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The goal of this master’s thesis is to develop type design of a pedestrian bridge with
steel superstructure and timber deck. The purpose is to find a cost-effective structural
solution for the bridge so that the required comfort level can be reached. In particular,
the goal is to analyze how the length and width of the bridge influences the
requirements for material strength in the superstructure and to find out when it is
necessary to assess the pedestrian comfort more carefully. Analysis and dimensioning of
the timber deck is carried out by classical beam theory and the orthotropic plate theory.
Classical beam theory is used in dimensioning of the primary beams and vibration
analysis of the bridge is performed by manual calculations.
If spacing between the main beams remains the same, the width of the bridge does not
have a significant effect on the design of the deck and steel structures in the ultimate
limit state. The alternative analyzes gives different results. Classical beam theory gives
bigger values for forces and moments in design of the timber deck. The controlling
traffic load is the service vehicle. The critical design verification for the primary steel
beams is lateral torsional buckling. According to calculations, the natural frequency of
the longest bridge is so low that it is necessary to use more accurate analyzes for
vibration sensitivity.
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1 JOHDANTO
Kevyen liikenteen sillan suunnittelu voidaan jakaa kahteen osaan. Nämä ovat sillan
rakenteiden mitoitus kestävyyden sekä käyttökokemuksen eli -mukavuuden kannalta.
Kestävyyden kannalta tehtävä mitoitus tarkoittaa yleisesti murtorajatilan mitoitusta,
millä varmistetaan rakenteiden kestävyys murtumista vastaan. Tässä tilassa rakenteet
pyritään

suunnittelemaan

siten,

että

sillan

elinkaaren

aikana

esiintyvät

kuormitustilanteet eivät johda rakenteiden murtumiseen tai stabiliteetin menetykseen.
Murtorajatilan

mukainen

suunnittelu

on

kehittynyt

hyvälle

tasolle

viime

vuosikymmeniä.
Käyttäjämukavuuden huomioiva suunnittelu eli värähtelymitoitus on tullut tarpeelliseksi
sitä mukaa kuin siltojen pituus on kasvanut rakenteen pysyessä kevyenä, jolloin sillan
ominaistaajuus on laskenut haitallisen matalalle. Keveys on mahdollista, koska
kestävyyden kannalta rakennusmateriaalien parhaat ominaisuudet on osattu hyödyntää.
Matala ominaistaajuus voi johtaa siihen, että silta alkaa resonoida kävelijän tai juoksijan
tahdin mukana aiheuttaen liikettä, joka koetaan vastenmieliseksi.
Värähtelymitoituksessa määritetään sillan ominaistaajuudet ja siinä tapauksessa myös
kiihtyvyydet, jos on vaarana, että silta alkaa resonoida jalankulkijoiden askelluksen
kanssa. Näiden kahden eri mitoituksen yhteensovittamisesta onkin tullut nykyajan
kevyen liikenteen sillan suunnittelun yksi oleellisimmista haasteista.
Tässä työssä perehdytään yksiaukkoisen sillan murtorajatilan mitoitukseen Eurokoodien
mukaan. Sillan päällysrakenteiden mitoitusta pyritään nopeuttamaan kehittämällä siihen
soveltuva työkalu, jota on helppo ja nopea käyttää. Sillan värähtelymitoitusta arvioidaan
käsinlaskentakaavoilla. Työssä esitetään värähtelymitoitukseen laadittuja oleellisimpia
ohjeistuksia sekä arvioidaan ominaistaajuuksien laskentatarkkuuksia.
Tuloksena saadaan työkalu, jolla voidaan tuottaa kustannuksiltaan edullisia sillan
päällysrakenteen ratkaisuja eri pituisille silloille. Lisäksi saadaan hyviä arvioita
murtorajatilassa mitoitetun sillan värähtelykäyttäytymistä.
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2 SILLAN PÄÄLLYSRAKENTEIDEN KUVAUS
Sillan päällysrakenne koostuu hitsatuista pääkannattimista, puisesta kansilaatasta ja
kaiderakenteista. Pääkannattimien välillä sillan poikkisuunnassa on lisäksi jäykistäviä
poikkipalkkeja. Työssä tutkittavan sillan poikkileikkaukset on esitetty kuvassa 1.
Poikkileikkauksista käy ilmi pääpalkkien määrä ja niiden välinen etäisyys, poikkipalkit,
sillan kokonaisleveys ja kannen ulokkeen pituus. Kaiteita ei ole kuvassa näytetty, mutta
kaiteiden vaatima tila on otettu huomioon kokonaisleveydessä. Sillan pituus voi olla 6
metristä 24 metriin kahden metrin jaolla.

Kuva 1. Sillan poikkileikkaukset.

2.1 Sillan pää- ja poikkipalkit
Sillan pääpalkit ovat hitsattuja rakenteita, joiden poikkileikkaus on I - profiili. Palkin
ylä- ja alalaipat ovat samankokoisia. Ulkoilmassa käytettävä teräslaji voi olla
kuumavalssattu ilmakorroosiota kestävä rakenneteräs, joka on standardin EN 10025-5
mukainen. Tällöin mahdollinen teräslaji on S355K2W. On myös mahdollista käyttää
maalattuja teräksiä, jolloin teräslaatu on S355NL tai S355ML. Teräsrakenteiden
toteutusluokka normaaleille kevyen liikenteen silloille on EXC 2 (NCCI T).
Pääpalkkien välissä on poikkipalkkeja, jotka jäykistävät rakennetta. Poikkipalkit ovat
joko säänkestäviä hitsattuja profiileita tai maalattuja IPE – palkkeja. Hitsattujen
tapauksessa laatu on edellä kuvattua korroosion kestävää terästä ja maalattujen
tapauksessa teräs on S355K2. Poikkipalkki kiinnitetään hitsaamalla tai pulttiliitoksella

13

pääpalkin jäykisteeseen. Pystysuuntainen jäykistelevy on hitsaamalla kiinnitetty
pääpalkin uumaan ja laippoihin. Poikkipalkit sijaitsevat sillan päädyissä tukien
kohdalla, sekä niiden välillä riippuen sillan pituudesta. Poikkipalkkien väli on enintään
seitsemän metriä ja vähintään neljä metriä. Kuvassa 2 on esitetty lyhyt silta, jossa on
pääpalkit ilman poikkipalkkeja.

Kuva 2. Teräspalkkikannatteinen silta.
Profiilin uuman ja laippojen korkeus-leveys suhteen mukaan määräytyvä palkin
poikkileikkausluokka pyritään pitämään luokissa 1, 2 tai 3. Tällöin koko poikkileikkaus
toimii tehollisena, jolloin palkin mitoitus pysyy yksinkertaisempana. Päällysrakenteiden
omanpainon tuottama taipuma saadaan eliminoitua huomioimalla taipumaa vastaava
esikohotus pääpalkkia hitsattaessa.

2.2 Sillan kansi
Sillan

kansilaatta

koostuu

syrjälleen

ladotusta

puutavarasta.

Lankut

ovat

painekyllästettyä mäntyä ja niiden suunta on poikittainen siltaan nähden. Lankut
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kiinnitetään toisiinsa naulaamalla käyttäen kuumasinkittyjä nauloja. Käytettävän
materiaalin vaatimukset ovat standardin SFS-EN 14081-1 mukaisia. Kannen käyttöikä
on 25 vuotta, joten se uusitaan kolme kertaa elinkaarensa aikana, jos silta muilta osin
suunnitellaan kestämään 100 vuotta. Puun kosteus rakentamisen aikana saa olla
korkeintaan kosteusluokka 2 ulkokuivan mukainen. Sillan rakentamisen vaatimuksia on
esitetty ohjeessa InfraRYL 2006, osa 3. Kuvassa 3 on esitetty syrjälankkukansi sillan
päädyssä.

Kuva 3. Sillan syrjälankkukansi
Pääpalkkien ja kannen väliin

asennetaan

neopreenikumi.

Kansi

kiinnitetään

pääpalkkeihin kuumasinkityillä jousipulteilla. Alhaaltapäin kiinnitettävä kansiruuvi
kiristää jousipultin avulla kantta ja teräspalkin ylälaippaa toisiaan vasten. Liitoksen
toteutusesimerkki on esitetty kuvassa 4.
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Kuva 4. Kannen ja pääpalkin kiinnitys.

2.3 Sillan kaiteet ja alusrakenteet
Sillan kaiteiden materiaali on teräs. Kaide koostuu kaidepylväästä, yläjohteesta,
siltajohteesta ja suojaverkosta. Kaiteen korkeus on vähintään 1,4 metriä kannesta (LO
25/2012). Kaidepylväs kiinnitetään kanteen yksinkertaisella pulttikiinnityksellä. Kaikki
kaideosat ovat sinkittyjä. Kiinnityksen toteutus on näytetty kuvassa 5.

Kuva 5. Kaiteen ja kannen välinen kiinnitysdetalji.
Silta tukeutuu alusrakenteille laakereiden välityksellä. Laakerit tukeutuvat maatuelle.
Maatuki perustetaan maaperäolosuhteiden sallimalla tavalla. Perustamistapa valitaan
geotekniikan suunnittelijan ja sillansuunnittelijan parhaaksi katsomalla tavalla.
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3 SILLAN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
3.1 Suunnitteluperusteet
Eurokoodit määräävät kantavien rakenteiden suunnittelua koko Euroopassa. Yhteiset
suunnittelustandardit yhtenäistävät Euroopan maiden suunnittelua ja mahdollistavat
rakentamisen ja suunnittelun Euroopan maiden sisällä. Standardien soveltaminen
kussakin maassa vaatii kansallisia liitteitä. Suomessa sillan suunnitteluun ohjatut
Eurokoodin kansalliset liitteet on valmistellut Liikennevirasto. Kansallisten liitteiden
lisäksi Liikennevirasto on laatinut sillansuunnittelun Eurokoodeihin soveltamisohjeet,
joiden tarkoituksena on auttaa suunnittelua ja Suomen olosuhteissa. Soveltamisohjeesta
on käytössä tällä hetkellä neljäs versio (Siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet – NCCI
1 (6.12.2017)). Eurokoodin suunnitteluohjeet sisältävät ohjeistukset tiesiltojen, kevyen
liikenteen siltojen ja ratasiltojen suunnitteluun.

3.2 Kevyen liikenteen siltojen kuormat
Rakenteiden suunnittelussa kuormat jaetaan pysyviin ja muuttuviin kuormiin.
Sillansuunnittelussa pysyvää kuormaa on rakenteiden omapaino. Muuttuvia kuormia
puolestaan ovat liikenteen aiheuttamat kuormat, tuulikuorma, lämpötilakuorma ja
lumikuorma.
3.2.1 Sillan liikennekuormat
Kevyen liikenteen sillan muuttuvat pystykuormat koostuvat tasaisesti jakautuneesta
kuormasta ja sen lisäksi joko huoltoajoneuvosta tai pistekuormasta. Tasaisesti
jakautunut kuorma käsittää jalankulku- ja pyöräilykuorman. Huoltoajoneuvo kuvaa
ajoneuvoa, jota käytetään kevyen liikenteen reittien huoltotoimenpiteisiin. Tämä
kuormitus huomioidaan, jos ajoneuvon pääsyä sillalle ei ole estetty pysyvin kielloin. Jos
ajoneuvolla ei ole mahdollisuutta päästä sillalle, tasaisen kuorman lisäksi sillalle
määritetään pistekuorma.
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Kuormia määritettäessä tasaisesti jakautunut kuorma eli tungoskuorma asetetaan
vaikuttamaan vaikutuspinnan pitkittäis- ja poikittaissuunnassa sillan epäedullisilla
osilla. Tämän kuorman suuruus määräytyy sillan kuormituspituuden mukaan.
Eurokoodien mukaan suurinta kuorman intensiteettiä (5 kN/m2) tulee käyttää, jos sillalla
on odotettavissa jatkuva tungoksen mahdollisuus.
Huoltoajoneuvon kuormitus koostuu kahdesta akselikuormasta (100 kN + 60 kN),
joiden

akseliväli

on

3,0

m.

Akselikuorma

puolestaan

koostuu

kahdesta

rengaskuormasta, joiden välinen etäisyys on 1,3 m. Ajoneuvon leveys on 2,0 m.
Edellisistä tiedoista saadaan määriteltyä raja-arvot rengaskuormien sijainneille sillan
poikkisuunnassa. Kun renkaat sijaitsevat symmetrisesti ajoneuvoon nähden, renkaan
etäisyys ajoneuvon reunasta on 0,35 m, joka on pienin mahdollinen etäisyys sillan
reunasta esim. aurausjohteesta. Rengaskuorman kosketuspinta-ala on 0,2 m * 0,2 m.
Kuvassa 6 on esitetty huoltoajoneuvon kuormitus.

Kuva 6. Huoltoajoneuvon rengaskuormien sijoittuminen.
Pistekuorman intensiteetti on 20 kN ja sen vaikutuspinta-ala 0,2 m * 0,2 m. Kevyen
liikenteensillan pituussuuntaisen kuorman arvo on 96 kN silloin, kun huoltoajoneuvon
pääsy sillalle on mahdollista. Jos sillan rakenteet estävät ajoneuvon pääsyn sillalle,
vaakakuorman intensiteetti on 20 kN. Sillan poikkisuuntainen kuorma on 25 %
pituussuuntaisen kuorman arvosta.
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Liikenteen aiheuttamista kuormista muodostetaan kuormaryhmiä, jotka mitoituksessa
käsitellään yksittäisinä kuormina. Nämä kuormat käsitellään kuormitusyhdistelmissä
yhdessä muiden kuormien kanssa. Kuormaryhmiä on kaksi kappaletta, jotka eivätkä voi
vaikutta yhtä aikaa. Kuormaryhmät kevyen liikenteen silloille on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Kevyen liikenteen sillan kuormaryhmät (mukaillen NCCI 1 Taulukko B.5).
Pystykuormat
Tasainen kuorma

Vaakakuormat

Huoltoajoneuvo Qserv

Qflk

tai pistekuorma Qswk
lähde
gr1

[EN 1991-2 5.3.2.1]

[EN 1991-2 5.3.2.3]

[EN 1991-2 5.4]

Ominaisarvo

Ominaisarvo

1

1

gr2

Ominaisarvo

Ominaisarvo

1

1

Kuntoreitille sijoittuva kevyen liikenteen silta voi olla käytössä myös talvisaikaan,
jolloin se voi toimia latusiltana. Tällöin on luonnollista, että sille satava lumi ainoastaan
tampataan sillalle, eikä aurata siitä pois. Näin ollen lumikuorma täytyy myös huomioida
sillan mitoituksessa. Latusillalla ei myöskään käytetä pysyviä rakenteita, jotka estäisivät
huoltoajoneuvon tai latukoneen pääsyä sillalle. Latukoneiden maahantuojan mukaan
uudenmalliset latukoneet painavat 75 kN (Söderholm 2017). Tässä työssä latukoneen
kuormana käytetään 100 kN, joka jakautuu 3 m * 5 m kokoiselle alalle. Näin ollen
mitoituksessa pysytään turvallisella puolella.
3.2.2 Tuulikuorma
Siltaan kohdistuva tuulikuorma lasketaan standardin SFS-EN 1991-1-4 sekä
Liikenneviraston soveltamisohjeen mukaan (NCCI 1, sivu 40). Kuorman suuruus eli
intensiteetti määräytyy ympäröivän maastoluokan, sillan korkeussijainnin, sekä
siltakannen leveyden ja korkeuden suhteen mukaan. NCCI 1:n mukaan tuulenpaineen
laskennassa tuulennopeuden modifioimaton perusarvo on 23 m/s. Taulukko 2 kuvaa
siltaan kohdistuvan tuulenpaineen edellisillä olettamuksilla.
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Taulukko 2. Siltaan kohdistuva tuulenpaine [kN/m2] (mukaillen standardin SFS-EN
1991-1-4:n kansallinen liite, taulukko 8.2).
≤ 0,5

≥ 4*

≥ 5**

ze ≤ 20 m

3,58

1,94

1,49

ze = 50 m

4,18

2,26

1,74

ze ≤ 20 m

2,54

1,37

1,06

ze = 50 m

3,02

1,64

1,26

ze ≤ 20 m

2,23

1,21

0,93

ze = 50 m

2,27

1,49

1,15

ze ≤ 20 m

1,73

0,94

0,72

ze = 50 m

2,28

1,24

0,95

ze ≤ 20 m

1,30

0,71

0,54

ze = 50 m

1,86

1,01

0,77

Maastoluokka
0
I
II
III
IV

b/dtot

Yläindeksillä * merkitty sarake koskee siltoja, joissa kaiteet ovat avoimet, eli kaiteen
projektiopinta-alasta yli 50 % on avointa. Sarake, joka on yläindeksillä **, kuvaa siltoja,
joissa on yhtä aikaa esiintyvä liikennekuorma tai jonka kaiteet ovat suljetut. Suljetulla
kaiteella viitataan kaiteisiin, joiden projektiopinta-alasta alle 50 % on avointa. Kevyen
liikenteen silloilla ei katsota vaikuttavan liikennettä, joka vaikuttaisi tuulikuorman
vaikutuspinta-alaan. Taulukossa ze tarkoittaa sillan korkeusasemaa ympäröivästä
maanpinnasta [m], b sillan leveyttä [m] ja dtot sillan kokonaiskorkeutta [m].
3.2.3 Kuormien kuormitusyhdistelmät
Rakenteiden rajatilamitoituksessa murtorajatilat ja käyttörajatilat käsitellään erikseen.
Eri

mitoitustilanteita

onnettomuusmitoitustilanteet.

tavallisesti
Kevyen

ovat
liikenteen

vallitsevat,
sillan

tilapäiset

ja

kuormitusyhdistelmät

muodostetaan Liikenneviraston ohjeen mukaisesti (NCCI 1 – Liite 1C). Nämä
kuormitusyhdistelmät perustuvat Eurokoodien suunnitteluohjeisiin.
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3.3 Kevyen liikenteen sillan staattinen malli
Kevyen liikenteen sillan kansi voidaan staattisesti käsittää kahtena mallina, jotka
voidaan esittää Euler-Bernoullin palkkimalleilla. Kuvassa 7 on esitetty sillan staattinen
rakennemalli poikkisuunnassa, joka kuvaa laminoitua kansirakennetta Tukipisteen
kuvaavat pääpalkkien linjoja. Kuvan malleilla voidaan kuvata kaikki tässä työssä
kuvatut sillan leveydet.

Kuva 7. Sillan kannen staattinen rakennemalli poikkisuunnassa.
Kannen tuennat ovat pistemäisiä niveltukia, jotka estävät pystysuuntaisen liikkeen. Vain
reunimmainen tuki ottaa vastaan vaakasuuntaisen liikkeen. Malli olettaa, että pääpalkin
ylälaippa pääsee kiertymään ja kuormitus siirtyy teräspalkille uuman kohdalta. Kannelle
tuleva kuormitus on kuvattu kappaleessa 3.2. Kansi voidaan mallintaa palkkimallin
sijaan myös ortotrooppisena laattana. Tämä on kuvattu kappaleessa 4.1.3.
Kuvassa 8 on osoitettu pääpalkin mitoituksessa käytettävä rakennemalli. Tuennat ovat
vastaavanlaisia kuin puisen kannen mallissa. Pääpalkin pituus on hieman pidempi kuin
palkin jänneväli, koska päissä huomioidaan laakereiden vaatima tila.

Kuva 8. Sillan pääpalkin rakennemalli pituussuunnassa.
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Sillan toiseen päätyyn tulee laakereita, joka ottavat vastaan sekä sillan pituus- että
poikkisuuntaiset kuormat. Laakerit molemmissa päissä ottavat vastaan pystysuuntaisia
kuormia.

Kuormitus

palkille

määräytyy

pystysuuntaisten tukireaktioiden mukaan.

kuvan

7

rakennemallista

saatujen
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4 SILLAN RAKENTEIDEN STAATTINEN MITOITUS
Tyyppisillan rakenteellinen mitoitus suoritetaan Eurokoodien ja Liikenneviraston
ohjeiden mukaan. Mitoituksessa huomioidaan murto- ja käyttörajatila. Murtorajatilan
mitoituksessa tarkistetaan rakenteiden rakenteellisten kestävyysehtojen täyttyminen.
Käyttörajatilan mitoituksessa tarkistetaan rakenteen käyttömukavuuteen ja ulkonäköön
liittyviä seikkoja. Tässä työssä käsitellään kevyen liikenteen sillan mitoitusta, jolloin
kuormat ovat pienempiä ja yksinkertaisempia kuin tieliikenne- ja rautatiesilloilla.
Tässä kappaleessa esitetään sillan puukannen ja pääpalkkien mitoitus. Muut rakenteet
kuten

laakerit

ja

sillan

alusrakenteet

mitoitetaan

sillansuunnitteluprojektissa

tapauskohtaisesti.
Kevyen liikenteen sillan kaiteille ei ole olemassa eurooppalaista tuotestandardia, toisin
kuin ajoneuvoliikenteen silloille. Kaiteen ei myöskään tarvitse olla tyyppitestattu.
Kaiteen pylvään, yläjohteen ja siltajohteen tulee kestää 5 kN suuruinen pistemäinen
törmäyskuorma.

4.1 Sillan puukannen mitoitus
Sillan puinen kansirakenne mitoitetaan Eurokoodien SFS-EN 1995-1-1 ja SFS-EN
1995-2 sekä Liikenneviraston NCCI 5:n mukaan. Eurokoodien mukaan laminoitu
kansilaatta voidaan analysoida ortotrooppisena laattana, arinana tai yksinkertaistetulla
menetelmällä. Tässä työssä analysointi suoritetaan sekä ortotrooppisena laattana, että
yksinkertaistetun Euler-Bernoullin palkkiteorian mukaan. Nämä mitoitustavat on
käsitelty tarkemmin kappaleissa 4.1.2 ja 4.1.3.
4.1.1 Pistekuorman tarkastelu
Huoltoajoneuvon aiheuttama kuorma koostuu pistemäisistä rengaskuormista, joiden
analysointi suoritetaan Eurokoodi 5 osa 2:n mukaan. Pistekuorma käsitellään
kansilaatan keskitasoon jakautuneena. Tämä kuorma jakautuu 45 asteen kulmassa
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syiden suunnassa ja 15 asteen kulmassa syitä vastaan kohtisuorassa suunnassa pystyyn
laminoidun kansilaatan tapauksessa. Jakautumiskulma päällysteessä on 45 astetta
(Eurokoodi SFS-EN 1995-2). Kuva 9 esittää pistemäisen kuorman jakautumisen
kansilaatan keskitasolle.

Kuva 9. Pistekuorman jakautuminen kansilaatassa (mukaillen SFS-EN 1995-2, Kuva
1.).
Kuorman jakautumisala rakenteen keskitasolla voidaan esittää kaavan (1) mukaan
𝑏𝑤,𝑚𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 = 𝑏𝑤 + 2 ∗ (ℎ𝑘 ⁄2) ∗ tan 𝛽𝑘 ,

(1)

missä bw,middle on laatan keskitasoon oletetun kuormituspinnan leveys [mm], bw on
pistekuorman vaikutusalan leveys päällysteessä [mm], hk on kansirakenteen materiaalin
kokonaiskorkeus [mm] ja βk on kuvan 9 mukainen kulma β.
Yleisessä tapauksessa, jossa huomioidaan myös sillan päällysrakenne, kuorman
jakautumisleveys määritetä kaavan (2) mukaan
𝑏𝑤,𝑚𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 = 𝑏𝑤 + 2 ∗ ℎ𝑝 ∗ tan 𝛽𝑝 + 2 ∗ (ℎ𝑘 ⁄2) ∗ tan 𝛽𝑘 ,

(2)

missä hp on päällysteen paksuus [mm], βp on kuorman jakautumiskulma päällysteessä,
joka on 45 astetta joka suuntaan.
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4.1.2 Kansilaatan yksinkertaistettu analyysi
Yksinkertaistettu kansilaatan analyysi mahdollistaa lamellien korvaamisen yhdellä tai
useammalla yhteen suuntaan kantavana palkilla. Tällöin palkin tehollinen leveys
lasketaan kaavalla (3)
𝑏𝑒𝑓 = 𝑏𝑤.𝑚𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 + 𝑎,

(3)

jossa bef on palkin tehollinen leveys [mm] ja a on kansilaatan rakenteesta johtuva mitta
[mm]. Mitan a määritys esitetään taulukossa 3.
Taulukko 3. Kansilaattarakenteen mukainen a-mitta (mukaillen SFS-EN 1995-2
taulukko 5.3).
Kansilaattarakenne

a [mm]

Naulalaminoitu kansilaatta

100

Jännittäen laminoitu tai liimattu

300

Ristiin laminoitu

500

Puu–betoni –liittorakenteinen kansi

600

4.1.3 Ortotrooppinen kansimalli
Ortotrooppien malli kuvaa rakennetta, jossa materiaaliominaisuudet

riippuvat

tarkasteltavasta suunnasta. Silloin rakenteen jäykkyysominaisuudet eivät ole yhtä suuria
joka suunnassa, toisin kuin isotrooppisella materiaalilla. Ortotrooppinen kansimalli
voidaan mallintaa elementtimenetelmällä, jossa jäykkyysominaisuudet voidaan määrätä
kussakin suunnassa erikseen. Laminoidun kannen jäykkyyden suhteet on annettu
Eurokoodin suunnitteluohjeissa (ks. Taulukko 4). Kyseisessä ohjeessa mainitaan, että
havupuulamellien

vaativassa

jäykkyysominaisuuksia.

mallinnuksessa

Tässä

käytetään

menetelmässä

sillan

kokonaisuudessaan tai niin laajana, kuin nähdään tarpeelliseksi.

taulukon
kansi

4

mukaisia

mallinnetaan
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Taulukko 4. Laminoitujen kansilaattojen jäykkyysominaisuuksia (mukaillen SFS-EN
1995-2, Taulukko 5.1).
Kansilaatan tyyppi

E90,mean/E0,mean

G0,mean/E0,mean

G90,mean/G0,mean

Naulalaminoitu

0

0,06

0,05

Jännittäen laminoitu
(sahattu)
Jännittäen laminoitu
(höylätty)
Liimattu

0,015

0,06

0,08

0,02

0,06

0,10

0,03

0,06

0,15

Taulukossa 4 esitetty merkintä E kuvaa kimmokerrointa ja G tarkoittaa liukukerrointa.
Alaindeksi 90,mean kuvaa jäykkyysominaisuuden keskiarvoa syynsuuntaa vastaan
kohtisuorassa suunnassa, kun taas 0,mean merkitsee jäykkyyttä syiden suunnassa.
Taulukon mukaan laminoidun kannen jäykkyysominaisuudet ovat hyvin pieniä syitä
vastaan kohtisuorassa suunnassa. Jäljempänä kappaleen 6.1.3 Taulukossa 23 esitetään
numeroarvot kannen materiaaliominaisuuksille.
4.1.4 Murtorajatilan mitoitus
Kansilankun

murtorajatilan

mitoituksessa

lasketaan

kannen

taivutuskestävyys,

leikkauskestävyys ja tukipainekestävyys. Murtorajatilan kuormien kuormitusyhdistelyt
saadaan Liikenneviraston ohjeesta NCCI 1.
Taivutuksen kestävyys tarkistetaan kaavan (4.1) mukaisen mitoitusehdon mukaan
𝜎𝑚,𝑦,𝑑
𝑓𝑚,𝑦,𝑑

missä

𝜎

+ 𝑘𝑚 ∗ 𝑓𝑚,𝑧,𝑑 ≤ 1,
𝑚,𝑧,𝑑

(4)

σm,y,d on jännityksen mitoitusarvo y-akselin suhteen tapahtuvassa
taivutuksessa [N/mm2],
σm,z,d on jännityksen mitoitusarvo z-akselin suhteen tapahtuvassa
taivutuksessa [N/mm2],
fm,y,d on taivutuslujuuden mitoitusarvo taivutuksessa pääakselin y suhteen
[N/mm2],
fm,z,d on taivutuslujuuden mitoitusarvo taivutuksessa pääakselin z suhteen
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[N/mm2] ja
km on kerroin, joka ottaa huomioon jännitysten uudelleen jakautumisen
poikkileikkauksessa.
Kansilaatan leikkauskestävyys tarkistetaan kaavan (5) mukaisella mitoitusehdolla
𝜏𝑑 ≤ 𝑓𝑣,𝑑 ,
missä

(5)

τd on leikkausjännityksen mitoitusarvo [N/mm2] ja
fv,d on leikkauskestävyyden mitoitusarvo [N/mm2].

Kansilankun tukipaineen kestävyys tarkistetaan kaavassa (6) esitetyn ehdon mukaan
𝜎𝑐,90,𝑑 ≤ 𝑘𝑐,90,𝑑 ∗ 𝑓𝑐,90,𝑑 ,
missä

(6)

σc,90,d on syitä vastaan kohtisuoralla tehollisella kosketuspinnalla
vaikuttavan puristusjännityksen mitoitusarvo [N/mm2],
kc,90,d on kerroin, joka ottaa huomioon kuorman sijainnin,
halkeamismahdollisuuden ja puristuman suuruuden ja
fc,90,d on puristuslujuuden mitoitusarvo syitä vastaan kohtisuorassa
suunnassa [N/mm2].

4.2 Pääpalkkien mitoitus
Teräsrakenteiden suunnittelua ohjaa yhteiseurooppalainen suunnitteluohje Eurokoodi 3
(EN 1993). Tässä työssä tarvittavia osia ovat SFS-EN 1993-1-1: Yleiset säännöt ja
rakennuksia koskevat säännöt, SFS-EN 1993-1-5: Levyrakenteet ja SFS-EN 1993-1-8:
Liitosten mitoitus. Lisäksi Liikenneviraston tuottama ”Eurokoodien soveltamisohje –
Teräs- ja liittorakenteiden suunnittelu – NCCI 4” antaa menetelmiä, joilla Eurokoodien
ja Liikenneviraston edellyttämät vaatimukset täytetään.
Sillan kantavina rakenteina toimivat teräspalkit ovat hitsattavia korroosionkestävää tai
maalattua terästä. Palkeille suoritetaan mitoitus sekä murto- että käyttörajatilassa.
Staattinen rakennemalli, jota mitoituksessa käytetään, on kuvattu kohdassa 3.3.
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Teräspalkille aiheutuvista kuormista lasketaan määräävimmät momentit, leikkausvoimat
ja tukireaktiot statiikan sääntöjen mukaan. Murtorajatilassa sillan teräspalkeille
tarkistetaan momenttikestävyys, leikkauskestävyys, leikkauslommahduksen kestävyys
ja kiepahduskestävyys. Teräsrakenteen kestävyyteen vaikuttaa oleellisesti rakenneosan
poikkileikkausluokka. Tämä termi vaikuttaa siihen kuinka paljon poikkileikkauksen
paikallinen lommahdus rajoittaa poikkileikkauksen kestävyyttä ja kiertymiskykyä.
4.2.1 Palkin taivutuskestävyys
Poikkileikkauksen momentti- eli taivutuskestävyys lasketaan kaavan (7) mukaan

𝑀𝑐,𝑅𝑑 =

𝑊 𝑓𝑦
,
𝛾𝑀0

(7)

missä Mc,Rd on momenttikestävyys [Nmm], W on poikkileikkauksen taivutusvastus
[mm3], fy on teräksen myötöraja [N/mm2] ja γM0 on poikkileikkauskestävyyden
osavarmuusluku.
Taivutusvastus määräytyy poikkileikkausluokan mukaan. Momenttikestävyyden ehto
tarkistetaan kaavan (8) mukaan
𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑐,𝑅𝑑 ,

(8)

missä MEd on taivutusmomentin mitoitusarvo.
4.2.2 Palkin leikkauslommahdus
Leikkauslommahduksen tarkistuksen tarpeellisuus uumasta jäykistämättömille levyille
määritetään ehdon (9) mukaan

ℎ𝑤 ⁄𝑡𝑤 >

72
𝜀,
𝜂

(9)

missä hw on uuman korkeus [mm], tw uuman paksuus [mm], η teräslaadusta riippuva
kerroin ja ε teräksen myötörajasta riippuva kerroin. Ehdon (9) toteutuessa
leikkauslommahdus on tarkistettava.
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Leikkauslommahduksen tarkistuksen tarpeellisuus puolestaan uumasta jäykistetylle
levylle selvitetään kaavan (10) mukaan

ℎ𝑤 ⁄𝑡𝑤 >

31
𝜀√𝑘𝜏 ,
𝜂

(10)

missä kτ on leikkauslommahduskerroin. Jos ehto toteutuu, leikkauslommahdus on
tarkistettava.
Kaavalla (11) voidaan laskea teräksen myötörajasta riippuva kerroin

𝜀=√

235
.
𝑓𝑦

(11)

Leikkauslommahduskerroin levylle - jossa käytetään jäykkiä poikittaisjäykisteitä ilman
pituusjäykistettä – lasketaan NCCI 4:n mukaan kaavan (12) mukaan
2

ℎ𝑤
𝑘𝜏 = 5,34 + 4,00 ∗ ( ) 𝑘𝑢𝑛 𝑎𝑗 /ℎ𝑤 ≥ 1
𝑎𝑗

(12)

2

ℎ𝑤
𝑘𝜏 = 4,00 + 5,34 ∗ ( ) 𝑘𝑢𝑛 𝑎𝑗 /ℎ𝑤 ≥ 1,
𝑎𝑗
missä aj on jäykisteiden välinen etäisyys [mm].

Palkin leikkauskestävyys voidaan laskea kaavan (13) mukaisesti uuman ja laippojen
leikkauskestävyyksien summana:

𝑉𝑏,𝑅𝑑 = 𝑉𝑏𝑤,𝑅𝑑 + 𝑉𝑏𝑓,𝑅𝑑 ≤

𝜂 ∗ 𝑓𝑦𝑤 ∗ ℎ𝑤 ∗ 𝑡𝑤
√3 ∗ 𝛾𝑀1

,

(13)

missä Vb,Rd on leikkauskestävyyden mitoitusarvo [N], Vbw,Rd uuman leikkauskestävyys
[N], Vbf,Rd laippojen leikkauskestävyys [N], fyw uuman teräksen myötöraja [N/mm2] ja
γM1 osavarmuusluku stabiiliuden suhteen.
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Laippojen leikkauskestävyys esitetään jäljempänä. Uuman leikkauskestävyys voidaan
laskea kaavan (14) mukaan

𝑉𝑏𝑤,𝑅𝑑 =

𝜒𝑤 ∗ 𝑓𝑦𝑤 ∗ ℎ𝑤 ∗ 𝑡𝑤
√3 ∗ 𝛾𝑀1

,

(14)

missä χw on uuman osuus leikkauskestävyydestä, jonka määritys on esitetty taulukossa
5.
Taulukko 5. Uuman osuus leikkauskestävyydestä χw (mukaillen SFS-EN 1993-1-5
taulukko 5.1).
Ehto

Jäykkä päätyjäykiste

Ei-jäykkä päätyjäykiste

𝜆̅𝑤 < 0,83/𝜂

𝜂

𝜂

0,83/𝜂 ≤ 𝜆̅𝑤 < 1,08

0,83/𝜆̅𝑤

0,83/𝜆̅𝑤

𝜆̅𝑤 ≥ 1,08

1,37/(0,7 + 𝜆̅𝑤 )

0,83/𝜆̅𝑤

Taulukossa 5 esitetty termi 𝜆̅𝑤 on uuman muunnettu hoikkuus, joka saadaan kaavan
(15) avulla, jos poikittaisjäykisteitä käytetään vai tuilla:

𝜆̅𝑤 =

ℎ𝑤
.
86,4 ∗ 𝑡𝑤 ∗ 𝜀

(15)

Siinä tapauksessa, että poikittaisjäykisteet ovat tuilla ja käytetään poikittaisia
välijäykisteitä tai pituussuuntaisia jäykisteitä tai molempia, uuman muunnettu hoikkuus
lasketaan kaavan (16) mukaan

𝜆̅𝑤 =

ℎ𝑤
37,4 ∗ 𝑡𝑤 ∗ 𝜀 ∗ √𝑘𝜏

.

(16)

Jos laippojen kestävyyttä ei hyödynnetä täysin taivutuskestävyyttä laskettaessa,
laippojen leikkausvoimakestävyys määritetään kaavan (17) mukaan
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2

𝑉𝑏𝑓,𝑅𝑑

𝑏𝑓 𝑡𝑓 2 𝑓𝑦𝑓
𝑀𝐸𝑑
=
(1 − (
) ),
𝑐 𝛾𝑀1
𝑀𝑓,𝑅𝑑

(17)

missä bf on laipan leveys [mm], tf on laipan paksuus [mm], fyf on laipan teräksen
myötöraja [N/mm2], c on laippojen leikkauskestävyyden määrityksessä tarvittava
kerroin, MEd on taivutuskestävyyden mitoitusarvo [Nm] ja Mf,Rd on laippojen mukaan
laskettu poikkileikkauksen momenttikapasiteetti

[Nm]. Kerroin

c määritetään

puolestaan kaavalla (18)

𝑐 = 𝑎𝑗 (0,25 +

1,6𝑏𝑓 𝑡𝑓 2 𝑓𝑦𝑓
𝑡𝑤 ℎ𝑤 2 𝑓𝑦𝑤

).

(18)

Kaavalla (19) lasketaan laippojen mukainen poikkileikkauksen momenttikapasiteetti

𝑀𝑓,𝑅𝑑 =

𝑀𝑓,𝑘
𝑁𝐸𝑑
1–
,
𝛾𝑀0
(𝐴𝑓1 + 𝐴𝑓2 )𝑓𝑦𝑓
𝛾𝑀0
(
)

(19)

missä Mf,k on poikkileikkauksen plastisuusteorian mukainen taivutuskestävyyden
mitoitusarvo [Nm], NEd aksiaalinen voima [N], Af1 laipan 1 tehollinen pinta-ala [mm2] ja
Af2 laipan 2 tehollinen pinta-ala [mm2].
Poikkileikkauksen leikkauskestävyyden mitoitusehto todetaan ehdon (20) mukaan
𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑏,𝑅𝑑 ,

(20)

missä VEd leikkausvoiman mitoitusarvo [N].
4.2.3 Palkin kiepahdus
Pääpalkkien kiepahdus lasketaan yksinkertaistetulla menetelmällä. Menetelmä on
kuvattu ohjeen SFS-EN 1993-1-1 kohdassa 6.3.2.4 ja sitä voidaan käyttää
sivusuunnassa tuetuille sauvoille. Kiepahdustarkistuksen tarve määräytyy kaavan (21)
mukaan
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𝜆̅𝑓 =

missä

𝑘𝑐 𝑎𝑗
𝑀𝑐,𝑅𝑑
≤ 𝜆̅𝑐0
,
𝑖𝑓,𝑧 𝜆1
𝑀𝑦,𝐸𝑑

(21)

λ̅f on ekvivalentin puristetun laipan muunnettu hoikkuus,
kc on sivuttaistukien välisen momenttipinnan jakaantuman huomioon
ottava hoikkuuden korjaustekijä, joka määräytyy taulukon 6 mukaan,
if,z on ekvivalentin puristetun laipan – joka koostuu puristetusta laipasta ja
1/3-osasta uuman puristetusta alueesta – hitaussäde poikkileikkauksen
heikomman akselin suhteen [mm],
λ1 on teräksen lujuusluokasta riippuva kerroin,
λ̅c0 on ekvivalentin puristetun laipan muunnetun hoikkuuden raja-arvo,
jonka suuruus on 0,2 NCCI 4:n mukaan,
Mc,Rd on poikkileikkauksen taivutuskestävyys [Nm] ja
My,Ed on suurin taivutusmomentin arvo sivuttaistukien välillä [Nm].

Kaavan (21) mukaisen ehdon toteutuessa palkkia ei tarvitse tarkistaa kiepahdukselle.
Kerroin kc määräytyy taulukon 6 mukaisen momenttipinnan mukaan.
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Taulukko 6. Korjaustekijän kc määritys (mukaillen EN-SFS 1993-1-1 taulukko 6.6).
Momenttipinnan muoto

kc
ψm =1
-1 ≤ ψm ≤ 1

1,0
1
1,33 − 0,33ψ𝑚
0,94
0,90

0,91

0,86

0,77

0,82

Edellisessä taulukossa esiintyvä merkintä ψm kuvaa jännityssuhdetta, joka määritetään
tarkasteltavan osan ääripäissä esiintyvien jännitysten suhteena. Teräslaadusta riippuva
kerroin λ1 lasketaan kaavan (22) mukaan
𝐸𝑠
𝜆1 = 𝜋√ = 93,9𝜀,
𝑓𝑦

(22)

missä Es kuvaa teräksen kimmokerrointa, jolle käytetään arvoa 210000 N/mm2. Jos
ekvivalentin puristetun laipan muunnettu hoikkuus 𝜆̅𝑓 ylittää ehdon (21) mukaisen
arvon, voidaan kiepahduskestävyys laskea kaavan (23) mukaan
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𝑀𝑏,𝑅𝑑 = 𝑘𝑓𝑙 ∗ 𝜒 ∗ 𝑀𝑐,𝑅𝑑 ,
missä

(23)

Mb,Rd on kiepahduskestävyyden mitoitusarvo [Nm], kfl on muunnostekijä,
jolle käytetään NCCI 4:n mukaista arvoa 1,0 ja
χ on ekvivalentin puristetun laipan perusteella laskettua muunnettua
hoikkuutta 𝜆̅𝑓 vastaava kiepahduksen pienennystekijä.

Kiepahduskestävyyden mitoitusarvon tulee kuitenkin toteuttaa kaavan (24) ehto
𝑀𝑏,𝑅𝑑 ≤ 𝑀𝑐,𝑅𝑑 .

(24)

Muunnettua hoikkuutta vastaava kiepahduksen pienennystekijä saadaan kaavan (25)
mukaan
1

χ=

ϕLT + √ϕLT 2 − λ̅f

≤ 1,0,

(25)

2

missä ϕLT on pienennystekijän χ määrittämiseksi tarvittava kerroin, joka puolestaan
saadaan kaavasta (26),
2

ϕLT = 0,5[1 + αLT (λ̅f − 0,2) + λ̅f ],

(26)

missä αLT on epätarkkuustekijä, joka määräytyy kiepahduskäyrän mukaan.
Jos käytetään kaavan (24) mukaista kiepahduskestävyyden mitoitusarvoa, hitsatuille
profiileille kiepahduskäyräksi valitaan d ehdon (27) täyttyessä,
ℎ
≤ 44𝜀,
𝑡𝑓

(27)

missä h on poikkileikkauksen kokonaiskorkeus [mm] ja tf laipan seinämän paksuus
[mm]. Jos ehto (27) ei toteudu, kiepahduskäyräksi valitaan c. Epätarkkuustekijä
määritetään taulukon 7 mukaan.
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Taulukko 7. Kiepahduskäyrän mukainen epätarkkuustekijä (mukaillen SFS-EN 1993-11 taulukko 6.3).
kiepahduskäyrä
epätarkkuustekijä αLT,

a

b

c

d

0,21

0,34

0,49

0,76

4.2.4 Pääpalkkien taipuma
Palkin taipuma arvioidaan staattisen mallin mukaan. Tässä oletetaan, että palkki
toteuttaa Euler-Bernoullin teorian ehdot. Taipuman suuruus lasketaan käyttörajatilan
kuormilla. Rakenteiden omanpainon aikaansaama taipuma pyritään ottamaan huomioon
jo suunnitteluvaiheessa siten, että hitsatuille pääpalkeille määrätään esikorotus, joka on
lasketun taipuman suuruinen. Tasaisen kuorman aiheuttama taipuma palkin keskellä
lasketaan kuvan 10 mukaisesta mallista.

Kuva 10. Tasainen kuorma staattisesti määrätyllä palkilla.
Suurimman taipuman laskenta palkin keskikohdalla suoritetaan kuvan 10 mukaiselle
rakenteelle kaavan (28) mukaan
1
5𝑞0 𝐿4
𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝑣 ( 𝐿) =
,
2
384𝐸𝐼
missä

vmax on palkin taipuman maksimi [mm],
L on palkin jänneväli [mm],
q0 on viivakuorma palkilla [N/mm],

(28)
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E on palkin kimmokerroin [N/mm2] ja
I on palkin poikkileikkauksen neliömomentti [mm4].

4.3 Kaiteen lujuusvaatimukset
Tyyppisillalla voidaan käyttää tyyppitestaamattomia kaiteita. Tämä antaa vapauksia
kaiteen ulkonäön suhteen, koska kaiteiden ei tarvitse olla törmäyskokein testattuja.
Kaiteille annetaan kuitenkin lujuusvaatimuksia (LO 25/2017), jotka on kuvattu
taulukossa 8.
Taulukko 8. Tyyppitestaamattoman kaiteen jäykkyys- ja kestävyysvaatimukset 2 metrin
pylväsvälillä (mukaillen LO 25/2012 Taulukko 4).
Rakenneosa

Vaatimus

Kaidepylvään jäykkyys

EI ≥ 90 kNm2

Kaidepylvään ja sen kiinnityksen
momenttikapasiteetti molempiin suuntiin

M ≥ 4,3 kNm

Kaidepylvään ja sen kiinnityksen
leikkausvoimakapasiteetti molempiin suuntiin

V ≥ 32 kN

Kaikkien johteiden ja niiden liitosten sekä
jatkosten vetokestävyys

F ≥ 81 kN

Kaiteen pylväsvälin maksimipituus on 2 metriä. Käytettäessä lyhempää jakoväliä
jäykkyys- ja kestävyysvaatimuksia voidaan pienentää pylväsvälin suhteessa.
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5 SILLAN VÄRÄHTELYMITOITUS
Rakenteiden värähtelymitoitus aloitetaan määrittämällä rakenteen ominaistaajuudet ja muodot. Laskentaa jatketaan, jos ominaistaajuus sijaitsee käytettävän suunnitteluohjeen
määrittämällä kriittisellä alueella. Sen jälkeen määritetään käytettävä dynaaminen
heräte, joita voi olla myös useampia. Tarvittavat herätetapaukset asetetaan vaikuttamaan
rakenteeseen ja tarkistellaan rakenteen käyttäytymistä. Rakenteen kiihtyvyys on se
suure, jota lopuksi vertaillaan sallittuihin kiihtyvyyksiin. Värähtelyn mitoitukseen
tuodaan tässä työssä esille Liikenneviraston omien ohjeiden lisäksi JRC:n ja Sétran
ohjeet. Lupa siihen, että käytetään JRC:n tai Sétran ohjeita, tarvitaan Liikennevirastolta
(Liikennevirasto 2015).

5.1 Liikenneviraston
ja
värähtelymitoitukselle

Eurokoodin

sovellusohjeet

Sillan värähtelymitoitus voidaan suorittaa Eurokoodien (SFS-EN 1991-2 ja SFS-EN
1990 + A1) ja Liikenneviraston (NCCI 1. Eurokoodin soveltamisohje – Siltojen
kuormat ja suunnitteluperusteet. Liikennevirasto) julkaisujen mukaan. Eurokoodeista
siltojen värähtelyyn löytyvä ohjeistus on esitetty useassa eri standardeissa. Standardit
SFS-EN 1991-2 + AC (Eurokoodi 1, Rakenteiden kuormat, Osa 2: Siltojen kuormat) ja
SFS-EN 1990 + A1 + AC (Eurokoodi, Rakenteiden suunnitteluperusteet) ovat
tärkeimmät näistä. Seuraavassa kuvattu mitoitus perustuu Liikenneviraston mukaisiin
ohjeisiin, ellei toisin mainita.
5.1.1 Kriittiset ominaistaajuudet
Jos sillan jokin ominaistaajuus pystysuuntaiselle värähtelylle on alle 5 Hz, on silloin
värähtelystä

aiheutuvat

kiihtyvyydet

tarkistettava.

Ominaistaajuuden

raja-arvo

poikittaiselle ja vääntövärähtelylle on puolestaan 2,5 Hz. Eurokoodi ohjeistaa, että sillan
käytön kannalta merkitykselliset taajuudet määritetään asianmukaista rakennemallia
käyttäen. Tällöin silta mallinnetaan FEM ohjelmalla rakenteiden geometrian,
jäykkyyden ja massajakauman kannalta todellista vastaavaksi.
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5.1.2 Herätteen valinta
Sillalla käytettävä herätetyyppi on riippuvainen sillan ominaistaajuudesta, kun
tarkastellaan pystysuuntaista värähtelyä. Sillan ominaistaajuuden ollessa alle 2,3 Hz,
käytettävän herätteen tulee olla kävelyheräte. Kun ominaistaajuus on 2,3 ja 5 Hz:n
välillä, herätteenä käytetään juoksuherätettä. Vaakasuuntainen heräte määritetään
kävelyherätteenä. Värähtelylaskennan tuloksena saadaan rakenteen vaste eli se, miten
rakenne reagoi siihen kohdistuvaan sykliseen kuormitukseen. Vaste ymmärretään
rakenteen kiihtyvyytenä. Kevyen liikenteen silloille pystysuuntaisen kiihtyvyyden rajaarvona käytetään 0,7 m/s2 ja vaakasuunnassa arvo on 0,2 m/s2 [NCCI 1]. Eurokoodin
ohjeissa on annettu lisäksi kiihtyvyyden raja-arvo 0,4 m/s2 poikkeuksellisille
tungosolosuhteille.
Kävely- ja juoksuheräte määrätään sillalle siten, että sillan sijainti ja liikenteen vilkkaus
otetaan huomioon. Runsaasti liikennöidyt sillat vaativat tarkempaa mitoitusta toisin
kuin harvemmin käytetyt sillat. Sillalla vaikuttava heräte valitaan siltaluokan mukaan,
mikä on kuvattu taulukossa 9.
Taulukko 9. Kevyen liikenteen siltojen siltaluokkien mukaiset herätteet (mukaillen
NCCI 1, Taulukko G.9).
Siltaluokka Kuvaus

Heräte

1

Erittäin vilkkaasti liikennöidyt kevyen

Heräte määritellään

liikenteen sillat, kuten sillat

hankekohtaisesti.

urheilustadionien läheisyydessä.
2
3
4

Vilkkaasti liikennöidyt kevyen liikenteen

Jalankulkijavirta d = 0,5

sillat, kuten sillat kaupunkien keskustoissa.

hlö/m2 tai kaksi juoksijaa.

Normaalisti liikennöidyt kevyen liikenteen

Neljä kävelijää tai yksi

sillat.

juoksija.

Vähäisesti liikennöidyt kevyen liikenteen

Yksi kävelijä.

sillat, kuten sillat metsäpolkujen varrella.

Hankekohtaisesti voidaan
jättää tekemättä.
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5.1.3 Amplitudin laskenta
Herätteen pystysuuntainen amplitudi kävelijä- ja juoksijaryhmälle saadaan kaavasta
(29).
𝐹𝑦 = 𝑘 ∗ 𝛼 ∗ 𝑃,
missä

(29)

Fy on herätteen pystysuuntainen amplitudi [N],
k on määräkerroin,
α on kuormakerroin ja
P on yhden kävelijän paino [700 N].

Edellisessä kaavassa esitetty määräkerroin k määritetään kaavan (30) mukaan
𝑘 = 𝑛0,5,
missä

(30)

n on jalankulkijoiden määrä sillalla.

Kuormakerroin kävelyherätteelle lasketaan kaavasta (31)
α = 0,83 ∗ 𝑒 −0,35𝑓 ≤ 0,45,
missä

(31)

f on rakenteen ominaistaajuus [Hz].

Juoksuherätteelle käytettävä kuormakerroin lasketaan puolestaan kaavan (32) avulla
α = 5,25 ∗ 𝑒 −0,45𝑓 ≤ 1,5.

(32)

Vaakasuuntaisen herätteen amplitudi saadaan kertomalla pystysuuntainen amplitudi
luvulla 0,125. Siltaluokan 4 sillalle voidaan käyttää yksinkertaista menetelmää, joka on
kuvattu Eurokoodin SFS – EN 1995-2 liitteessä B. Ohjeessa mainitaan, että kyseinen
mitoitusmenetelmä soveltuu vapaasti tuetuille puisille palkki- tai ristikkosilloille.
Jalankulkijavirta mallinnetaan tasaisesti jakautuneena kuormana koko sillan kannelle.
Kuorman suunta valitaan siten, että saadaan määräävä vaikutus tarkasteltavalla
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ominaismuodolla. Kuorman suunta voi olla eri suuntainen sillan eri osissa.
Jalankulkijavirtakuorman aiheuttama amplitudi lasketaan kaavasta (33)
𝐹𝑦 = 𝑎𝑘 ∗ 𝑃 ∗ 𝑛′ ∗ 𝜓𝑘 ,
missä

(33)

ak on herätteen suunnasta riippuva kerroin, joka on 0,4 pystysuunnassa ja
0,05 poikittaissuunnassa,
n’ on ekvivalentti jalankulkijoiden määrä ja
ψk on sillan taajuudesta riippuva kuomakerroin, jonka määräytyminen on
esitetty kuvassa 11.

Ekvivalentti jalankulkijoiden määrä saadaan kaavasta (34)

𝑛′ =

missä

10,8√𝜉 ∗ 𝑛
,
𝐴

(34)

ξ on sillan vaimennussuhde ja
A on sillan kannen pinta-ala [m2].

Käytettävät vaimennussuhteen arvot määräytyvät sillan materiaalin mukaan. Taulukko
10 esittää sillan vaimennussuhteiden pienimmän ja keskimääräisen arvon.
Taulukko 10. Vaimennussuhteet (NCCI 1, Taulukko G.10 mukaillen).
Sillan materiaali

Pienin ξ

Keskimääräinen ξ

Teräsbetoni

0,80 %

1,30 %

Jännitetty betoni

0,50 %

1,00 %

Liittorakenne

0,30 %

0,60 %

Teräs

0,20 %

0,40 %

Puu

1,00 %

1,50 %
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Kuva 11. Sillan ominaistaajuudesta riippuva kuormakerroin ψk (mukaillen NCCI 1
kuvat G.1 ja G.2).
Kuormakerroin

pystysuuntaiselle

herätteelle

määräytyy

pystysuuntaisen

ominaistaajuuden mukaan ja vastaavasti vaakasuuntaiselle herätteelle kuormakerroin
katsotaan vaakasuuntaisen ominaistaajuuden mukaan.

5.2 Joint Research Center – Design on Lightweight Footbridges for
Human Induced Vibrations
Sillan värähtelymitoitukseen on olemassa myös muita suunnitteluohjeistuksia. Yksi
tällainen on Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen tuottama raportti ”Design
on Lightweight Footbridges for Human Induced Vibrations” (2009). Raportin tekijä on
JRC eli
liikenteen

”Joint Research Center”. Suomenkielinen vastine dokumentille on ”Kevyen
siltojen

suunnittelu

ihmisten

aiheuttamalle

värähtelylle”.

Tämä

taustadokumentti on tehty tukemaan Eurokoodien harmonisointia, täytäntöönpanoa ja
tulevaa kehitystä. Raportti perustuu kahteen eurooppalaiseen tutkimukseen, joista
ensimmäisessä

on

tutkittu

kehittyneitä

kuormamallinnuksia

synkronoiduille

jalankulkukuormille ja optimoituja suunnitteluohjeita teräksiselle jalankulkusillalle.
Toinen raportissa käytetty tutkimus käsittelee ihmisen aiheuttamaa värähtelyä
teräsrakenteissa.
Raportissa värähtelymitoituksen eteneminen on jaettu seitsemään vaiheeseen.
Suunnittelun vaiheet ovat ominaistaajuuksien arviointi, ominaistaajuuksien kriittisen
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välin tarkistus, suunnitelutilanteen arviointi, rakenteellisen vaimennuksen arviointi,
maksimikiihtyvyyden määritys, vaakasuuntaisen lock-in ilmiön kriteerien tarkistus ja
mukavuustason tarkistus.
5.2.1 Ominaistaajuuksien arviointi ja kriittiset arvot
JRC:n dokumentin mukaan suunnittelun aikana tehtävä sillan ominaistaajuuksien
laskenta voidaan suorittaa usealla tavalla. Yleisimmät tavat ovat FEM eli
elementtimenetelmä ja yksinkertaistetut käsinlaskentakaavat. Käsinlaskennan tuloksia
voidaan käyttää ensisijaisina arvioina ominaistaajuuksista. Jos kuitenkin taajuudet ovat
lähellä kriittisiä taajuuksia, tulee tarkempia numeerisia menetelmiä käyttää. JRC
suosittelee, että määritettäessä ominaistaajuuksia kevyen liikenteen massa huomioidaan
vain, jos se ylittää 5 % kannen modaalisesta massasta. Modaalinen massa kuvaa
värähtelyn kannalta aktivoituvaa eli merkityksellistä massaa kyseisessä värähtelyn
ominaismuodossa.
Kriittinen ominaistaajuusväli kävelysillan pysty- ja pituussuunnassa on 1,25 – 2,3 Hz.
Poikittaiselle värähtelylle kriittinen väli on 0,5 – 1,2 Hz. Kevyen liikenteen
kuormituksen toisen harmonisen kertaluvun tapauksessa kriittinen väli pysty- ja
pituussuuntaiselle värähtelylle on 2,5 – 4,6 Hz. Näin ollen sillan kriittinen
ominaistaajuus pituus- ja poikkisuunnassa laajenee välille 1,25 – 4,6 Hz. Jos sillan
ominaistaajuus asettuu edellä mainituille kriittisille väleille, on sillan dynaaminen
tarkastelu tehtävä.
5.2.2 Suunnittelutilanteen arviointi
Sillan suunnittelu aloitetaan erittelemällä useita suunnittelutilanteita, jotka määritellään
liikenneluokkien ja halutun mukavuusluokan mukaisesti. Eri suunnittelutilanteita ovat
sellaiset sillan fysikaaliset olosuhteet, joita arvioidaan esiintyvän sillalla sen käytön
aikana. Olosuhteet voivat vaihdella päivittäin esiintyvästä yksittäisestä jalankulkijasta
aina tungosmaiseen jalankulkijavirtaan. Liikenneluokkia ohjeessa on viisi, joille
jokaiselle on määritelty jalankulkijoiden esiintymistiheys kannella. JRC:n mukaiset
liikenneluokat on esitetty taulukossa 11.
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Taulukko 11. Siltojen liikenneluokat ja liikenteen määrä (JRC, Taulukko 4-3
mukaillen).
Liikenneluokka
(Traffic Class)
TC 1

Jalankulkijoiden
esiintymistiheys

Liikenteen kuvailu

Ominaispiirteet

(P = jalankulkija)
15 henkilöä koko

Todella vähäinen

sillalla

liikenne
Mukavaa ja vapaata

TC 2

d = 0,2 P/m2

Vähäinen liikenne

kävelyä, ohittaminen ja
paikan valinta
mahdollista
Vielä vapaata kävelyä,

TC 3

d = 0,5 P/m

2

Tiheä liikenne

ohittaminen ajoittain
estetty
Vapaa liikkuminen

TC 4

d = 1,0 P/m2

Hyvin tiheä

rajattua, ei

liikenne

mahdollisuutta
ohittamiseen

TC 5

d = 1,5 P/m2

Poikkeuksellisen

Epämiellyttävää kävelyä

tiheä liikenne

massan mukana

Sillan mukavuusluokat määräävät sallitut kiihtyvyydet vaaka- ja pystysuunnassa.
Mukavuusluokkia on neljä ja ne on kuvattu taulukossa 12.
Taulukko 12. Siltojen mukavuustasot (mukaillen JRC Taulukko 4-4).
Mukavuusluokka

Mukavuuden aste

Pystysuuntainen a

Vaakasuuntainen a

CL 1

Maksimaalinen

< 0,50 m/s2

< 0,10 m/s2

CL 2

Keskitaso

0,50 – 1,0 m/s2

0,10 – 0,3 m/s2

CL 3

Minimaalinen

1,0 – 2,5 m/s2

0,3 – 0,80 m/s2

CL 4

Vastenmielinen

> 2,50 m/s2

> 0,80 m/s2
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5.2.3 Rakenteellisen vaimennuksen arviointi
Rakenteellisen vaimennuksen arvot annetaan sekä käyttörajan kuormituksille, että
tahallisesti

aiheutetuille

kuormille.

Tahallisten

kuten

ilkivallan

seurauksena

muodostuvien kuormien katsotaan aiheuttavan suurempia värähtelyjä, mikä johtaa
suurempiin vaimennuksen arvoihin. Vaimennusten arvot on kuvattu taulukossa 13.
Taulukko 13. Sillan vaimennussuhteet (mukaillen JRC Taulukot 4-5 ja 4-6).
Käyttörajatila

Tahallinen kuorma kuten ilkivalta
(suuret siirtymät)

Rakennetyyppi

Minimi

Keskiarvo

Vaimennusarvo (%)

(%)

(%)

Teräsbetoni

0,8

1,3

5,0

Esijännitetty betoni

0,5

1,0

2,0

Teräs-betoni

0,3

0,6

0,2

0,4

liittorakenne
Teräs
Puu

1,0

1,5

Riippusilta

0,7

1,0

2,0

4,0

(Hitsatut liitokset)

(Pulttiliitokset)

Raudoitetut

7,0

elastomeerit

5.2.4 Suurimman kiihtyvyyden määrittäminen
Suurimmat

kiihtyvyydet

määritetään

jokaiselle

valitulle

suunnittelutilanteelle.

Kiihtyvyyden määrittämiseen JRC antaa mahdollisuuden käyttää jotakin kolmesta
seuraavasta menetelmästä: SDOF menetelmä, FEM ja vastespektrimenetelmä. SDOF
merkintä tulee englannin kielisitä sanoista ”Single Degree of Freedom”, joka tarkoittaa
yhden vapausasteen systeemiä.
Vastespektrimenetelmän tavoitteena on etsiä yksinkertainen tapa kuvailla satunnaista
kuormitusta ja systeemin vastetta, joita rakenteen mukavuusluokka ja suunnitteluarvot
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edellyttävät. Menetelmän oletus on, että kävelykuormituksen pääaskeltaajuus on
yhteneväinen sillan ominaistaajuuden kanssa. Menetelmässä sillan massa on tasaisesti
jakautunut, ominaismuodot ovat sinimuotoisia, modaalisia kytkentöjä ei ole ja rakenteen
käytös on lineaaris-elastista. Systeemin vaste eli maksimikiihtyvyys valitaan
suunnitteluarvoksi ja se lasketaan kaavojen sekä taulukoiden mukaan, jotka on
tarkemmin kuvattu tämän ohjeissa kohdassa 4.5.2. Maksimikiihtyvyyttä verrataan
mukavuusluokan antamaan toleranssikiihtyvyyden arvoon.
SDOF ja FEM ovat tapoja, joissa kiihtyvyyden määrittämien aloitetaan arvioimalla
harmonisia kuormamalleja eri mukavuusluokissa. Satunnaisista jalankulkijoista
koostuva kuormitus tulisi aina kuvata idealisoituna kuormamallina, jolloin jalankulkijat
kulkevat samassa tahdissa. Tässä olettamuksessa ekvivalenttia jalankulkijoiden
lukumäärää arvioidaan siten, että todellinen kuorma ja idealisoitu kuorma aiheuttavat
saman vaikutuksen rakenteeseen.
Jokaiselle liikenneluokalle asetetaan harmoniset kuormamallit. Näitä kuormamalleja on
kaksi ja ne perustuvat jalankulkijoiden esiintymistiheyteen. Liikenneluokilla 1, 2 ja 3
tiheys on alle yksi kävelijä neliömetrillä, kun taas luokissa 4 ja 5 tiheys on yksi tai
enemmän. Kuormamalli määräytyy lisäksi jalankulkijan painon, askellustiheyden,
ekvivalentin jalankulkijamäärän, kannen kuormituspinta-alan ja pienennyskertoimen
mukaan. Pienennyskerroin ottaa huomioon sen todennäköisyyden, jolla askelluksen
taajuus lähestyy kriittisiä ominaistaajuuksia.
SDOF

menetelmää

käytettäessä

sillan

dynaamista

käyttäytymistä

arvioidaan

modaalisella analyysillä, missä sillan mielivaltainen värähtely kuvataan usean
harmonisen värähtelyn ominaistaajuuksien lineaarisena yhdistelmänä. Silta voidaan näin
muuttaa useaan ekvivalenttiin yhden vapausasteen jousi-massa systeemiin, missä
jokaisella systeemillä on yksi ominaistaajuus ja yksi massa. Tämä massa on sama
jokaisella rakenteen ominaistaajuudella. Sillan suurin kiihtyvyys lasketaan dynaamista
kuormitusta käyttäen nyt jokaiselle kriittisellä alueella olevalle ominaistaajuudelle.
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5.2.5 Vaakasuuntainen lock-in ilmiö
Lock-in ilmiössä rakenteen kokonaisvaimennus katoaa, joka johtaa vahvistettuun
vasteeseen eli värähtelyn jatkuessa ilmenevään siirtymän kasvamiseen. Lock-in ilmiötä
voidaan arvioida laskemalla kriittinen kävelijöiden määrä, jonka ylittyminen johtaa
ilmiön syntyyn. Vaihtoehtoinen tapa on määrittää rajakiihtyvyys, jolloin ilmiö alkaa
esiintyä.
5.2.6 Mukavuustason tarkistus
Laskettuja

maksimikiihtyvyyksiä

verrataan

mukavuusluokan

määräämiin

rajakiihtyvyyksiin. Jos lasketut kiihtyvyydet eivät pysy sallituissa rajoissa, sillan
dynaamista

käyttäytymistä

voidaan

parantaa

muuttamalla

massaa,

taajuutta,

rakenteellista vaimennusta ja lisäämällä vaimennusta. Jo rakennetulle sillalle
käytännöllisin tapa on lisätä vaimennusta, ja tämä voidaan toteuttaa asentamalla
vaimennuslaitteita tai lisäämällä kaiderakenteita tai kannen pinnoitusta.

5.3 Sétra – Footbridges – Assessment of vibrational behavior of
footbridges under pedestrian loading
Ranskalainen liikennöinnin, tie ja sillansuunnittelun sekä tieturvallisuuden tekninen
osasto (Sétra – service d’Études techniques des routes et autoroutes) on laatinut
arviointitapoja kävelysillan värähtelykäyttäytymiseen. Heidän tekninen ohje on julkaistu
2006 ja se käsittelee seuraavia aiheita:


erityisesti kävelysiltojen dynaamiset ilmiöt,



niiden parametrien tunnistaminen, joilla on vaikutusta rakenteiden mitoitukseen,



kävelysiltojen teoreettinen analyysi, joka perustuu liikenneluokan mukaiseen
luokitteluun,



käytännön tavat laskea ominaistaajuuksia ja -muotoja sekä rakenteen vaste
kuormitukselle,



suosituksia suunnittelu- ja rakentamisdokumenttien laatimiseen.

Tässä työssä tarkastellaan vain sillan värähtelymitoituksen kannalta oleellisia asioita.
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5.3.1 Kävelysillan dynaaminen analyysi
Jalankulkusillan värähtelyn suunnittelu on kuvattu pääpiirteissään kuvassa 12.

Kuva 12. Värähtelymitoituksen organisointikaavio (mukaillen Sétra, kuva 2.1).
Suunnittelussa lähdetään liikkeelle määrittämällä sillalle siltaluokka. Sillan tilaaja on
tärkeässä roolissa suunnittelun tässä vaiheessa, mikä on myös osoitettu kuvassa 12.
Siltaluokkia on neljä ja ne on kuvailtu taulukossa 14.
Taulukko 14. Siltaluokat (Sétra).
Siltaluokka

Siltaluokan kuvaus

Luokka IV

harvoin käytetty silta

Luokka III

keskimääräisesti käytetty silta

Luokka II

kaupunkisilta, joka yhdistää tiheään asuttuja alueita

Luokka I

kaupunkisilta, joka yhdistää hyvin tiheään asuttuja alueita

Siltaluokan valinta on yleensä useiden tekijöiden kompromissi. Esimerkiksi vaativa
luokka (I) valitaan silloin, kun rakennetaan kaupunkiin ja erityisesti jos sillalla on
huomattavaa näkyvyyttä ja odotuksia mediassa. Luokka I toisaalta asettaa rajoitteita
arkkitehtoniselle suunnittelulle ja nostaa sillan rakennuskustannuksia. Luokan
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alentaminen puolestaan mahdollisesti johtaa siihen, että liikenteen ylittäessä
suunnitteluarvot, jotkin sillan käyttäjät voivat kokea epämukavuutta. Siltaluokka IV ei
vaadi värähtelyn laskentaa. Tästä johtuen rakenteeltaan kevyt silta – joka muilta osin
olisi luokassa IV – on hyvä valita vähintään luokkaan III, jotta varmistetaan
riskinhallinnan vähimmäismäärä.
5.3.2 Sillan mukavuustason valinta ja rajakiihtyvyydet
Sillan tilaaja päättää suunnittelun lähtöasetelmista, kuten mukavuustason valinnasta.
Sétran mukaan sillan mukavuustasoja on kolme ja ne ovat maksimaalinen, keskitaso ja
minimi mukavuus. Maksimi mukavuus kuvaa tasoa, missä sillan kiihtyvyydet ovat
käyttäjän kannalta käytännössä huomaamattomia, kun keskitasolla ne ovat vain
havaittavissa.

Minimi

mukavuustasolla

käyttäjä

havaitsee

harvoin

ilmeneviä

kiihtyvyyksiä, jotka kuitenkin pysyvät siedettävinä. Edellä kuvatut tasot voidaan jaotella
sillan kiihtyvyyksien mukaan. Mukavuustasojen sallimat vaaka- ja pystykiihtyvyydet on
kuvattu taulukoissa 15 ja 16.
Taulukko 15. Kiihtyvyyden rajat pystysuuntaiselle värähtelylle (mukaillen Sétran
taulukkoa 2.1).
Kiihtyvyysalueet 0
Alue 1

0,5

1

[m/s2]

2,5

Maksimi

Alue 2

Keskitaso

Alue 3

Minimi

Alue 4

Taulukko 16. Kiihtyvyyden rajat vaakasuuntaiselle värähtelylle. Raja 0,1 on ”lock-in”
ilmiötä varten (mukaillen Sétran taulukkoa 2.2).
Kiihtyvyysalueet 0
Alue 1
Alue 2
Alue 3
Alue 4

0,1

0,15

0,3

0,8

Maksimi
Keskitaso
Minimi

[m/s2]
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Kiihtyvyysalueet kuvaavat sallittuja kiihtyvyyksiä kullakin mukavuusluokalla. Alue 4
kuvaa kiihtyvyyksiä, joita ei sallita. Pystysuuntaisessa värähtelyssä (Taulukko 15.)
saavutetaan tämä alue, kun ylitetään arvo 2,5 m/s2. Vaakasuuntaisessa värähtelyssä arvo
on 0,8 m/s2. Taulukossa 16 näytetään kiihtyvyyden raja myös ”lock-in” ilmiölle, joka on
0,1 m/s2. Tätä suurempia kiihtyvyyksiä ei siis sallita millään mukavuustasolla.
5.3.3 Taajuusalueiden määritys ja dynaamisten kuormitustapausten tarpeen
kartoittaminen
Silloille, jotka ovat luokissa I – III, määritetään ominaistaajuudet sekä pysty-, poikittaisettä pituussuunnassa. Taajuudet määritetään tyhjälle sillalle ja sillalle, joka on
kuormitettu koko kannen alalla. Intensiteetti tälle kuormalle on yksi 700 N painava
kävelijä neliömetrillä (70 kg/m2). Ominaistaajuuksien asettuminen ennalta määrätyille
taajuusalueille mahdollistaa jalankulkijakuormituksen aiheuttaman resonanssiriskin
arvioinnissa sekä dynaamisten kuormitustapausten valinnassa, kun varmistetaan
mukavuuskriteerit.
Sétra antaa neljä taajuusaluetta sekä vertikaalisessa että horisontaalisessa suunnassa
pienenevän resonanssiriskin mukaan jaoteltuna. Alue 1 kuvaa suurinta riskialuetta, alue
2 kuvaa keskitason riskiä, 3 matalaa riskitasoa tavanomaiselle kuormitukselle ja alue 4
kuvaa mitätöntä riskialuetta. Taulukot 17 ja 18 kuvaavat näitä alueita.
Taulukko 17. Taajuusalueet pysty- ja pituussuuntaiselle värähtelylle (mukaillen Sétra
taulukko 2.3).
Taajuus
Alue 1
Alue 2
Alue 3
Alue 4

0

1

1,7

2,1

2,6

5
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Taulukko 18. Taajuusalueet poikkisuuntaiselle värähtelylle (mukaillen Sétra taulukko
2.4).
Taajuus

0

0,3

0,5

1,1

1,3

2,5

Alue 1
Alue 2
Alue 3
Alue 4

Dynaaminen rakenteen laskenta suoritetaan jalankulkusillan luokan ja taajuusalueen
mukaan. Taajuusalue määräytyy puolestaan yllä olevien taulukoiden mukaan.
Dynaaminen laskenta esitetään kaikille kuormitustapauksille tai osalle niistä, jotka ovat
1. harva ja tiheä väkijoukko,
2. todella tiheä väkijoukko ja
3. täydennetty tasan jakautunut väkijoukko (toisen kertaluvun vaikutus).
Taulukossa 19 on selvennetty kuormitustapaukset, jotka ovat mahdollisia.
Taulukko 19. Valittavat kuormitustapaukset kiihtyvyystarkasteluun (mukaillen Sétran
taulukko 2.5).
Ominaistaajuuden alue
Liikenne

Luokka

Harva

III

Tiheä

II

Hyvin tiheä

I

1
Tapaus 1
Tapaus 2

2

3

-

-

Tapaus 1

Tapaus 3

Tapaus 2

Tapaus 3

Taulukon mukaan dynaamista laskentaa ei tarvitse suorittaa, jos silta kuuluu luokkaan
III ja ominaistaajuus sijaitsee alueella 2 tai 3.
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5.3.4 Dynaaminen laskenta
Dynaaminen

laskenta

suoritetaan

eri

tavalla

jokaiselle

eri

tapaukselle.

Kuormitustapaus 1 koskee siltaluokkia III ja II. Jalankulkijoiden esiintymistiheys on
0,5 kävelijää neliömetriä kohti luokassa III, kun taas luokassa II vastaavan
ominaisuuden luku on 0,8. Tämä tasainen kuormitus määrätään vaikuttamaan koko
sillan alueella ja jalankulkijoiden määrä saadaan kerrottua sillan pinta-ala edellä
kuvatulla tiheydellä. Sillalla olevaa satunnaisesti askeltavaa jalankulkijoiden määrää
muutetaan siten, että samalla tahdilla kävelevä pienempi ryhmä aiheuttaa saman
dynaamisen vasteen. Ekvivalentti jalankulkijoiden määrä saadaan määritettyä kaavalla
𝑛′ = 10,8 ∗ √𝜉𝑐𝑟 ∗ 𝑛 ,

(35)

missä termi n’ on ekvivalentti jalankulkijoiden määrä, ξcr on sillan kriittinen vaimennus
ja n on jalankulkijoiden määrä.
Pintakuorman arvot kullekin tarkasteltavalle kuormitussuunnalle on esitetty taulukossa
20.
Taulukko 20. Dynaamisen kuormituksen suuruus kuormitusluokassa 1 Sétran mukaan.
Värähtelysuunta

Kuormitus neliömetrillä F

Pysty

𝑑 ∗ (280 𝑁) ∗ cos(2𝜋𝑓𝑡) ∗ 10,8 ∗ √𝜉𝑐𝑟 ⁄𝑛 ∗ 𝜓

Pitkittäinen

𝑑 ∗ (140 𝑁) ∗ cos(2𝜋𝑓𝑡) ∗ 10,8 ∗ √𝜉𝑐𝑟 ⁄𝑛 ∗ 𝜓

Poikittainen

𝑑 ∗ (350 𝑁) ∗ cos(2𝜋𝑓𝑡) ∗ 10,8 ∗ √𝜉𝑐𝑟 ⁄𝑛 ∗ 𝜓

Taulukossa termi d kuvaa jalankulkijoiden esiintymistiheyttä [1/m2], f sillan
ominaistaajuutta tarkasteltavassa värähtelysuunnassa [Hz] ja t ajanhetkeä [s]. Sillan
ominaistaajuuden mukaan määräytyvä pienennyskerroin ψ määräytyy kuvan 13
mukaan. Kerroin ottaa huomioon sen mahdollisuuden, että silta alkaa resonoida
dynaamisen kävelykuorman kanssa.
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Kuva 13. Kävelykuorman pienennyskerroin kuormitustapauksessa 1 (mukaillen Sétran
kuva 2.3).
Muut taulukon 20 sisältämät termit on esitetty edellä tässä kappaleessa. Kuorma
asetetaan vaikuttamaan koko sillalle siten, että saadaan aikaan maksimaalinen vaikutus.
Tällöin kuormituksen suunta määräytyy kyseessä olevan sillan ominaismuodon mukaan.
Kuormitustapausta 2 – joka kuvaa hyvin tiheää kuormitusta – käytetään vain luokan I
silloille. Siinä kävelijöiden esiintymistiheys on yksi kävelijä neliömetriä kohti.
Ekvivalentti jalankulkijoiden määrä n’ saadaan nyt kaavasta (36)
𝑛′ = 1,85 ∗ √𝑛.

(36)

Dynaamiset kuormitukset sillalle ovat taulukon 21 mukaisia.
Taulukko 21. Dynaamisen kuormituksen suuruus kuormitusluokassa 2 Sétran mukaan.
Värähtelysuunta

Kuormitus F neliömetriä kohti

Pysty

𝑑 ∗ (280 𝑁) ∗ cos(2𝜋𝑓𝑡) ∗ 1,85 ∗ √𝑛 ∗ 𝜓

Pitkittäinen

𝑑 ∗ (140 𝑁) ∗ cos(2𝜋𝑓𝑡) ∗ 1,85 ∗ √𝑛 ∗ 𝜓

Poikittainen

𝑑 ∗ (350 𝑁) ∗ cos(2𝜋𝑓𝑡) ∗ 1,85 ∗ √𝑛 ∗ 𝜓

Kuormitustapaus 3 ottaa huomioon sillan värähtelyn toisen ominaismuodon, muuten
sen on samantapainen kuin tapaukset 1 ja 2. Tapaus on mahdollinen vain siltaluokissa I
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ja II. Jalankulkijoiden määrä neliömetriä kohti on 0,8 luokassa II, ja 1 luokassa I.
Yksittäisen kävelijän painona käytetään pienennettyjä arvoja 70 N pystysuuntaiselle, 7
N poikittaiselle ja 35 N pitkittäiselle tapaukselle. Kuorman pienennyskertoimen
määräytyminen on esitetty kuvassa 14.

Kuva 14. Kävelykuorman pienennyskerroin kuormitustapauksessa 3 (mukaillen Sétran
kuva 2.4).
Siltatyypistä riippuva vaimennuskerroin otetaan huomioon dynaamisessa laskennassa
taulukon 22 mukaisesti.
Taulukko 22. Kriittinen vaimennus siltatyypin mukaan (mukaillen Sétra taulukko 2.6).
Siltatyyppi

Kriittinen vaimennus

Raudoitettu betoni

1,3 %

Esijännitetty betoni

1%

Liittorakenne

0,6 %

Teräs

0,4 %

Puu

1%

Sétran suunnitteluohjeet sisältävät menetelmän, jolla otetaan huomioon kriittisen
vaimennuksen

määräytyminen

silloille,

jotka

koostuvat

useasta

materiaalista.

Vaimennus voidaan tällöin laskea kaavalla (37), jossa kunkin materiaalin jäykkyyden
suhteellinen osuus vaikuttaa sillan kokonaisjäykkyyteen seuraavasti:
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𝜉𝑚𝑜𝑑𝑒,𝑖 =

∑𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙,𝑚 𝜉𝑚 𝑘𝑚,𝑖
,
∑𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙,𝑚 𝑘𝑚,𝑖

(37)

missä ξm on materiaalin m vaimennus ja km,i materiaalin m osuus rakenteen
kokonaisjäykkyydessä muodossa i. Käytännössä jäykkyyden osuuksien määrittäminen
eri materiaaleille on hyvin vaikeaa. Kokonaisvaimennus voidaan laskea myös kaavalla
(38), jota voidaan käyttää silloille, joiden poikkileikkaus läpi sillan on kuta kuinkin
sama.

𝜉𝑚𝑜𝑑𝑒,𝑖 =

∑𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙,𝑚 𝜉𝑚 𝐸𝐼𝑚,𝑖
,
∑𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙,𝑚 𝐸𝐼𝑚,𝑖

(38)

missä EIm,i on materiaalin m osuus rakenteen poikkileikkauksen kokonaisjäykkyydestä.
5.3.5 Sillan tai projektin muokkaaminen
Jos sillan dynaamisessa laskennassa ei saavuteta riittävää mukavuustasoa, on uuden
sillan suunnittelu aloitettava alusta tai rakennetulle sillalle suoritettava toimenpiteitä.
Ensisijainen vaihtoehto on sillan ominaismuotojen muokkaus, joka saadaan aikaan
lisäämällä rakenteen jäykkyyttä rakenteellisilla muutoksilla. Toinen tapa on pienentää
värähtelyn aikaisia kiihtyvyyksiä. Tähän päästään kasvattamalla kannen paksuutta, joka
sitten lisää sillan massaa. Luonnostaan vaimentavien materiaalien lisääminen on myös
mahdollista. Viimeinen tapa on lisätä siltaan vaimennuslaite.
5.3.6 Palkkimallin värähtelylaskenta
Sétran ohjeissa (Sétra, Taulukko 3.3) on kuvattu teoreettinen menetelmä laskea
yksiaukkoisen palkin

(SDOF) ominaisarvot. Tällaisen palkin pystysuuntaisen

ominaistaajuuden laskeminen voidaan suorittaa kaavan (39) avulla

𝑖 2𝜋 𝐸 𝐼
√ ,
𝑓𝑖 =
2 𝐿2 𝜌𝑆

missä

fi on palkin i:n kertaluvun ominaistaajuus [Hz],
i on ominaismuodon kertaluku,

(39)
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E on rakenteen kimmokerroin [Pa],
I on poikkileikkauksen neliömomentti [m4] ja
ρS on palkin jakautunut massa [kg/m].
Palkin kiihtyvyys saadaan kaavan (40) mukaisesti

𝑎𝑚𝑎𝑥 =

1
4𝐹
∗
,
2 𝜉 𝜋𝜌𝑆

(40)

missä amax on rakenteen maksimikiihtyvyys [m/s2] ja F taulukoissa 20 ja 21 kuvattu
heräte.

5.4 Värähtelyn herkkyysanalyysi
Kuten edellisistä ohjeista käy ilmi, värähtelyanalyysin ensisijainen ja tärkein osa on
rakenteen

ominaismuotojen

ja

sitä

myötä

ominaistaajuuksien

määrittäminen.

Jalankulkijoiden aiheuttama heräte siltaan on kaikkialla hyvin yhteneväistä, joten
mielenkiinto kohdistuu luontaisesti sillan ominaistaajuuksien herkkyysanalyysiin.
Kaavassa (39) esitetty yksiaukkoisen palkin ominaistaajuuden laskentakaava, jolla
voidaan arvioida myös sillan taajuuksia. Palkin pituudella ja ominaismuodolla on suurin
vaikutus taajuuteen, mutta nämä tiedot ovat yleensä selvillä jo suunnittelun
alkuvaiheessa. Palkin eli sillan massa on myös yleensä tarkasti tiedossa, varsinkin jos
sillan mitoitus muilta osin kuin värähtelyn osalta on suoritettu.
Lisäksi palkin taajuuteen vaikuttava tekijä on sillan taivutusjäykkyysominaisuus EI.
Tämän ominaisuuden arviointi sillalle ei ole aina niin selväpiirteistä, varsinkin jos sillan
poikkileikkaus on muuttuva ja materiaaleja on useita. Myös rakenneosien välisten
liitosten jäykkyys vaikuttaa taivutusjäykkyyteen. Lisäksi muut rakenteet, kuten kaiteet
vaikuttavat sillan kokonaisjäykkyyteen.
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6 TULOKSET
Laskentatulokset esitetään sillalle, jonka pituus on 24 metriä ja hyötyleveys 4,5 metriä.
Siltaan kuuluu kolme pääpalkkia, jotka on jäykistetty viidestä kohdasta poikkipalkeilla.
Osa laskennoista

esitetään

tässä kappaleessa

ja osa liitteissä.

Tyyppisillan

rakennelaskelmat saadaan nopeasti suoritettua Excel-pohjaisella laskentatyökalulla.

6.1 Kansilaatan mitoitus
Kansirakenteen sahatavaran paksuudeksi valitaan 150 mm ja rakennetyypiksi
naulalaminoitu laatta. Laskentatyökalu mitoittaa kannen yksinkertaisella menetelmällä.
Syötettäviä alkuarvoja ovat


sillan leveys (4,5 m),



sahatavaran mitat (150*50 mm2),



kansilaatan rakenne (naulalaminoitu),



sahatavaraluokka (C30),



kuormituksen aikaluokka (hetkellinen) ja



lumikuorman ominaisarvo (2 kN/m2).

Liitteessä 2 on esitetty kannen mitoitus palkkimallin mukaan suluissa olevien
lähtötietojen mukaisesti. Seuraavassa on esitetty pistemäisen kuorman käsittely, yhteen
suuntaan kantavan palkin leveyden määrittäminen sekä ortotrooppisen kannen
laskentatuloksia.
6.1.1 Pistekuorman käsittely
Kannen paksuuden ollessa 0,15 m ja pistekuorman vaikuttaessa kannen pinnalla alalla
0,2 m * 0,2 m, saadaan kaavan (1) mukaan laskettua kuorman jakautumisalue.
Jakopituudeksi kannen keskitasossa syiden suunnassa saadaan
𝑏𝑤,𝑚𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 = 200 𝑚𝑚 + 2 ∗ (150 𝑚𝑚 ⁄2) ∗ tan(45°) = 350 𝑚𝑚.
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Kuorman jakopituudeksi syitä vastaan kohtisuorassa suunnassa saadaan
𝑏𝑤,𝑚𝑖𝑑𝑑𝑙𝑒 = 200 𝑚𝑚 + 2 ∗ (150 𝑚𝑚 ⁄2) ∗ tan(15°) = 240 𝑚𝑚.
Edellisen mukaista alaa käytetään molemmissa kansilaatan analyyseissa. Tulosten
mukaan kuormitus jakaantuu suuremmalle alueelle syiden suunnassa kuin syiden
suuntaa vastaan kohtisuorassa suunnassa.
6.1.2 Kansilaatan mitoitus palkkina
Naulalaminoitu kansilaatta palkkina mallinnettuna antaa palkin teholliseksi leveydeksi
kaavan (3) mukaan arvon
𝑏𝑒𝑓 = 240 𝑚𝑚 + 100 𝑚𝑚 = 340 𝑚𝑚.
Näin ollen kansi voidaan analysoida palkkina, jonka korkeus on 150 mm ja leveys on
340 mm. Pistekuorma jakautuessa kannella pituudelle 240 mm, kuorma ”sopii” yhdelle
palkille.
Rengaskuormat määrätään kahtena pistekuormana, joiden välinen etäisyys on ohjeiden
mukaan 1,3 m. Rengaskuormien sijainnit valitaan siten, että palkille saadaan mitoittavat
taivutusmomentin, leikkausvoiman ja tukireaktion arvot.
Mitoittava taivutusmomentti saadaan silloin, kun huoltoajoneuvo on sillan kaiteen
vierellä. Tämä tilanne on osoitettu Liitteen 1 kuvassa 18. Momentti on tällöin 20 kNm
(Liite 1, kuva 19). Palkin leveydelle jaetulle momentille saadaan arvo
20 𝑘𝑁𝑚⁄0,34 𝑚 = 58,82 𝑘𝑁𝑚/𝑚.
Palkin leikkausvoiman mitoittava arvo saadaan, kun huoltoajoneuvon sijainti on
pääpalkkien väissä kuvan 21 mukaan. Leikkausvoimakuvaaja on esitetty Liitteen 1
kuvassa 22, josta maksimiksi saadaan 55,36 kN. Leikkausvoiman arvo on 50 kN silloin,
kun huoltoajoneuvo on sillan reunalla (Liite 1, kuva 20). Tämä leikkausvoima jaetaan
palkin leveydelle. Silloin saadaan tulos
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50 𝑘𝑁⁄0,34 𝑚 = 147,06 𝑘𝑁/𝑚.
6.1.3 Ortotrooppinen kansimalli
Elementtimenetelmään perustuva laskenta suoritetaan ohjelmalla LUSAS Bridge Plus ja
sen versiolla 15.2-4c1. Kansi mallinnetaan lineaarisilla laattaelementeillä, koska kansi
on tasomainen. Ohjelmassa käytettävä laattaelementti on tarkemmin ottaen paksu
kuorielementti. Paksu kuorielementti kuvaa elementtiä, joka ottaa huomioon
leikkausmuodonmuutoksen vaikutuksen laatan taipumaan. Ohut kuorielementti
puolestaan ei huomioi leikkausmuodonmuutoksen vaikutusta. Elementti on suorakaideelementti, jolloin siinä on neljä solmupistettä. Elementin koko on 0,05 m * 0,05 m ja
paksuus todellisen rakenteen mukaisesti 0,15 m.
Puun lujuusominaisuudet on esitetty taulukossa 23. Lähtöarvot on otettu NCCI 5:n
taulukosta 4.2. ja jäykkyyden arvot eri suunnissa määräytyvät taulukon 4 mukaan.
Kimmokertoimen arvoksi on asetettu nollasta eroava 12e-3 N/mm2 syynsuuntaa vastaan
kohtisuorassa suunnassa, jotta elementtimenetelmän laskenta voidaan suorittaa.
Taulukko 23. Ortotrooppisen kannen materiaalivakiot.
Ominaisuus

Arvo

Yksikkö

E0,mean

12000

N/mm2

E90,mean

12e-3

N/mm2

G0,mean

720

N/mm2

G90,mean

36

N/mm2

Poissonin vakio

ν

0

-

tiheys

γ

460

kg/m3

kimmokerroin
liukukerroin

Kantta kannattelevat teräspalkit on mallinnettu pystysuuntaisina niveltukina teräspalkin
keskilinjojen kohdalla. Tällöin laskennan olettamukset ovat samat kuin Euler–
Bernoullin palkkimallin mukaisessa laskennassa. Kuvassa 15 on esitetty tarkasteltava
puukannen malli. Pystysuuntaisen tuennan sijainnit on esitetty vihreillä nuolilla ja
rengaskuormat punaisilla nuolilla. Huoltoajoneuvon telikuorman rengaskuormat
vaikuttavat pystysuunnassa kannen keskitasolla. Kuormien sijainti poikkisuunnassa on
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sama kuin palkkimallin mitoituksessa. Kuvassa esitetty ”Tarkasteltava alue” kuvaa sitä
paikkaa, missä rakenteen käyttäytymistä ja haluttuja ominaisuuksia tutkitaan.

Kuva 15. Ortotrooppinen kannen malli ja huoltoajoneuvon kuorma.
50 kN:n rengaskuormien tuottaman sillan poikkisuuntaisen (x-akseli) taivutusmomentin
jakautuminen on esitetty kuvassa 16. Kansi on kuvattu tasossa eli ylhäältäpäin.

Kuva 16. Kannen momenttikuvaaja Mx.
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Momentin keskiarvo 350 mm:n levyisellä alueella on 30,34 kN*m. Keskiarvo on
laskettu

kuvan

keskellä

esitetyistä

arvoista.

Leikkausvoiman

jakautuminen

ortotrooppisella kannella esitetään kuvassa 17.

Kuva 17. Ortotrooppisen kannen leikkausvoima Sx FEM:lla laskettuna.
Leikkausvoiman keskimääräiseksi arvoksi 350 mm:n leveydellä saadaan 122,86 kN.
Momentille ja leikkausvoimalle lasketaan keskiarvo 350 mm:n matkalle, jotta saadaan
vertailukelpoisia tuloksia palkkimallin kanssa. Mallissa elementtijako on 50 mm, joten
350 mm on lähimpänä palkkimallin mukaista leveyttä 340 mm.
6.1.4 Määräävimmät voimasuureet
Edellä osoitetun huoltoajoneuvon lisäksi tässä esitetään latukoneen sekä tungoskuorman
tuottamat rasitukset. Kuormat on esitetty Liitteessä 1. Kuormat käsitellään kohdassa 3.3
esitetyn staattisen mallin mukaan. Taulukossa 24 on koottu liikennekuormien tuottamat
suurimmat

voimasuureet

palkille.

Taivutusmomentin,

leikkausvoiman

tukipainekestävyyden mitoitus on esitetty Liitteessä 2.
Taulukko 24. Voimasuureet puisella palkilla.
Kuormatyyppi

Momentti

Leikkausvoima

Tukireaktio

Huoltoajoneuvo

20 kNm

55,36 kN

81,867 kN

Latukone

0,64 kNm

2,126 kN

4,253 kN

Tungoskuorma

0,48 kNm

1,43 kN

2,708 kN

ja
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6.2 Pääpalkin mitoitus
Mitoitettavan pääpalkin korkeudeksi valitaan 750 mm, uuman paksuudeksi 10 mm,
laippojen leveydeksi 470 mm ja paksuudeksi 22 mm. Poikkipalkit ovat IPE 400
palkkeja. Molemmat palkit ovat poikkileikkausluokassa PL3. Pääpalkkien teräksen
lujuusluokaksi valitaan S355K2W ja poikkipalkit ovat S355K2.
6.2.1 Liikenteen tuottamat kuormitukset
Taulukossa 24 olevat tukireaktion arvot ovat nyt pääpalkin kuormituksen arvoina
seuraavasti:


huoltoajoneuvon akselikuormat 81,867 kN ja 49,12 kN kolmen metrin
etäisyydellä toisistaan,



latukone 5 metrin matkalla 4,253 kN/m ja



tungoskuorma koko sillalla 2,708 kN/m.

Kuormitusten aiheuttamat voimasuureet kuvaajineen on esitetty Liitteessä 3. Tulokset
on koottu taulukkoon 25.
Taulukko 25. Pääpalkin määräävät voimasuureet liikennekuormista.
Kuormatyyppi

Momentti

Leikkausvoima

Tukireaktio

Huoltoajoneuvo

731,98 kNm

124,574 kN

126,212 kN

Latukone

336,179 kNm

56,0 kN

56,651 kN

Tungoskuorma

573,231 kNm

95,562 kN

97,552 kN

6.2.2 Rakenteiden mitoitus
Liitteessä 4 on esitetty teräspalkin laskennan tulokset. Liitteessä on esitetty palkin
mitoitus Excel – pohjaisella laskentatyökalulla. Työkaluun syötettäviä arvoja ovat sillan
päämitat, pääpalkin (I – profiili) mitat, materiaaliominaisuudet, rasitusluokka, ja
suunniteltu

käyttöikä.

Leikkauslommahduksen

mitoituksessa

voidaan

valita,

käytetäänkö päätyjäykisteitä sekä se, onko päätyjäykiste jäykkä. Leikkauskestävyyden
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laskennassa huomioidaan vain uuman leikkauskestävyys. Näiden tietojen sekä
puukannen mitoituksesta saatujen tulosten pohjalta laskentatyökalu suorittaa tarvittavat
laskennat. Taulukossa 26 on koottu Liitteestä 4 teräsrakenteiden kestävyyksien ja
taipumien käyttöasteet.
Taulukko 26. Teräsrakenteiden kestävyyksien ja taipumien käyttöasteet.
Mitoitettava ominaisuus

käyttöaste (%)

momenttikestävyys

64,07

leikkauskestävyys

23,72

leikkauslommahdus

36,85

taipuma tungoskuormasta

48,91

kiepahduskestävyys

91,75

jäykisteen nurjahduskestävyys

13,10

6.3 Värähtelymitoitus
Värähtelyn laskenta suoritetaan SDOF menetelmällä työn rajausten mukaiselle
pisimmälle sillalle. Seuraavassa on laskettu vaaka- ja pystysuuntaiset ensimmäisen
ominaismuodon taajuudet 24 metriä pitkälle ja 4,5 metriä leveälle sillalle. Pääpalkin
mitat ovat samat kuin murtorajatilan mitoituksessa. Sillan neliömomentin arvo
pystysuuntaan on laskettu huomioimalla vain pääpalkin oma neliömomentti.
Vaakasuuntainen neliömomentti koostuu pääpalkkien muodostamasta yhteisestä
neliömomentista.

Palkkien

oletetaan

toimivan

tällöin

yhtenä

kokonaisuutena.

Taulukossa 27 on kuvattu laskentaparametrit ensimmäiselle tapaukselle. Sétran
mukaiseksi siltaluokaksi on valittu III, jolloin kävelijöiden määrä on 0,5 neliömetrillä.
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Taulukko 27. Sillan jäykkyysominaisuudet, kun leveys on 4,5 m ja pituus 24 m.
Sillan jänneväli L

24

m

Kimmokerroin E

210 ∗ 109

Pa

Neliömomentti Iy

2,79 ∗ 10−3

m4

Neliömomentti Iz

12,32 ∗ 10−3

m4

Palkin oma massa

217,8

kg/m

Kansirakenteiden massa palkilla

162,8

kg/m

Jalankulkijoiden massa

52,5

kg/m

ρS

Kansirakenteilla tarkoitetaan puukannen ja kaiteiden massaa. Taulukossa on ilmoitettu
yhdelle

palkille

kohdistuvan

massan

arvo.

Lasketaan

alin

pystysuuntainen

ominaistaajuus, kun otetaan huomioon rakenteen omapaino.

𝑓1,𝑦 =

𝑖 2 𝜋 𝐸 𝐼𝑦
12 𝜋
210 ∗ 109 ∗ 2,79 ∗ 10−3
√
√
=
= 3,38 𝐻𝑧 .
2 𝐿2 𝜌𝑆
2 ∗ (24)2
(217,8 + 162,8)

Ominaistaajuus kun otetaan huomioon myös kävelijöiden massa

𝑖 2 𝜋 𝐸 𝐼𝑦
12 𝜋
210 ∗ 109 ∗ 2,79 ∗ 10−3
√
√
=
=
= 3,17 𝐻𝑧 .
2 𝐿2 𝜌𝑆
2 ∗ (24)2 (217,8 + 162,8 + 52,5)

𝑓1,𝑦

Taajuudet asettuvat alueelle 3, joka taulukon 19 mukaan ja luokan III ollessa kyseessä
tarkoittaa sitä, että kiihtyvyyksiä ei tarvitse tarkistaa.
Vaakasuuntaisessa ominaistaajuudessa huomioidaan koko teräsrakenteiden jäykkyys.
Pääpalkkeja

on

kolme,

joten

massa

määräytyy

sen

mukaan.

Alimmalle

ominaistaajuudelle saadaan arvo

𝑓1,𝑧

𝑖 2 𝜋 𝐸 𝐼𝑧
12 𝜋
210 ∗ 109 ∗ 12,32 ∗ 10−3
√
√
=
=
= 4,11 𝐻𝑧 ,
2 𝐿2 𝜌𝑆
2 ∗ (24)2
3 ∗ (217,8 + 162,8)
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kun sillan rakenteiden omapaino huomioidaan. Kun huomioidaan myös jalankulkijoiden
massa, vaakasuuntaiseksi ominaistaajuudeksi saadaan

𝑓1,𝑧

𝑖 2 𝜋 𝐸 𝐼𝑧
12 𝜋
210 ∗ 109 ∗ 12,32 ∗ 10−3
√
√
=
=
= 3,85 𝐻𝑧 ,
2 𝐿2 𝜌𝑆
2 ∗ (24)2 3 ∗ (217,8 + 162,8 + 52,5)

joka on alueella 4 taulukon 18 mukaan. Kiihtyvyyden tarkistusta ei tarvitse suorittaa.
Tarkistetaan vielä vaakasuuntainen ominaistaajuus sillalle, jonka leveys on 3 metriä.
Taulukossa 28 on kuvattu ominaisuudet tälle sillalle.
Taulukko 28. Sillan jäykkyysominaisuudet, kun leveys on 3 m ja pituus 24 m.
Sillan jänneväli L

24

m

Kimmokerroin E

210 ∗ 109

Pa

Neliömomentti Iy

2,79 ∗ 10−3

m4

Neliömomentti Iz

3,52 ∗ 10−3

m4

Palkin oma massa

217,8

kg/m

Kansirakenteiden massa palkilla

162,8

kg/m

Kansirakenteiden massa ilman kaiteita

111,8

kg/m

Jalankulkijoiden massa

52,5

kg/m

ρS

Kolme metriä leveälle sillalle saadaan ominaistaajuudeksi

𝑓1,𝑧 =

𝑖 2 𝜋 𝐸 𝐼𝑧
12 𝜋
210 ∗ 109 ∗ 3,52 ∗ 10−3
√
√
=
= 2,52 𝐻𝑧,
2 𝐿2 𝜌𝑆
2 ∗ (24)2 2 ∗ (217,8 + 162,8 + 52,5)

joka kuuluu vielä alueelle 4. Tällöin kiihtyvyyden tarkistukseen ei ole aihetta. Lasketaan
vaakasuunnan ominaistaajuus ilman kaiteiden massa, jolloin oletetaan, että kaiteilla ei
ole merkitystä vaakasuuntaisessa värähtelyssä. Tällöin saadaan tulos

𝑓1,𝑧 =

𝑖 2 𝜋 𝐸 𝐼𝑧
12 𝜋
210 ∗ 109 ∗ 3,52 ∗ 10−3
√
√
=
= 2,68 𝐻𝑧.
2 𝐿2 𝜌𝑆
2 ∗ (24)2 2 ∗ (217,8 + 111,8 + 52,5)
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7 TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET
7.1 Sillan puukansi
Puukannelle käytetään staattista mallia, missä teräspalkin ylälaipan antama tuki
kuvataan pistemäisenä. Malli ei vastaa todellista tilannetta kovin tarkasti. Tällöin
taivutusmomentin ja leikkausvoiman arvot ovat todennäköisesti suurempia kuin
todellisuudessa. Laipan leveyden huomiointi pienentäisi määrääviä voimasuureita
jolloin rakennevahvuutta voitaisiin myös pienentää. Tällä mallilla suoritettu mitoitus
antaa kuitenkin varmalla puolella olevia tuloksia, joten kannen alimitoitukselta
vältytään. Puun tukipainekestävyyden mitoituksessa teräspalkin antama tukipinta
huomioidaan kokonaisuudessaan.
Laminoidun kannen mitoitustapojen tulosten vertailu on esitetty taulukossa 29. Siinä
esitetään taivutusmomentin ja leikkausvoiman tulokset sekä niiden suhteellinen ero
menetelmien välillä.
Taulukko 29. Naulalaminoidun kannen analysointimenetelmien vertailu.
Taivutusmomentti

Leikkausvoima

Palkkimalli

58,82 kNm/m

147,06 kN/m

Ortotrooppinen malli

30,34 kNm/m

122,86 kN/m

48,42 %

16,46 %

Suhteellinen ero

Ortotrooppisen kannen antama taivutusmomentin jakauma (kuva 16) on selvästi
suurempi kuin palkin leveys yksinkertaisella mallilla. Tästä johtuen myös taulukon 29
momenttien arvoissa on suuri ero. Menetelmien antamien momenttien erotus on jopa
48,42 % palkkimallin momentin arvosta. Leikkausvoima ei jakaudu niin paljon, minkä
myös kuva 17 osoittaa. Näin ollen ero palkkimalliin ei ole kovin suuri.
Leikkausvoimien erotusten suhde palkkimallin leikkausvoimaan on vain 16,47 %.
Laminoidun kannen mitoitus yksinkertaisella menetelmällä osoittautui hyvin toimivaksi
ratkaisuksi. Laskenta on nopeaa, mutta se antaa konservatiivisia tuloksia verrattuna
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FEM-ohjelman tuottamaan tarkempaan laskentaan. Tarkemman menetelmän antamat
voimasuureiden tulokset ovat kuitenkin sen verran pienempiä, että suuremmissa
kohteissa

voi

olla

järkevää

käyttää

sitä.

Tällöin

voidaan

säästää

materiaalikustannuksissa. Vaikutus on luonnollisesti sitä suurempi mitä suurempi on
kannen pinta-ala.
Kansirakenne on laskelmien mukaisesti lujuusluokan C30 mukaista sahatavaraa.
Kannen paksuus on 150 mm ja se koostuu 50 mm leveistä lankuista Sillan leveyden
vaikutus syrjälankkukannen mitoitustuloksiin esitetään taulukossa 30. Suurimmat
käyttöasteet saavutetaan pisimmillä ulokkeilla ja palkkiväleillä. Taulukon mukaiset
tulokset on saatu laskentatyökalusta.
Taulukko 30. Sillan leveyden vaikutus kannen mitoitustuloksiin.
Hyötyleveys (m)

3

4

4,5

5

6

0,75

0,5

0,75

0,75

0,75

1,5

1,5

1,5

1,75

1,5

Momenttikestävyys (%)

94,87

68,25

94,87

94,87

94,87

Leikkauskestävyys (%)

68,28

70,72

70,92

81,10

71,05

Tukipainekestävyys (%)

34,09

30,72

33,89

34,64

33,77

Kannen ulokkeen pituus (m)

Käyttöaste

Palkkiväli (m)

Kannen momenttikestävyyden kannalta kriittisin seikka on ulokkeen pituus. Ulokkeen
ollessa 0,75 m, kannen momenttikapasiteetti on käytetty lähes kokonaan. Pääpalkkien
välin muutos 1,5 metristä 1,75 metriin ei vaikuta momenttikestävyyteen vielä
mitenkään, mutta leikkauskestävyyden kannalta sillä on merkitystä. Palkkiväli 1,75
metriä näyttää siis olevan hyvä valinta, koska leikkauskapasiteettia on hyödynnetty
tällöin enemmän. On huomioitava, että tukipainekestävyys lasketaan Liitteen 2
laskennoissa suhteellisen isolle teräspalkin ylälaipan määrittämälle tukialueelle.
Lyhemmällä sillalla teräspalkki on pienempi ja kuormitus todennäköisesti sama, joten
se

vaikuttaa

tukialueen

laskentatuloksiin.

kokoon

ja

näin

ollen

myös

tukipainekestävyyden
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7.2 Pääpalkit
Pääpalkin mitoitus suoritettiin EN 1993 ohjeiden mukaisesti sekä hyödynnettiin
Eurokoodin soveltamisohjetta NCCI 4. Taulukon 26 mukaan kiepahduskestävyys on
mitoittava tekijä. Kiepahduskestävyyttä voidaan kasvattaa esimerkiksi pienentämällä
peräkkäisten poikittaispalkkien keskinäistä etäisyyttä. Liitteen 4 laskelmien mukaan
sillan pituudella 24 m jäykisteiden ja poikkipalkkien välinen etäisyys on 6 m. Tiheämpi
palkkiväli sallisi heikomman palkin käyttämisen. Toisaalta poikkipalkkien asennustyön
määrä ja kustannukset lisääntyisivät. Kiepahdus osoittautui määrääväksi tekijäksi myös
lyhemmillä silloilla.

7.3 Värähtelymitoitus ja värähtelyn herkkyysanalyysi
Sillan

värähtelymitoituksen

laskennat

suoritettiin

käsinlaskentakaavoilla.

Sekä

pystysuuntaisen että vaakasuuntaisen ominaistaajuuden alimmat arvot saatiin valitulla
siltaluokalla pysymään sallituilla alueilla, jos tarkastellaan JRC:n ja Sétran ohjeita.
Siltaluokaksi valittiin matalan käyttöasteen silta, mutta tässä työssä tarkasteltu
siltatyyppi voi olla myös enemmän käytetty. Siltaluokan valinta tehdään kuitenkin aina
hankekohtaisesti,

joten

ominaistaajuuksien

raja-arvot

määräytyvät

kohteen

ja

käytettävän suunnitteluohjeen mukaan.
Sillan taivutusjäykkyys pystysuunnassa sisältää pelkkien teräsrakenteiden jäykkyyden.
Kansilaatta huomioidaan tässä mallissa vain massana. Puun kimmomoduuli on selvästi
pienempi kuin teräksen ja laatan pystysuuntaista värähtelyä vastaava neliömomentti on
oletettavasti hyvin pieni terästen neliömomenttiin verrattuna. Kaiteiden vaikutus voi
puolestaan olla tekijä, joka vaikuttaa jäykkyyteen. Kaiteet ovat korkeita verrattuna
muihin kansirakenteisiin, joka on ominaisuus, jolla on suuri merkitys jäykkyyteen.
Toisaalta Koskela diplomityössään mainitsee, että SDOF – menetelmällä laskettaessa
kaiteiden jäykkyyden huomiointi johtaa selvästi todellista tilannetta suurempaan
jäykkyyteen. Tämä johtuu siitä, että todellisessa tilanteessa kaiteen yläjohde pääsee
taipumaan kaidetolppien välillä vapaammin kuin sillan kansirakenne (Koskela 2017).
Jäykkyyden lisäys nostaisi ominaistaajuutta, mikä tuottaisi tässä tapauksessa parempia
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tuloksia. Näin ollen vain teräspalkkien jäykkyyden huomioiminen pystysuuntaisessa
värähtelyssä antaa oikean ja turvallisen suuntaisia ominaistaajuuden arvoja.
Jalankulkijoiden massan huomiointi nostaa sillan ominaistaajuuden arvoa, kuten
tulokset osoittavat. Sétran mukainen massa on 0,5 kävelijää neliömetrillä. JRC
ohjeistaa, että kävelijät huomioidaan, jos niiden massa on vähintään 5 % sillan
modaalisesta massasta. Eriksson ja Pagander Tysnes toteavat diplomityössään, että
Ruotsin olosuhteisiin kävelijätiheys 0,5 1/m2 on hyvin suuri, eikä sitä saavuteta juuri
koskaan. Niinpä he ehdottavat, että Ruotsin olosuhteissa pitäisi käyttää pienempää
kävelijöiden määrää (Eriksson & Pagander Tysnes 2013). Samaa voidaan todeta myös
Suomen

olosuhteisiin.

Kävelijöiden

määrän

arviointi

olisikin

hyvä

tehdä

hankekohtaisesti.
Vaakasuuntainen ominaistaajuus on laskettu myös huomioiden vain teräsrakenteiden
jäykkyys. Kannen jäykkyydellä on luultavasti merkitystä tässä värähtelysuunnassa,
koska sen neliömomentin arvo kyseisessä suunnassa on sen verran suuri. Kaiteiden
merkitys jäykkyyteen on pieni.
Taajuudet olisi hyvä tarkistaa elementtimenetelmällä, jos tässä työssä mitoitettua siltaa
todellisuudessa suunniteltaisiin. Sillan jäykkyyden ja merkityksellisen massan arviointi
osoittautuu hyvin oleelliseksi osaksi värähtelymitoitusta. Käsinlaskuilla saatiin sellaisia
eroja, jotka ovat merkityksellisiä, jos kiihtyvyyden arvoja täytyy määrittää.
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8 YHTEENVETO
Tässä

diplomityössä

päällysrakenteiden

kehitettiin

osalta.

Työssä

kevyen

liikenteen

tutkittiin

sillan

tyyppisuunnitelmaa

teräspalkkirunkoista

siltaa,

jonka

kansirakenteena käytettiin laminoitua puukantta. Suunnittelun alkuvaiheessa päätettiin
rajata sillan pituusmitta 6 ja 24 metrin väliin. Hyödyllinen leveys rajattiin välille 3 - 6
metriä. Siltatyypin mahdollisia käyttökohteita ei haluttu rajata, joten silta voi päätyä
esimerkiksi latusillaksi. Latukoneen ja huoltoajoneuvon kuormat tulivat näin osaksi
mitoitusta.
Päällysrakenteiden mitoitus tehtiin Eurokoodin ja Liikenneviraston ohjeiden mukaan.
Laskelmissa esitettiin 24 metriä pitkän ja 4,5 metriä leveän sillan mitoitus. Sekä kansi
että teräspalkit mitoitettiin Euler-Bernoullin palkkimallin mukaan. Kantta analysoitiin
myös ortotrooppisen mallin mukaan. Suunnittelussa käytiin läpi liikennekuormien
vaikutusten vertailua. Rakenteiden mitoitusta varten kehitettiin laskentapohja, jolla
voidaan mitoittaa tarvittavat rakenneosat valittujen lähtöarvojen pohjalta.
Työssä perehdyttiin sillan värähtelymitoitukseen. Liikenneviraston ja Eurokoodien
ohjeiden lisäksi värähtelyä käytiin läpi myös JRC:n ja Sétran ohjeiden mukaan. Sillan
värähtelyn mitoitusta arvioitiin käsinlaskukaavojen avulla ja taajuuksia vertailtiin Sétran
antamiin taajuusalueisiin. Diplomityössä arviointiin myös rakenteiden ja kävelijöiden
massan sekä jäykkyyden vaikutusta ominaistaajuuksiin.
Sillan puukannen mitoitus palkkina antaa hyvin konservatiivisia tuloksia verrattuna
ortotrooppiseen malliin. Pääpalkin mitoittava tekijä on kiepahduskestävyys. Sillan
värähtelyn mitoitus käsinlaskettuna tuottaa hyviä arvioita ominaistaajuuksista, mutta
FEM laskenta voisi olla tarpeellista ainakin pisimmillä tämän tyypin silloilla. Kerran
laadittu värähtelymitoitukseen hyvin soveltuva FEM malli olisi helposti muokattavissa
saman tyyppisille, mutta eri mittaisille silloille. Siltatyypistä voidaan jatkossa laatia
myös tietomalli, josta piirustusten tuottaminen on helppoa. Laskentatyökalua olisi
mahdollista myös muokata siihen suuntaan, että sillan päämittojen pohjalta tuloksena
saataisiin päärakenteiden rakennevahvuudet kustannusten kannalta optimoituna.
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Liite 1(1). Liikennekuormien vaikutukset sillan poikkisuunnassa.

Huoltoajoneuvon kuormituksen käsittely
Sillan kansi käsitellään palkkimallin mukaan. Kuormituksena on huoltoajoneuvon
painavamman akselin kuorma 50 kN + 50 kN. Ajoneuvon sijainti on kappaleen 3.2.1
mukaisesti sillan reunalla, joka on esitetty kuvassa 18.

Kuva 18. Akselikuorman kriittinen sijainti kannella.
Kuvassa 19 on esitetty edellä esitetyn akselikuorma aiheuttama momenttijakauma.

Kuva 19. Taivutusmomentin jakautuminen.
Määräävä momentin arvo on 20 kNm. Leikkausvoiman ja tukireaktioiden arvot on
esitetty kuvassa 20.

Liite 1(2). Liikennekuormien vaikutukset sillan poikkisuunnassa.

Kuva 20. Leikkausvoimakuvaaja ja tukireaktiot huoltoajoneuvon akselikuormasta.
Itseisarvoltaan suurin leikkausvoima on 50 kN ja suurin tukireaktio on 81, 867 kN
reunimmaisella tuella. Määräävä leikkausvoima saadaan tapauksesta, joka on esitetty
kuvassa 21.

Kuva 21. Akselikuorman määräävä sijainti leikkausvoiman kannalta.
Leikkausvoiman jakautuminen on esitetty kuvassa 22.

Liite 1(3). Liikennekuormien vaikutukset sillan poikkisuunnassa.

Kuva 22. Leikkausvoimakuvaaja sekä tukireaktiot kannella.
Määräävä leikkausvoiman arvo on -55,36 kN ja suurin tukireaktio 57,393 kN, joka
muodostuu keskimmäiselle tuelle.
Kuvassa 23 on esitetty latukoneen kuormitus, jolla saadaan määräävä momentti,
leikkausvoima ja tukireaktio. Latukoneen leveys on kolme metriä. Kuormituksen
suuruus yhdellä palkilla saadaan laskettua kohdan 3.2.1 lähtötiedoista seuraavasti:

𝑞𝑙𝑎𝑡𝑢𝑘𝑜𝑛𝑒 =

100 𝑘𝑁
𝑘𝑁
∗ 0,34 𝑚 = 2,2667
.
5𝑚 ∗ 3𝑚
𝑚

Liite 1(4). Liikennekuormien vaikutukset sillan poikkisuunnassa.

Kuva 23. Latukoneen kuorma palkilla.
Kuorman aiheuttama momenttijakauma on esitetty kuvassa 24. Suurin momentti on 0,64 kNm.

Kuva 24. Kannen momenttikuvaaja latukoneen kuormasta.
Palkin leikkausvoimakuvaaja ja tukireaktiot jakautuvat kuvan 25 mukaisesti.

Liite 1(5). Liikennekuormien vaikutukset sillan poikkisuunnassa.

Kuva 25. Latukoneen tuottama leikkausvoimakuvaaja ja tukireaktioiden arvot.
Suurin leikkausvoima on 2,126 kN ja suurin tukireaktio 4,253 kN, joka on
keskimmäisellä tuella.
Tungoskuorman (5 kN/m2) aiheuttama kuormitus yhdellä palkilla lasketaan seuraavasti:

𝑞𝑡𝑢𝑛𝑔𝑜𝑠 = 5

𝑘𝑁
𝑘𝑁
∗ 0,34 𝑚 = 1,7
.
2
𝑚
𝑚

Tungoskuorma vaikuttaa koko sillan leveydellä, se on esitetty kuvassa 26.

Kuva 26. Tungoskuorman esitys.

Liite 1(6). Liikennekuormien vaikutukset sillan poikkisuunnassa.

Tungoskuorman momentti- ja leikkausvoimakuvaaja sekä tukireaktiot on esitetty
kuvassa 27.

Kuva 27. Tungoskuorman tuottama momenttijakauma.
Suurin

momentti

0,48

kNm

muodostuu

reunimmaisille

leikkausvoimajakauma sekä tukireaktioiden arvot on esitetty kuvassa 28.

tuille.

Palkin

Liite 1(7). Liikennekuormien vaikutukset sillan poikkisuunnassa.

Kuva 28. Tungoskuorman aiheuttama leikkausvoimakuvaaja sekä tukireaktiot.
Merkittävin leikkausvoima 1,43 kN saadaan reunimmaisilla tuilla. Suurin tukireaktio
2,708 kN saadaan myös reunoille.

Liite 2(1). Sillan puukannen mitoitus.

Liite 2(2). Sillan puukannen mitoitus.

Liite 2(3). Sillan puukannen mitoitus.

Liite 3(1). Liikennekuormien vaikutukset sillan pituussuunnassa.

Pääpalkkien kohdalla oleville tuille määritetään suurimmat tukireaktiot, joista saadaan
puolestaan palkin mitoitukseen, tarvittavat kuormitukset. Nämä kuormitukset voivat olla
pistemäisiä tai tasan jakautuneita. Kuvassa 29 kuvataan pääpalkin rakennemalli ja
kuormitus, joka tulee huoltoajoneuvolta. Akselikuorman (50 kN + 50 kN) tuottama
reaktio pääpalkilla on 81,867 kN (Kuva 20). Tästä saadaan laskettua toisen
akselikuorman (30 kN + 30 kN) reaktio

81,867 𝑘𝑁 ∗

30 𝑘𝑁
= 49,1202 𝑘𝑁.
50 𝑘𝑁

Tapaus on 24 metriä pitkältä sillalta. Sillan päädyissä tuenta kuvataan niveltuenta.

Kuva 29. Pääpalkin rakennemalli ja telikuorma.
Palkin momentin jakautuminen on nähtävissä kuvassa 30.

Liite 3(2). Liikennekuormien vaikutukset sillan pituussuunnassa.

Kuva 30. Pääpalkin momentin jakautuminen ja maksimiavo.
Momentin arvoksi saadaan 713,98 kNm. Leikkausvoiman maksimi saadaan silloin, kun
teli sijaitsee päädyssä tuen vieressä. Tämä tilanne on esitetty kuvassa 31.

Kuva 31. Telikuorman kriittinen sijainti leikkausvoiman kannalta.
Leikkausvoimakuvaaja tässä tilanteessa on esitetty kuvassa 32.

Liite 3(3). Liikennekuormien vaikutukset sillan pituussuunnassa.

Kuva 32. Leikkausvoimakuvaaja suurimmalla intensiteetillä.
Suurin tukireaktio saadaan silloin kun telin painavampi akseli on aivan sillan päädyssä.
Tämä on esitetty kuvassa 33. Tukireaktion maksimiarvo on tällöin 126,212 kN.

Kuva 33. Huoltoajoneuvo sillan päädyssä.
Latukoneen aiheuttamat suurimmat voimasuureet on esitetty seuraavaksi. Latukoneen
aiheuttama kuormitus pääpalkille saadaan kannen tuloksista seuraavasti:

𝑞𝑙𝑎𝑡𝑢𝑘𝑜𝑛𝑒 = 4,253 𝑘𝑁/𝑚 ∗

1𝑚
= 12,509 𝑘𝑁/𝑚.
0,340 𝑚

Liite 3(4). Liikennekuormien vaikutukset sillan pituussuunnassa.

Kuormitus on jakautunut palkille viiden metrin matkalle. Suurin momentti saadaan
silloin, kun latukoneen sijainti on kuvan 34 mukainen.

Kuva 34. Latukoneen kuormitus pääpalkilla.
Momenttikuvaaja – joka aiheutuu latukoneesta – on esitetty kuvassa 35.

Kuva 35. Latukoneen aiheuttama momenttikuvaaja.
Suurin leikkausvoima saadaan, kun latukone on lähellä sillan päätyä. Tämä on esitetty
kuvassa 36.

Liite 3(5). Liikennekuormien vaikutukset sillan pituussuunnassa.

Kuva 36. Latukoneen kriittinen sijainti pääpalkin leikkausvoiman kannalta.
Leikkausvoimakuvaaja on esitetty kuvassa 37.

Kuva 37. Pääpalkin leikkausvoimakuvaaja.
Suurin tukireaktio saadaan, kun latukone on aivan sillan päässä. Tämä tapaus on esitetty
kuvassa 38.

Liite 3(6). Liikennekuormien vaikutukset sillan pituussuunnassa.

Kuva 38. Latukone sillan päädyssä.
Tukireaktion arvoksi tällöin saadaan 56,651 kN.
Tungoskuorman, eli jalankulkijakuorman aiheuttaman kuormituksen intensiteetin
suuruus saadaan laskettua kaavasta

𝑞𝑡𝑢𝑛𝑔𝑜𝑠 = 2,708 𝑘𝑁/𝑚 ∗

1𝑚
= 7,965 𝑘𝑁/𝑚.
0,340 𝑚

Tungoskuorma vaikuttaa koko kannen alalla, mikä on esitetty kuvassa 39.

Kuva 39. Tungoskuorman esitys palkilla.
Jalankulkijakuorman aiheuttama momenttikuvaaja on esitetty kuvassa 40.

Liite 3(7). Liikennekuormien vaikutukset sillan pituussuunnassa.

Kuva 40. Tungoskuorman tuottama momentti pääpalkilla.
Momentti kentässä on 573,231 kN*m. Leikkausvoima ja tukireaktiot on esitetty kuvassa
41.

Kuva 41. Tungoskuorman aiheuttama leikkausvoimakuvaaja ja tukireaktion arvot.
Leikkausvoiman arvo on 95,561 kN ja suurin tukireaktio on 97,552 kN.

Liite 4(1). Sillan teräspalkkien mitoitus.

Liite 4(2). Sillan teräspalkkien mitoitus.

Liite 4(3). Sillan teräspalkkien mitoitus.

Liite 4(4). Sillan teräspalkkien mitoitus.

Liite 4(5). Sillan teräspalkkien mitoitus.

Liite 4(6). Sillan teräspalkkien mitoitus.

Liite 4(7). Sillan teräspalkkien mitoitus.

Liite 4(8). Sillan teräspalkkien mitoitus.

