäen yh-

distelykertoimia eq.Im ja eq.Sn. Summa kerrotaan kiihtyvyyskertoimella v, jolloin saa-

daan kyseisessä seinässä kohdassa x vaikuttava voimasuureen arvo. Voimasuure FPe 

sisältää myös epäkeskeisen pysyvän kuorman. 

Epäsymmetrinen pystysuuntainen maanjäristyskuorma lasketaan yleisessä muodossa 

seuraavasti. 

. . ( ) = [ . . . ( ) + . . . ( )] (19) 
 

missä FEQ.v.ecc (x)  epäkeskeisestä pystysuuntaisesta maanjäristyk- 
sestä johtuva voimasuure x:n funktiona yhdes-
sä seinässä 

FIm.ecc (x) epäkeskeisestä hyötykuormasta johtuva voi-
masuure x:n funktiona yhdessä seinässä 

FSn.ecc (x)  epäkeskeisestä lumikuormasta johtuva 
voimasuure x:n funktiona yhdessä seinässä 
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eq.Im.ecc epäkeskeisen hyötykuorman maanjäristysyh-
distelykerroin 

eq.Sn.ecc epäkeskeisen lumikuorman maanjäristysyhdis-
telykerroin. 

Epäkeskeisen pystysuuntaisen maanjäristyskuorman määrityksessä käytetään tietyssä 

seinässä vaikuttavia, epäkeskeisistä hyöty- ja lumikuormista laskettuja voimasuureita 

FIm.ecc ja FSn.ecc sekä yhdistelykertoimia eq.Im.ecc ja eq.Sn.ecc. 

Vaakasuuntainen maanjäristyskuorma lasketaan samoin kuten pystysuuntaisetkin, mutta 

voimasuureina ei käytetä vain tietyn seinän arvoja, vaan molemmissa seinissä yhteensä 

vaikuttavia arvoja sekä kiihtyvyyskerrointa h. Näin saadaan johdettua vaakasuuntaisen 

maanjäristyksen kokonaiskuorma. Tämä arvo jaetaan kahdella, jolloin saadaan kattoris-

tikossa tai lattiaristikossa vaikuttava arvo. Seuraavassa yhtälössä on esitetty vaakasuun-

taisen maanjäristyskuorman laskenta yleisessä muodossa. 

. ( ) =
1
2 [ . ( ) + . . ( )

+ . . . . ( ) + . . ( )
+ . . . . ( )] 

(20) 

 
missä FEQ.h (x) vaakasuuntaisesta maanjäristyksestä johtuva 

voimasuure x:n funktiona lattia- tai kattoristi-
kossa 

FPe.tot (x) pysyvistä kuormasta johtuvan voimasuureen 
kokonaisarvo x:n funktiona 

FIm.tot (x) keskeisestä hyötykuormasta johtuvan voi-
masuureen kokonaisarvo x:n funktiona 

FIm.ecc.tot (x) epäkeskeisestä hyötykuormasta johtuvan voi-
masuureen kokonaisarvo x:n funktiona 

FSn.tot (x) keskeisestä lumikuormasta johtuvan voimasuu-
reen kokonaisarvo x:n funktiona 

FSn.ecc.tot (x) epäkeskeisestä lumikuormasta johtuvan voi-
masuureen kokonaisarvo x:n funktiona. 
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4.1.7 Sauvakohtaiset paikalliset kuormat 

Monien kuljetinsiltojen rakenteet ovat sellaisia, että niiden ristikkosauvoihin kohdistuu 

paikallisia kuormia, jotka aiheuttavat sauvakohtaista taivutusta ja leikkausta. Nämä 

kuormat johtuvat esimerkiksi siitä, että lattian kuormat johdetaan diagonaalisauvojen 

kautta solmupisteisiin tai lumikuorma johdetaan kattopaarteiden viivakuormana solmu-

pisteisiin. 

Sauvakohtaiset kuormat eivät siis vaikuta globaaleihin voimasuureisiin, koska ne sisäl-

tyvät jo niihin. Sen sijaan sauvakohtaiset kuormat ovat paikallisia kuormia, jotka vaikut-

tavat yksittäisiin sauvoihin. 

Sauvakohtaiset kuormat määritellään erikseen paarteille, seinä-, katto- ja lattiadiagonaa-

leille sekä erikseen eri kuormitustapauksille. Kuormat annetaan kunkin sauvaryhmän 

mitoitusvälilehdellä siten, että tietyn lohkon jokaisessa sauvassa vaikuttaa samanlainen 

kuorma. 

Yläpaarteille voidaan antaa lumikuormasta ja tuulikuormasta johtuvat paikalliset viiva-

kuormat. Alapaarteille voidaan antaa hyötykuormasta ja tuulikuormasta johtuvat viiva-

kuormat.  SFS-EN 1993-1-8 (2005, s. 56) mukaan paarteita voidaan käsitellä jatkuvina 

koko lohkon matkalla. Tällöin paikallisen viivakuorman aiheuttama suurin taivutusmo-

mentti kohdistuu diagonaalisolmun kohtaan. Taivutusmomentin laskenta perustuu seu-

raavassa kuvassa esitettyyn kaksiaukkoisen palkin taulukkotapaukseen. 

 

 
KUVA 37. Jatkuvan kuorman momenttijakauma kaksiaukkoisessa palkissa 

(AF&PA 2007, s. 18). 
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Edellä olevassa kuvassa taivutusmomentti M1, jonka myös oletetaan vaikuttavan diago-

naalien solmupisteessä, lasketaan seuraavasti. 

= 8  
(21) 

 
missä w jatkuva kuorma  [N/m] 
 l paarteen systeemipituus  [m]. 
(AF&PA 2007, s. 18.) 

Seinädiagonaaleille voidaan antaa vaakasuuntaisesta maanjäristyskuormasta johtuva 

pistekuorma ja sen suhteellinen sijainti sauvan pituusakselilla. Kuorman arvo määrite-

tään manuaalisesti laskentapohjan ulkopuolella. Sauvaa käsitellään SFS-EN 1993-1-8 

(2005, s. 56) ohjeistuksen mukaisesti niveltuettuna palkkina, ja edellä mainitusta kuor-

masta lasketaan maksimitaivutusmomentti yhtälön 11 mukaan. 

Kattodiagonaaleille voidaan antaa pysyvästä kuormasta, hyötykuormasta, lumikuormas-

ta ja pystysuuntaisesta maanjäristyksestä johtuvat pistekuormat ja niiden suhteelliset 

sijainnit sauvan pituussuunnassa. Kuormien arvot määritetään manuaalisesti ja sauvoja 

käsitellään nivelpalkkeina kuten seinädiagonaalejakin. 

Lattiadiagonaalien lokaalit sauvakuormat annetaan samalla tavalla kuin kattodiagonaa-

leille, mutta vain pysyvälle kuormalle, hyötykuormalle ja pystysuuntaiselle maanjäris-

tykselle. Lumikuorman ei siis oleteta aiheuttavan paikallisia sauvakuormia lattiadia-

gonaaleihin. 
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4.1.8 Solmupisteiden epäkeskisyydestä johtuva taivutusmomentti 

 
KUVA 38. Liitoksen epäkeskisyys suorakaideprofiileilla (SFS-EN 1993-1-8 2005, s. 57). 

SFS-EN 1993-1-8 (2005, s. 57) mukaan ristikon liitosten epäkeskisyyksistä e (ks. yllä 

oleva kuva) aiheutuvat taivutusmomentit Me on otettava huomioon puristettujen paartei-

den ja liitosten mitoituksessa. Liitokseen syntyvä taivutusmomentti jaetaan liitoksen 

kaikille sauvoille niiden suhteellisten jäykkyyksien perusteella seuraavasti. 

=
/
/  

(22) 

 
missä Mi sauvan i vastaanottama momentti [Nm] 
 Me epäkeskisyydestä johtuva momentti [Nm] 
  

Ii sauvan i jäyhyysmomentti kyseeseen 
tulevan akselin ympäri   [m4] 

 Li sauvan i systeemipituus  [m] 
 Ii/Li liitoksen kaikkien sauvojen suhteellis- 

ten jäykkyyksien summa  [m3]. 

(SFS-EN 1993-1-8 2005, s. 57.) 
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Mikäli liitoksen epäkeskisyys täyttää yhtälön (23) mukaisen ehdon, kun käytetään suo-

rakaiteen muotoisia paarteita, epäkeskisyydestä johtuva taivutusmomentti tarvitsee 

huomioida vain puristettujen paarteiden mitoituksessa. Tällöin liitokseen syntyvä taivu-

tusmomentti jaetaan liitoksen paarresauvoille niiden suhteellisten jäykkyyksien I/L suh-

teessa. 

0.55 0.25  (23) 
 
missä e liitoksen epäkeskisyys  [m] 

h0 paarteen korkeus ristikon tasossa [m]. 

(SFS-EN 1993-1-8 2005, s. 57.) 

CIDECT (2009, s. 13) on esittänyt seuraavan yhtälön epäkeskisyyden e laskemiseksi. 

= 2 + 2 + sin( + ) 2  
(24) 

 
missä i uumasauvan ja paarteen välinen pienempi kulma [°] 

hi uumasauvan korkeus ristikon tasossa  [m] 
g uumasauvojen vapaaväli   [m] 
h0 paarteen korkeus ristikon tasossa  [m]. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty vapaavälin määritelmä. 

 
KUVA 39. Vapaavälin määritelmä (SFS-EN 1993-1-8 2005, s. 15). 

4.2 Kuormien syöttö laskentapohjaan 

Tässä luvussa on esitetty lyhyesti kuormien syöttäminen laskentapohjaan. L1:lle asetetut 

kuormat tarkoittavat kyseisen lohkon tukien välisiä kuormia ja L2:lle asetetut lohkon 

ulokeosan kuormia. Ensimmäisessä lohkossa, joka on tuettu kiinteästi kahdesta pistees-

tä, voi olla myös toinen uloke. Tälle ulokkeelle on käytetty tunnistetta L3. 
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Jatkuvat kuormat annetaan seuraavan kuvan mukaisesti. Annetut kuormat summataan 

yhteen ja niiden oletetaan jakautuvan symmetrisesti tai tuulikuorman tapauksessa siten 

kuin luvussa 4.1.4 on kerrottu.  

 
KUVA 40. Esimerkki jatkuvien kuormien syötöstä ensimmäiseen lohkoon. 

Epäsymmetriset jatkuvat kuormat syötetään samoin kuin tavalliset jatkuvat kuormat, 

mutta erikseen. Epäsymmetrisille kuormille annetaan viivakuorman arvo sekä epäkeski-

syys. Epäsymmetrisistä kuormituksista muodostetaan kolme erillistä kuormitustapausta: 

pysyvä-, hyöty- ja lumikuorma. Täten jokaiselle tapaukselle lasketaan painotettu keski-

määräinen epäkeskeisyys. Seuraavassa kuvassa on esimerkki näiden kuormien syötöstä. 

On L1
Descr./Type Permanent Imposed Snow Wind
Bridge 3,0 kN/m
Cladding 0,5 kN/m

Cables&pipes 1,5 kN/m

Paroc 2,0 kN/m
Platf. load 1,5 kN/m

Material 0,5 kN/m
Natural 5,0 kN/m 5,0 kN/m

TOTAL 7,0 kN/m 2,0 kN/m 5,0 kN/m 5,0 kN/m

On L2 On L3
Descr./Type Permanent Imposed Snow Wind Permanent Imposed Snow Wind
Bridge 3,0 kN/m 3,0 kN/m

Cladding 0,5 kN/m 0,5 kN/m

Cables&pipes 1,5 kN/m 1,5 kN/m
Paroc 2,0 kN/m 2,0 kN/m

Platf. load 1,5 kN/m 1,5 kN/m
Material 0,5 kN/m 0,5 kN/m

Natural 5,0 kN/m 5,0 kN/m 5,0 kN/m 5,0 kN/m

TOTAL 7,0 kN/m 2,0 kN/m 5,0 kN/m 5,0 kN/m 7,0 kN/m 2,0 kN/m 5,0 kN/m 5,0 kN/m
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KUVA 41. Esimerkki epäkeskeisten jatkuvien kuormien syötöstä ensimmäiseen lohkoon. 

Pistekuormia voidaan antaa 10 kappaletta jokaiselle lohkon osuudelle (L1, L2, L3) sekä 

pysyviin kuormiin että hyötykuormiin. Pistekuormille Pi, Pj tai Pk annetaan voiman li-

säksi sijainti ai, cj tai ek riippuen siitä, mille osuudelle pistekuorma kohdistuu. Seuraa-

vassa kuvassa on esitetty mittojen ai, cj ja ek määritelmät. 

 
KUVA 42. Lohkon osien ja pistekuormien määrittely. 

  

On L1
Descr./Type Permanent Imposed Snow ecc.
Service platf. 0,5 kN/m 1,0 kN/m 1,6 kN/m 1,20 m
Cable rack 1,0 kN/m 0,70 m

Electr. cables 0,5 kN/m 0,70 m

Water piping 0,5 kN/m -0,50 m

TOTAL 2,5 kN/m 1,0 kN/m 1,6 kN/m

Average ecc. 0,56 m 1,20 m 1,20 m

On L2 On L3
Descr./Type Permanent Imposed Snow ecc. Permanent Imposed Snow ecc.
Service platf. 0,5 kN/m 1,0 kN/m 1,6 kN/m 1,20 m 0,5 kN/m 1,0 kN/m 1,6 kN/m 1,20 m

Cable rack 1,0 kN/m 0,70 m 1,0 kN/m 0,70 m

Electr. cables 0,5 kN/m 0,70 m 0,5 kN/m 0,70 m
Water piping 0,5 kN/m -0,50 m 0,5 kN/m -0,50 m

TOTAL 2,5 kN/m 1,0 kN/m 1,6 kN/m 2,5 kN/m 1,0 kN/m 1,6 kN/m
Average ecc. 0,56 m 1,20 m 1,20 m 0,56 m 1,20 m 1,20 m
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Pistekuormat syötetään ensimmäiselle lohkolle seuraavan kuvan mukaisesti. 

 
KUVA 43. Esimerkki pistekuormien syötöstä ensimmäiseen lohkoon. 

4.3 Kuormitusyhdistelyt 

Kuormitusyhdistelyt on laadittu siten, että laskentapohjan etusivulla voidaan antaa osa-

varmuuskertoimille i ja yhdistelykertoimille i omat arvot. Arvoina voidaan käyttää 

asiakkaan määrittelemiä kertoimia tai soveltaa paikallista mitoitusnormia, kuten esimer-

kiksi eurokoodeja, ASCE:a tai SNiP:ia. Seuraavassa kuvassa on esimerkki näiden ker-

toimien syöttämisestä laskentapohjaan. 

 
KUVA 44. Esimerkki osavarmuuslukujen ja yhdistelykertoimien syötöstä. 

On L1
Descr./Type         Permanent          Imposed

Pi ai Pi ai

Dust equipm 10,0 kN 3,0 m
Belt tension 12,0 kN 4,0 m
Screw conv.

On L2 On L3
Descr./Type         Permanent          Imposed          Permanent          Imposed

Pj cj Pj cj Pk ek Pk ek

Dust equipm 100,0 kN 20,5 m
Belt tension 259,0 kN 5,0 m

Load combination factors, 0.i : Partial safety factors, i:
Imposed Snow Wind G Q EQ

0,70 0,70 0,60 1,35 1,50 1,00

Effective seismic mass factors & load combination factors in seismic combinations, eq.i :
Imposed  Imposed eccentric Snow     Snow eccentric

1,00 0,10 0,20 0,20
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Edellä olevassa kuvassa esitetyt kertoimet ja niiden selitteet on esitetty alla. 

G pysyvien kuormien osavarmuuskerroin 
Q muuttuvien kuormien osavarmuuskerroin 
EQ pysyvän- ja hyötykuorman osavarmuuskerroin maanjäristysyhdistelyissä 
0.Im hyötykuorman yhdistelykerroin murtorajatilan yhdistelyissä 
0.Sn lumikuorman yhdistelykerroin murtorajatilan yhdistelyissä 
0.Wi tuulikuorman yhdistelykerroin murtorajatilan yhdistelyissä 
eq.Im hyötykuorman yhdistelykerroin seismisen massan laskennassa ja maanjä-

ristysyhdistelyissä 
eq.Im.ecc epäkeskeisen hyötykuorman yhdistelykerroin seismisen massan lasken-

nassa ja maanjäristysyhdistelyissä  
eq.Sn lumikuorman yhdistelykerroin seismisen massan laskennassa ja maanjäris-

tysyhdistelyissä 
eq.Sn.ecc epäkeskeisen lumikuorman yhdistelykerroin seismisen massan laskennas-

sa ja maanjäristysyhdistelyissä 

Ristikkosillan sauvat mitoitetaan siten, että sauvalle lasketaan käyttöaste kullekin yhdis-

telylle, ja valitaan suurimman käyttöasteen tuottava yhdistely. Tutkittavat yhdistelyt 

ovat murtorajatilan ja onnettomuusrajatilan yhdistelyitä. Käyttörajatilaa ei laskentatyö-

kalun tässä vaiheessa tutkita. 

Paarresauvojen suurimmat kuormitukset haetaan seuraavassa taulukossa esitetyistä yh-

distelyistä. Taulukon riveillä on esitetty muuttujat, joilla kyseiset kuormitustapaukset 

kussakin yhdistelyssä kerrotaan. 
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TAULUKKO 1. Paarresauvojen kuormitusyhdistelyt. 

  Pe Im Imecc Sn Snecc Wi EQv EQv.ecc EQh 

LC1 (ULS1) G Q Q 0.Sn· Q 0.Sn· Q 0.Wi· Q       

LC2 (ULS2) G Q Q 0.Sn· Q 0.Sn· Q - 0.Wi· Q       

LC3 (ULS3) G 0.Im· Q 0.Im· Q 0.Sn· Q 0.Sn· Q Q       

LC4 (ULS4) G 0.Im· Q 0.Im· Q 0.Sn· Q 0.Sn· Q - Q       

LC5 (ULS5) G 0.Im· Q 0.Im· Q Q Q 0.Wi· Q       

LC6 (ULS6) G 0.Im· Q 0.Im· Q Q Q - 0.Wi· Q       

LC7 (ULS7) G Q   0.Sn· Q   0.Wi· Q       

LC8 (ULS8) G Q   0.Sn· Q   - 0.Wi· Q       

LC9 (ULS9) G 0.Im· Q   0.Sn· Q   Q       

LC10 (ULS10) G 0.Im· Q   0.Sn· Q   - Q       

LC11 (ULS11) G 0.Im· Q   Q   0.Wi· Q       

LC12 (ULS12) G 0.Im· Q   Q   - 0.Wi· Q       

LC13 (ACC1) EQ eq.Im· EQ eq.Im.ecc· EQ eq.Sn eq.Sn.ecc   1.00 1.00 1.00 

LC14 (ACC2) EQ eq.Im· EQ eq.Im.ecc· EQ eq.Sn eq.Sn.ecc   1.00 1.00 -1.00 

LC15 (ACC3) EQ eq.Im· EQ   eq.Sn     1.00   1.00 

LC16 (ACC4) EQ eq.Im· EQ   eq.Sn     1.00   -1.00 

Seuraavassa taulukossa on esitetty seinien diagonaalien mitoituksessa käytetyt kuormi-

tusyhdistelyt. Yhdistelyiden numerointi ja nimeäminen viittaa yllä olevaan taulukkoon, 

ja siitä on otettu huomioon vain seinädiagonaalien kannalta relevantit yhdistelyt. Tuuli-

kuorman ei oleteta aiheuttavan seinädiagonaaleihin kuormaa, joten tuulikuorman ker-

toimet on jätetty pois. 

TAULUKKO 2. Seinien diagonaalien kuormitusyhdistelyt. 

  Pe Im Imecc Sn Snecc Wi EQv EQv.ecc EQh 

LC1 (ULS1) G Q Q 0.Sn· Q 0.Sn· Q  
   

LC5 (ULS5) G 0.Im· Q 0.Im· Q Q Q  
   

LC7 (ULS7) G Q 
 0.Sn· Q 

 
 

   
LC11 (ULS11) G 0.Im· Q 

 Q 
 

 
   

LC13 (ACC1) EQ eq.Im· EQ eq.Im.ecc· EQ eq.Sn eq.Sn.ecc  1.00 1.00 1.00 

LC15 (ACC3) EQ eq.Im· EQ 
 eq.Sn 

 
 1.00 

 
1.00 
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Seuraavissa taulukoissa on esitetty katon ja lattian diagonaalien mitoituksessa käytettä-

vät kuormitusyhdistelyt. Katto- ja lattiadiagonaalien yhdistelyissä tuulelle ja vaakasuun-

taiselle maanjäristykselle käytetään vain yhteen suuntaan vaikuttavia kuormakertoimia, 

sillä kaikki diagonaalit mitoitetaan puristukselle, mikä on määräävä mitoitusehto. Näin 

toimien lopputulos on katto- ja lattiadiagonaalien osalta sama. 

TAULUKKO 3. Kattodiagonaalien kuormitusyhdistelyt. 

  Pe Im Imecc Sn Snecc Wi EQv EQv.ecc EQh 

LC7 (ULS7) G Q 
 0.Sn· Q 

 0.Wi· Q 
   

LC11 (ULS11) G 0.Im· Q 
 Q 

 0.Wi· Q 
   

LC9 (ULS9) G 0.Im· Q 
 0.Sn· Q 

 Q 
   

LC15 (ACC3) EQ eq.Im· EQ 
 eq.Sn 

  
1.00 

 
1.00 

Lattiadiagonaalien yhdistelyissä on lumikuorman kertoimet jätetty selkeyden vuoksi 

pois, sillä lumi ei aiheuta lattiadiagonaaleihin kuormitusta. Yhdistelyissä kuitenkin vii-

tataan taulukkoon 1. 

TAULUKKO 4. Lattiadiagonaalien kuormitusyhdistelyt. 

  Pe Im Imecc Sn Snecc Wi EQv EQv.ecc EQh 

LC7 (ULS7) G Q       0.Wi· Q       

LC9 (ULS9) G 0.Im· Q       Q       

LC15 (ACC3) EQ eq.Im· EQ         1.00   1.00 
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5 SAUVOJEN MITOITUS 

Ristikon sauvat mitoitetaan SFS-EN 1993-1-1 mukaan puristettuina ja taivutettuina tai 

vedettyinä ja taivutettuina sauvoina. Tässä luvussa käydään läpi sauvojen mitoitusperus-

teet sekä paarre- ja uumasauvoihin liittyviä erityispiirteitä. 

5.1 Normaalivoiman ja taivutusmomentin kuormittaman rakenneputken mitoitus  

Sauvojen mitoituksen lähtökohta on, että kaikkiin sauvoihin voi kohdistua ristikoinnista 

johtuvan normaalivoiman lisäksi taivutusta joko yhdessä tai kahdessa tasossa.  

Paarresauvat mitoitetaan puristuksen tai vedon kanssa samaan aikaan vaikuttaville kah-

den tason taivutusmomenteille. Uumasauvat mitoitetaan puristettuina ja yhden akselin 

ympäri taivutettuina siitä huolimatta, onko sauvassa todellisuudessa puristusta vai vetoa. 

Tämä on varmalla puolella oleva yksinkertaistus. 

Taivutuskestävyyksien laskennassa on oletettu, että sauva ei pääse kiepahtamaan. SFS-

EN 1993-1-1 (2005, s. 65) mukaan neliöputkiprofiilit eivät ole alttiita kiepahdukselle, 

sillä profiilin taivutusvastus molempien akselien suhteen on yhtä suuri ja lisäksi vääntö-

jäyhyys on suuri. Suorakaideputkilla kiepahdus saattaa joissain tapauksissa olla mitoit-

tava tekijä, mutta tässä työssä sen oletetaan olevan merkityksetön, sillä taivutusmomen-

tit ovat suhteellisen pieniä, sauvojen tuentavälit lyhyitä, sauvojen kiinnitysreunaehdot 

jäykkiä eikä erityisen korkeita suorakaideputkiprofiileja käytetä. 

5.1.1 Vedetyt ja taivutetut sauvat 

Vedetyt ja taivutetut sauvat mitoitetaan käyttäen seuraavaa SFS-EN 1993-1-1:ssä (2005, 

s. 49) esitettyä, varmalla puolella olevaa yksinkertaistettua mitoitusehtoa, jossa käyttö-

asteet summataan lineaarisesti. 

= + ,

,
+ ,

,
1.00 

(25) 

 
missä U sauvan käyttöaste 

NEd normaalivoiman mitoitusarvo  [N] 
NRd normaalivoiman kestävyyden mitoitusarvo [N] 
My,Ed taivutusmomentin mitoitusarvo y-y -akselin suhteen [Nm] 
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My,Rd taivutusmomentin kestävyyden mitoitusarvo y-y- 
akselin suhteen   [Nm] 

Mz,Ed taivutusmomentin mitoitusarvo z-z -akselin suhteen [Nm] 
Mz,Rd taivutusmomentin kestävyyden mitoitusarvo z-z- 

akselin suhteen   [Nm]. 

Edellä esitetyt kuormien Ed -mitoitusarvot ovat määräävästä kuormitusyhdistelystä joh-

tuvia voimasuureita, jotka sisältävät kuormituksen osavarmuuskertoimet. Kestävyyksien 

Rd -mitoitusarvot lasketaan seuraavien yhtälöiden mukaisesti. Normaalivoima- eli veto-

kestävyys lasketaan bruttopoikkileikkaukselle, sillä rakenteessa ei oleteta olevan merkit-

täviä kiinnittimien reikiä. 

= , =  
(26) 

 
missä Npl,Rd plastisuusteorian mukaisen kestävyyden mitoitusarvo [N] 
 A poikkileikkauksen pinta-ala  [m2] 
 fy sauvan materiaalin myötöraja  [Pa] 
 M0 poikkileikkauskestävyyden osavarmuusluku. 

(SFS-EN 1993-1-1 2005, s. 52.) 

Koska sauvoiksi valitaan vain poikkileikkausluokkaan 1 tai 2 kuuluvia suorakaide- tai 

neliöputkiprofiileja, voidaan taivutuskestävyyksien mitoitusarvot SFS-EN 1993-1-1 

(2005, s. 49) mukaan laskea täysin plastisoituneen tilanteen mukaan. 

= , =  
(27) 

 
missä Mpl,Rd plastisuusteorian mukainen taivutusmomentin 

kestävyyden mitoitusarvo   [Nm] 
Wpl plastisuusteorian mukainen taivutusvastus [m3]. 

(SFS-EN 1993-1-1 2005, s. 53.) 

5.1.2 Puristetut ja taivutetut sauvat 

Puristetut ja mahdollisesti taivutetut sauvat mitoitetaan seuraavien SFS-EN 1993-1-

1:ssä (2005, s. 70) esitettyjen ehtojen perusteella, joista molempien on täytyttävä. Tässä 

luvussa esitetyissä mitoitusehdoissa ja yhtälöissä on oletettu, että sauvan poikkileik-
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kausluokka puhtaalle aksiaalipuristukselle on 1 tai 2, ja ettei kiepahdus muodostu mää-

rääväksi. 

= + ,

,
+ ,

,
1.00 

(28) 

 
 

= + ,

,
+ ,

,
1.00 

(29) 

 
missä y    taivutusnurjahduksen pienennyskerroin y-akselin suhteen 

z    taivutusnurjahduksen pienennyskerroin z-akselin suhteen 
 M1    sauvan stabiliteettikestävyyden osavarmuusluku 

kyy, kyz, kzy, kzz   yhteisvaikutustekijöitä eri akselien suhteen. 

Sauvan vetokestävyys kerrotaan pienennyskertoimella, jolloin saadaan taivutusnurjah-

duskestävyys kyseisessä tasossa. Nurjahduskestävyys on yleensä mitoittava tekijä puris-

tetuissa sauvoissa, ja tällöin pienennyskertoimet y ja z saavat alle 1.00 suuruisia arvo-

ja. Ongelinin & Valkosen (2012, s. 69) mukaan rakenneputkien nurjahduskestävyyden 

laskennassa riittää taivutusnurjahduksen tarkastelu, sillä kyseisillä profiileilla on suuri 

vääntöjäykkyys, mikä poistaa vääntönurjahduksen ja taivutusvääntönurjahduksen mah-

dollisuuden. 

Taivutusnurjahduksen pienennyskerroin kulloinkin kyseeseen tulevan tason suhteen 

lasketaan seuraavien yhtälöiden mukaisesti. 

=
1

+ +
1.00 (30) 

 
missä = 0.5 1 + 0.2 +  (31) 
  sauvan muunnettu hoikkuus 
  nurjahduskäyrän mukainen epätarkkuustekijä (0.49). 

(SFS-EN 1993-1-1 2005, s. 61.) 

Tämän työn siltaristikoiden mitoitus perustuu kylmämuovattuihin rakenneputkiin, joille 

SFS-EN 1993-1-1 (2005, s. 63) mukaan käytetään nurjahduskäyrää c. Nurjahduskäyrää 

c vastaavan epätarkkuustekijän  arvo on 0.49. 
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Sauvan muunnettu hoikkuus lasketaan seuraavasti: 

=  
(32) 

missä Ncr kimmoteorian mukainen kriittinen nurjahduskuorma [N] 

(SFS-EN 1993-1-1 2005, s. 61). 

Kriittinen kuorma Ncr lasketaan seuraavasti: 

=  
(33) 

missä E materiaalin kimmokerroin   [Pa] 
 I jäyhyysmomentti tarkasteltavan akselin ympäri [m4] 
 Lcr nurjahduspituus tarkasteltavan tason suhteen [m] 

(Ongelin & Valkonen 2012, s. 70). 
 

Taivutusmomenttien yhteisvaikutustekijöiden laskemiseksi SFS-EN 1993-1-1 (2005, s. 

70) esittää kaksi vaihtoehtoista menetelmää, joiden käytöstä voidaan päättää standardin 

kansallisessa liitteessä. Ongelinin & Valkosen (2012, s. 136) mukaan menetelmä 1 on 

työläämpi ja johtaa tarkempiin tuloksiin, kun menetelmä 2 on yksinkertaisempi ja johtaa 

varmalla puolella oleviin tuloksiin. Tässä työssä sovelletaan menetelmää 2. 

Yhteisvaikutuskertoimet kyy,  kzy,  kzz ja kyz lasketaan seuraavien SFS-EN 1993-1-1:ssä 

(2005, s. 86) esitettyjen yhtälöiden mukaisesti. 

= 1 + 0.2 ; 0.8  
(34) 

 
missä Cmy ekvivalentin momentin kerroin y-akselin suhteen 
  muunnettu hoikkuus y-akselin suhteen 
 y nurjahduksen pienennyskerroin y-akselin suhteen. 
 
 

= 0.6  (35). 
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= 1 + 0.2 ; 0.8  
(36) 

 
missä Cmz ekvivalentin momentin kerroin z-akselin suhteen 
  muunnettu hoikkuus z-akselin suhteen 
 z nurjahduksen pienennyskerroin z-akselin suhteen. 
 
 

= 0.6  (37). 
 

Ekvivalentin momentin kertoimet Cmy ja Cmz ovat kertoimia, joilla sauvan todelliset tai-

vutusmomenttijakaumat muunnetaan vastaamaan tilannetta, jossa sauvassa vaikuttaisi 

ekvivalentti vakiosuuruinen momenttijakauma (SFS-EN 1993-1-1 2005, s. 18). Tässä 

työssä käytetään kertoimina konservatiivisesti arvoja 1.00, mikä vastaa vakiosuuruista 

momenttijakaumaa ja on näin ollen pahin tilanne. Tällöin sauvassa voi vallita mielival-

tainen momenttijakauma, joka ei vaadi erillistä tarkastelua. Erillinen tarkastelu johtaisi 

suureen työmäärään sillan mitoituksessa eikä mitoitusta pystyisi automatisoimaan sa-

malla tavoin kuin nyt. 

5.2 Paarresauvojen valinta 

Paarresauvoina tässä työssä käytetään pelkän puristuksen perusteella poikkileikkaus-

luokkaan 1 tai 2 kuuluvia kylmämuovattuja neliöputkipalkkeja, joiden teräslaatu on 

S355. Ongelin & Valkonen (2012, s. 425) toteavat, että neliöputkipaarteilla päästään 

edullisimpiin rakenteisiin, jos nurjahduspituudet molempiin suuntiin ovat suunnilleen 

samat. Suorakaideputkiprofiilien käytöstä paarresauvoina voitaisiin hyötyä muun muas-

sa silloin, jos nurjahduspituudet eri suuntiin olisivat erilaiset. Tällöin poikkileikkauksen 

toisen akselin suurempi taivutusjäykkyys kompensoi suurempaa nurjahduspituutta. Lii-

tosten kestävyys kuitenkin heikkenee, kun paarteen leveys kasvaa uumasauvan leveyden 

pysyessä samana eli liitoksen sauvojen -suhde pienenee. Suorakaideprofiileista voitai-

siin hyötyä myös silloin, kun paarteeseen kohdistuu suurta paikallista taivutusta, jota 

voidaan ottaa vastaan korkealla ja jäykällä suorakaideputkipalkilla. (Ongelin & Valko-

nen 2012, s. 425.) 

Kuten aiemmin on todettu, diagonaalien asettelu tähän työhön liittyvissä silloissa teh-

dään siten, että paarteiden nurjahduspituudet ovat samat molempiin suuntiin. Myös 
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paarteisiin kohdistuvien paikallisten taivutusmomenttien oletetaan olevan sen suuruisia, 

ettei korkean suorakaideputken käyttö ole välttämätöntä. 

Sauvan nurjahduspituus Lcr määritetään laskentatyökalussa kertomalla systeemipituus L 

nurjahduspituuden kertoimella, joka voidaan syöttää tapauskohtaisesti. Paarteiden sys-

teemipituutena molemmissa suunnissa käytetään liitosten solmuväliä, sillä paarteet on 

tuettu diagonaaleilla molempiin suuntiin samansuuruisilla väleillä. SFS-EN 1993-1-1 

(2005, s. 89) mukaan paarteiden nurjahduspituuden kertoimena voidaan käyttää arvoa 

0.9 molempiin suuntiin tapahtuvan taivutusnurjahduksen suhteen. 

Paarresauvan nurjahduskestävyyden kannalta olisi edullista käyttää isoa ja ohutseinäistä 

profiilia, mutta liitosten kestävyys saattaa tällöin olla heikko. Tämä voidaan korjata 

käyttämällä paksumpiseinäistä profiilia, mikä johtaa painon kasvuun. Liitosten kestä-

vyyttä voidaan parantaa myös hitsaamalla kriittisiin liitoksiin vahvikelevyjä, mikä taas 

johtaa työvoimakustannusten kasvuun. Ratkaisu näiden asioiden välillä vaatii kokonais-

kustannusten vertailua, mikä rajataan tästä työstä pois. (Ongelin & Valkonen 2012, s. 

426.) 

5.3 Uumasauvojen valinta 

Käytettävät uumasauvat on tässä työssä rajattu teräslaadun S355 kylmämuovattuihin 

neliö- ja suorakaideputkipalkkeihin. Ongelin & Valkonen (2012, s. 427) suosittelevat 

käyttämään uumasauvoina ulkomitoiltaan suuria ja ohutseinämäisiä profiileja. Ohuella 

seinämällä saadaan sauvoista kevyempiä ja liitosten pienahitseihin riittää pienemmät a-

mitat. Seinämän paksuus valitaan kuitenkin sellaiseksi, että sauva kuuluu pelkän puris-

tuksen perusteella poikkileikkausluokkaan 1-2 (Ongelin & Valkonen 2012, s. 427). 

Uuma- ja paarresauvan leveyksien suhde  tulisi olla 0.7 - 0.8 (Ongelin & Valkonen 

2012, s. 427). Tällöin uumasauva päästään ympärihitsaamaan helposti, ja sen leveyden 

ollessa lähellä paarteen leveyttä, liitoksen kestävyys saadaan korkeaksi. 

Tilaajayrityksen siltojen tasoristikoissa käytetään yleensä kahta erikokoista diagonaali-

sauvaa, joista vahvempi on aina neliöprofiili, esimerkiksi RHS60x60x4, ja kevyempi 

suorakaideprofiili, esimerkiksi RHS60x40x4. Kevyemmäksi sauvaksi valitaan yleensä 

vahvemman putken levyinen suorakaideprofiili, jotta uuma- ja paarresauvojen leveyksi-
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en suhde pysyy samana ja liitoksen kestävyys pysyy korkeana. Jos kevyemmän sauvan 

profiiliksi valittaisiin edellä mainitussa esimerkissä vaikkapa RHS50x50x4, uuman ja 

paarteen leveyksien suhde olisi pienempi ja epäedullisempi liitoksen kestävyyden kan-

nalta, sillä paarteen pinnan taivutus kasvaisi korkeammaksi. 

Uumasauvat mitoitetaan aina puristettuina ja taivutettuina sauvoina huolimatta siitä, 

onko sauva vedolla vai puristuksella. Tämä on varmalla puolella oleva yksinkertaistus. 

Uumasauvojen systeemipituutena molempiin suuntiin käytetään kyseisen sauvan sol-

muväliä. Konservatiivinen oletus on käyttää nurjahduspituuden kertoimena arvoa 1.00, 

mutta koska uumasauva ympärihitsataan paarteeseen, voidaan kertoimena käyttää arvoa 

0.90. Mikäli edellisen hitsausehdon lisäksi ristikon paarteet ovat yhdensuuntaiset sekä 

uuma- ja paarresauvan leveyksien suhde  on pienempi kuin 0.6, voidaan nurjahduspi-

tuuden kertoimena käyttää arvoa 0.75. Nämä arvot pätevät nurjahdukselle sekä ristikon 

tasossa että kohtisuorasti tasoa vastaan. (SFS-EN 1993-1-1 2005, s. 89-90.) 
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6 LIITOSTEN MITOITUS 

Liitosten mitoitusta ei toteuteta vielä mitoitustyökalun ensimmäisessä versiossa, mutta 

tämän diplomityön esimerkkisillan liitokset kuitenkin mitoitetaan käsin laskien ja FEM-

ohjelmistolla, joten SFS-EN 1993-1-8 mukaiset mitoitusperusteet käydään läpi. Tässä 

luvussa esitetään liitosten käytetyt relevantit mitoitusehdot ja geometriavaatimukset, 

joiden on täytyttävä, jotta kyseisiä mitoitusehtoja voidaan soveltaa. 

Lisäksi tässä luvussa esitetään tiettyjä oletuksia ja käytäntöjä, joita käytetään liitosten 

yksityiskohtien toteuttamisessa ja mitoittamisessa 

6.1 Oletukset ja käytännöt liitosten mitoituksessa 

Kohdeyrityksen ristikkosillat valmistetaan yleensä käyttäen vapaavälisiä diagonaalisau-

vojen liitoksia, jolloin liitokset ovat helpompia valmistaa ja hitsisaumoissa saavutetaan 

varmemmin haluttu laatu. Vapaavälin g arvona käytetään tilaajayrityksessä hyväksi ha-

vaittua vakioarvoa 20 mm (Palomäki 2012). SFS-EN 1993-1-8 (2005, s. 110) mukaan 

vapaavälin tulee olla vähintään vierekkäisten uumasauvojen yhteenlasketun seinämän-

vahvuuden verran eli: 

+  (38). 
 
Kuten vapaavälin minimiarvosta huomataan, niin uumasauvojen seinämänvahvuuden 

ollessa yli 10 mm vapaavälin arvoa joudutaan kasvattamaan 20 mm:stä. Yleensä uuma-

sauvojen seinämänvahvuudet tavanomaisissa kuljetinsilloissa kuitenkin pysyvät alle 10 

mm. 

Uumasauvojen liitoskulmat i pyritään suunnittelemaan noin 60 asteeseen. Mikäli lii-

toskulma on alle 60°, uumasauvan tylpän kulman reuna täytyy SFS-EN 1090-2:n (2012, 

s. 160) mukaan viistää, jotta saavutetaan hitsin riittävä tunkeuma ja lujuus (ks. seuraava 

kuva). Kuvassa mitta b = 2 mm…4 mm ja c = 1 mm…2 mm (SFS-EN 1090-2, s. 159). 

Kulman i tulee kuitenkin olla vähintään 30° (SFS-EN 1090-2, s. 110). 
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KUVA 45. Uumasauvan tylpän kulman viistäminen (SFS-EN 1090-2, s. 159). 

Muuten uumasauvan hitsaukset toteutetaan seuraavan kuvan mukaisesti. 

 
KUVA 46. Uumasauvan hitsausliitos, kun ei vaadita viistettä (SFS-EN 1090-2, s. 160). 

Ristikoiden liitosten hitsit mitoitetaan tasalujiksi liittyvien sauvojen kanssa. Käytettäes-

sä rakenneputkien materiaalina S355-teräslaatua uumasauvan ympärihitsatusta pienahit-

sistä saadaan Ongelinin & Valkosen (2012, s. 201) mukaan tasaluja uumasauvan kans-

sa, kun pienahitsin a-mitta määritetään seuraavasti: 

max(1.11 ; 3 ) (39) 

missä t uumasauvan seinämän vahvuus. 



71 

Edellä oleva a-mitan minimiarvo on laskettu käyttäen SFS-EN 1993-1-1 ja SFS-EN 

1993-1-8 suositusarvoja M0 = 1.00 ja M2 = 1.25 (Ongelin & Valkonen 2012, s. 201). 

6.2 Geometriavaatimukset ja mitoituksen voimassaoloehdot 

Kaikkein kuormitetuimmat liitokset tähän työhön liittyvissä ristikoissa sijaitsevat tukien 

kohdassa, mihin kohdistuu suurimmat leikkausvoimat. Nämä liitokset toteutetaan tässä 

luvussa esitettyjä geometriaehtoja noudattaen, jolloin ne voidaan mitoittaa seuraavan 

luvun mitoitusehtojen mukaisesti. 

Ristikoiden sauvojen ja liitosten geometrian on oltava tiettyjen reunaehtojen sisällä, 

jotta SFS-EN 1993-1-8:ssa esitetyt mitoitusehdot ovat voimassa, ja siten lasketut kestä-

vyydet ovat linjassa todellisten kestävyyksien kanssa. 

SFS-EN 1993-1-8 (2005, s. 56.) suosituksen mukaisesti sauvan systeemipituus on oltava 

vähintään 6-kertainen ristikon tasossa määritettyyn poikkileikkauksen korkeuteen näh-

den. Tällöin liitosten kiertymisjäykkyys voidaan jättää huomioimatta ja käsitellä uuma-

sauvoja nivelellisesti paarteisiin liitettyinä. 

Rakenneputkien seinämänpaksuus tulee olla vähintään 2.5 mm, eli käytännössä käyte-

tään vähintään 3 mm seinämällä olevia RHS-profiileja. Seinämänvahvuus saa olla enin-

tään 25 mm, jotta paksuussuuntaisia materiaaliominaisuuksia ei tarvitse ottaa huomioon. 

Käytännössä tämän työn sovelluskohteissa profiilien seinämänvahvuudet ovat yleisim-

min 3 mm ja 8 mm välillä. (SFS EN 1993-1-9 2005, s. 110.) 

SFS-EN 1993-1-8 (2005, s. 110) mukaan puristettujen sauvojen tulee kuulua poikki-

leikkausluokkaan 1 tai 2.  

Seuraavassa taulukossa on esitetty vapaavälisen K- ja N-liitoksen pätevyysrajat, joiden 

täyttyessä liitos voidaan mitoittaa SFS-EN 1993-1-8 tavallisten lausekkeiden mukaises-

ti. Tällöin voitaisiin käyttää uuma- ja paarresauvoina sekä neliö- että suorakaideputkia. 
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TAULUKKO 5. Uuma- ja paarresauvojen liitosten pätevyysrajat 
(SFS-EN 1993-1-8 2005, s. 127). 

 

Edellä olevassa taulukossa olevien muuttujien selitteet ovat seuraavat: 

bi uumasauvan leveys  [mm] 
b0 paarteen leveys  [mm] 
t0 paarteen seinämänpaksuus  [mm] 
ti uumasauvan seinämänpaksuus [mm] 
h0 paarteen korkeus  [mm] 
hi uumasauvan korkeus  [mm] 
 uumasauvojen leveyksien keskiarvojen 

 suhde paarresauvan leveyteen. 

Muuttuja  lasketaan seuraavasti K- ja N-liitoksille: 

=
+ + +

4  
(40) 

(SFS-EN 1993-1-8 2005, s. 17). 

 lasketaan KT-liitoksille eli nollasauvoilla varustetuille K-liitoksille seuraavasti: 

=
+ + + + +

6  
(41). 

(SFS-EN 1993-1-8 2005, s. 17). 
 

Kun sekä uumasauva että paarresauva ovat pelkästään neliöputkiprofiileja, ja liitoksen 

geometria täyttää edellisen taulukon lisäksi myös seuraavan taulukon ehdot, tarkastetaan 

liitoksesta vain paarteen pinnan murtuminen. Näin voidaan toimia, sillä kyseiset päte-

vyysrajat täyttäessään liitoksen muut vauriomuodot eivät pääse koskaan muodostumaan 

määrääviksi. (SFS-EN 1993-1-8 2005, s. 127-128.) 
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TAULUKKO 6. Lisäehdot yksinkertaistetulle liitosten tarkastelulle 
(SFS-EN 1993-1-8 2005, s. 127). 

 

Edellä olevassa taulukossa: 

b1 1. uumasauvan leveys  [mm] 
b2 2. uumasauvan leveys  [mm]. 

Edellä mainitun perusteella paarresauvoiksi valitaan vain neliöputkiprofiileja, ja uuma-

sauvoiksi rasitetuimpiin kohtiin eli tukien alueelle valitaan myös vain neliöputkiprofiile-

ja. Geometria määritellään siten, että tässä luvussa esitettyjen molempien taulukoiden 

ehdot täyttyvät. Liitosten kestävyys tarkistetaan vain kyseisissä kohdissa. 

Pienemmän leikkausvoiman alueella eli tukien välissä voidaan käyttää uumasauvoina 

suorakaideprofiileja siten, että ensimmäisessä taulukossa esitetyt peruspätevyysrajat 

täyttyvät. Näiden liitosten kestävyyksiä ei tarkasteta, sillä ne oletetaan riittäväksi huo-

mattavasti pienemmän aksiaalivoiman ja saman tai lähes samanlaisen geometrian vuok-

si. 

6.3 Mitoitusehdot 

SFS-EN 1993-1-8 (2005, s. 112) mukaan paarteiden ja uumasauvojen kuormien mitoi-

tusarvojen täytyy olla pienemmät kuin SFS-EN 1993-1-1:n mukaisesti lasketut sauvojen 

kestävyydet, ja lisäksi uumasauvojen kuormien mitoitusarvojen täytyy olla pienemmät 

kuin liitosten kestävyydet, jotka määritetään SFS-EN 1993-1-8 mukaan. 

Seuraavassa yhtälössä on esitetty yksinkertaistetun tarkastelun mukainen hitsatun liitok-

sen mitoitusehto, jolloin liitoksen geometrian on oltava edellisessä luvussa kerrotun 

mukainen. Yksinkertaistetussa tarkastelussa jätetään huomioon ottamatta sellaiset mitoi-

tusehdot, jotka eivät pääse muodostumaan määrääviksi, ja tarkastetaan vain paarteen 

pinnan murtuminen. 
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, =
8.9 .

sin( )
+

2 /  
(42) 

missä Ni,Rd liitoksen kestävyys ilmaistuna uumasauvan 
aksiaalivoimakestävyytenä   [N] 

 b0/(2·t0) 
fy0 paarteen myötölujuus   [MPa] 

 t0 paarteen seinämänvahvuus   [mm] 
 i uumasauvan liitoskulma   [°] 

M5 rakenneputkien ristikkoliitosten osavarmuusluku. 
(SFS-EN 1993-1-8, s. 129.) 
 

Edellä olevassa yhtälössä muuttujalle kn käytetään arvoa 1.00, mikäli paarteessa on ve-

toa. Muuttuja kn määritetään seuraavasti, kun paarteessa on puristusta: 

= min(1 ; 1.3
0.4

) 
(43) 

(SFS-EN 1993-1-8, s. 129.) 

Tekijä n on paarteen jännityssuhde: 

= , /
 

(44) 

(SFS-EN 1993-1-8, s. 17.) 

Paarteen jännitys 0,Ed lasketaan seuraavasti: 

, = , + ,

,

(45) 

missä N0,Ed paarteen aksiaalivoiman mitoitusarvo  [N] 
 A0 paarteen poikkipinta-ala   [mm2] 
 M0,Ed paarteen taivutusmomentti                       [Nmm] 
 Wel,0 paarteen kimmoteorian mukainen taivutusvastus [mm3] 

(SFS-EN 1993-1-8, s. 112.) 
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7 MITOITUSTYÖKALU 

Tämän diplomityön tavoitteena oli toteuttaa asiakkaan tarpeiden mukainen, tiettyyn 

siltarakenteeseen perustuva mitoitustyökalu, jolla voidaan nopeasti mitoittaa sillan risti-

kot. Toteutustapaa tutkittiin ensin Mathcad-laskentaohjelmistoon tehtävänä, mutta pää-

dyttiin Microsoft Excel -taulukkolaskentapohjaiseen toteutukseen. Tässä luvussa kuva-

taan lyhyesti laskentatyökalun rakenne ja käyttö. Liitteenä on mitoitustyökalun suppea 

raporttituloste yksilohkoisesta sillasta, jossa näkyy käyttöliittymä ja oleelliset tulokset. 

Mitoituspohja koostuu yhdestä Excel-tiedostosta, jossa on seuraavat välilehdet: 

- Initial data 
- Loads 
- Wall 1 diagonals 
- Wall 2 diagonals 
- Roof diagonals 
- Floor diagonals 
- Chords 
- Loading diagrams 
- Profiles 

Lähtötietovälilehdellä (Initial data) määritellään lohkojen mitat, nurjahduspituuden ker-

toimet diagonaaleille ja paarteille, kuormien varmuus- ja yhdistelykertoimet, kestävyyk-

sien osavarmuuskertoimet, käytettävän teräksen lujuus ja kimmokerroin ja maanjäris-

tyksen pysty- ja vaakakiihtyvyyskertoimet. 

Kuormatietovälilehdellä (Loads) määritellään jokaiselle lohkolle, ja edelleen jokaiselle 

lohkon osuudelle jatkuvat symmetriset kuormat, jatkuvat epäkeskeiset kuormat sekä 

symmetriset pistekuormat. 

Kuormituskuvaajavälilehdellä (Loading diagrams) lasketaan globaalit leikkausvoima-

käyrät ja momenttikäyrät jokaisen kuormitustapauksen jokaiselle kuormalle erikseen 

lähtötietojen ja kuormatietojen perusteella. Laskenta suoritetaan jakamalla lohkojen 

osuudet useisiin pisteisiin, joissa V ja M lasketaan. L1 käyrät lasketaan 50 pisteessä ja 

L2 ja L3 20 pisteessä. Leikkausvoimakäyristä johdetaan seinässä 1, seinässä 2, katossa 

ja lattiassa vaikuttavat leikkausvoimakäyrät jokaiselle kuormitustapaukselle. Taivutus-

momenteista johdetaan kussakin paarteessa vaikuttava normaalivoimakäyrä jokaiselle 

kuormitustapaukselle. 
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Seinä-, katto-, ja lattiadiagonaalien mitoitusvälilehdillä määritetään lohkokohtaisesti, 

montako diagonaalisauvaa kullekin lohkon osuudelle tulee, sekä liitosten vapaavälit. 

Näistä lasketaan sauvojen liitoskulmat, systeemipituudet ja diagonaalien etenemät sillan 

suunnassa. Lisäksi voidaan antaa tiettyihin kuormitustapauksiin liittyviä paikallisia pis-

tekuormia, jotka aiheuttavat tietyn paikallisen taivutusmomentin. Systeemipituudet ker-

rotaan lähtötietolehdellä annetulla nurjahduspituuden kertoimella, jolloin saadaan nur-

jahduspituus. 

Sauvalukumäärän ja etenemän perusteella lasketaan sauvojen keskipisteiden x-mitat, 

joiden perusteella haetaan kunkin kuormitustapauksen aiheuttama leikkausvoima kuor-

mituskuvaajavälilehdeltä käyttäen lineaarista interpolaatiota. Tämä leikkausvoiman arvo 

jaetaan ( ):llä, jolloin saadaan sauvassa vaikuttava aksiaalivoima. Näistä voimista 

tehdään yhdistelyt. Lisäksi pistekuormista aiheutuvat taivutusmomentit yhdistellään. 

Diagonaalien laskennassa mitoitustyökalussa ei eritellä, onko aksiaalivoima puristusta 

vai vetoa, joten aksiaalivoima on aina puristusta. Tämä on laskentatyökalun teknisessä 

toteutuksessa tehty varmalla puolella oleva yksinkertaistus. 

Kullekin sauvalle on oma rivinsä, jossa on kyseisen x:n arvolla lasketut kuormitustiedot. 

Rivillä on myös ”Tietojen kelpoisuuden tarkastaminen” -Excel-komennolla toteutettu 

verhovalikko, josta haetaan haluttu profiili. Tällöin noudetaan poikkileikkaustiedot Pro-

files-välilehdeltä. Näiden tietojen perusteella lasketaan käyttöasteet taivutuksen ja puris-

tuksen alaiselle sauvalle. Valitun profiilin metripainon ja sauvan systeemipituuden pe-

rusteella lasketaan sauvan massa. 

Paarteiden laskenta tapahtuu samalla periaatteella kuin diagonaalien laskenta. Paarre-

sauvat mitoitetaan siis kullekin solmuvälille erikseen, mutta vain lohkon osuuksilla L1. 

Muilla osuuksilla käytetään samaa profiilia kuin L1-osuuden päissä eli tukien kohdassa, 

missä käytännössä vaikuttaa myös L2:n ja L3:n määräävät kuormat. L2- ja L3-

osuuksille ei ole tarkoituksenmukaista mitoittaa erikokoista profiilia. Kullekin paarre-

sauvalle poimitaan normaalivoiman lisäksi leikkausvoima samasta x:n pisteestä, joka 

jaetaan ( ):llä. Tämä arvo kuvaa yhden diagonaalin aiheuttamaa vaakasuuntaista 

voimakomponenttia. Kyseinen voima kerrotaan siis kahdella, jolloin saadaan kahden 

diagonaalin aiheuttama vaakasuuntainen voima ja se edelleen liitoksen epäkeskisyydel-

lä, jolloin saadaan epäkeskisyysmomentti.  
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8 CASE: 2-LOHKOISEN AVOSILLAN MITOITUS 

Tässä luvussa käsitellään kuvitteellisen avosillan mitoitusta, joka on tehty tämän diplo-

mityön aikana laaditulla mitoitustyökalulla ja sekä Autodesk Robot Structural Analysis 

Professional 2013 -ohjelmistolla. 

Tarkasteltavaksi tapaukseksi on otettu avosilta, jossa on erillinen hoitotasokäytävä, kaa-

pelihylly katolla, ja siihen vaikuttaa lisäksi maanjäristyskuorma. Tällä on pyritty saa-

maan mahdollisimman monta erilaista määräävää kuormitusyhdistelyä. 

8.1 Mitat ja kuormat 

Seuraavissa kuvissa on esitetty tutkittavan sillan lohkojen mitat ja ristikoinnit sekä 

poikkileikkaustiedot. Nivelpiste on seuraavaan kuvaan merkattu ympyröillä. 

 
KUVA 47. Esimerkkisillan lohkojen mitat. 

 
KUVA 48. Esimerkkisillan poikkileikkauksen mitat. 
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Vertailulaskelmat on tehty käyttäen sauvojen profiileina seuraavia pelkän puristuksen 

perusteella poikkileikkausluokkaan 1 kuuluvia neliöputkipalkkeja, joiden lujuus on 

S355: 

- kaikki paarteet  RHS 90x4 

- seinän 1 diagonaalit RHS 60x3 
- seinän 2 diagonaalit RHS 60x3 

- kattodiagonaalit  RHS 50x3 
- lattiadiagonaalit  RHS 50x3 

Seuraavassa kuvassa on kaappaus mitoitustyökalun lähtötietovälilehdeltä, jossa on mää-

ritelty varmuus- ja yhdistelykertoimet, maanjäristyskuorman kiihtyvyyskertoimet, mate-

riaalitiedot sekä sauvojen nurjahduspituuden kertoimet. 

 
KUVA 49. Esimerkkilaskennan lähtötietoja. 

Liitosten epäkeskeisyydet on laskettu yhtälön 24 (s. 51) mukaisesti käyttäen vapaavälin 

arvona g = 20 mm. Liitosten epäkeskeisyytenä lohkossa 1 on käytetty seinädiagonaaleil-

la arvoa 36 mm, kattodiagonaaleilla arvoa 18 mm ja lattiadiagonaaleilla arvoa -5 mm. 

Lohkossa 2 on erisuuruiset liitoskulmat, joten siinä on käytetty seinädiagonaaleilla ar-

voa 41 mm, kattodiagonaaleilla arvoa 2 mm ja lattiadiagonaaleilla arvoa -4 mm. 

Buckling length factor of diagonals 0.90
Buckling length factor of chords 0.90
Yield strength f y  = 355 MPa
Modulus of Elasticity E = 210 GPa

Height of equipment rack on roof HR  = 0.55 m

Earthquake, vertical acceleration factor 0.40 g
Earthquake, horizontal acceleration factor 0.40 g

Load combination factors, 0,i: Partial safety factors, i:
Imposed Snow Wind M0 M1 G Q EQ

0.70 0.70 0.60 1.00 1.00 1.35 1.50 1.00

Effective seismic mass factors & load combination factors in seismic combinations, eq,i:
Imposed  Imposed eccentric Snow     Snow eccentric

1.00 0.20 0.20 0.20
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Esimerkkisiltaan vaikuttaa seuraavan kuvan mukaiset pysyvät viivakuormat (Pe). 

 
KUVA 50. Pysyvät viivakuormat esimerkkisillassa. 

Pysyvien viivakuormien arvot ovat seuraavat: 

- teräsrakenne 0.8 kN/m 

- pellitys 0.5 kN/m 

- hihnakuljetin 0.8 kN/m 

- hoitokäytävä 0.5 kN/m, epäkeskeisyys 1.155 m 

- kaapelihylly 0.8 kN/m, epäkeskeisyys -0.6 m. 

Pysyvien kuormien kuormitustapauksiin (Pe) sisältyvät myös seuraavat pistekuormat 

(ks. seuraava kuva), jotka jakautuvat tasan molemmille seinille: 

-  hihnakuljettimen kiristyspaino 20 kN 

- hihnakuljettimen vetopää 15 kN. 

 
KUVA 51. Pysyvät pistekuormat. 
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Symmetrisesti jakautuneet hyötykuormat (Im) ovat seuraavat: 
 

- viivakuorma kuljetettavasta materiaalista 0.8 kN/m 

- pistekuorma vetopäässä olevasta materiaalista 3 kN. 

 
KUVA 52. Jatkuva hyötykuorma. 

 
KUVA 53. Pistemäinen hyötykuorma. 

Siltaan vaikuttaa seuraava epäkeskeinen hyötykuorma (Im.ecc): 

- viivakuorma hoitotason hyötykuormasta 1.2 kN/m, epäkeskeisyys 1.155 m. 

 
KUVA 54. Epäkeskeinen hyötykuorma hoitotasokäytävällä. 
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Symmetrisesti jakautunut globaali lumikuorma (Sn) on seuraava: 
 

- viivakuorma 2.1 kN/m. 

 
KUVA 55. Symmetrisen lumikuorman jakautuminen katolla. 

Kuten edellä olevasta kuvasta havaitaan, lumikuorma aiheuttaa kattodiagonaaleihin pis-

temäisen paikallisen kuorman ja lisäksi kattopaarteisiin paikallisen viivakuorman. Kat-

todiagonaalien paikallisen pistekuorman arvo on 1 kN ja suhteellinen sijainti 0.5. Pai-

kallinen pistekuorma ei vaikuta globaaleihin voimiin, vaan on tarkentava kuorma, joka 

aiheuttaa kyseisiin sauvoihin taivutusmomenttia. Kattopaarteiden paikallisen viiva-

kuorman arvo on 0.525 kN/m. 

Epäkeskeinen lumikuorma (Sn.ecc): 

- viivakuorma 2.1 kN/m, epäkeskeisyys 1.155 m. 

 
KUVA 56. Epäkeskeinen lumikuorma hoitotasokäytävällä. 
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Tuulikuorman (Wi) globaali kokonaisarvo on:  

- viivakuorma 3 kN/m. 

 
KUVA 57. Tuulikuorma. 

Tuulikuorman oletetaan jakautuvan siten, että kattoristikko kantaa suuremman osuuden 

kuin lattia johtuen katolla olevasta kaapelihyllystä. Tuulikuorma aiheuttaa pellityksen 

kautta kyseessä olevan seinän paarteisiin paikallisen viivakuorman, jonka on arvona on 

käytetty 1.1 kN/m. 

Pystysuuntainen maanjäristyskuorma (EQv) ja epäsymmetrinen pystysuuntainen maan-

järistyskuorma (EQv.ecc) lasketaan edellä mainituista kuormista luvussa 4.1.6 kerrotun 

mukaisesti. Pystysuuntaisena kiihtyvyytenä on käytetty arvoa 0.4 g. 

Vaakasuuntainen maanjäristyskuorma (EQh) määritetään myös luvussa 4.1.6 kerrotun 

mukaisesti, mutta lisäksi se aiheuttaa paikallisen pistekuorman seinädiagonaaleihin. 

Pistekuorman arvona on käytetty arvoa 0.5 kN ja suhteellisena sijaintina arvoa 0.5. 

 
KUVA 58. Vaakasuuntainen maanjäristys aiheuttaa pistekuormat seinädiagonaaleihin. 
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8.2 Autodesk Robot -FEM-malli 

Vertailulaskelma on tehty Autodesk Robot -FEM-ohjelmistolla. Tässä luvussa käydään 

läpi laskentamalli ja siihen liittyvät erityispiirteet kuvin ja lyhyin selostuksin. 

Ristikkosauvojen (paarteet, seinät, katto, lattia) materiaalina on käytetty S355 terästä, 

jonka tiheys on 7850 kg/m3. Muiden sauvojen materiaalina on käytetty nollatiheyksistä 

terästä, jotta mallin omamassa vastaa laskentatyökalussa käytettyä omamassaa. 

 
KUVA 59. Koko sillan palkkielementtimalli poikkileikkaukset pursotettuna. 

 
KUVA 60. Koko sillan palkkielementtimalli ilman poikkileikkauspursotusta. 
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Tukien ja siltalohkojen päädyissä käytetään tuulikehiä, joilla pyritään jäykistämään sil-

lan poikkileikkaus vinoutumista vastaan (ks. seuraava kuva).  

 
KUVA 61. Tuulikehä sillan päädyssä. 

Hihnakuljettimesta johtuvat kuormat viedään siltaan viivakuormina kuljetinjuoksujen 

kautta. 

 
KUVA 62. Hihnakuljettimen juoksu. 

  



85 

Osa lumikuormasta johdetaan kattodiagonaaliin kattopellityksen kiinnitysjuoksun kaut-

ta. 

 
KUVA 63. Kattopellityksen kiinnitysjuoksu. 

 
KUVA 64. Lattian rakenne. 
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Sillan tukiehdot on määritelty siten, että ensimmäisen jalan kohdassa on kiinteä tuki ja 

muut tuet sallivat pituussuuntaiset siirtymät. Robot-malliin tämä on toteutettu siten, että 

seuraavan kuvan tuki 1 on niveltuki, jossa kaikki translaatiot on estetty. Tuet 2 ja 3 es-

tävät  Y-  ja  Z-suuntaiset  translaatiot.  Tuet  4,  5  ja  6  ovat  rullatukia,  joissa  vain  Z-

translaatio on rajoitettu. 

  
KUVA 65. Rakenteen tukiehdot. 

Siltalohkojen liitosta käsitellään laskentatyökalussa nivelliitoksena sekä pysty- että vaa-

kasuuntaisten kuormitusten laskennassa. Robot-malliin nivelliitos on toteutettu seuraa-

vien kuvien mukaisesti. 

 
KUVA 66. Siltalohkojen nivelliitos. 
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KUVA 67. Siltalohkojen nivelliitos. 

Edellä oleviin kuviin viitaten siltalohkojen paarteiden välille on mallinnettu jokaiseen 

kohtaan kaksi vaaleanvihreällä värillä korostettua 20 mm x 120 mm -lattatankoele-

menttiä. Lattatankoelementteihin on laitettu seuraavat vapautukset (ks. yllä oleva kuva): 

1. pitkittäissuuntainen translaatio ja rotaatiot vapautettu 

2. rotaatiot vapautettu. 

Vapautusehto 2 vastaa siis sillan niveltappiliitosta ja vapautusehto 1 kiinnitystä, joka 

siirtää vain globaalit leikkausvoimat, mutta ei paarteiden normaalivoimana ilmenevää 

globaalia taivutusmomenttia. 
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Sauvojen liitosten epäkeskeisyydet on otettu huomioon seuraavan kuvan mukaisesti. 

Kuvassa vihreät sauvat ovat kattodiagonaaleja ja siniset ovat seinädiagonaaleja. 

 
KUVA 68. Liitosten epäkeskeisyys. 

8.3 Tulosten vertailu 

Tässä luvussa verrataan mitoitustyökalulla saatuja tuloksia Autodesk Robot-

laskentaohjelmiston tuloksiin ja pohditaan mahdollisia eroavaisuuksia. Raskaimmin 

kuormitettujen diagonaalien, paarteiden sekä kyseisten sauvojen liitosten tarkasteluun 

kiinnitetään eniten huomiota. 

8.3.1 Sauvat 

Mitoitustyökalulla saatujen olennaisimpien tulosten ja Autodesk Robot -ohjelmistolla 

laskettujen tulosten vertailemiseksi on laadittu taulukot. Vertailtaviksi arvoiksi on otettu 

sauvojen korkeimmat käyttöasteet U, mitoittava aksiaalivoima NEd sekä mitoittava 

kuormitusyhdistely. Positiivinen NEd:n arvo kuvaa puristusta, negatiivinen arvo vetoa. 

Mitoitustyökalusta käytetään taulukoissa nimitystä Excel ja Autodesk Robot-

ohjelmistosta nimitystä Robot.  
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Ensimmäisenä tutkitaan seinän 1 diagonaaleja. Molempien seinien diagonaaleille on 

käytetty seuraavaa numerointia. 

 
KUVA 69. Seinädiagonaalien numerointi. 

Mitoitustyökalulla lasketut kaikkien diagonaalien normaalivoimat ovat puristusta, ja 

siksi positiivisia. Seuraavassa taulukossa on seinän 1 diagonaalien tulosten vertailu.  

TAULUKKO 7. Seinän 1 diagonaalien tulosten vertailu. 

 

U NEd  Määräävä yhdistely
Sauva nro Excel Robot Ex/Ro % Excel Robot Ex/Ro % Excel Robot

1 0.054 0.030 180 % 1 kN -7 kN -21 % LC13 LC3 
2 0.074 0.090 83 % 4 kN 10 kN 43 % LC13 LC5 
3 0.101 0.060 169 % 15 kN -15 kN -97 % LC5 LC5 
4 0.141 0.160 88 % 20 kN 17 kN 120 % LC5 LC5 
5 0.338 0.340 99 % 46 kN 43 kN 107 % LC5 LC5 
6 0.275 0.170 162 % 37 kN -41 kN -91 % LC5 LC5 
7 0.099 0.130 76 % 13 kN 15 kN 89 % LC5 LC5 
8 0.056 0.050 112 % 1 kN -11 kN -12 % LC13 LC1 
9 0.068 0.020 341 % 3 kN -5 kN -58 % LC13 LC10

10 0.100 0.080 126 % 7 kN 7 kN 102 % LC13 LC15
11 0.153 0.080 192 % 21 kN -19 kN -110 % LC5 LC6 
12 0.216 0.190 114 % 29 kN 24 kN 123 % LC5 LC6 
13 0.279 0.150 186 % 38 kN -35 kN -109 % LC5 LC6 
14 0.342 0.320 107 % 47 kN 41 kN 114 % LC5 LC6 
15 0.405 0.210 193 % 55 kN -48 kN -115 % LC5 LC6 
16 0.468 0.410 114 % 64 kN 51 kN 125 % LC5 LC6 
17 0.480 0.450 107 % 67 kN 54 kN 124 % LC5 LC5 
18 0.427 0.230 186 % 60 kN -54 kN -110 % LC5 LC5 
19 0.374 0.370 101 % 52 kN 48 kN 109 % LC5 LC5 
20 0.321 0.180 178 % 45 kN -43 kN -104 % LC5 LC5 
21 0.270 0.250 108 % 37 kN 31 kN 121 % LC5 LC6 
22 0.214 0.120 178 % 30 kN -29 kN -102 % LC5 LC6 
23 0.157 0.150 105 % 22 kN 19 kN 115 % LC5 LC6 
24 0.101 0.060 168 % 14 kN -15 kN -93 % LC5 LC6 
25 0.060 0.040 150 % 2 kN 6 kN 33 % LC13 LC10
26 0.059 0.050 119 % 2 kN 6 kN 32 % LC15 LC3 
27 0.088 0.070 126 % 6 kN -16 kN -36 % LC13 LC1 
28 0.124 0.150 83 % 17 kN 20 kN 86 % LC5 LC5 
29 0.181 0.130 139 % 25 kN -30 kN -83 % LC5 LC5 
30 0.237 0.270 88 % 33 kN 35 kN 94 % LC5 LC5 
31 0.293 0.190 154 % 41 kN -43 kN -94 % LC5 LC5 
32 0.350 0.360 97 % 48 kN 45 kN 108 % LC5 LC5 
33 0.244 0.260 94 % 35 kN 31 kN 112 % LC5 LC5 
34 0.202 0.130 155 % 29 kN -30 kN -96 % LC1 LC1 
35 0.078 0.100 78 % 5 kN 13 kN 36 % LC13 LC3 
36 0.055 0.040 139 % 2 kN -10 kN -16 % LC13 LC3 
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Edellä olevasta taulukosta voidaan todeta, että mitoitustyökalulla määritetyt seinän 1 

diagonaalien käyttöasteet ovat jokseenkin samansuuruisia Robot-laskennan kanssa. Sel-

västi havaittava piirre on, että mitoitustyökalun käyttöasteet ovat pääsääntöisesti korke-

ampia. Tämä johtuu ainakin siitä, että mitoitustyökalu laskee kaikki diagonaalit puristet-

tuina sauvoina. Tukien kohdalla, missä vaikuttaa suurimmat kuormat, käyttöasteet ovat 

kaikkein lähimpänä toisiaan. 

Määräävät kuormitusyhdistelyt ovat pääsääntöisesti samoja. Erot johtuvat ainakin siitä, 

kumpaan suuntaan tuulikuorma vaikuttaa. 

Vähiten kuormitetuilla sauvoilla käyttöasteet ovat matalia ja tulosten suhteelliset erot 

voivat olla suuria. 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty seinän 2 diagonaalien tulosten vertailu. 

TAULUKKO 8. Seinän 2 diagonaalien tulosten vertailu. 

 

Seinän 2 diagonaalien tulosten vastaavuus ei ole yhtä hyvä kuin seinässä 1. Tämä voi 

johtua ainakin siitä, että epäkeskeinen kuormitus hoitotasokäytävällä keventää seinän 2 

kuormitusta. Täten seinän 2 mitoituksen määrää eri yhdistelyt kuin seinän 1. Seinän 2 

sauvojen määräävä yhdistely on mitoitustyökalun mukaan pääasiassa LC15 eli maanjä-

ristyskuorma, kun taas Robotin mukaan muut erilaiset yhdistelyt tulevat määrääviksi. 

Tämä saattaa johtua ainakin siitä, että Robot-mallissa vaakasuuntainen maanjäristys-

kuorma ei aiheuta yhtä suurta paikallista taivutusmomenttia diagonaaleihin kuin lasken-

tatyökalun kuormien määräämisessä on oletettu. Tulosten eroavaisuutta selittää toden-

U NEd  Määräävä yhdistely
Sauva nro Excel Robot Ex/Ro % Excel Robot Ex/Ro % Excel Robot

1 0.052 0.030 172 % 1 kN 2 kN 57 % LC15 LC3 
2 0.067 0.060 112 % 3 kN 8 kN 42 % LC15 LC10
3 0.083 0.040 209 % 6 kN -9 kN -62 % LC15 LC10
4 0.099 0.100 99 % 8 kN 12 kN 65 % LC15 LC10
5 0.247 0.240 103 % 26 kN 31 kN 85 % LC15 LC12
6 0.222 0.110 202 % 23 kN -26 kN -89 % LC15 LC12
7 0.075 0.070 108 % 4 kN 8 kN 48 % LC15 LC12
8 0.050 0.050 101 % 1 kN 6 kN 10 % LC15 LC3 
9 0.067 0.030 222 % 3 kN -7 kN -39 % LC15 LC1 

10 0.092 0.110 83 % 6 kN 14 kN 43 % LC15 LC5 
11 0.117 0.060 195 % 9 kN -14 kN -67 % LC15 LC5 
12 0.142 0.170 83 % 13 kN 21 kN 60 % LC15 LC5 
13 0.167 0.090 185 % 16 kN -21 kN -76 % LC15 LC5 
14 0.192 0.230 83 % 19 kN 29 kN 66 % LC15 LC5 
15 0.217 0.120 181 % 22 kN -29 kN -78 % LC15 LC11
16 0.246 0.270 91 % 34 kN 33 kN 102 % LC11 LC5 
17 0.239 0.310 77 % 33 kN 37 kN 90 % LC11 LC6 
18 0.212 0.140 151 % 30 kN -33 kN -90 % LC11 LC6 
19 0.185 0.250 74 % 26 kN 33 kN 78 % LC11 LC6 
20 0.163 0.110 148 % 16 kN -26 kN -61 % LC15 LC6 
21 0.143 0.170 84 % 13 kN 21 kN 62 % LC15 LC11
22 0.121 0.070 172 % 10 kN -16 kN -63 % LC15 LC11
23 0.098 0.110 89 % 7 kN 15 kN 47 % LC15 LC3 
24 0.076 0.040 190 % 4 kN -9 kN -46 % LC15 LC3 
25 0.054 0.060 89 % 1 kN 8 kN 14 % LC15 LC3 
26 0.059 0.050 119 % 2 kN 7 kN 27 % LC13 LC10
27 0.082 0.040 204 % 5 kN -9 kN -54 % LC15 LC10
28 0.104 0.110 95 % 8 kN 14 kN 56 % LC15 LC10
29 0.127 0.070 181 % 11 kN -16 kN -68 % LC15 LC10
30 0.149 0.170 88 % 14 kN 22 kN 63 % LC15 LC12
31 0.171 0.100 171 % 17 kN -24 kN -70 % LC15 LC12
32 0.194 0.220 88 % 20 kN 28 kN 71 % LC15 LC12
33 0.204 0.210 97 % 22 kN 27 kN 82 % LC15 LC10
34 0.187 0.100 187 % 20 kN -24 kN -82 % LC15 LC10
35 0.070 0.080 88 % 4 kN 10 kN 37 % LC15 LC10
36 0.053 0.040 132 % 1 kN 4 kN 31 % LC15 LC3 
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näköisesti myös se, että FEM-laskenta käsittelee globaalin väännön oikeammin kuin 

mitoitustyökalu. 

Kattodiagonaalien numeroinnissa käytetään seuraavan kuvan mukaista järjestystä. 

  
KUVA 70. Kattodiagonaalien numerointi. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty kattodiagonaalien tulosten vertailu. 

TAULUKKO 9. Kattodiagonaalien tulosten vertailu. 

 

U NEd  Määräävä yhdistely
Sauva nro Excel Robot Ex/Ro % Excel Robot Ex/Ro % Excel Robot

1 0.179 0.050 359 % 1 kN 2 kN 33 % LC11 LC5 
2 0.193 0.100 193 % 2 kN 1 kN 194 % LC11 LC11
3 0.206 0.120 172 % 3 kN 3 kN 107 % LC11 LC6 
4 0.219 0.090 243 % 5 kN 6 kN 75 % LC11 LC9 
5 0.269 0.220 122 % 7 kN 17 kN 43 % LC11 LC3 
6 0.247 0.240 103 % 5 kN 13 kN 41 % LC11 LC10
7 0.225 0.270 83 % 3 kN 8 kN 43 % LC11 LC5 
8 0.203 0.230 88 % 2 kN 4 kN 39 % LC11 LC12
9 0.190 0.230 83 % 0 kN 4 kN 10 % LC11 LC5 

10 0.212 0.190 112 % 2 kN 1 kN 231 % LC11 LC12
11 0.234 0.210 111 % 4 kN 2 kN 212 % LC11 LC6 
12 0.256 0.230 111 % 6 kN 4 kN 154 % LC11 LC11
13 0.278 0.250 111 % 8 kN 6 kN 135 % LC11 LC6 
14 0.313 0.270 116 % 17 kN 12 kN 139 % LC9 LC3 
15 0.348 0.260 134 % 20 kN 14 kN 142 % LC9 LC4 
16 0.383 0.210 182 % 23 kN 15 kN 154 % LC9 LC3 
17 0.395 0.210 188 % 26 kN 16 kN 160 % LC9 LC3 
18 0.366 0.210 175 % 23 kN 12 kN 190 % LC9 LC10
19 0.338 0.230 147 % 20 kN 12 kN 167 % LC9 LC3 
20 0.309 0.120 257 % 17 kN 7 kN 248 % LC9 LC10
21 0.284 0.160 177 % 15 kN 13 kN 112 % LC9 LC9 
22 0.260 0.210 124 % 7 kN 7 kN 100 % LC11 LC6 
23 0.241 0.210 115 % 5 kN 5 kN 106 % LC11 LC11
24 0.221 0.210 105 % 4 kN 4 kN 88 % LC11 LC6 
25 0.202 0.170 119 % 2 kN 2 kN 90 % LC11 LC11
26 0.183 0.190 96 % 0 kN 3 kN 2 % LC11 LC5 
27 0.201 0.190 106 % 2 kN 3 kN 56 % LC11 LC12
28 0.220 0.240 92 % 3 kN 7 kN 49 % LC11 LC5 
29 0.240 0.230 104 % 5 kN 6 kN 86 % LC11 LC12
30 0.259 0.290 89 % 7 kN 15 kN 46 % LC11 LC3 
31 0.282 0.250 113 % 14 kN 15 kN 96 % LC9 LC10
32 0.313 0.240 130 % 17 kN 19 kN 91 % LC9 LC3 
33 0.227 0.080 283 % 5 kN 5 kN 98 % LC11 LC9 
34 0.212 0.120 177 % 4 kN 2 kN 176 % LC11 LC6 
35 0.197 0.100 197 % 2 kN 1 kN 212 % LC11 LC11
36 0.182 0.070 261 % 1 kN 3 kN 24 % LC11 LC5 
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Kattodiagonaalien laskennassa tukien välissä käyttöasteet vastaavat toisiaan noin 20 

prosenttiyksikön sisällä, mutta tukien kohdassa mitoitustyökalu antaa paljon suuremmat 

voimat ja käyttöasteet. Tämä johtuu ainakin siitä, että mitoitustyökalussa tuulikuorman 

oletetaan jakautuvan tasan katolle ja lattialle, mikäli kaapelihyllyn vaikutusta ei oteta 

huomioon. Todellisuudessa näin ei kuitenkaan ole, sillä silta on tuulikuorman vaikutta-

essa kuin epäkeskeisesti tuettu palkki, jossa epäkeskisyys johtuu sillan pelkän alaosan 

tukemisesta. Sillan poikkileikkaus ei ole täysin jäykkä, joten se pyrkii vinoutumaan tuu-

likuorman vaikutuksesta. Tämän vuoksi lattiadiagonaaleihin kohdistuu tukien kohdalla 

suurempi osuus tuulikuormasta kuin kattoon. Tuulikehillä pyritään jäykistämään sillan 

poikkileikkausta vinouttavia kuormia vastaan, mutta niitä ei voida tehdä täysin jäykiksi, 

sillä silloin sillan läpi kulkeminen estyisi. Voidaan olettaa, että tästä syystä myös mää-

räävät kuormitusyhdistelyt ovat hyvin erilaiset. Seuraavassa kuvassa on esitetty poikit-

taiskuormasta vinoutunut poikkileikkaus ja täysin jäykkä, vinoutumaton poikkileikkaus. 

 
KUVA 71. Vinoutunut ja täysin jäykkä poikkileikkaus. 

Kuten luvussa 2.1 todettiin, tuulikuorma sekä hoitokäytävän epäkeskeiset kuormat aihe-

uttavat globaalin vääntömomentin, joka aiheuttaa samansuuntaisiin ristikoihin (seinä 

1/seinä 2 ja katto/lattia) vastakkaissuuntaiset lisäkuormitukset. Tätä ei ole otettu huomi-

oon katto- ja lattiadiagonaalien kuormien määrityksessä, mikä osaltaan aiheuttanee 

eroavaisuutta tuloksissa. 

Lattiadiagonaalit on numeroitu seuraavan kuvan mukaisesti. 

 
KUVA 72. Lattiadiagonaalien numerointi. 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty lattiadiagonaalien tulosten vertailu. 

TAULUKKO 10. Lattiadiagonaalien tulosten vertailu. 

 

Lattiadiagonaalien käyttöasteiden vertailusta voidaan havaita sama asia, mikä todettiin 

kattodiagonaalien tulosten tarkastelussa. Vaakasuuntaiset kuormat eivät siis jakaudu 

tasaisessa suhteessa katto- ja lattiaristikoille, ja globaali vääntömomentti joko kasvattaa 

tai keventää sauvavoimia. 

Kun katon diagonaalien mitoitustyökalulla lasketut käyttöasteet nousivat suuremmiksi 

kuin Robotin käyttöasteet, niin lattiadiagonaalien käyttöasteet jäävät taas liian pieniksi 

mitoitustyökalulla laskettuna. 

Kuten kattodiagonaalien tarkastelussa todettiin, määräävät kuormitusyhdistelyt saattavat 

muuttua, kun kuormat eivät jakaudu oletetulla tavalla.  

Paarteet on mallinnettu kokonaisina Robot-malliin ja ne on numeroitu seuraavan kuvan 

mukaisesti. 

U NEd  Määräävä yhdistely
Sauva nro Excel Robot Ex/Ro % Excel Robot Ex/Ro % Excel Robot

1 0.015 0.050 30 % 1 kN 4 kN 33 % LC9 LC10
2 0.045 0.100 45 % 4 kN 8 kN 48 % LC9 LC3 
3 0.157 0.230 68 % 11 kN 14 kN 75 % LC15 LC16
4 0.042 0.070 60 % 3 kN 4 kN 70 % LC9 LC4 
5 0.028 0.040 70 % 2 kN 2 kN 94 % LC15 LC15
6 0.087 0.120 72 % 6 kN 8 kN 72 % LC9 LC3 
7 0.151 0.190 79 % 10 kN 12 kN 84 % LC9 LC10
8 0.215 0.280 77 % 14 kN 18 kN 80 % LC9 LC3 
9 0.209 0.350 60 % 16 kN 26 kN 60 % LC9 LC9 

10 0.162 0.330 49 % 12 kN 24 kN 50 % LC9 LC4 
11 0.120 0.110 109 % 9 kN 7 kN 123 % LC9 LC3 
12 0.067 0.040 167 % 5 kN 2 kN 239 % LC9 LC10
13 0.014 0.050 28 % 1 kN 3 kN 33 % LC9 LC4 
14 0.039 0.090 43 % 3 kN 6 kN 46 % LC9 LC9 
15 0.092 0.180 51 % 7 kN 12 kN 55 % LC9 LC4 
16 0.145 0.210 69 % 10 kN 14 kN 74 % LC9 LC9 
17 0.098 0.170 58 % 8 kN 13 kN 62 % LC15 LC14
18 0.018 0.080 22 % 1 kN 6 kN 24 % LC9 LC10
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KUVA 73. Paarteiden numerointi. 

Molemmilla mitoitustavoilla päädyttiin paarteiden laskennassa siihen, että kaikkien 

paarteiden suurimmat kuormitukset ovat tukien kohdassa. Pidemmillä jänneväleillä glo-

baalit kenttämomentit olisivat saattaneet tulla määrääviksi joillain paarteilla, mutta nyt 

tukien globaalit momentit ovat suuremmat. Seuraavassa taulukossa on esitetty paartei-

den tulosten vertailu. 

TAULUKKO 11. Paarteiden tulosten vertailu. 

 

Paarteiden käyttöasteiden laskentatulosten vertailut ovat -15…+50 prosenttiyksikön 

vaihteluvälin sisällä ja mitoittavien normaalivoimien suunnat ovat samat. Positiivinen 

arvo on puristus ja negatiivinen veto. Yllä olevan taulukon tulosten vertailun perusteella 

näyttäisi siltä, että mitoitustyökalu johtaa paarteiden mitoituksessa hieman konservatii-

visiin tuloksiin. 

8.3.2 Liitokset 

Mitoitustyökalun kestävyyksien laskenta perustuu ensimmäisessä versiossa SFS-EN 

1993-1-1 mukaiseen puristetun ja taivutetun sauvan tarkasteluun, ja liitosten kestävyy-

det on tarkoitus sisällyttää myöhempään versioon. Tutkitusta esimerkkisillasta kuitenkin 

U NEd  Määräävä yhdistely
Sauva nro Excel Robot Ex/Ro % Excel Robot Ex/Ro % Excel Robot

142 0.287 0.250 115 % 65 kN 69 kN 94 % LC9 LC4
143 0.178 0.190 94 % 22 kN 30 kN 73 % LC3 LC12
175 0.346 0.230 150 % -87 kN -34 kN 256 % LC10 LC6
176 0.234 0.180 130 % -26 kN -16 kN 163 % LC4 LC12
299 0.495 0.360 137 % -129 kN -50 kN 258 % LC3 LC5
300 0.304 0.290 105 % -36 kN -20 kN 180 % LC3 LC5
301 0.501 0.370 135 % 113 kN 87 kN 130 % LC6 LC5
302 0.273 0.320 85 % 33 kN 43 kN 77 % LC6 LC5
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tarkastetaan myös liitosten kestävyys mitoitustyökalun tietojen perusteella sekä Auto-

desk Robot -ohjelmistolla.  

Liitosten kestävyyden tarkastus toteutetaan siten, että etsitään mitoitustyökalun mukaan 

suurimman normaalivoiman kuormittama seinädiagonaali, kattodiagonaali ja lattiadia-

gonaali. Näiden kolmen diagonaalisauvan ja paarteiden välisille liitoksille lasketaan 

suurimmat sallitut uumasauvan normaalivoimat SFS-EN 1993-1-8 mukaan, siten kuin 

luvussa 6.3 on selostettu. Laskettua suurinta sallittua voimaa verrataan kyseisessä uu-

masauvassa vaikuttavaan normaalivoimaan, jolloin saadaan käyttöaste. 

Autodesk Robot Structural Analysis -ohjelmistossa on sisäänrakennettuna SFS-EN 

1993-1-8 mukainen rakenneputkien liitosten mitoitus, jolla tehdään vertailulaskelmat 

käyttöasteista. Laskelmat tehdään samoille sauvoille, jotka lasketaan käsin, mutta käyt-

täen Robot-mallin kuormia. 

Ensin tarkastetaan SFS-EN 1993-1-8 mukaiset liitosten mitoituksen voimassaoloehdot, 

jotka on esitetty luvussa 6.2. Uumasauvoille bi = hi = 50 mm tai 60 mm ja ti = 3 mm. 

Paarteille b0 = h0 = 90 mm ja t0 = 4 mm. Tarkastetaan ehdot: 

=
50 mm
90 mm = 0.56 0.35

(46) 

 

= 0.56 0.1 + 0.01 = 0.1 + 0.01
90 mm
4 mm = 0.325

(47) 

 

=
60 mm
90 mm = 0.67 0.35

(48) 

 

= 0.67 0.1 + 0.01 = 0.1 + 0.01
90 mm
4 mm = 0.325

(49) 

 

= =
50 mm
3 mm = 16.7 35  

(50) 

= =
60 mm
3 mm = 20 35  

(51) 
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= =
90 mm
4 mm = 22.5 35  

(52) 

0.5 = = = 1 2  

(53) 

g
=

20 mm
90 mm = 0.22 0.5 1 = 0.22  

(54) 

g
=

20 mm
90 mm = 0.22 1.5 1 = 0.66  

(55) 

g = 20 mm + = 3 mm + 3 mm = 6 mm  
(56) 

g
= 0.22 0.5 1 = 0.17  

(57) 

g
= 0.22 1.5 1 = 0.50  

(58) 

Tarkastetaan vielä lisäehdot yksinkertaistetun liitoksen kestävyyden laskentaa varten.  

0.6
+

2 =
50 mm + 50 mm

2 50 mm = 1 1.3  

(59) 

0.6
+

2 =
60 mm + 60 mm

2 60 mm = 1 1.3  

(60) 

=
90 mm
4 mm = 22.5 15  

(61) 

Tarkistetaan ensin raskaimmin kuormitettu RHS 60x3 seinädiagonaali, joka on sauva 

numero 17 seinässä 1. Mitoitustyökalun laskennan mukaan sen käyttöaste yhdistelyllä 
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LC5 on 0.48 ja normaalivoima 67 kN. Sauva liittyy paarteisiin 299 ja 301, joista sauva 

301 on suuremman rasituksen alaisena. Mitoitustyökalun tulosten perusteella sen käyt-

töaste yhdistelyllä LC5 on 0.428 ja aksiaalivoima on 88 kN puristusta. Mitoitustyökalul-

la laskettuna kyseisen paarteen ristikon tasossa vaikuttavaksi taivutusmomentiksi yhdis-

telyllä LC5 on saatu My.Ed = 2.3 kNm. 

Lasketaan paarteen jännitys: 

, = , + ,

,
=

88 10 N
1340 mm +

2.3 10 Nmm
35980 mm = 130 MPa

(62). 

 

Paarteen jännityssuhde on: 

= , /
=

130 MPa/355 MPa
1.00 = 0.365 

(63). 

Lasketaan tekijä kn puristetulle sauvalle: 

= min 1 ; 1.3
0.4

= min 1 ; 1.3
0.4 0.365

60 mm
90 mm

= 1.00 
(64). 

Lasketaan liitoksen kestävyys uumasauvan suurimpana sallittuna aksiaalivoimana: 

, =
8.9 .

sin( )
+

2

=
8.9 90 mm

4 mm
.

1.00 355 MPa (4 mm)

sin(64.16°)
60 mm + 60 mm

2 90 mm 1.00 = .  

(65). 

Liitoksen käyttöasteeksi saadaan: 

U =
67 kN

125.6 kN = 0.533 
(66). 

Voidaan todeta, että liitoksen kestävyys on hyvin linjassa diagonaalin kestävyyden 

kanssa, sillä niiden käyttöasteet ovat noin 5 prosenttiyksikön päässä toisistaan. 
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Seuraavaksi tarkastetaan raskaimmin kuormitettu RHS 50x3 kattodiagonaali, joka on 

sauva numero 17. Mitoitustyökalun laskennan mukaan sen käyttöaste yhdistelyllä LC9 

on 0.395 ja normaalivoima 26 kN. Sauva liittyy paarteisiin 175 ja 299, joista sauva 299 

on suuremman rasituksen alaisena. Mitoitustyökalun tulosten perusteella sen käyttöaste 

yhdistelyllä LC9 on 0.347, aksiaalivoima on 87 kN vetoa ja ristikon tasossa vaikuttava 

taivutusmomentti Mz.Ed = 1.1 kNm.  

SFS-EN 1993-1-8 (2005, s. 129) mukaan vedetyn paarteen tapauksessa tekijälle kn käy-

tetään arvoa 1.00. Täten liitoksen kestävyydeksi saadaan: 

, =
8.9 90 mm

2 4 mm
.

1.00 355 MPa (4 mm)

sin(61.03°)

50 mm + 50 mm
2 90 mm

1.00

=  

(67). 

Liitoksen käyttöasteeksi saadaan: 

U =
26 kN

113 kN = 0.23 
(68). 

Liitoksen käyttöaste on huomattavasti matalampi kuin sauvan käyttöaste, jolloin sauva 

menettää stabiliteettinsa ennemmin kuin liitos murtuu, mikä on tavoiteltava asia. 

Lopuksi tarkastetaan raskaimmin kuormitettu RHS 50x3 lattiadiagonaali, joka on sauva 

numero 9. Mitoitustyökalun laskennan mukaan sen käyttöaste yhdistelyllä LC9 on 

0.209 ja normaalivoima 16 kN. Sauva liittyy paarteisiin 142 ja 301, joista sauva 142 on 

suuremman rasituksen alaisena. Mitoitustyökalun tulosten perusteella kyseisen sauvan 

käyttöaste yhdistelyllä LC9 on 0.287, aksiaalivoima on 65 kN puristusta ja ristikon ta-

sossa vaikuttava taivutusmomentti Mz.Ed = 0.8 kNm.  

Lasketaan paarteen jännitys: 

, = , + ,

,
=

65 10 N
1340 mm +

0.8 10 Nmm
35980 mm = 71 MPa

(69). 

Paarteen jännityssuhde on: 

= , /
=

71 MPa/355 MPa
1.00 = 0.2 

(70). 
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Lasketaan tekijä kn puristetulle sauvalle: 

= min 1 ; 1.3
0.4

= min 1 ; 1.3
0.4 0.2

50 mm
90 mm

= 1.00 
(71). 

Liitoksen kestävyydeksi saadaan: 

, =
8.9 90 mm

2 4 mm
.

1.00 355 MPa (4 mm)

sin(41.72°)

50 mm + 50 mm
2 90 mm

1.00

=  

(72). 

Liitoksen käyttöasteeksi saadaan: 

U =
16 kN

149 kN = 0.11 
(73). 

Liitoksen  käyttöaste  on  noin  puolet  pienempi  kuin  sauvan  käyttöaste,  mikä  on  saman-

kaltainen tulos kuin kattodiagonaalin liitokselle. 

Liitosten kestävyyksiä tarkastellaan käsin laskennan lisäksi Autodesk Robot-

ohjelmiston automaattisilla toiminnoilla. Ensin tarkastetaan raskaimmin kuormitetun 

seinädiagonaalin (sauva 17 seinässä 1) kestävyys ja käyttöaste. Liitosta käsitellään seu-

raavan kuvan mukaisena Y-liitoksena. 

 
KUVA 74. Seinädiagonaalin tarkastelumalli Robot-laskennassa. 

Määräävä kuormitusyhdistely liitokselle on Robot-laskennan mukaan LC5, jolloin dia-

gonaalissa vaikuttaa 54 kN puristus.  Paarteessa vaikuttaa 77 kN puristus ja 0.1 kNm 
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taivutusmomentti. Vauriomuoto on paarteen pinnan murtuminen, mihin myös käsin 

laskenta perustuu, ja käyttöaste sitä vastaan 0.77. Liitoksen käyttöaste on selvästi suu-

rempi kuin kyseisen diagonaalin, joka on Robotin mukaan 0.45. 

Kattodiagonaalisauvan 17 liitosta tarkastellaan myös Y-liitoksena. 

 
KUVA 75. Kattodiagonaalin tarkastelumalli Robot-laskennassa. 

Määräävä kuormitusyhdistely kattodiagonaaliliitokselle on Robot-laskennan mukaan 

LC3, jolloin diagonaalissa vaikuttaa 15 kN puristus.  Paarteessa vaikuttaa 61 kN veto ja 

0.2 kNm taivutusmomentti. Vauriomuoto on paarteen pinnan murtuminen ja käyttöaste 

sitä vastaan 0.26. Diagonaalisauvan käyttöaste on 0.21, joten Robot-laskennan mukaan 

liitoksen ja sauvan kestävyys ovat lähellä toisiaan. 

Lattiadiagonaalisauvan 9 liitosta tarkastellaan Y-liitoksena. 

 
KUVA 76. Lattiadiagonaalin tarkastelumalli Robot-laskennassa. 

Määräävä kuormitusyhdistely lattiadiagonaaliliitokselle on Robot-laskennan mukaan 

LC4, jolloin diagonaalissa vaikuttaa 26 kN veto.  Paarteessa vaikuttaa 62 kN puristus ja 
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1 kNm taivutusmomentti. Vauriomuoto on paarteen pinnan murtuminen ja käyttöaste 

sitä vastaan 0.31. Diagonaalisauvan käyttöaste on 0.35, joten sauvan ja liitoksen kestä-

vyys ovat lähellä toisiaan. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty mitoitustyökalulla ja käsin laskien saatujen liitosten 

tulosten sekä Robotilla saatujen liitosten tulosten vertailu. 

TAULUKKO 12. Liitosten laskennan tulosten vertailu. 

 

Edellä olevasta vertailutaulukosta voidaan havaita, että mitoitustyökalulla ja käsin las-

kien saadut liitosten käyttöasteet ovat järjestään matalammat eli epäkonservatiiviset 

verrattuna Robot-laskennan tuloksiin. Tähän saattaa vaikuttaa ainakin se, että Robot-

laskenta perustuu erillisiin Y-liitoksiin, kun taas käsin laskenta perustuu K-liitoksiin. 

Mitoitustyökalun laskemissa paarteen momenteissa on suuri ero Robot-laskennan mo-

mentteihin. Tämä johtunee mitoitustyökalun konservatiivisesta tavasta laskea liitoksen 

epäkeskisyydestä aiheutuva momentti. Tämä momentti lasketaan myös tukien kohdassa, 

jossa diagonaalisauvoissa vaikuttaa aina samansuuntaiset aksiaalivoimat, jotka kumoa-

vat epäkeskisyysmomenttia aiheuttavaa voimaa. 

  

Seinä Katto Lattia
Excel 0.533 0.230 0.110

U Robot 0.770 0.260 0.350
Ex/Ro % 69 % 88 % 31 %

Excel 67 kN 26 kN 16 kN
Diagonaalin voima Robot 54 kN 15 kN 26 kN

Ex/Ro % 124 % 173 % 62 %
Excel 88 kN -87 kN 65 kN

Paarteen voima Robot 77 kN -61 kN 62 kN
Ex/Ro % 114 % 143 % 105 %

Excel 2.3 kNm 1.1 kNm 0.8 kNm
Paarteen momentti Robot 0.1 kNm 0.2 kNm 1.0 kNm

Ex/Ro % 2300 % 550 % 80 %

 Määräävä yhdistely Excel LC5 LC9 LC9
Robot LC5 LC3 LC4
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9 TULOSTEN TARKASTELU 

Tässä luvussa käydään läpi mitoitustyökalun toteutuksen onnistumista asiakkaan toive-

listan huomioonottamiseksi ja esimerkkimitoituksella selvitetyn laskentatarkkuuden 

perusteella. 

9.1 Asiakkaan toiveiden huomioon ottaminen 

Johdannon luvussa 1.2 esitettiin kohdeyrityksen asettamia toiveita kuljetinsillan mitoi-

tustyökalulle. Osan toiveista saatiin toteutettua laskentatyökalun ensimmäiseen versi-

oon. Seuraavassa on käyty läpi toivelistan ominaisuuksia samassa numerojärjestyksessä 

kuin ne on luvussa 1.2 esitetty. 

1. Siltalohkojen välinen nivelliitos voidaan asettaa mihin kohtaan halutaan, koska las-

kenta perustuu kaksitukisten, staattisesti määrättyjen palkkien peräkkäiseen laskentaan. 

Nivelliitoksen sijainnilla voidaan vaikuttaa globaalien kenttämomenttien ja globaalien 

tukimomenttien suhteisiin, ja tällä tavoin optimoida rakennetta. 

2. Jokaiselle siltalohkolle sen jokaiselle osuudelle (L1, L2 tai L3) voidaan laskentatyö-

kalussa asettaa 10 pistemäistä pysyvää kuormaa ja 10 pistemäistä hyötykuormaa. 

3. Laskentatyökalun layout pyrittiin suunnittelemaan siten, että se on mahdollisimman 

helppo tulostaa A4-kokoisena. Koska laskentatyökalu toteutettiin Excel-

taulukkolaskentana, laskentayhtälöt ja funktiot täytyi kirjoittaa solujen sisään, missä ne 

ovat piilossa. Esimerkiksi Mathcad-pohjaan toteutettuna yhtälöt olisivat helpommin 

läpikäytävissä. Excel-toteutukseen päädyttiin kuitenkin, koska sillä saadaan helpommin 

toteutettua useiden satojen sauvojen mitoitus. 

4. Kaikkien siltalohkojen jokaiselle osuudelle (L1, L2 tai L3) voidaan asettaa erisuurui-

set viivakuormat, jolloin on mahdollista toteuttaa niin sanottu ”shakkilautakuormitus”, 

millä saadaan kompensoitua jatkuvien palkkien ilmiötä, jossa vierekkäisen siltalohkon 

kuormat joskus tarpeettomasti keventävät tarkasteltavan lohkon rasituksia. 

5. Paarreputket voidaan optimoida laskentatyökalulla, sillä jokaisen lohkon jokainen 

paarre mitoitetaan L1 osuudella useassa pisteessä. Toivomus oli, että suurimman nor-

maalivoiman mukaan mitoitettua paarreputkea ei tarvitsisi käyttää koko lohkon matkal-
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la, vaan pienemmän normaalivoiman alueella voitaisiin käyttää ohuempiseinämäistä 

putkea. 

6. Mitoituspohjan ensimmäiseen versioon ei lisätty liitosten laskentaa, mutta se tullaan 

toteuttamaan tulevissa versioissa todennäköisesti samankaltaisena kuin liitosten esi-

merkkimitoitus tehtiin tässä työssä luvussa 8.3.2. 

7. Sillan teräsristikoiden omamassan laskenta sisällytettiin laskentatyökaluun, millä 

saadaan näin ollen suoraan tieto kunkin lohkon ja ristikon massoista ja metripainoista. 

8. Sillan katon ja lattian nollasauvojen mitoitusta ei toteutettu vielä ensimmäisessä ver-

siossa, mutta se tultaneen lisäämään myöhempään versioon. 

Toivelistan kohdat 9-11 rajattiin työn alussa pois eli niitä ei pyritty tämän diplomityön 

aikana toteuttamaan. 

Asiakkaan toiveissa ei ollut maanjäristyskuormien huomioon ottamista, mutta diplomi-

työn laatija katsoi sen tarpeelliseksi, sillä asiakkaan kuljetinjärjestelmiä myydään myös 

maanjäristysalueille. 

Edellä mainittujen johtopäätösten perusteella voidaan todeta, että asiakkaan toivelistan 

tärkeimmät ominaisuudet saatiin toteutettua. 

9.2 Laskentatarkkuus 

Tämän diplomityön tuloksena laaditun mitoitustyökalun laskentaa pyrittiin verifioimaan 

mitoitusesimerkillä, jossa tutkittavaksi kohteeksi otettiin tyypillinen kohdeyrityksen 

käyttämä avosilta, jossa on ulokemainen hoitokäytävä, katolla oleva kaapelihylly ja sii-

hen vaikuttaa myös maanjäristyskuorma. Tällaisella esimerkillä pyrittiin hakemaan 

mahdollisimman monimutkainen mitoitustilanne, jossa on useita määrääviä kuormi-

tusyhdistelyitä. 

Esimerkkimitoituksen kahdella tavalla lasketut tulokset ovat joissain tapauksissa lähellä 

toisiaan, ainakin seinän 1 diagonaalien ja paarteiden mitoituksessa. Katon ja lattian dia-

gonaalien tuloksissa on enemmän poikkeavuutta Robot-ohjelmiston verrattuna, mikä 

johtuu ainakin siitä, että tuulikehät eivät ole ideaalijäykkiä eivätkä vaakasuuntaiset 
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kuormat jakaudu yhtä suurina kattoon ja lattiaan. Myös seinän 2, joka on kevyemmin 

kuormitettu, tuloksissa on enemmän poikkeavuutta Robot-laskentaan verrattuna. Näihin 

poikkeavuuksiin vaikuttaa myös globaalin vääntömomentin aiheuttamat kuormitukset, 

jotka joko lisäävät tai keventävät yhden tasoristikon kuormaa. 

Tutkitun esimerkkisillan jännevälit olivat lyhyemmät kuin mitä kohdeyrityksessä yleen-

sä käytetään. Näin tehtiin sen vuoksi, että tarkastelu olisi hieman yksinkertaisempi to-

teuttaa, kun ei ole liikaa tutkittavia kohtia. Myös lohkojen ulokeosuudet L2 ja L3 olivat 

melko pitkät verrattuna tukien välisiin osuuksiin L1. Kohdeyrityksen silloissa mitta L1 

on yleensä noin 25 m ja ulokeosuudet L2 ja L3 samanpituisia kuin tässä esimerkkitapa-

uksessa. Pidemmällä jännevälillä uumasauvoja on enemmän, jolloin palkkianalogialla 

poimitut sauvavoimat todennäköisesti vastaavat paremmin todellisia sauvavoimia.  

Tutkitun esimerkkitapauksen tulosten perusteella mitoitustyökalu johtaa pääsääntöisesti 

konservatiivisiin tuloksiin verrattuna Robot-ohjelmistoon. Keskimääräisesti paras vas-

taavuus mitoitustyökalun tuloksilla ja Robot-laskennan tuloksilla saatiin sillan tukien 

kohdassa olevien sauvojen laskennassa. Yleensä tukien kohtaan kohdistuu kaikkein suu-

rimmat kuormitukset, joten ne määräävät sillan mitoituksen pääpiirteet. Tässä mielessä 

mitoitustyökalun tulokset ovat tyydyttyviä. 

Edellä mainittuun viitaten voidaan johtopäätöksenä todeta, että mitoitustyökalua voi-

daan käyttää ainakin tarjousvaiheen pikaiseen mitoitukseen, jolloin saadaan nopeasti 

määritettyä ristikoiden massa. Verifiointilaskelmia olisi syytä tehdä myös pidemmillä 

jänneväleillä ja myös umpisillalla, jossa kuormat jakautuvat tasaisesti molemmille sei-

nille. Todennäköisesti näissä tapauksissa tulokset vastaavat paremmin FEM-ohjelmiston 

tuloksia, koska esimerkiksi epäkeskeisten hoitokäytäväkuormien aiheuttama globaali 

vääntömomentti ei ole vaikuttamassa katto- ja lattiadiagonaaleihin. 

Esimerkkisillan vertailulaskelmia tehdessä huomattiin, että mitoitustyökalulla rakenteen 

mitoitus, kuormien määritys ja rakenteen muokkaaminen muuttaminen on erittäin nope-

aa verrattuna erillisen FEM-mallin käyttöön.  
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9.3 Luotettavuustarkastelu 

Kuten esimerkkisillan tulosten vertailusta todettiin, mitoitustyökalun tulokset ovat pää-

sääntöisesti konservatiivisia, mikä on turvallisiin, joskin vähemmän optimaalisiin, ra-

kenteisiin johtava tekijä. 

Tarvittaisiin vielä lisää verifiointilaskelmia, joissa laskentamallit ovat riittävän laajoja ja 

tutkittavat rakenteet periaatteeltaan ja kuormituksiltaan erilaisia. 

Kuten edellisessä luvussa todettiin, tutkitussa esimerkissä oli mahdollisesti liian lyhyt 

jänneväli ja siis liian vähän diagonaalisauvoja. Koska sauvavoimat ratkaistaan palk-

kianalogialla, liian lyhyt jänneväli saattaa aiheuttaa virhettä. 

Epäkeskisyysmomenttien laskennassa käytetään yksinkertaistettua menettelyä, joka 

vaikuttaa esimerkkilaskennan tulosten perusteella liian konservatiiviselta. 

Mitoitustyökalu toteutettiin siten, että kaikki data käsitellään Excel-taulukoissa. Funkti-

oissa käytettäviä viitattavia soluja on hyvin paljon, jolloin inhimillisten virheiden mah-

dollisuus on olemassa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että funktioita luotaessa saate-

taan vahingossa viitata väärään soluun ja lisäksi kaavojen tarkistus varsinkin ulkopuoli-

sen toimesta on huomattavasti vaikeampaa kuin esimerkiksi Mathcad-ohjelmistossa. 

Tämän työn tulosten perusteella näyttäisi siltä, että mitoitustyökalulla voidaan tehdä 

vähintään tarjousvaiheeseen soveltuvia mitoituksia ja omamassan määrityksiä. Lisäksi 

näyttäisi siltä, että koska ainakin raskaimmin kuormitetuissa kohdissa (tuet ja pitkien 

jännevälien keskialueet) laskentatulokset vastaavat parhaiten FEM-laskentaa, voitaisiin 

työkalun tuloksia käyttää myös lopullisina ainakin näihin kohtiin. Ne kohdat, joissa 

paarre voidaan vaihtaa ohuempiseinämäiseksi tai diagonaalisauva matalammaksi, tulisi 

siirtää esimerkiksi yhden solmuvälin verran kohti kevyemmän kuormituksen aluetta. 

Näin voitaisiin välttyä kevyemmin kuormitettujen alueiden alimitoitukselta. 
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10 YHTEENVETO 

Tämä diplomityö tehtiin kehitystyönä Raumaster Oy:lle. Aihe työhön oli ilmennyt käy-

tännön suunnittelutehtävissä, ja diplomityön tuloksena laaditulla mitoitustyökalulla on 

tarkoitus tehostaa kuljetinsiltojen suunnittelua ja dokumentointia. 

Diplomityössä on ensin pyritty mahdollisimman selkeästi käymään läpi rakenteet ja 

kuormitukset, joita mitoitustyökalulla voidaan käsitellä. Tämän jälkeen on perehdytty 

mitoitustyökalussa sovellettuun teoriaan sekä SFS-EN 1993-1-1 (sauvat) ja SFS-EN 

1993-1-8 (liitokset) mukaisiin mitoitusehtoihin. Samanaikaisesti on suunniteltu itse työ-

kalua, sen layoutia ja sitä, miten saadaan eri asiat teknisesti toteutettua. Toteutustavaksi 

päätettiin usealla välilehdellä tapahtuva Microsoft Excel -taulukkolaskenta. 

Mitoitustyökalun valmistuttua sitä testattiin mitoittamalla 2-lohkoinen avosilta, jossa on 

katolla kaapelihylly, ja johon vaikuttaa tavanomaisten kuormien lisäksi myös maanjäris-

tyskuorma. Avosillan hoitokäytävällä olevat kuormat aiheuttavat seinäristikoihin vas-

takkaissuuntaiset ja erisuuruiset kuormitukset, katon kaapelihylly vaikuttaa tuulikuor-

man jakautumiseen katto- ja lattiaristikoille ja maanjäristyskuorma tuo lisää erilaisia 

mahdollisesti määrääviä kuormitustilanteita. Esimerkkisillan laskennasta pyrittiin siis 

tekemään mahdollisimman monimuotoinen, jossa erilaiset kuormitukset tulisi otettua 

huomioon. 

Työkalulla mitoitettu silta mallinnettiin ja ratkaistiin myös Autodesk Robot Structural 

Analysis Professional 2013 -FEM-ohjelmistolla. Näillä kahdella tavalla laskettujen sil-

tojen sauvavoimia ja käyttöasteita verrattiin toisiinsa ja pohdittiin, mistä mahdolliset 

erot johtuvat. 

Todettiin, että avosillan laskennassa mitoitustyökalu johtaa konservatiivisiin tuloksiin ja 

niissä on eroavaisuutta FEM-laskentaan, mutta kriittisimmissä kohdissa eli tukien koh-

dalla tulosten vastaavuus oli lähimpänä toisiaan. Mitoitustyökalua voidaan avosilta-

esimerkin tulosten perusteella käyttää sellaisenaan ainakin tarjousvaiheen tarkasteluihin 

ja myös lopullisiin mitoituksiin, jos sallitaan lievä ylimitoitus ja käytetään kunnollisia 

marginaaleja sen suhteen, missä kohdassa vaihdetaan sauvakoko pienemmäksi. 
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Erilaisten lisävertailuiden ja -todentamisten jälkeen lopullisen mitoituksen tekeminen 

saataneen tarkemmaksi, ja saadaan tietoa, millaisilla rakenteilla tulokset vastaavat par-

haiten FEM-laskentaa. Umpisiltojen mitoituksessa tulokset ovat todennäköisesti tar-

kempia, sillä epäkeskeiset kuormat eivät ole aiheuttamassa globaalia vääntömomenttia, 

jota ei työkalussa ole otettu huomioon. 

Jatkokehityksen aiheita mitoitustyökalussa on muun muassa erilaisten rakenteiden (pi-

demmät jännevälit, enemmän lohkoja, umpisilta) mitoitusvertailut, liitosten mitoituksen 

toteutus sekä sillan A-jalkojen mitoitus ja perustuskuormien laskenta. 
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Page 1/2
Conveyor bridge calculation sheet
Raumaster Oy

Referenced standards:

Project: DI-työ Truss joints SFS-EN 1993-1-8
Activity: Avosiltaesimerkki Buckling SFS-EN 1993-1-1
DWG: Laskenta-case.dwg
Date: 19.11.2013
Engineer: JMKA

FIGURE 1. Conveyor bridge and block numbering. Calculation starts from number n.

FIGURE 2. Numbering of section members and definitions of block dimensions.

Buckling length factor of diagonals 0,90
Buckling length factor of chords 0,90
Yield strength f y  = 355 MPa
Modulus of Elasticity E = 210 GPa

Height of equipment rack on roof H R  = 0,55 m

Earthquake, vertical acceleration factor 0,40 g   (contains importance, redundancy, overstrength factors)
Earthquake, horizontal acceleration factor 0,40 g   (contains importance, redundancy, overstrength factors)

Load combination factors, 0,i: Partial safety factors, i:
Imposed Snow Wind M0 M1 G Q EQ

0,70 0,70 0,60 1,00 1,00 1,35 1,50 1,00
EQ =safety factor for dead load

Effective seismic mass factors & load combination factors in seismic combinations, eq,i: in EQ combinations (ASCE 7-10)

Imposed  Imposed eccentric Snow     Snow eccentric
1,00 0,20 0,20 0,20

Sivu 1/14



Page 2/2Bridge spans:

Span/Block/
leg number Span

Block
length L1 L2 L3 B H

Leg
locations

Joint
locations

1 10,80 m 16,60 m 10,80 m 3,20 m 2,60 m 1,40 m 1,60 m 2,60 m 0,00 m 1
2 0,00 m 0,00 m 0,00 m 0,00 m 13,40 m 16,60 m 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1
9 1

10 1
11 1
12 1
13 1
14 1
15 1
16 1
17 1
18 1
19 1
20 1
21 1
22 1
23 1
24 1
25 1
26 1
27 1
28 1
29 1
30 1
31 1
32 1
33 1
34 1
35 1
36 1
37 1
38 1
39 1
40 1

Le
g,

 2
,6

0 
m

Le
g,

 1
3,

40
 m

Leg Joint
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Loads Page 1/2
Block number 1

Dimensions
# These load values

B H L1 L2 L3   have been chain-copied
1,400 m 1,600 m 10,800 m 3,200 m 2,600 m   to other blocks by default

Continuous loads
On L1 # On L2

Descr./Type Permanent Imposed Snow Wind Permanent Imposed Snow Wind
Teräsrakenne 0,8 kN/m 0,8 kN/m
Pellitys 0,5 kN/m 0,5 kN/m

Hihnakuljetin 0,8 kN/m 0,8 kN/m 0,8 kN/m 0,8 kN/m
Luonnonkuormat 2,1 kN/m 3,0 kN/m 2,1 kN/m 3,0 kN/m

TOTAL 2,1 kN/m 0,8 kN/m 2,1 kN/m 3,0 kN/m 2,1 kN/m 0,8 kN/m 2,1 kN/m 3,0 kN/m

Eccentric continuous loads
On L1 # On L2

Descr./Type Permanent Imposed Snow ecc. Permanent Imposed Snow ecc.
Hoitokäytävä 0,5 kN/m 1,2 kN/m 1,2 kN/m 1,155 m 0,5 kN/m 1,2 kN/m 1,2 kN/m 1,155 m
Kaapelihylly 0,8 kN/m -0,700 m 0,8 kN/m -0,700 m

TOTAL 1,3 kN/m 1,2 kN/m 1,2 kN/m 1,3 kN/m 1,2 kN/m 1,2 kN/m
Average ecc. 0,01 m 1,16 m 1,16 m 0,01 m 1,16 m 1,16 m

Point loads
On L1 On L2

Descr./Type         Permanent          Imposed          Permanent          Imposed
Pi ai Pi ai Pj cj Pj cj

Kuljettimen
kiristyspaino 20,0 kN 1,8 m

Sivu 3/14



Loads Page 2/2
Loads on L3 in Block number 1

Continuous loads
On L3

Descr./Type Permanent Imposed Snow Wind
Teräsrakenne 0,8 kN/m
Pellitys 0,5 kN/m

Hihnakuljetin 0,8 kN/m 0,8 kN/m
Luonnonkuormat 2,1 kN/m 3,0 kN/m

TOTAL 2,1 kN/m 0,8 kN/m 2,1 kN/m 3,0 kN/m

Eccentric continuous loads
On L3

Descr./Type Permanent Imposed Snow ecc.
Hoitokäytävä 0,5 kN/m 1,2 kN/m 1,2 kN/m 1,155 m
Kaapelihylly 0,8 kN/m -0,700 m

TOTAL 1,3 kN/m 1,2 kN/m 1,2 kN/m
Average ecc. 0,01 m 1,16 m 1,16 m

Point loads
On L3

Descr./Type          Permanent          Imposed
Pk ek Pk ek

Sivu 4/14



Wall 1 diagonals Page 1/2

Block number 1 Dimension data: Weights:
L1 L2 L3

Local point loads: Length of L i 10,80 m 3,20 m 2,60 m L1 L2 L3
EQ horiz. Quantity of diagonals 12 4 4 114 kg 37 kg 36 kg

Local horizontal point load 0,5 kN Diagonal clearance, g 20 mm 20 mm 20 mm 11 kg/m 12 kg/m 14 kg/m
Relative location at bar 0,50 Bar length in x-direction 0,88 m 0,78 m 0,63 m
Resulting max local bending moment My in L1 bars 0,2 kNm Diagonal angle, 61,24 ° 64,16 ° 68,66 °
Resulting max local bending moment My in L2 bars 0,2 kNm Bar system length, L 1,83 m 1,78 m 1,72 m
Resulting max local bending moment My in L3 bars 0,2 kNm Bar buckling length, L cr 1,64 m 1,60 m 1,55 m

L1
Bar x Profile Class U max kg/m y z A Wpy Wpz Iy Iz Nb,y,Rd Nb,z,Rd Mpl,yRk NEd,max My,Ed,max

1 0,46 m RHS 60 x 3 SC 1 0,391 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 53 kN 0,2 kNm
2 1,36 m Same as previous SC 1 0,328 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 45 kN 0,2 kNm
3 2,26 m Same as previous SC 1 0,152 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 21 kN 0,2 kNm
4 3,15 m Same as previous SC 1 0,089 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 12 kN 0,2 kNm
5 4,05 m Same as previous SC 1 0,096 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 7 kN 0,2 kNm
6 4,95 m Same as previous SC 1 0,121 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 10 kN 0,2 kNm
7 5,85 m Same as previous SC 1 0,148 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 14 kN 0,2 kNm
8 6,75 m Same as previous SC 1 0,180 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 22 kN 0,2 kNm
9 7,65 m Same as previous SC 1 0,226 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 31 kN 0,2 kNm
10 8,54 m Same as previous SC 1 0,289 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 39 kN 0,2 kNm
11 9,44 m Same as previous SC 1 0,352 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 48 kN 0,2 kNm
12 10,34 m Same as previous SC 1 0,415 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 56 kN 0,2 kNm

Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
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Wall 1 diagonals Page 2/2
Block number 1

L2
Bar x Profile Class U max kg/m y z A Wpy Wpz Iy Iz Nb,y,Rd Nb,z,Rd Mpl,yRk NEd,max My,Ed,max

1 0,41 m RHS 60 x 3 SC 1 0,330 5,2 0,595 0,595 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 140 kN 140 kN 5,0 kNm 43 kN 0,2 kNm
2 1,20 m Same as previous SC 1 0,303 5,2 0,595 0,595 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 140 kN 140 kN 5,0 kNm 36 kN 0,2 kNm
3 2,00 m Same as previous SC 1 0,279 5,2 0,595 0,595 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 140 kN 140 kN 5,0 kNm 32 kN 0,2 kNm
4 2,79 m Same as previous SC 1 0,258 5,2 0,595 0,595 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 140 kN 140 kN 5,0 kNm 29 kN 0,2 kNm

Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  

L3
Bar x Profile Class U max kg/m y z A Wpy Wpz Iy Iz Nb,y,Rd Nb,z,Rd Mpl,yRk NEd,max My,Ed,max

1 0,33 m RHS 60 x 3 SC 1 0,054 5,2 0,614 0,614 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 144 kN 144 kN 5,0 kNm 3 kN 0,2 kNm
2 0,98 m Same as previous SC 1 0,074 5,2 0,614 0,614 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 144 kN 144 kN 5,0 kNm 9 kN 0,2 kNm
3 1,62 m Same as previous SC 1 0,101 5,2 0,614 0,614 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 144 kN 144 kN 5,0 kNm 15 kN 0,2 kNm
4 2,27 m Same as previous SC 1 0,141 5,2 0,614 0,614 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 144 kN 144 kN 5,0 kNm 20 kN 0,2 kNm

Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
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Wall 2 diagonals Page 1/2

Block number 1 Dimension data: Weights:
L1 L2 L3

Local point loads: Length of L i 10,80 m 3,20 m 2,60 m L1 L2 L3
EQ horiz. Quantity of diagonals 12 4 4 114 kg 37 kg 36 kg

Local horizontal point load 0,5 kN Diagonal clearance, g 20 mm 20 mm 20 mm 11 kg/m 12 kg/m 14 kg/m
Relative location at bar 0,50 Bar length in x-direction 0,88 m 0,78 m 0,63 m
Resulting max local bending moment My in L1 bars 0,2 kNm Diagonal angle, 61,24 ° 64,16 ° 68,66 °
Resulting max local bending moment My in L2 bars 0,2 kNm Bar system length, L 1,83 m 1,78 m 1,72 m
Resulting max local bending moment My in L3 bars 0,2 kNm Bar buckling length, L cr 1,64 m 1,60 m 1,55 m

L1
Bar x Profile Class U max kg/m y z A Wpy Wpz Iy Iz Nb,y,Rd Nb,z,Rd Mpl,yRk NEd,max My,Ed,max

1 0,46 m RHS 60 x 3 SC 1 0,217 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 29 kN 0,2 kNm
2 1,36 m Same as previous SC 1 0,192 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 24 kN 0,2 kNm
3 2,26 m Same as previous SC 1 0,053 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 5 kN 0,2 kNm
4 3,15 m Same as previous SC 1 0,076 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 4 kN 0,2 kNm
5 4,05 m Same as previous SC 1 0,100 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 7 kN 0,2 kNm
6 4,95 m Same as previous SC 1 0,123 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 10 kN 0,2 kNm
7 5,85 m Same as previous SC 1 0,146 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 13 kN 0,2 kNm
8 6,75 m Same as previous SC 1 0,172 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 17 kN 0,2 kNm
9 7,65 m Same as previous SC 1 0,197 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 22 kN 0,2 kNm
10 8,54 m Same as previous SC 1 0,222 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 26 kN 0,2 kNm
11 9,44 m Same as previous SC 1 0,247 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 30 kN 0,2 kNm
12 10,34 m Same as previous SC 1 0,272 5,2 0,580 0,580 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 136 kN 136 kN 5,0 kNm 35 kN 0,2 kNm

Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
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Wall 2 diagonals Page 2/2
Block number 1

L2
Bar x Profile Class U max kg/m y z A Wpy Wpz Iy Iz Nb,y,Rd Nb,z,Rd Mpl,yRk NEd,max My,Ed,max

1 0,41 m RHS 60 x 3 SC 1 0,321 5,2 0,595 0,595 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 140 kN 140 kN 5,0 kNm 38 kN 0,2 kNm
2 1,20 m Same as previous SC 1 0,300 5,2 0,595 0,595 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 140 kN 140 kN 5,0 kNm 34 kN 0,2 kNm
3 2,00 m Same as previous SC 1 0,280 5,2 0,595 0,595 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 140 kN 140 kN 5,0 kNm 32 kN 0,2 kNm
4 2,79 m Same as previous SC 1 0,260 5,2 0,595 0,595 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 140 kN 140 kN 5,0 kNm 29 kN 0,2 kNm

Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  

L3
Bar x Profile Class U max kg/m y z A Wpy Wpz Iy Iz Nb,y,Rd Nb,z,Rd Mpl,yRk NEd,max My,Ed,max

1 0,33 m RHS 60 x 3 SC 1 0,052 5,2 0,614 0,614 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 144 kN 144 kN 5,0 kNm 2 kN 0,2 kNm
2 0,98 m Same as previous SC 1 0,067 5,2 0,614 0,614 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 144 kN 144 kN 5,0 kNm 4 kN 0,2 kNm
3 1,62 m Same as previous SC 1 0,083 5,2 0,614 0,614 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 144 kN 144 kN 5,0 kNm 7 kN 0,2 kNm
4 2,27 m Same as previous SC 1 0,099 5,2 0,614 0,614 6,6 cm² 14,0 cm³ 14,0 cm³ 35 cm4 35 cm4 144 kN 144 kN 5,0 kNm 10 kN 0,2 kNm

Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
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Roof diagonals Page 1/2

Block number 1 Dimension data: Weights:
L1 L2 L3

Local point loads: Length of L i 10,80 m 3,20 m 2,60 m L1 L2 L3
Pe Im Sn EQ vert. Quantity of diagonals 12 4 4 84 kg 27 kg 26 kg

Local vertical point load 1,0 kN Diagonal clearance, g 20 mm 20 mm 20 mm 8 kg/m 9 kg/m 10 kg/m
Relative location at bar 0,50 Bar length in x-direction 0,88 m 0,78 m 0,63 m
Resulting max local bending moment My in L1 bars 0,4 kNm Diagonal angle, 57,90 ° 61,03 ° 65,94 °
Resulting max local bending moment My in L2 bars 0,4 kNm Bar system length, L 1,65 m 1,60 m 1,53 m
Resulting max local bending moment My in L3 bars 0,4 kNm Bar buckling length, L cr 1,49 m 1,44 m 1,38 m

L1
Bar x Profile Class U max kg/m y z A Wpy Wpz Iy Iz Nb,y,Rd Nb,z,Rd Mpl,yRk NEd,max My,Ed,max

1 0,46 m RHS 50 x 3 SC 1 0,336 4,3 0,525 0,525 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 101 kN 101 kN 3,3 kNm 19 kN 0,6 kNm
2 1,36 m Same as previous SC 1 0,300 4,3 0,525 0,525 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 101 kN 101 kN 3,3 kNm 16 kN 0,6 kNm
3 2,26 m Same as previous SC 1 0,270 4,3 0,525 0,525 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 101 kN 101 kN 3,3 kNm 12 kN 0,6 kNm
4 3,15 m Same as previous SC 1 0,248 4,3 0,525 0,525 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 101 kN 101 kN 3,3 kNm 9 kN 0,6 kNm
5 4,05 m Same as previous SC 1 0,226 4,3 0,525 0,525 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 101 kN 101 kN 3,3 kNm 6 kN 0,6 kNm
6 4,95 m Same as previous SC 1 0,205 4,3 0,525 0,525 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 101 kN 101 kN 3,3 kNm 3 kN 0,6 kNm
7 5,85 m Same as previous SC 1 0,189 4,3 0,525 0,525 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 101 kN 101 kN 3,3 kNm 4 kN 0,6 kNm
8 6,75 m Same as previous SC 1 0,211 4,3 0,525 0,525 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 101 kN 101 kN 3,3 kNm 5 kN 0,6 kNm
9 7,65 m Same as previous SC 1 0,233 4,3 0,525 0,525 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 101 kN 101 kN 3,3 kNm 7 kN 0,6 kNm
10 8,54 m Same as previous SC 1 0,255 4,3 0,525 0,525 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 101 kN 101 kN 3,3 kNm 10 kN 0,6 kNm
11 9,44 m Same as previous SC 1 0,277 4,3 0,525 0,525 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 101 kN 101 kN 3,3 kNm 13 kN 0,6 kNm
12 10,34 m Same as previous SC 1 0,311 4,3 0,525 0,525 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 101 kN 101 kN 3,3 kNm 17 kN 0,6 kNm

Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
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Roof diagonals Page 2/2
Block number 1

L2
Bar x Profile Class U max kg/m y z A Wpy Wpz Iy Iz Nb,y,Rd Nb,z,Rd Mpl,yRk NEd,max My,Ed,max

1 0,41 m RHS 50 x 3 SC 1 0,207 4,3 0,544 0,544 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 104 kN 104 kN 3,3 kNm 11 kN 0,6 kNm
2 1,20 m Same as previous SC 1 0,189 4,3 0,544 0,544 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 104 kN 104 kN 3,3 kNm 10 kN 0,6 kNm
3 2,00 m Same as previous SC 1 0,189 4,3 0,544 0,544 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 104 kN 104 kN 3,3 kNm 9 kN 0,6 kNm
4 2,79 m Same as previous SC 1 0,207 4,3 0,544 0,544 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 104 kN 104 kN 3,3 kNm 8 kN 0,6 kNm

Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  

L3
Bar x Profile Class U max kg/m y z A Wpy Wpz Iy Iz Nb,y,Rd Nb,z,Rd Mpl,yRk NEd,max My,Ed,max

1 0,33 m RHS 50 x 3 SC 1 0,179 4,3 0,568 0,568 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 109 kN 109 kN 3,3 kNm 1 kN 0,6 kNm
2 0,98 m Same as previous SC 1 0,193 4,3 0,568 0,568 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 109 kN 109 kN 3,3 kNm 3 kN 0,6 kNm
3 1,62 m Same as previous SC 1 0,206 4,3 0,568 0,568 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 109 kN 109 kN 3,3 kNm 5 kN 0,6 kNm
4 2,27 m Same as previous SC 1 0,219 4,3 0,568 0,568 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 109 kN 109 kN 3,3 kNm 8 kN 0,6 kNm

Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
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Floor diagonals Page 1/2

Block number 1 Dimension data: Weights:
L1 L2 L3

Local point loads: Length of L i 10,80 m 3,20 m 2,60 m L1 L2 L3
Pe Im EQ vert. Quantity of diagonals 6 2 2 58 kg 18 kg 16 kg

Local vertical point load Diagonal clearance, g 20 mm 20 mm 20 mm 5 kg/m 6 kg/m 6 kg/m
Relative location at bar Bar length in x-direction 1,78 m 1,57 m 1,27 m
Resulting max local bending moment My in L1 bars Diagonal angle, 38,24 ° 41,72 ° 47,79 °
Resulting max local bending moment My in L2 bars Bar system length, L 2,26 m 2,10 m 1,89 m
Resulting max local bending moment My in L3 bars Bar buckling length, L cr 2,04 m 1,89 m 1,70 m

L1
Bar x Profile Class U max kg/m y z A Wpy Wpz Iy Iz Nb,y,Rd Nb,z,Rd Mpl,yRk NEd,max My,Ed,max

1 0,91 m RHS 50 x 3 SC 1 0,172 4,3 0,348 0,348 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 67 kN 67 kN 3,3 kNm 11 kN
2 2,71 m Same as previous SC 1 0,107 4,3 0,348 0,348 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 67 kN 67 kN 3,3 kNm 7 kN
3 4,50 m Same as previous SC 1 0,047 4,3 0,348 0,348 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 67 kN 67 kN 3,3 kNm 3 kN
4 6,30 m Same as previous SC 1 0,092 4,3 0,348 0,348 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 67 kN 67 kN 3,3 kNm 6 kN
5 8,10 m Same as previous SC 1 0,136 4,3 0,348 0,348 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 67 kN 67 kN 3,3 kNm 9 kN
6 9,89 m Same as previous SC 1 0,180 4,3 0,348 0,348 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 67 kN 67 kN 3,3 kNm 12 kN

Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
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Floor diagonals Page 2/2
Block number 1

L2
Bar x Profile Class U max kg/m y z A Wpy Wpz Iy Iz Nb,y,Rd Nb,z,Rd Mpl,yRk NEd,max My,Ed,max

1 0,81 m RHS 50 x 3 SC 1 0,189 4,3 0,386 0,386 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 74 kN 74 kN 3,3 kNm 14 kN
2 2,40 m Same as previous SC 1 0,156 4,3 0,386 0,386 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 74 kN 74 kN 3,3 kNm 12 kN

Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  

L3
Bar x Profile Class U max kg/m y z A Wpy Wpz Iy Iz Nb,y,Rd Nb,z,Rd Mpl,yRk NEd,max My,Ed,max

1 0,66 m RHS 50 x 3 SC 1 0,015 4,3 0,447 0,447 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 86 kN 86 kN 3,3 kNm 1 kN
2 1,95 m Same as previous SC 1 0,045 4,3 0,447 0,447 5,4 cm² 9,4 cm³ 9,4 cm³ 19 cm4 19 cm4 86 kN 86 kN 3,3 kNm 4 kN

Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
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Chords Page 1/2

Block number 1 Dimension data: Wall Roof Floor Weights:
Quantity of diagonals in L1 12 12 6 L1 L2 L3

Local line loads: Imposed Snow Wind Diagonal clearance in L1,  g 20 mm 20 mm 20 mm 491 kg 134 kg 109 kg
Bending moment direction My My Mz Diagonal angle in L1,  61,24 ° 57,90 ° 38,24 ° 46 kg/m 42 kg/m 42 kg/m
Value of local line load in bar 0,5 kN/m 1,1 kN/m Estimate for eccentricity of joint 36 mm 18 mm -5 mm
Bending moments in roof chords, 1 & 3 - 0,2 kNm 0,4 kNm Length of L1 10,80 m
Bending moments in floor chords, 2 & 4 0,0 kNm - 0,4 kNm Bar system length, L 1,80 m

Bar buckling length, L cr 1,62 m
Chord 1, L1
Bar x Profile Class U max kg/m A Wp I h Npl,Rd Nb,Rd Mpl,Rk NEd,max My,Ed,max Mz,Ed,max

1 0,0 m RHS 90 x 4 SC 1 0,245 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm 22 kN 2,3 kNm 1,1 kNm
2 1,80 m Same as previous SC 1 0,229 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm -38 kN 1,5 kNm 0,9 kNm
3 3,60 m Same as previous SC 1 0,263 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm -62 kN 1,0 kNm 0,8 kNm
4 5,40 m Same as previous SC 1 0,252 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm -65 kN 0,8 kNm 0,7 kNm
5 7,20 m Same as previous SC 1 0,228 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm -45 kN 1,2 kNm 0,8 kNm
6 9,00 m Same as previous SC 1 0,226 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm 44 kN 1,8 kNm 0,9 kNm
7 10,80 m Same as previous SC 1 0,325 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm 79 kN 2,4 kNm 1,0 kNm

Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  

Chord 2, L1
Bar x Profile Class U max kg/m A Wp I h Npl,Rd Nb,Rd Mpl,Rk NEd,max My,Ed,max Mz,Ed,max

1 0,0 m RHS 90 x 4 SC 1 0,206 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm -20 kN 2,0 kNm 0,8 kNm
2 2,70 m Same as previous SC 1 0,188 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm 46 kN 0,9 kNm 0,7 kNm
3 4,50 m Same as previous SC 1 0,192 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm 56 kN 0,6 kNm 0,7 kNm
4 6,30 m Same as previous SC 1 0,175 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm 48 kN 0,6 kNm 0,7 kNm
5 8,10 m Same as previous SC 1 0,154 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm -26 kN 1,2 kNm 0,7 kNm
6 10,80 m Same as previous SC 1 0,321 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm -79 kN 2,1 kNm 0,8 kNm

Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
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Block number 1

Chord 3, L1
Bar x Profile Class U max kg/m A Wp I h Npl,Rd Nb,Rd Mpl,Rk NEd,max My,Ed,max Mz,Ed,max

1 0,0 m RHS 90 x 4 SC 1 0,189 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm 15 kN 1,6 kNm 1,1 kNm
2 1,80 m Same as previous SC 1 0,166 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm -27 kN 1,1 kNm 0,9 kNm
3 3,60 m Same as previous SC 1 0,187 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm -40 kN 0,8 kNm 0,8 kNm
4 5,40 m Same as previous SC 1 0,175 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm -37 kN 0,7 kNm 0,7 kNm
5 7,20 m Same as previous SC 1 0,189 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm 37 kN 1,0 kNm 0,8 kNm
6 9,00 m Same as previous SC 1 0,241 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm 48 kN 1,4 kNm 0,9 kNm
7 10,80 m Same as previous SC 1 0,291 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm 79 kN 1,8 kNm 1,0 kNm

Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  

Chord 4, L1
Bar x Profile Class U max kg/m A Wp I h Npl,Rd Nb,Rd Mpl,Rk NEd,max My,Ed,max Mz,Ed,max

1 0,0 m RHS 90 x 4 SC 1 0,134 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm -12 kN 1,3 kNm 0,8 kNm
2 2,70 m Same as previous SC 1 0,125 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm 26 kN 0,5 kNm 0,7 kNm
3 4,50 m Same as previous SC 1 0,128 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm 27 kN 0,5 kNm 0,7 kNm
4 6,30 m Same as previous SC 1 0,114 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm -17 kN 0,5 kNm 0,7 kNm
5 8,10 m Same as previous SC 1 0,172 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm -31 kN 0,9 kNm 0,7 kNm
6 10,80 m Same as previous SC 1 0,299 10,5 0,780 13,4 cm² 42,6 cm³ 162 cm4 0,609 0,785 90 mm 474 kN 370 kN 15,1 kNm -79 kN 1,5 kNm 0,8 kNm

Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
Same as previous  
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