
 

 

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA 

VINOKÖYSISILLAN TUNNUSOMAISTEN 

MUUTTUJIEN VAIKUTUS 

RAKENNESYSTEEMIIN JA 

KUSTANNUSTEHOKKUUTEEN 

Sami Soppela 

 

 

RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN TUTKINTO-OHJELMA 

Diplomityö 2018 



TIIVISTELMÄ 

Vinoköysisillan tunnusomaisten muuttujien vaikutus rakennesysteemiin ja 

kustannustehokkuuteen 

Sami Soppela 

Oulun yliopisto, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelma 

Diplomityö 2018, 68 s. + 90 liitettä 

Työn ohjaaja yliopistolla: Matti Kangaspuoskari 

 

Työn tavoitteena oli selvittää 300 m - 800 m pitkien semi-fan –tyyppisten 

vinoköysisiltojen alustavat köysimäärät huomioiden pysyvät kuormat ja liikennekuormat 

Tämän tutkimuksen kaltaista parametrista tutkimusta, jossa liikennekuormissa on 

huomioitu telikuormat ei ole aikaisemmin tässä laajuudessa tehty.   

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään jännevälisuhteen, pylonin korkeuden ja sillan 

leveyden vaikutukset alustaviin köysimääriin eri pituisilla silloilla köysi-indeksiin 

perustuvalla laskennalla. Liikennekuormien osuudet alustavissa köysimäärissä tutkittiin 

rakennemallin avulla.  

Tutkimuksesta selvisi, että köydet ovat iso osa vinoköysisillan kustannuksia ja köysien 

kustannuksiin vaikuttaa merkittävästi jännevälisuhde ja pylonin korkeus. Hyväksi 

jännevälisuhteeksi osoittautui noin 35 %. Yleisimmin käytetyillä jännevälisuhteilla 

optimaalinen pylonin korkeus on noin 30 % pääjännevälin pituudesta.  

Tämä tutkimus antaa selkeän käsityksen Eurokoodin mukaisten liikennekuormien 

osuudesta köysimäärissä ja näitä tuloksia voidaan hyödyntää alustavissa suunnitelmissa. 

Lisäksi tämä tutkimus tarjoaa selkeät pääperiaatteet vinoköysisillan alustavalle 

köysimäärän laskennalle.  
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ABSTRACT 
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Aim of this study was to determine a preliminary cable amount for 300 m - 800 m long 

semi-fan type cable-stayed bridges taking into account permanent loads, live loads and 

cable weight. In this scale, this parametric study is one of a kind for including axle loads 

in live loads.  

A goal was to determine that what kind of influences span ratio, pylon height and width 

of superstructure have on preliminary cable amount with different spans using cable index 

method. The Preliminary cable amount from live loads were determined by using 

structural model.  

This study proved that cables cover a significant portion of the costs of the cable-stayed 

bridges and the cable costs are highly influenced by a span ratio and pylon height. A good 

span ratio was found to be about 35 %. An optimum pylon height is a little below 30 % 

of the main span length with span ratios used in practice.  

This study gives a good understanding about how much cable steel is required from live 

loads based on Eurocode and the results of this study can be used in preliminary 

calculations. Furthermore, this study provides clear guidelines for preliminary calculation 

of cable quantities for a cable-stayed bridge.  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Vinoköysisilloille käytetään alustavassa suunnittelussa rakennesysteemien tutkimista ja 

vertailuja varten tiettyjä tunnusomaisia muuttujia, joille on ollut jo pitkään käytössä 

muutamia tunnuslukuja. Näiden muuttujien tunnuslukujen toimivuutta ei ole todennettu 

nykyisillä Eurokoodin mukaisilla liikennekuormilla. Tunnusomaisia muuttujia ovat 

esimerkiksi sivujännevälin pituuden suhde pääjännevälin pituuteen, pylonin korkeus, 

päällysrakenteen leveys, päällysrakennetyyppi, päällysrakenteen paino ja köysikulmat. 

Edellä mainitut tekijät vaikuttavat merkittävästi vinoköysisillan rakennuskustannuksiin. 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on päivittää pitkään kirjallisuudessa esiintyneiden 

tunnusomaisten muuttujien lukuarvoja teknisesti hyvin suunnitellulle ja 

kustannustehokkaalle liittorakenteiselle ja teräsbetonirakenteiselle vinoköysisillalle eri 

päällysrakenneleveyksillä, jännevälisuhteilla ja pylonin korkeuksilla.  

Työssä tutkitaan pääjänneväliltään 150 m - 550 m pitkiä 2-, 4- ja 6-kaistaisen 

ajoneuvoliikenteen vinoköysisiltoja. Sillan optimaalinen jännevälisuhde tutkitaan 

pysyvien- ja liikennekuormien perusteella ja optimaalinen pylonin korkeus käyttäen 

semi-fan –köysijärjestelyä. Sillan alustava köysimäärä, joka kertoo sillan köysimenekin 

kilogrammoina, selvitetään ottamalla huomioon pysyvät kuormat ja liikennekuormat. 

Sillat tutkitaan liittorakenne- ja teräsbetonipoikkileikkauksilla. Tutkimuksessa käytetään 

kahden köysitason ratkaisua ja köysitasossa sijaitsevia pyloneita, ns. H-pyloneja.  

Tutkimuksessa pyritään selvittämään eri muuttujien vaikutukset rakennesysteemiin, 

köysimääriin ja kustannuksiin käyttämällä köysi-indeksiä. Köysi-indeksi saadaan 

köysivoiman ja köyden pituuden tulosta ja sen avulla voidaan laskea köysimäärä. 

Muuttujina ovat jännevälisuhde, pylonin korkeus, päällysrakenteen leveys, 

päällysrakennetyyppi, päällysrakenteen paino ja köysikulmat. Lisäksi pyritään 

selvittämään myös muita tärkeitä huomioita alustavan suunnittelun kannalta.   
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1.3 Työn toteutus 

Työn ensimmäisessä osiossa perehdytään vinoköysisiltaan siltatyyppinä ja käydään läpi 

vinoköysisiltojen kehitystä ja historiaa, jonka yhteydessä esitellään vinoköysisillan 

rakennesysteemi. Ensimmäisessä osassa selvitetään tähän asti käytössä olleita 

tunnuslukuja ja niiden alkuperää. 

Työn toinen osio on tutkimusvaihe. Aluksi käydään läpi vinoköysisillan tasapainotuksen 

perusteet ja oikeiden köysivoimien määritys alustavassa suunnittelussa ja syyt miksi näin 

menetellään. Tästä seuraa Eurokoodin mukaisten kuormien ja kuormitusyhdistelmien 

määritys, ja työn kannalta erityisen tärkeän käsitteen köysi-indeksin määrittäminen. 

Näistä edetään tutkimuksessa käytettyihin geometrioihin, päällysrakennetyyppeihin ja 

päällysrakennepoikkileikkauksiin. Viimeisenä tässä osiossa esitetään tutkimuksessa 

käytetyn rakennemallin luominen.  

Työn kolmas osio on saatujen tulosten analysointi. Tässä osiossa tarkastellaan saatuja 

tuloksia ja käydään läpi tulosten luotettavuutta. Lopuksi saatuja tuloksia käsitellään 

kustannuksina ja vertaillaan eri muuttujien vaikutuksia kustannuksiin. 

Työn neljäs osio on johtopäätökset ja yhteenveto. Tämä osio on tiivistelmä saaduista 

tuloksista. Tuloksia verrataan kirjallisuudessa olevaan tietoon ja tehdään johtopäätöksiä. 

Lopuksi esitetään jatkotutkimussuositukset. 

1.4 Työn rajaus 

Tutkimuksessa käytetään kaksipylonista vinoköysisiltaa, ja päällysrakennetta ja pyloneita 

käsitellään ainoastaan voimasuuretasolla eli niiden mitoitusta ei tarkastella. 

Ulkonäköseikkoihin ei oteta kantaa, vaan keskitytään teknisesti toimiviin ratkaisuihin. 

Tässä työssä ei oteta kantaa väsytysmitoitukseen eikä dynaamisiin vaikutuksiin. 

Köysijärjestelyn osalta työssä keskitytään ainoastaan semi-fan –köysijärjestelyyn. 

Köysivälit sillan kannella pidetään samana liittorakenteisessa päällysrakenteessa 

kaikkien vaihtoehtojen välillä ja vastaavasti teräsbetonisessa päällysrakenteessa. 

Pylonissa köysivälit ovat samat kaikkien vaihtoehtojen välillä. Köysitasoja on kaksi, ja 

köydet kiinnittyvät kanteen ja pyloniin kaikissa vaihtoehdoissa samalla tavalla. 
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Päällysrakenteen osalta tarkastellaan ainoastaan liittorakenteista ja teräsbetonista 

poikkileikkausta. Päällysrakenteen leveys pidetään samana päällysrakennetyyppien 

välillä ja tutkittavat siltavaihtoehdot ovat suoria. 2-kaistaisen ajoneuvoliikenteen sillalla 

huomioidaan lisäksi 3,0 m leveä kevyenliikenteen kaista. 4- ja 6-kaistaisella 

ajoneuvoliikenteen sillalla kevyenliikenteen kaistaa ei ole. Muuttuvista kuormista 

huomioidaan ainoastaan liikennekuormat ja liikennekuormina käytetään Eurokoodin 

suunnitteluohjeen LM1-kuormakaaviota huomioiden Suomen kansallinen liite. 

Onnettomuustilanteita, kuten köyden katkeamista tässä tutkimuksessa ei huomioida. 
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2 VINOKÖYSISILTA  

Vinoköysisillat kuuluvat siltatyyppinä köysikannatteisiin siltoihin. Vinoköysisillassa 

päällysrakennetta kannatetaan köysillä, jotka kiinnittyvät yläpäästään pyloneihin. 

Päällysrakenteen paino siirtyy köysien välityksellä pyloneille ja niiden kautta maahan. 

Suomeen tehtyjä vinoköysisiltoja ovat muun muassa Jätkänkynttilä Rovaniemellä, 

Tähtiniemen silta Heinolassa, Raippaluodon silta Vaasassa ja Utsjoen silta Utsjoella.  

2.1 Vinoköysisiltojen historia 

2.1.1 Systeemi 

Vinoköysisilta, kuten muutkin köysikannatteiset sillat, sisältää yleisesti katsoen neljä eri 

rakenneosaa, joita ovat pyloni, köydet, päällysrakenne ja maatuki (ks. Kuva 1) (Gimsing 

& Georgakis 2012, s. 1). Vinoköysisiltaa ei tule sekoittaa riippusiltaan, joka eroaa 

rakennesysteeminä merkittävästi vinoköysisillasta (ks. Kuva 2). 

 

Kuva 1. Vinoköysisillan rakenneosat. 

 

 

Kuva 2. Riippusilta. 
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Vinoköysisiltoja kategorioidaan yleensä köysijärjestelyn perusteella (ks. Kuva 3). 

Perustyyppejä ovat harppu-systeemi (engl. Harp system) ja viuhka-systeemi (engl. Fan 

system). Viuhka-systeemistä nykyään enemmän käytetty versio on ns. levitetty viuhka-

systeemi (engl. Semi-Fan system), jossa köysien ankkurointikohtia pylonissa on levitetty 

alaspäin pylonin huipulta päin ankkurointidetaljoinnin, huollettavuuden ja ulkonäön 

parantamiseksi. (Gimsing & Georgakis 2012, s. 1-2.) 

 

Kuva 3. Vinoköysisillan köysijärjestelyt: harppu-systeemi (ylhäällä); viuhka-systeemi 

(keskellä); levitetty viuhka-systeemi (alhaalla). 

 

Vinoköysisiltojen köysien köysivälit päällysrakenteessa, ts. köysien lukumäärä, ovat 

pienentyneet ajan saatossa huomattavasti. Ensimmäisissä vinoköysisilloissa köysivälit 

olivat 40 m - 60 m välillä ja köysityyppeinä käytettiin täysin suljettuja kierrettyjä köysiä 
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(engl. Locked Coil-Ropes). Tämä hankaloitti köysien ankkurointia ja korroosiosuojausta, 

ja lisäksi rakennusaikana väliaikaisten tukiköysien käyttö oli lähes välttämätöntä. 

Köysien materiaalien parannuttua nykyään köysiväleinä yleensä käytetään 5 m - 15 m 

riippuen päällysrakennetyypistä. Lyhyemmistä köysiväleistä on huomattavasti hyötyä 

rakennusaikana esimerkiksi rakennettaessa ulokemenetelmällä. (Svensson 2012, s. 19-

24.) 

2.1.2 Vinoköysisiltojen kehitys 

Köysikannatteisten siltojen historia ulottuu erittäin kauas historiaan. Ensimmäinen 

vinoköysisillan suunnitelma on vuodelta 1617, jossa Faustus Verantius käytti 

metallitankoja kannattamaan puusta tehtyä sillankantta. Verantius käytti vinoköysien 

lisäksi myös riippuköysiä eli tämä silta oli jokseenkin vinoköysisillan ja riippusillan 

yhdistelmä. (Svensson 2012, s. 47.) 

Varsinaisesti ensimmäinen vinoilla köysillä tuettu silta on Kings Meadow Bridge 

vuodelta 1817 (Stephenson 1821, Svensson 2012 s. 48 mukaan). Pääjännevälillä köysinä 

käytettiin halkaisijaltaan 8 mm rautalankoja ja sivujänneväleillä 19 mm rautatankoja. 

Tämä silta särkyi tulvan takia vasta vuonna 1954. Vuosina 1818 ja 1824 romahtaneet 

Dryburgh Abbey Bridge ja Nienburg Bridge johtivat siihen, että vinoköysisiltojen kehitys 

loppui pitkäksi aikaa. (Svensson 2012, s. 48.) 

Samoihin aikoihin rakennettiin Geneveen Sveitsiin ensimmäinen riippusilta, jossa 

köysinä käytettiin vedettyjä teräksiä (Gimsing & Georgakis 2012 s. 1-2). Riippusiltojen 

uranuurtajan voidaan pitää saksalaissyntyistä John Roeblingiä, jonka suurimpia 

saavutuksia ovat Niagara Falls Bridge ja New Yorkissa sijaitseva Brooklyn Bridge 

(Svensson 2012, s. 51).  

Roebling kehitti valmistusmenetelmät punosköysille ja metallisille yhdensuuntaisille 

lankaköysille. Hän huomasi yhdensuuntaisten lankaköysien soveltuvan huomattavasti 

paremmin siltoihin ylivertaisten lujuus- ja kimmoisuusominaisuuksien perusteella kuin 

aiemmin käytettyjen taotusta raudasta tehtyjen ketjujen. Lisäksi Roebling keksi keinon 

saada riippusilta kestämään suuria rautatiekuormia ja tuulikuormia. (Svensson 2012, s. 

51.) 
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1800-luvun lopulla vinoköysisiltojen kehitys otti suuren askeleen kohti niiden nykyistä 

modernia rakennesysteemiä, kun amerikkalaiset insinöörit Edwin Runyon ja William 

Flinn keksivät kevyen ja helposti asennettavan vinoköysisillan. Heidän keksinnössään 

pääjännevälin köydet jatkuivat päällysrakenteen alta toiselle pylonille. Tämä edesauttoi 

kevyen päällysrakenteen rakentamista. Huomattavaa on kuitenkin se, että riippuköysiä 

heidän systeemissään ei enää ollut. (Svensson 2012, s. 55.) 

Albert Gisclard kehitti Runyonin ja Flinnin systeemiä pidemmälle vuonna 1899. Hänen 

rakennesysteeminsä koostui vino- ja vaakaköysistä, jotka muodostivat köysiristikon. 

Köysien vaakakomponentti ei vielä tässäkään vaiheessa siirtynyt puristuksena 

päällysrakenteessa, kuten modernissa vinoköysisillassa, vaan vetona vaakaköysien kautta 

viereisille köysille. (Svensson 2012, s. 55.) 

Leinekugel le Cocq kehitti Gisclardin systeemiä pidemmälle (Leinekugel le Cocq 1911, 

Svensson 2012, s. 55 mukaan). Svenssonin (2012, s. 55) mukaan le Cocq huomasi 

voimakolmioiden käytön vinoköysisillassa eli hän ankkuroi köydet taaksepäin verrattuna 

Rynyonin ja Flinnin systeemiin ja ainoastaan pääjännevälin keskimmäiset köydet olivat 

enää ankkuroitu vastakkaiselle pylonille. Huomautettakoon, että köysien ankkurointi 

taaksepäin oli erittäin suuri löytö, sillä tätä samaa systeemiä käytetään nykyäänkin. 

Vuonna 1926 espanjalainen Eduardo Torroja viimeisteli vinoköysisiltojen kehityksen 

kohti modernia mallia, sillä hän käytti hydraulista tunkkia köysien jännittämiseen 

(Svensson 2012, s. 55). Dischingerin (1949) mukaan Torroja teki julkaisun vuonna 1949, 

jossa hän esittelee vinoköysien vaikutuksen sillan muodonmuutoksiin. Tässä samassa 

julkaisussa hän kehitti laskukaavat köysien riippumalle ja korosti korkealujuusterästen 

käyttöä köysimateriaalina sekä kuinka tärkeää on virittää köydet oikeaan jännitykseen 

(ks. Svensson 2012, s. 55). 

Vinoköysisiltojen historiassa vinoköysisillat voidaan siis jakaa ”varhaisiin” ja 

moderneihin vinoköysisiltoihin. Varhaisissa vinoköysisilloissa voimien jakaantumista 

rakenteessa ei vielä täysin ymmärretty eivätkä rakennusmateriaalit olleet kovinkaan 

soveliaita. Selkeimmät erot varhaisien ja modernien vinoköysisiltojen välillä ovat, että 

moderneissa vinoköysisilloissa köysivoimat pystytään laskemaan tarkasti, köydet 

pystytään virittämään juuri haluttuun voimaan, köysivoimien vaakakomponentti välittyy 

päällysrakenteeseen puristavana voimana, pääjännevälin köysivoimat johdetaan 

maatuelle sivujännevälin köysien kautta ja päällysrakenteen puristavat voimat ovat 
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pääjänne- ja sivujännevälillä yhtä suuret ja puristavan normaalivoiman maksimi sijaitsee 

pylonin kohdalla. Varhaisissa vinoköysisilloissa sivujännevälien köysivoimien 

vaakakomponentti johdettiin maatukeen eikä päällysrakenteeseen kuten moderneissa 

vinoköysisilloissa. Varhaisissa vinoköysisilloissa pääjännevälin köydet kytkettiin 

vastaavaan toisen puolen pääjännevälin köyteen ja köysiä ei kyetty virittämään. 

(Svensson 2012, s. 47.) 

Ensimmäisenä modernina vinoköysisiltana pidetään Strömsund Bridgeä, joka valmistui 

vuonna 1956 Ruotsissa. Tästä lähtien vinoköysisiltoja on rakennettu kasvavissa määrin 

johtuen lähinnä siitä, että laskentamenetelmät, rakennusmateriaalit ja 

rakennusmenetelmät kehittyivät huimaa vauhtia. Ja kehittyvät edelleen. (Gimsing & 

Georgakis 2012, s. 25.) 

2.2 Tunnusomaiset muuttujat ja niiden alkuperä 

Vinoköysisiltojen käytetyimpiä tunnusomaisia muuttujia ovat muun muassa 

sivujännevälin suhde pääjänneväliin (L2/L1) ja pylonin korkeuden suhde pääjänneväliin 

(H/L1) (ks. Kuva 4). 

 

Kuva 4. Vinoköysisillan rakennesysteemin päämerkinnät. 

 

Svenssonin (2012, s. 21) mukaan alustavassa suunnittelussa kustannustehokkain L2/L1 eli 

jännevälisuhde on teräsbetonipäällysrakenteiselle ajoneuvoliikenteen vinoköysisillalle  

40 %. Tässä yhteydessä hän huomauttaa myös, että liikennekuormien aiheuttamat 

takaköysien (= maatuelle ankkuroidut köydet) jännitysvaihtelut ovat määräävä tekijä 

sivujännevälin pituutta määritettäessä. Tämän saman asian huomauttaa myös Gimsing & 

Georgakis (2012) kirjassaan.  
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Sivujännevälin pituutta rajoittaa yksinkertaisimmillaan sillan pysyvät kuormat, koska 

liikennekuormat riippuvat suunnittelukoodista eli ts. pysyvien kuormien ja 

liikennekuormien suhde. Kevyellä päällysrakenteella köysiin ei synny tarpeeksi vetoa 

liikennekuormien aiheuttamaa takaköysiä puristavaa voimaa vastaan. Lisäksi tähän 

vaikuttaa myös köysikulmat, jota kuvataan pylonin korkeuden suhteella pääjänneväliin 

eli H/L1. (Gimsing & Georgakis 2012, s. 202-205.) 

Leonhardt & Zellner (1980, s. 29) mukaan optimaalinen pylonin korkeus saavutetaan fan- 

ja harp-köysijärjestelyille, kun H/L1 on noin 20 % - 25 %. Vaikka korkeat pylonit 

pienentävät köysimäärää, tätä korkeammaksi pyloneita ei kannata rakentaa, koska se 

lisäisi pyloneiden rakennuskustannuksia (Leonhardt & Zellner 1980, s. 29). 

Selkeytykseksi mainittakoon, että rakenteen tehokkuuden kannalta optimaalinen pylonin 

korkeus on se, jolla saavutetaan koko köysistön pienin köysimäärä.  

2.3 Aikaisempia tutkimuksia  

Vinoköysisiltojen kustannusvertailuja eri muuttujilla on tehty jo vuosikymmeniä, kuten 

Gimsing (1983) ja viime vuosina enemmissä määrin. Yleisimmin vertailuissa on käytetty 

joko harppu-systeemiä tai viuhka-systeemiä, muttei semi-fan –systeemiä, kuten tässä 

tutkimuksessa.  

Gimsing & Georgakis (2012) käyttää köysien teräsmäärien vertailuissa edellä mainitun 

mukaisesti harppu-systeemiä ja viuhka-systeemiä. Heidän vertailuissa pylonista on otettu 

huomioon ainoastaan pylonien omapaino unohtamalla liikennekuormien ja muiden 

kuormien aiheuttamat taivutusmomentit. Päällysrakenteen kustannuksissa heillä ei ole 

huomioitu normaalivoimien ja taivutusmomenttien muutoksia eri muuttujilla. Lisäksi he 

ovat jättäneet huomioimatta köysien painot, jotka ovat merkittäviä pitkillä silloilla. 

Liikennekuormina he ovat käyttäneet ainoastaan tasan jakaantunutta kuormaa, jolla on 

kuormitettu joko sivujännevälit tai pääjänneväli kokonaan.  

W. J. Lewis (2014) on tutkinut pitkien vinoköysisiltojen ja riippusiltojen pylonin 

korkeuksien vaikutuksia materiaalimenekkiin 500 m - 3000 m jännevälialueella. Hänen 

tutkimuksessaan on huomioitu koko päällysrakenteeseen kohdistuva tasan jakaantunut 

kuorma, köysien paino ja pylonin paino.  
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Svensson esittää kirjassaan kuvaajan (Svensson 2012, s. 21), jossa on esitetty yhteys 

pylonin korkeuden ja pääjänneväliin suhteen (H/L1) ja köysimäärien välille viuhka-

systeemillä ja harppusysteemillä. Svenssonin (2012, s. 21) mukaan pylonin korkeuden 

suhde pääjänneväliin ollessa n. 20 % johtaa kustannustehokkaimpaan vinoköysisiltaan.  



17 

 

3 VINOKÖYSISILLAN MITOITUS ALUSTAVASSA 

SUUNNITTELUSSA 

Tässä luvussa on esitetty vinoköysisillan alustavaa mitoitusta, joka etenee sillan staattisen 

tasapainon teoriasta kuormiin ja kuormitusyhdistelmiin. Näiden jälkeen on esitetty käsite 

köysi-indeksi, jonka avulla päästään köysikiloihin eli köysimäärään. Tämän jälkeen 

luvussa esitetään käytetyt siltageometriat ja päällysrakennetyypit, joita laskennassa on 

käytetty, sekä liikennekuormien laskentaan käytetty rakennemalli.  

3.1 Rakennesysteemi ja sen toiminta 

Kun verrataan jatkuvaa palkkia, joka on tuettu neljästä kohdasta (vrt. maatuki – pyloni – 

pyloni – maatuki) ja vinoköysisillan rakennesysteemiä, niin köysillä kannatetun palkin 

pysyvien kuormien momentit ovat huomattavasti pienemmät. Köydet muodostat siis 

kimmoiset tuet (ns. jousituet) palkkiin köysien kiinnityskohtiin ja täten kuormat siirtyvät 

köysien ja pylonien välityksellä maahan. Lisäksi rakennesysteemin ollessa tasapainossa 

eli tilanne, jossa köysivoimat ovat oikeat niin liikennekuormasta aiheutuvat momentit 

jäävät myöskin pieniksi. Täten teknisesti hyvin suunnitellulla rakennesysteemillä 

päällysrakennekustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin jatkuvalla palkkisillalla 

vinoköysisiltojen jännevälialueilla. (Svensson 2012, s. 17.) 

Vinoköysisillan köysivoimien vaakakomponentti välittyy puristuksena 

päällysrakenteeseen kuten luvussa 2 aiemmin mainittiin. Pääjännevälin ja sivujännevälin 

köysien puristavat normaalivoimat ovat yhtä suuret, mutta erisuuntaiset, täten maahan 

vietäväksi jää ainoastaan köysivoimien pystykomponentti, ts. päällysrakenteen paino. 

Puristava normaalivoima on kuitenkin tiettyyn suuruuteen asti eduksi liitto- ja 

teräsbetonisilla päällysrakenteilla. (Svensson 2012, s. 17.) 

3.1.1 Rakennesysteemin tasapainottaminen 

Vinoköysisillan rakennesysteemin tasapainon löytäminen aloitetaan laskemalla 

päällysrakenteen tukireaktiot jatkuvana rakenteena, jossa köysien ankkurointikohdissa 

ovat painumattomat niveltuet (ks. Kuva 5). Tällä tavalla tasapainotetun systeemin 

normaalivoimat ja taipumat kuvastavat erittäin hyvin lopullista systeemiä.  Köysivoimat 

saadaan laskettua (ks. Kuva 6) yhtälöllä 
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F = 
P

sin(α)
,  (1) 

missä F on köysivoima, 

 P on päällysrakenteen aiheuttama tukireaktio ja  

 α on päällysrakenteen ja köyden välinen kulma. (Svensson 2012, s. 189.) 

 

Kuva 5. Pysyvän kuorman rakennesysteemi: köysistön merkinnät (ylhäällä); 

päällysrakenne, kun pylonit ja köydet ovat poistettu (keskellä); 

päällysrakenteen rakennesysteemi pysyvälle kuormalle (alhaalla). 

 



19 

 

 

Kuva 6. Voimien siirtyminen rakenteessa. 

 

Vinoköysisillan tasapainottamisessa pyritään saavuttamaan päällysrakenteen 

taivutusmomentit pysyville kuormille vastaamaan jatkuvan rakenteen 

taivutusmomentteja, jossa rakenne on tuettu köysien kohdilta painumattomilla tuilla, ks. 

Kuva 9. Rakennesysteemin tasapaino voidaan laskea vektoreilla, kuten tässä työssä on 

tehty. Momenttiehto pylonin kohdan suhteen on toinen tapa laskea rakennesysteemin 

tasapaino. Rakennesysteemi kannattaa alustavassa suunnittelussa tasapainottaa siten, että 

pyloniin ei aiheudu momenttia, jolloin köysivoimien resultantin tulee olla pylonin 

neutraaliakselin suuntainen. Tätä ei kirjallisuudessa mainita kovinkaan selvästi. 

Tarkasteltaessa vinoköysisiltaa, jossa on suorat pylonit 2D-tapauksena (ks. Kuva 6) 

köysivoimien resultantti halutaan vektoreilla laskettuna suuntaan (0i - 1j) eli pylonin 

neutraaliakselin suuntaan. Esimerkiksi Kuvassa 6 pääjännevälin pisimmän köyden ja 

sivujännevälin pisimmän köyden köysivoimat tulee olla sen suuruiset, että niiden 

resultantti suuntautuu haluttuun suuntaan eli pylonin neutraaliakselin suuntaan. Sama 

pätee myös pyloneille, jotka ovat kaltevassa kulmassa. Kaarevalla pylonilla tilanne on 

hieman toinen, koska kaarevan pylonin neutraaliakseli on kaareva, eikä köysivoimista 

aiheutuvaa resultanttia voida saada kaarevaksi. Tällöin resultantti halutaan suuntautuvan 

alemman köysien ankkurointipisteen suuntaan. Kaarevaan pyloniin aiheutuu tämän 

johdosta paikallisia taivutusmomentteja ankkurointipisteiden välille. 
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Köysivektori muodostetaan köysivoiman ja köyden suuntavektorin tulosta. 

Summaamalla pääjännevälin köysivektori ams ja sivujännevälin köysivektori ass saadaan 

köysien resultanttivektori ar. Tästä voidaan laskea köysien resultanttivektorin ar 

suuntavektori ear, jonka tulee osoittaa suuntaan (0i - 1j) (ks. Kuva 7). Merkitsemällä 

haluttua suuntaa kuvaavaa vektoria er saadaan er = 0i - 1j. Ainoa tuntematon tässä 

vaiheessa on siis sivujännevälin köyden voima, koska pääjännevälin päällysrakenteen 

paino tiedetään. Esittämällä edellä mainitut vektorit komponenttimuodossa x ja y voidaan 

muodostettua yhtälöpari, jonka molempien yhtälöiden, yhtälöt (2) ja (3), tulee olla yhtä 

aikaa voimassa. Resultanttivektorin suuntavektorin x-komponentti saadaan yhtälöllä  

er.x = 
𝐚𝐦𝐬.𝐱+𝐹𝑠𝑠∗𝐞𝐚𝐬𝐬.𝐱

√(𝐚𝐦𝐬.𝐱+𝐹𝑠𝑠∗𝐞𝐚𝐬𝐬.𝐱)2+(𝐚𝐦𝐬.𝐲+𝐹𝑠𝑠∗𝐞𝐚𝐬𝐬.𝐲)
2
= 0, (2) 

missä er.x on haluttua suuntaa kuvaavan suuntavektorin x-komponentti, 

 ams.x on pääjännevälin köysivektorin x-komponentti [N], 

 Fss on sivujännevälin köysivoima [N], 

 eass.x on sivujännevälin köysivektorin suuntavektorin x-komponentti, 

 ams.y on pääjännevälin köysivektorin y-komponentti [N] ja 

 eass.y on sivujännevälin köysivektorin suuntavektorin y-komponentti. 

Resultanttivektorin suuntavektorin y-komponentti saadaan yhtälöllä 

er.y = 
𝐚𝐦𝐬.𝐲+𝐹𝑠𝑠∗𝐞𝐚𝐬𝐬.𝐲

√(𝐚𝐦𝐬.𝐱+𝐹𝑠𝑠∗𝐞𝐚𝐬𝐬.𝐱)2+(𝐚𝐦𝐬.𝐲+𝐹𝑠𝑠∗𝐞𝐚𝐬𝐬.𝐲)
2
= −1. (3) 

missä er.y on haluttua suuntaa kuvaavan suuntavektorin y-komponentti, 

 ams.y on pääjännevälin köysivektorin y-komponentti [N], 

 Fss on sivujännevälin köysivoima [N], 

 eass.y on sivujännevälin köysivektorin suuntavektorin y-komponentti, 

 ams.x on pääjännevälin köysivektorin x-komponentti [N] ja 

 eass.x on sivujännevälin köysivektorin suuntavektorin x-komponentti. 

 

Mikäli köydet ovat vinossa kulmassa sillan poikittaissuunnassa, tulee yhtälöihin (2) ja (3) 

lisätä z-komponentin sisältävä termi ja muodostaa z-komponentille oma yhtälö, jolloin 

resultanttivektorin suuntavektorin x-, y- ja z-komponenttien yhtälöiden tulee olla yhtä 

aikaa voimassa.   



21 

 

 

Kuva 7. Köysivektorit. 

 

Rakennesysteemiä ei kuitenkaan tasapainoteta pelkästään takaköydellä, vaan myös 

muilla köysillä. Köysivoimia voidaan säätää päällysrakenteen painolla ja köysiväleillä, 

jota ei kirjallisuudessa tuoda riittävän selkeästi esille. Symmetrisillä köysiväleillä ja 

jänneväligeometrialla, jossa sivujännevälin pituus on sama kuin etäisyys pylonilta 

etuköysien ankkurointipisteeseen päällysrakenteessa, päällysrakenteen paino 

sivujännevälillä on sama kuin pääjännevälillä. Epäsymmetrisellä jänneväligeometrialla 

näin ei ole, vaikka köysivälit olisivatkin samat. Epäsymmetrisellä jänneväligeometrialla 

päällysrakenteen painoa tulee lisätä sivujännevälillä, jotta saavutetaan jatkuvan palkin 

tukireaktioksi sama kuin köysivoiman pystykomponentti. Tasapainon saavuttamiseksi 

siis voidaan säätää sivujännevälin päällysrakenteen painoa tai köysivälejä. Kuvassa 8 (a) 

on näytetty, kuinka köysivoima voidaan pitää samana koko sivujännevälillä säätämällä 

jokaista sivujännevälin köysivälin pituutta, tällöin päällysrakenteen paino kasvaa 

lähestyttäessä pylonia. Pitämällä sivujännevälin köysiväli samana päällysrakenteen paino 

kasvaa hiljalleen pylonia lähestyttäessä sekä köysivoimat ovat erisuuruiset, (Kuva 8 b). 

Kuvassa 8 (c) sivujännevälin päällysrakenteen paino on sama kuin pääjännevälillä, joka 

johtaa usein ns. köysinippuun maatuella. 
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Kuva 8. Päällysrakenteen painosuhteet eri muuttujilla. 

 

3.1.2 Pysyvät kuormat siirtymäestetyillä tuilla 

Kuten aiemmin on mainittu, päällysrakenteen tukireaktiot köysien kohdilla määritetään 

siten, että köydet korvataan siirtymättömillä (= painumattomilla) niveltuilla. Svenssonin 

(2012, s. 192) mukaan tällä tavoin lasketut köysivoimat teräsbetonisella 

päällysrakenteella muodostavat päällysrakenteeseen sellaisen taivutusmomenttikuvion 

pysyville kuormille, johon lopputilanteessa tulee pyrkiä. Tätä menettelyä Svensson 

perustelee sillä, että tämä momenttikuvio ei enää muutu virumasta. 

Teräspäällysrakenteelle voidaan menetellä hieman toisin. Teräspäällysrakenteelle 

valitaan sellaiset köysivoimat, että pysyvistä kuormista päällysrakenne on hieman koholla 

eli ts. taivutusrasitukset ovat negatiiviset, jolloin liikennekuormat lisättynä 

päällysrakenteen positiiviset taivutusrasitukset ovat mahdollisimman pienet, koska ne 

ovat joka tapauksessa määräävät (Svensson 2012, s. 192).  

Liittorakenteiseen päällysrakenteeseen aiheutuu virumaa niin kuin teräsbetoniseen 

päällysrakenteeseen, koska siinä on teräsbetoninen laatta. Tälle päällysrakennetyypille 

köysivoimat määritetään samalla tavalla kuin teräsbetoniselle päällysrakenteelle. Lisäksi 

pääjännevälin keskellä, missä köysien aiheuttamat puristavat normaalivoimat ovat pienet, 

päällysrakenne voidaan asentaa paikalleen siten, että lopputilanteessa liittorakenteen 

teräsbetoni pysyy puristettuna. (Svensson 2012, s. 192.) 
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Teräsbetoniseen päällysrakenteeseen aiheutuu kutistumaa ja virumaa, jotka aiheuttavat 

sisäisiä voimasuureita. Vinoköysisillan köydet kannattelevat päällysrakennetta vinossa 

kulmassa, ja kun päällysrakenne lyhenee virumasta ja kutistumasta, päällysrakenteeseen 

aiheutuu taipumaa. Tällöin kimmoiset momentit jakaantuvat uudelleen viruman takia. 

Momenttikuvio muuttuu virumasta myös silloin, kun päällysrakenteen pysyvien 

kuormien taivutusmomentti ei vastaa jatkuvan rakenteen taivutusmomenttia 

siirtymättömillä niveltuilla. (Svensson 2012, s. 193.) 

Virumasta aiheutuva taivutusmomenttien uudelleen jakautuminen pyrkii kohti sellaista 

tilaa, jossa jatkuvana valettu päällysrakenne on muottien poiston jälkeen. 

Taivutusmomenttien uudelleen jakautuminen riippuu virumaluvusta ja tarkasteltavasta 

ajanjaksosta. Päällysrakenteen taivutusmomentit eivät siis muutu virumasta, jos 

köysivoimien pystykomponentit vastaavat jatkuvana rakenteena määritetyn 

päällysrakenteen tukireaktioita, jossa köysien ankkurointipisteissä on siirtymäestetyt 

niveltuet. (Svensson 2012, s. 192-193.) 

Esimerkkitapauksena Kuvassa 9 ylhäällä on esitetty päällysrakenteen 

taivutusmomenttikuvio pysyville kuormille, keskellä liikennekuormien aiheuttama 

maksimi ja minimi taivutusmomenttikuvio ja alhaalla pysyvien kuormien ja 

liikennekuormien summa. Kuvan 9 kuvaajat ovat suhteessa toisiinsa, joten niitä 

vertailemalla voidaan nähdä, että liikennekuormien aiheuttamat taivutusmomentit 

päällysrakenteeseen ovat huomattavasti suuremmat kuin pysyvien kuormien aiheuttamat 

taivutusmomentit.  
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pysyvät kuormat 

 

liikennekuormat 

 

pysyvät kuormat + liikennekuormat 

 

Kuva 9. Esimerkki päällysrakenteen taivutusmomenttikuvioista: pysyvät kuormat 

(ylhäällä); liikennekuormat (keskellä); pysyvien kuormien ja 

liikennekuormien summa (alhaalla). 
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3.2 Pysyvät kuormat 

Tässä tutkimuksessa pysyvät kuormat sisältävät rakenteiden poikkileikkauksesta tulevan 

painon, kaiteiden painon, pintarakenteiden painon ja lisäpäällysteen (ks. Taulukko 1). 

Liittorakenteisen ja teräsbetonisen päällysrakenteen painot ovat esitetty Taulukossa 2 eri 

kaistamäärille. Lisäksi pysyvissä kuormissa on huomioitu köysistä tuleva paino. 

Päällysrakennetyyppeinä on käytetty liittorakenteista päällysrakennetta ja 

teräsbetonipäällysrakennetta (ks. Kuvat 21 ja 22). Pääjänneväli koostuu liittorakenteisesta 

päällysrakenteesta ja sivujänneväli joko liittorakenteisesta päällysrakenteesta tai 

teräsbetonipäällysrakenteesta. Se kumpi päällysrakennetyyppi sivujännevälillä on, 

määräytyy sillan tasapainoon tarvittavasta painosta. Lisäksi joissain tapauksissa 

sivujännevälille tarvittava lisäpaino voidaan saavuttaa paksuntamalla liittorakenteisen 

päällysrakenteen laattaa. Laatan paksuuden ylärajana tässä tutkimuksessa on käytetty  

500 mm. 

Päällysrakennemateriaaleina on käytetty teräsbetonia ja terästä, joiden ominaistiheyksien 

lukuarvoina on käytetty NCCI 1 (2017) mukaisia arvoja. Pintarakenteiden paino on 

määritetty käyttämällä NCCI 1 (2017, Kuva H.11.4.1) mukaista kermieristeistä 

asfalttibetonipäällystettä. 2-kaistaisella sillalla kevyen liikenteen väylällä on käytetty 

päällystekerroksena 50 mm AB 16 (sama kuin tien muulla osalla) ja sen alla 160 mm 

mursketäyttöä mukaillen NCCI 1 (2017, Kuva H.11.4.9a). Pintarakenteiden painossa on 

myös huomioitu lisäpäällyste NCCI 1 (2017) mukaisesti. Edellä mainitut lukuarvot ovat 

esitetty Taulukossa 1. Kaikissa tässä tutkimuksessa esitetyissä taulukoissa, kuvaajissa ja 

laskuesimerkeissä on käytetty desimaalipilkun tilalla desimaalipistettä parantaakseen 

yhteensopivuutta tutkimuksessa käytettyjen ohjelmien välillä. 

Taulukko 1. Pysyvien kuormien määritykseen käytetyt arvot. 

    Yksikkö 

Teräsbetoni 25.0 kN/m3 

Rakenneteräs 78.5 kN/m3 

Sullottu kivimurske 21.0 kN/m3 

Pintarakenne 2.5 kN/m2 

Lisäpäällyste 1.0 kN/m2 

Kaiteet 1.0 kN/m 
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Taulukko 2. Pysyvät kuormat eri kaistamäärille. 

 

3.3 Liikennekuormat 

Svenssonin (2012 s. 189) mukaan liikennekuormia laskettaessa köydet toimivat 

päällysrakenteessa kimmoisina tukina eli ns. jousitukina. Liikennekuormien arviointia 

varten on olemassa käsinlaskumenetelmiä, mutta niiden tarkkuuteen vaikuttaa 

päällysrakenteen jäykkyys (Svensson 2012, s. 190). 

Tässä tutkimuksessa liikennekuormien vaikutukset ovat määritetty Sofistik-

laskentaohjelmalla. Liikennekuormien vaikutukset köysiin määräytyvät päällysrakenteen 

jäykkyyden lisäksi myös pylonin ja köysien jäykkyyden perusteella, eli näiden 

rakenneosien suhteellisista jäykkyyksistä. Köysien jäykkyyteen vaikuttaa olennaisesti 

köysien pituus ja köysien pituuksiin vaikuttaa köysien ankkurointidetaljointi, joten 

lopullisessa suunnittelussa ankkurointidetaljien huomioiminen vaikuttaa varsinkin 

lyhimpien köysien jäykkyyteen. Liikennekuormat laskettiin pääjänneväliltään ainoastaan 

liittorakenteiselle päällysrakenteelle eli liikennekuormia ei laskettu tapauksille, joissa 

pääjännevälillä on teräsbetoninen päällysrakenne. 

Liikennekuormakaaviona on käytetty Eurokoodin soveltamisohjeen NCCI 1 mukaista 

LM1-kuormakaaviota, joka sisältää akselikuormat ja tasan jakautuneen kuorman (ks. 
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Kuvat 10-11). Tasan jakaantunut kuorma voi sijaita ns. shakkilautakuviona sillan 

kannella, jotta saadaan määräävä vaikutus (ks. Kuva 11). Sofistikin 

ohjelmistoautomatiikka osaa käsitellä tämän.  

LM1-kuormakaistan leveys sillan poikittaissuunnassa on 3,0 m ja sillan kannen 

hyötyleveys jaetaan niin moneen 3,0 m kuormakaistaan kuin mahdollista ja jäljelle jäävä 

alue kuormitetaan LM1-kuormakaavion mukaisesti tasan jakaantuneella kuormalla.  

Kuormakaavion asentoja tehdään niin monta, että saavutetaan määräävä vaikutus.  

 

Kuva 10. LM1-kuormakaavion akselikuormien esimerkkisijoittelu sillan kannella. 
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Kuva 11. LM1-kuormakaavion tasan jakaantuneen kuorman esimerkkisijoittelu sillan 

kannella. 

3.4 Kuormitusyhdistelmät 

Kuormitusyhdistelyinä käytettiin NCCI 1 (2017, Liite 1 A, Taulukko 1 ja 2) mukaisia 

yhdistelmiä. Kuormitusyhdistelmiä muodostettiin neljä erilaista, koska muuttuvista 

kuormista tässä tutkimuksessa käytettiin ainoastaan liikennekuormia. Käytetyt 

kuormitusyhdistelmät ovat esitetty Taulukossa 3. Köysien virittäminen pysyville 

kuormille on pysyvää kuormaa, joten sille ei ole käytetty NCCI 1 (2017, Liite 1 A, 

Taulukko 1 ja 2) mukaisia esijännityskertoimia. 

Taulukko 3. Käytetyt kuormitusyhdistelmät. 

Rajatila Yhdistelmä Pysyvät kuormat 
Liikennekuormat 

Telit UDL 

MRT gr1a 1.25 / 0.9 1.35 1.35 

KRT om. gr1a 1 1 1 

KRT tav. gr1a 1 0.75 0.4 

KRT pitk. - 1 - 0.3 
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3.5 Köysi-indeksi 

Köysikannatteisen sillan lopullisiin kustannuksiin vaikuttaa erittäin suuresti köysistö ja 

tästä syystä erilaisten köysisysteemien vertailu on kannattavaa. Teoreettinen köysimäärä 

voidaan laskea yhtälöllä 

Qc = 
γ𝑐

σ𝑐
∑ 𝑁𝑐,𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑙𝑐,𝑖,  (4) 

missä Qc on köysistön teoreettinen köysimäärä [kg], 

 γc on köyden ominaistiheys [kg/m3], 

 σc on köyden sallittu jännitys [MPa], 

 n on köysien lukumäärä, 

 Nc,i on köysivoima [MN], joka voidaan laskea yhtälöllä (1) ja 

 lc,i on köyden pituus [m]. (Gimsing 1983, s. 120.) 

Järvenpää et al. (2018) kehittämän aksiaalivoimaindeksin avulla voidaan laskea koko 

vinoköysisillan alustavat materiaalikustannukset. Aksiaalivoimaindeksi pitää sisällään 

köysi-indeksin, pylonista tulevan indeksin ja päällysrakenteesta tulevan indeksin, ja täten 

aksiaalivoimaindeksi i on näiden summa.  

Tässä tutkimuksessa on käytetty köysimäärien vertailuun Järvenpää et al. (2018, s. 3) 

mukaisesti köysi-indeksiä. Köysi-indeksin avulla voidaan laskea köysimäärä, joka kertoo 

sillan köysimenekin kilogrammoina. Vinoköysisillan köysi-indeksi voidaan laskea 

yhtälöllä 

ic = ∑ 𝐹𝑖𝑙𝑖
𝑛
𝑖=1 ,  (5) 

missä ic on koko sillan köysi-indeksi [MNm], 

 n on köysien lukumäärä, 

 Fi on yhtälön (1) avulla laskettu köysivoima [MN] ja 

 li on köyden pituus [m]. 

Vinoköysisillan köysimäärä voidaan laskea yhtälössä (5) esitetyn köysi-indeksin avulla 

olettamalla kaikille köysille sama jännitys ja ominaistiheys. Vinoköysisillan köysimäärä 

saadaan yhtälöllä 
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iq = 
γ𝑐

σ𝑐
𝑖𝑐,  (6) 

missä iq on koko sillan köysimäärä [kg], 

γc on köyden ominaistiheys [kg/m3] ja 

 σc on köyden jännitys [MPa]. 

Yhtälö (5) siis huomioi jokaisen köyden pituuden ja siinä vaikuttavan voiman. 

Summaamalla pysyvistä kuormista aiheutuvan köysi-indeksin liikennekuormien 

aiheuttamaan köysi-indeksiin saadaan ns. kokonaisköysi-indeksi.  

Köysi-indeksin minimi on suhteessa optimaaliseen köysikulmaan (ks. Kuva 12). Yhtälö 

(1) voidaan käsitellä muotoon 

F = 
𝑃

𝑠𝑖𝑛(𝛼)
=

𝑃√𝐻2
+𝐿2

𝐻
,  (7) 

missä F on köysivoima [MN] 

 P on päällysrakenteen aiheuttama tukireaktio köydelle [MN], 

 α on köyden ja päällysrakenteen välinen kulma [̊], 

H on etäisyys päällysrakenteesta köyden ankkurointipisteeseen pylonissa 

[m] ja  

L on etäisyys pylonilta köyden ankkurointipisteeseen päällysrakenteessa 

[m]. 

Köyden pituus S saadaan yhtälöllä  

S = 
𝐿

𝑐𝑜𝑠(𝛼)
=

𝐻

𝑠𝑖𝑛(𝛼)
= √𝐻2 + 𝐿2.  (8) 

Köysi-indeksi ic voidaan laskea yhtälöiden (7) ja (8) avulla yhtälöllä  

ic = 𝐹 ∗ 𝑆 =
𝑃𝐿

𝑠𝑖𝑛(𝛼) 𝑐𝑜𝑠(𝛼)
=

𝑃(𝐻2
+𝐿2)

𝐻
. (9) 

Asettamalla yhtälön (9) derivaatta nollaksi saadaan  

 𝑖𝑐(𝐻)
′ = 0.  (10) 
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Yhtälö (10) johtaa yhtälöön 

 
𝐿

𝐻
= 1.  (11) 

Yhtälöstä (11) voidaan nähdä, että optimaalinen köysikulma on 45 ̊ pystysuorille 

pyloneille (Järvenpää ym. 2018, s. 4). 

Semi-fan –tyyppisessä vinoköysisillassa kaikki köydet ovat eri kulmassa, joten minimi 

köysi-indeksi saadaan pylonin korkeuksilla, joilla painoarvoltaan suurimmat köydet, ts. 

pisimmät köydet, ovat lähellä 45 asteen kulmaa.   

 

Kuva 12. Optimaalinen köysikulma. 

 

Gimsing & Georgakis (2012, s. 202) mukaan semi-fan tyyppisen köysijärjestelyn voi 

muuttaa laskennan yksinkertaistamiseksi viuhka-tyyppiseen köysijärjestelyyn 

ekvivalentin pylonin korkeuden avulla (ks. Kuva 13). Liitteen 3 laskuesimerkki 3:ssa on 

verrattu Gimsing & Georgakis (2012) antamien yhtälöiden ja ekvivalentin pylonin 

korkeuden avulla laskettua köysimäärää ja tämän tutkimuksen mukaisen 

laskentaproseduurin avulla saatua köysimäärää. 
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Kuva 13. Ekvivalentti pylonin korkeus. 

3.6 Geometria ja päällysrakenne 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin vinoköysisiltoja pääjänneväleiltään 150 m - 550 m, ja 

siltojen kokonaispituudet olivat välillä 293 m - 803 m. Päällysrakennevaihtoehtoina 

tutkittiin liittorakenteista ja teräsbetonista päällysrakennetta kolmella eri kaistamäärillä. 

Silloilla käytettiin 2-, 4- ja 6-kaistaisia sillan kansia ja 2-kaistaiseen siltaan kuului lisäksi 

yksi kevyen liikenteen kaista. Näiden avulla saatiin määritettyä sillan kannen 

hyötyleveydet. Lisäksi tässä tutkimuksessa tutkittiin eri jännevälisuhteiden ja pylonin 

korkeuksien vaikutuksia. Köysiväliksi pylonissa valittiin 1,5 m. Tutkittavia 

siltavaihtoehtoja syntyi yhteensä 816, joiden köysimääriä arvoitiin köysi-indeksien avulla 

Exceliä apuna käyttäen. Liitteessä 1 on esitetty piirustukset käytetyille 

siltavaihtoehdoille. Teräsbetoninen päällysrakenne tutkittiin pääjännevälin pituuteen   

408 m asti. 

3.6.1 Jänneväligeometria 

Tässä tutkimuksessa symmetrisellä jänneväligeometrialla viitataan Kuvan 14 mukaiseen 

jänneväligeometriaan, jossa sivujännevälin pituus on sama kuin etäisyys pylonilta 

pääjännevälin keskimmäisen köyden ankkurointipisteeseen päällysrakenteessa. 

Köysiväliksi liittorakenteiselle päällysrakenteelle valittiin 12,75 m perustuen 

käytännölliseen 4,25 m poikkipalkkijakoon. Pääjännevälin keskelle jätettiin 

täysimittainen köysiväli ja pylonin vieressä köysiväli on 1,5-kertainen (ks. Kuva 14). 
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Kuva 14. Symmetrinen jänneväligeometria. 

 

Muut siltapituudet muodostettiin lisäämällä pääjännevälille kaksi köysiväliä ja 

sivujänneväleille yksi köysiväli. Tutkittavia siltapituuksia muodostui tällä systeemillä 11 

kappaletta (ks. Kuva 15). Tukiehdot ovat kaikissa silloissa samanlaiset (ks. Kuva 5). 

Pylonin korkeuden vaikutuksia symmetrisillä jänneväligeometrioilla on vertailtu 

seitsemällä eri tapauksella (ks. Kuva 16). Tarkemmat piirustukset ovat Liitteessä 1. 

Symmetristen jänneväligeometrioiden tärkeimmät tiedot ovat esitetty Taulukossa 4. 
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Kuva 15. Tutkittavat symmetriset jänneväligeometriat. 
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Kuva 16. Pylonin korkeudet symmetrisillä jänneväligeometrioilla. 
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Taulukko 4. Symmetriset jänneväligeometriat. 

Silta nro. Pituus Pääjänneväli Sivujänneväli Jännevälisuhde Köysiväli 

L L1 L2 L2/L1 Lcd 

[m] [m] [m]   [m] 

1 293.250 153.000 70.125 46 % 12.750 

2 344.250 178.500 82.875 46 % 12.750 

3 395.250 204.000 95.625 47 % 12.750 

4 446.250 229.500 108.375 47 % 12.750 

5 497.250 255.000 121.125 48 % 12.750 

6 548.250 280.500 133.875 48 % 12.750 

7 599.250 306.000 146.625 48 % 12.750 

8 650.250 331.500 159.375 48 % 12.750 

9 701.250 357.000 172.125 48 % 12.750 

10 752.250 382.500 184.875 48 % 12.750 

11 803.250 408.000 197.625 48 % 12.750 

 

Epäsymmetrisiä jänneväligeometrioita käytettiin tässä tutkimuksessa jännevälisuhteiden 

L2/L1 vaikutusten tutkimiseen. Epäsymmetriset jänneväligeometriat luotiin symmetrisistä 

jänneväligeometrioista poistamalla sivujänneväleiltä yksi köysiväli ja lisäämällä kaksi 

köysiväliä pääjännevälille. Tämä prosessi toistettiin siihen saakka kunnes 25 % 

jännevälisuhde oli saavutettu, ks. Kuva 17. 
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Kuva 17. Epäsymmetrinen jänneväligeometria. 

 

Epäsymmetrisissä jänneväligeometrioissa, (ks. Kuva 17), käytettiin kahdessa 

ensimmäisessä epäsymmetrisessä tapauksessa maatuelle ankkuroitavaa köysinippua, 

jonka köysien maksimi lukumäärä oli viisi kappaletta ja köydet olivat yhdensuuntaiset. 

Näissä tapauksissa sivujännevälin päällysrakennetyyppinä käytettiin liittorakennetta. 

Tätä epäsymmetrisimmissä tapauksissa sivujännevälin päällysrakennetyyppinä käytettiin 

teräsbetonia ja köysiväliä pienennettiin. Köysiväli sivujännevälillä oli kuitenkin sama 

jokaisessa köysivälissä ja pylonin vieressä 1,5 kertaa köysiväli. Tämä menettely perustui 

siihen, että sivujännevälille tarvittiin niin paljon painoa päällysrakenteeseen, että 

liittorakenteella tämä ei ollut enää käytännöllistä.  Epäsymmetriset jänneväligeometriat 

tutkittiin kaikille yhdelletoista siltapituudelle. Pylonin korkeuksista H/L1 tutkittiin 20 %, 

25 %, 30 %, 35 % ja 40 %. Tarkemmat piirustukset on esitetty Liitteessä 1. 
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Yksi tapa köysinipun ankkuroinnista on esitetty Kuvassa 18. Köysinippu kiinnittyy ns. 

ankkurointikonsoliin, joka kiinnittyy niveleen. Ankkurointikonsoli on ankkuroitu nivelen 

välityksellä esimerkiksi maatukeen tai suoraan maahan. Kuten aiemmin mainittiin, 

tällaisen usean köyden nipun ankkuroinnissa joudutaan tekemään erikoistoimenpiteitä. 

Lisäksi nykyisen käytännön mukaan päällysrakenne tuodaan jatkuvana maatuen yli, 

jolloin osa köysinipun köysistä sijaitsee penkereen puolella maatukea ja osa sillan 

puolella, (ks. Kuva 8 c). Tällä tavalla pystytään hallitsemaan päällysrakenteeseen 

kohdistuvia suuria taivutusrasituksia sillan päässä. Tässä työssä maatuella on käytetty 

liikuntasaumaa, jonka yhteydessä tarvitaan usein ns. tie-down –ankkurit. 

 

Kuva 18. Periaatekuva köysinipun ankkuroinnista. 

 

Kaksipylonisen vinoköysisillan perusteella pystytään myös arvioimaan yksipylonisen 

vinoköysisillan köysimääriä. Leonhardt & Zellner (1980, s. 27) mukaan yksipyloninen 

vinoköysisilta voidaan muuntaa kaksipyloniseksi kertomalla pääjännevälin pituus luvulla 
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1,8. Esimerkiksi yksipylonisen vinoköysisillan pääjännevälin ollessa 150 m pitkä, tätä 

vastaisi pääjänneväliltään noin 270 m pitkä kaksipyloninen vinoköysisilta. 

3.6.2 Geometrian rajoitukset 

Vinoköysisillan geometriaa rajoittavat tekijät ovat pylonin korkeus, jännevälien pituudet, 

päällysrakenteen paino ja liikennekuormien suuruus, koska nämä tekijät vaikuttavat 

takaköysien jännitysvaihteluihin (Gimsing & Georgakis 2012, s. 202-203). 

Jännitysvaihtelut aiheuttavat köysiin väsytysrasituksia ja köysien on läpäistävä 

väsytysmitoitus. Svenssonin (2012, s. 21) mukaan köysien sallittu väsytysjännitys eli 

väsymislujuus on 200 MPa ja hänen mukaan liikennekuormien ja pysyvien kuormien 

suhde vaikuttaa oleellisesti pää- ja sivujännevälien pituuksiin, jotta takaköysien 

jännitysvaihtelut pysyvät sallituissa rajoissa. Mitä suurempi liikennekuormien suhde 

pysyviin kuormiin on, sitä pienempi sivujännevälin pituus tulee olla (Svensson 2012, s. 

21).  

Samaan tulokseen tulee Gimsing & Georgakis (2012, s. 202-203), ja heidän mukaan 

sivujännevälille voidaan laskea teoreettinen pituus. Takaköyden köysivoiman minimi ja 

maksimi ja niitä vastaava kuormitus on esitetty Kuvassa 19 a) ja b). Takaköyden 

köysivoiman minimi saadaan Gimsing & Georgakis (2012, s. 203) mukaan yhtälöllä  

Tmin = 
∑ 𝐺𝑖𝑎𝑖
𝑚
𝑖=1 −∑ (𝐺𝑗𝑃𝑗)𝑎𝑗

𝑠
𝑗=1

ℎ𝑐𝑜𝑠(𝛼)
,  (12) 

missä Tmin on takaköyden köysivoiman minimi, 

 m on puolikkaan pääjännevälin köysien lukumäärä, 

 G on pysyvä kuorma [N], 

ai on etäisyys pylonilta köyden ankkurointipisteeseen päällysrakenteessa 

pääjännevälillä [m], 

 s on sivujännevälin köysien lukumäärä lukuun ottamatta takaköyttä, 

 P on liikennekuorma [N] 

aj on etäisyys pylonilta köyden ankkurointipisteeseen päällysrakenteessa 

sivujännevälillä [m], 

h on päällysrakenteen ja ylimmän köyden ankkurointipisteen välinen 

etäisyys pylonissa [m], 

α on takaköyden ja päällysrakenteen välinen kulma. 
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Takaköyden köysivoiman maksimi saadaan (Gimsing & Georgakis 2012, s. 203) mukaan 

yhtälöllä 

Tmax = 
∑ (𝐺𝑖𝑃𝑖)𝑎𝑖
𝑚
𝑖=1 −∑ 𝐺𝑗𝑎𝑗

𝑠
𝑗=1

ℎ𝑐𝑜𝑠(𝛼)
.  (13) 

missä Tmax on takaköyden köysivoiman maksimi, 

 m on puolikkaan pääjännevälin köysien lukumäärä, 

 G on pysyvä kuorma [N], 

ai on etäisyys pylonilta köyden ankkurointipisteeseen päällysrakenteessa 

pääjännevälillä [m], 

 s on sivujännevälin köysien lukumäärä lukuun ottamatta takaköyttä, 

 P on liikennekuorma [N] 

aj on etäisyys pylonilta köyden ankkurointipisteeseen päällysrakenteessa 

sivujännevälillä [m], 

h on päällysrakenteen ja ylimmän köyden ankkurointipisteen välinen 

etäisyys pylonissa [m] ja 

α on takaköyden ja päällysrakenteen välinen kulma.  

 

 

Kuva 19. Takaköyden köysivoiman minimi a) ja maksimi b) ja niitä vastaava 

kuormitus. 

 

Takaköyden jännityssuhde saadaan (Gimsing & Georgakis 2012, s. 203) mukaan 

yhtälöiden (12) ja (13) avulla yhtälöllä  

κac = 
𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑚𝑎𝑥
.  (14) 
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Sijoittamalla yhtälöt (12) ja (13) yhtälöön (15), jolla saadaan määritettyä sivujännevälin 

teoreettinen pituus yhtälöllä 

L2 = 
1

2
𝐿1√

(1−𝜅𝑎𝑐)𝑔−𝜅𝑎𝑐𝑝

(1−𝜅𝑎𝑐)𝑔+𝑝
,  (15) 

missä L2 on sivujännevälin teoreettinen pituus [m] 

 L1 on pääjännevälin pituus [m], 

 κac on yhtälöllä (14) määritetty takaköyden jännityssuhde, 

 g on pysyvä kuorma [N] ja 

 p on liikennekuorma [N] (Gimsing & Georgakis 2012, s. 203). 

Yhtälöissä (12) - (15) liikennekuormassa huomioidaan ainoastaan tasan jakaantuneet 

kuormat ja ne eivät huomioi lainkaan päällysrakenteen jäykkyyttä. Gimsing & Georgakis 

(2012, s. 204) huomauttaakin, että päällysrakenteen taivutusjäykkyys pienentää hieman 

takaköyden jännityssuhdetta, koska mitä suurempi päällysrakenteen jäykkyys on sitä 

enemmän päällysrakenne kantaa liikennekuormia ja täten köydet vähemmän.   

3.6.3 Päällysrakenteen poikkileikkaukset 

Päällysrakenteen leveydet määräytyvät sillan kannen hyötyleveyden perusteella. 

Hyötyleveys määräytyy ajoneuvojen vaatimasta tilasta ja tielle suunnitellusta 

nopeusrajoituksesta, jotta tiellä on turvallista ajaa (Liikenneviraston ohjeita 29 2013, s. 

17). Hyötyleveydet suunniteltiin soveltamalla Liikenneviraston ohjetta 29 (2013) 

tutkittaville kaistamäärille. Kuvassa 20 on esitetty tässä tutkimuksessa käytetyt 

hyötyleveydet eri kaistamäärille. 
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Kuva 20. Sillan kannen hyötyleveydet eri kaistamäärille. 
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Liittorakenteisen päällysrakenteen teräspalkkien dimensioita määritettäessä käytettiin 

apuna 2-kaistaiselle sillan kannelle Utsjoen siltaa, 4-kaistaiselle sillan kannelle 

Vietnamiin rakennettua Binh Bridgeä ja 6-kaistaiselle sillan kannelle Vietnamiin 

suunniteltua Thu Thiem 2 siltaa. Näiden esimerkkien perusteella voitiin muodostaa 

teräspalkkien dimensiot sillan jännemitan funktiona. Betonilaatan paksuutena käytettiin 

260 mm ja pintarakenteen paksuutena 110 mm. Poikkipalkkien dimensioiden 

määrityksessä käytettiin apuna julkaisua: Tielaitos (1992). Poikkipalkit ajateltiin 

kahdesta päästä tuetuksi palkiksi, jonka jännemitta on pääpalkkien välinen sillan 

poikittainen etäisyys. Tämä tarkkuus katsottiin olevan riittävä, koska poikkipalkkien 

dimensioita käytettiin ainoastaan päällysrakenteen oman painon määrityksessä, eikä 

dimensioiden pienillä muutoksilla ole päällysrakenteen painoon suurta merkitystä. 

Liittorakenteinen päällysrakenne on esitetty Kuvassa 21. Pääpalkkien dimensiot ovat 

esitetty Taulukossa 5 lyhimmälle ja pisimmälle jännevälille ja näiden perusteella muiden 

jännevälien pääpalkkien dimensiot ovat lineaarisesti interpoloitu. Poikkipalkkien 

dimensiot ovat esitetty Taulukossa 6. 

 

Kuva 21. Liittorakenteinen päällysrakenne. 
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Taulukko 5. Pääpalkkien dimensiot. 

Pääjänneväli Korkeus Ylälaippa Uuma Alalaippa 

L1 H b t h t b t 

[m] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

  2-kaistaa + kevyen liikenteen väylä 

153 1500 600 40 1420 20 700 40 

408 2400 1000 45 2300 20 1200 55 

  4-kaistainen 

153 1700 700 45 1610 20 800 45 

408 2600 1100 55 2480 20 1400 65 

  6-kaistainen 

153 2000 800 50 1895 20 900 55 

408 2900 1200 60 2770 20 1600 70 

 

Taulukko 6. Poikkipalkkien dimensiot. 

Kaistamäärä 

Korkeus Ylälaippa Uuma Alalaippa 

H b t h t b t 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

2-kaistaa + 
kevyen 
liikenteen 
väylä 

845 300 20 800 12 380 25 

4-kaistainen 1150 300 20 1100 12 410 30 

6-kaistainen 1610 560 20 1560 15 600 30 

 

Teräsbetonisen päällysrakenteen pintarakenteiden paksuutena käytettiin 110 mm ja laatan 

paksuutena 260 mm. Uuman korkeus H ja leveys B muuttuvat jännemitan funktiona ja 

lisäksi sivujännevälille tarvittavan painon funktiona tasapainoa varten (ks. Kuva 8). 

Teräsbetonisen päällysrakenteen painoa voidaan säätää myös poikkipalkin paksuudella. 

Tässä tutkimuksessa poikkipalkin paksuutena käytettiin 350 mm - 500 mm. 2-kaistaisella 

sillan kannella köysien ankkurointi päällysrakenteeseen suunniteltiin tulevan 

päällysrakenteen uumasta läpi (ks. Kuva 22 ylhäällä) ja 4- ja 6-kaistaisella köysien 

kohdalla päällysrakenteen ulokkeiden alla on ns. ankkurointiblokki, johon köydet 

ankkuroidaan. 4- ja 6-kaistaisen sillan ankkurointityyli johtuu siitä, että päällysrakenteen 

leveys kasvaisi kohtuuttoman suureksi, jos köydet tuotaisiin uumasta läpi kuten 2-

kaistaisella. 
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Kuva 22. Teräsbetoninen päällysrakenne. 

 

3.7 Rakennemallin luominen 

Tässä tutkimuksessa käytettiin Sofistik 2018 –laskentaohjelmaa, jolla laskettiin 

liikennekuormien vaikutukset köysivoimiin. Rakennemallissa luotiin materiaalit, 

rakenneosien poikkileikkaukset, geometria ja tukiehdot, liikennekuormat (LM1-

kuormakaavio) ja kuormitusyhdistelmät. Rakennemalli tehtiin lyhimmälle ja pisimmälle 

siltapituudelle, kaikille kaistamäärille, kaikille jännevälisuhteille ja kaikille pylonin 

korkeuksille, joten liikennekuormat arvioitiin yhteensä 147 eri tapaukselle.  

Rakennemallissa betonina käytettiin C35/45 –betonia liittorakenteisen päällysrakenteen 

teräsbetonilaatalle, pyloneille ja teräsbetoniselle päällysrakenteelle. Liittorakenteisen 

päällysrakenteen teräspalkeille käytettiin S 355 –rakenneterästä ja leikkaustapeille             

B 500 B –terästä. Köysien materiaaleina käytettiin Y 1860 –jänneterästä.  

Poikkileikkaukset tehtiin kaikille kaistamäärille ja kaikille siltapituuksille kohdassa 3.6.4 

esitetyllä tavalla. Liittorakennepoikkileikkauksia tuli täten 33 erilaista. 

Teräsbetonipoikkileikkauksia tehtiin yhteensä 9 erilaista pisimmälle sillalle                          

(L = 803,250 m), koska lyhimmällä sillalla (L = 293,250 m) 

liittorakennepoikkileikkauksella saavutettiin tutkittava jännevälisuhde 25 % (ks. kohta 

3.6.2). Kuvassa 23 on esimerkki rakennemallissa käytetyistä poikkileikkauksista 

(vasemmalla teräsbetoninen päällysrakenne ja oikealla liittorakenteinen päällysrakenne). 
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Sofistik-ohjelman käytön suuri etu on se, että rakennemallin jokainen vaihe voidaan 

toteuttaa tekstikomennoilla. Tämän ominaisuuden ansiosta poikkileikkauksia voitiin 

tehdä lyhyessä ajassa tarvittava määrä. Päällysrakenteen poikkileikkausarvot ovat esitetty 

Liitteessä 2. Pylonin poikkileikkauksena käytettiin lyhimmällä sillalla 2,5 m x 3,5 m ja 

pisimmällä sillalla 3,5 m x 4,5 m kaikilla pylonin korkeuksilla, sillan leveyksillä ja 

jännevälisuhteilla. 

 

Kuva 23. Havainnekuva rakennemallissa käytetyistä poikkileikkauksista.  

 

Sillan geometria tehtiin Grasshopper –ohjelman avulla, jolla geometria tuotiin tekstinä 

Sofistikiin. Grasshopperissa luotiin sillalle akseli, jonka suhteen liikennekuormat 

kulkevat, rakenteelliset pisteet, joita tarvitaan mm. elementtien liitoksiin, päällysrakenne, 

köydet ja pylonit (ks. Kuva 24). Yksinkertaisesti selitettynä Grasshopperissa tehtiin 

Sofistik:a varten koordinaattipisteet, joissa on edellä mainittuja asioita (ks. Kuva 25). 

Geometriaa voidaan nopeasti vaihtaa erilaisilla ehtofunktioilla, esimerkiksi jännemitan 

kasvaessa käytettävä päällysrakenteen poikkileikkaus muuttuu.   
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Kuva 24. Geometrian luominen Grasshopperilla. 

 

 

Kuva 25. Geometrian koordinaattipisteet. 

 

Päällysrakenne mallinnettiin pintakeskeisesti viivaelementteinä ja elementtijakona 

käytettiin 1,0 m. Elementtityyppinä käytettiin estetyn väännön elementtiä (eng. warping 

torsion), jotta rakenteelle saatiin poikittaissuuntaista jäykkyyttä, koska poikkipalkkeja 

rakennemallin ei mallinnettu. Tämä menettely tehtiin kokemusperäisillä perusteilla ja se 

toimi tässä tutkimuksessa hyvin. Pylonissa elementtijakona käytettiin 1,0 m ja köysien 



48 

 

alueella 0,5 m. Köydet mallinnettiin köysielementteinä, joiden pituus on koko köyden 

pituus. Köydet kytkettiin päällysrakenteeseen pintakeskiön tasoon, jolloin rakenteeseen 

ei kohdistu epäkeskisyydestä johtuvia paikallisia momentteja ja päällysrakenteen 

taivutusmomenttikuvio saatiin vastaamaan jatkuvan rakenteen taivutusmomenttikuviota 

(ks. Luku 3.1.2). Alustavassa suunnittelussa rakenteet kannattaa mallintaa 

pintakeskeisesti, koska kaikki asiat muuttuvat vielä moneen kertaan. Laskenta-analyysinä 

käytettiin lineaarista analyysiä. Kuvassa 29 on esitetty esimerkkikuva rakennemallista. 

Kuormina käytettiin pysyviä kuormia ja liikennekuormia. Pysyvät kuormat sisälsivät 

Luvussa 3.2 kuvatut kuormat. Pysyvät kuorma annettiin viivakuormana käsin Taulukossa 

2 esitetyillä arvoilla, eikä ohjelman itse laskemista poikkileikkauksista tulevista painosta. 

Näin meneteltiin siitä syystä, että päällysrakenteen poikkileikkaus rakennemallissa pysyy 

riittävän yksinkertaisena.  

Köysien virittäminen pysyvälle kuormalle perustui käsinlaskettuihin köysivoimiin Luvun 

3.1.1 mukaisesti. Sofistikissa köysien virittäminen toteutetaan esikiristyksen kautta. 

Jokaiselle köydelle annettiin esikiristykseksi 100 mm lyhenemä, joka aiheuttaa tietyn 

köysivoiman. Tämän jälkeen muodostettiin lineaarinen yhtälöryhmä, jonka reunaehtona 

on käsinlaskettu köysivoima. Ohjelma ratkaisee yhtälöryhmästä kertoimet, joilla jokaista 

köyden esikiristyksen aiheuttamaa köysivoimaa tulee kertoa, jotta saavutetaan haluttu 

köysivoima. Reunaehtoina voidaan käyttää muutakin kuin köysivoimaa, kuten pylonin 

siirtymää tai momenttia, mutta tällä menettelyllä köysivoimat saatiin vastaamaan 

täsmälleen käsinlaskettuja köysivoimia. Epälineaarista laskentamenetelmää käytettäessä 

ohjelma tarvitsisi muutaman iterointikierroksen, jotta haluttu lopputulos saavutettaisiin.  

Liikennekuormina käytettiin LM1-kuormakaaviota. Kuvassa 26 on esitetty LM1-

kuormakaavion telikuormat yhdellä reunalla ja Kuvassa 27 LM1-kuormakaavion tasan 

jakaantunut kuorma samalla reunalla. Kuvassa 28 on esitetty käytetyt kuorma-asennot, 

joiden mukaan Sofistik kuljettaa kuormia pitkin sillan päällysrakennetta. Sofistik laskee 

influenssiviivojen avulla telikuormien ja tasan jakaantuneiden kuormien maksimit ja 

minimit omina kuormitustapauksina, jonka jälkeen telikuormat ja tasan jakaantuneet 

kuormat yhdistetään superpositioperiaatteella. Liikennekuormien vaikutukset haluttiin 

selvittää ainoastaan köysivoimiin, joten influenssiviivana käytettiin köysien 

normaalivoimaa. Ohjelmistoautomatiikka sijoittaa tasan jakaantuneet liikennekuormat 
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Luvussa 3.3 mainittuna shakkilautakuviona. Sofistik jakaa liikennekuormia 

poikittaissuunnassa voimavarsisäännöllä. 

 

Kuva 26. LM1 telikuormien sijoittelu 2-kaistaisella sillan kannella. 

 

 

Kuva 27. LM1 jakaantuneen kuorman sijoittelu 2-kaistaisella sillan kannella. 
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Kuva 28. Käytetyt kuorma-asennot. 

 

Tässä tutkimuksessa köysinä käytettiin yhdensuuntaisia punosköysiä. Jokaiselle köydelle 

tehtiin oma poikkileikkaus köysivoiman määräämän tarvittavan punosmäärän 

perusteella, ts. köydet mitoitettiin. SFS-EN 1993-1-11 + AC (2006, s. 32) mukaan yhden 

punoksen vetokestävyys murtorajatilassa saadaan yhtälöllä  

FRd = 𝑚𝑖𝑛 (
𝐹𝑢𝑘
1,5𝛾𝑅

;
𝐹𝑘
𝛾𝑅
),  (16) 

missä FRd on vetokestävyyden mitoitusarvo murtorajatilassa, 

 Fuk on vetomurtolujuuden ominaisarvo, 

 γR on osavarmuusluku ja 

 Fk on vetolujuuden ominaisarvo. 
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SFS-EN 1993-1-11 + AC (2006, s. 32) mukaan koko köyden vetokestävyys saadaan 

yhtälöllä  

FRd,cable = 𝑛 ∗ 𝐴𝑚 ∗ 𝐹𝑅𝑑,  (17) 

missä FRd,cable on köyden vetokestävyyden mitoitusarvo murtorajatilassa, 

 n on punoksien lukumäärä, 

 Am on yhden punoksen poikkileikkauspinta-ala ja 

 FRd on yhden punoksen vetokestävyyden mitoitusarvo murtorajatilassa. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin punoksien vetomurtolujuuden ominaisarvona 1860 MPa 

ja poikkileikkauspinta-alana 150 mm2. Käyttörajatilassa köysille käytettiin jännitysrajana 

0,45*fuk = 837 MPa.  

 

Kuva 29. Rakennemalli. 
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4 TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

4.1 Liikennekuormat 

Liikennekuormien aiheuttamat köysivoimat laskettiin lyhimmälle sillalle                               

(L = 293,250 m) ja pisimmälle sillalle (L = 803,250 m) ja muiden siltapituuksien 

liikennekuormien aiheuttamat köysivoimat interpoloitiin lineaarisesti näiden perusteella. 

Liikennekuormat yhdisteltiin pysyvien kuormien kanssa Luvussa 3.4 esitetyillä 

kuormitusyhdistelmillä. Laskelmista kävi ilmi, että määräävä kuormitusyhdistelmä on 

käyttörajatilan ominaisyhdistelmä tämän tutkimuksen mukaisilla kuormilla. 

Liikennekuormien aiheuttamien köysivoimien laskennassa köysien poikkileikkauspinta-

alan suuruuden huomattiin vaikuttavan merkittävästi liikennekuormien aiheuttamiin 

köysivoimiin. Tästä syystä köysille mitoitettiin oikea poikkileikkauspinta-ala eli 

punosmäärä, jolloin kaikille köysille saatiin sama jännitys. Näin menettelemällä saatiin 

oikeat liikennekuormien aiheuttamat köysivoimat. Köysien punosmäärien mitoittaminen 

vaati useita laskentakierroksia 

Pylonin korkeuden havaittiin vaikuttavan liikennekuormien jakaantumiseen köysien, 

päällysrakenteen ja pylonin välillä. Korkealla pylonilla köydet kantavat suuremman osan 

liikennekuormasta kuin matalalla pylonilla johtuen köysikulmista. Tästä syystä korkealla 

pylonilla liikennekuormat aiheuttavat suuremmat rasitukset pyloniin köysien välityksellä 

kuin matalalla pylonilla. Toisaalta matalalla pylonilla liikennekuormien aiheuttamat 

rasitukset päällysrakenteessa ovat suuremmat kuin korkealla pylonilla. 

Liikennekuormien osuudet lopullisista köysivoimista liittorakenteisella ja 

teräsbetonisella päällysrakenteella ovat esitetty Taulukossa 7 tunnuksella LL. Taulukossa 

7 on myös annettu pysyvien kuormien osuus lopullisista köysivoimista tunnuksella Perm 

ja pysyvien kuormien jännitysraja käyttörajatilassa tunnuksella σSLS.Perm. Taulukossa 7 

annetut pysyvien kuormien jännitysrajat mahdollistavat köysimäärän laskennan yhtälön 

(6) avulla ilman liikennekuormien laskentaa. 
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Taulukko 7. Liikennekuormien ja pysyvien kuormien osuudet lopullisista 

köysivoimista ja niiden mukaan lasketut pysyvien kuormien jännitysrajat 

käyttörajatilassa liittorakenteisella ja teräsbetonisella päällysrakenteella. 

 

4.2 Köysien omapaino 

Köysien omapaino huomioitiin köysi-indeksin avulla määrittämällä koko sillan köysi-

indeksi pysyville kuormille ilman köyden omapainoa ja vertaamalla sitä pysyvien 

kuormien köysi-indeksiin, jossa on huomioitu köyden omapaino. Tällöin voitiin helposti 

nähdä köysien omapainon prosentuaalinen osuus. Köysien omapaino huomioitiin siten, 

että puolet köyden omapainosta kohdistuu päällysrakenteeseen ja puolet pyloniin. 

Köysien omapainon merkitys pysyvien kuormien köysi-indekseissä oli kaikki muuttujat 

huomioiden 1,0 - 3,7 %. Pitkillä jänneväleillä tämä näkyy jo selvästi köysimäärissä. 

Köysien omapainon merkityksen huomattiin kasvavan pienillä jännevälisuhteilla, jolloin 

pääjännevälin pituus on suuri suhteessa sivujänneväliin. Tällöin pääjännevälillä on pitkät 

köydet, joiden omapaino on suuri. Köyden omapaino siis lisää pääjännevälin köysille 

aiheutuvaa pystytukireaktiota ja täten kasvattaa köysivoimia niin pääjännevälillä kuin 

sivujännevälillä. 

Pylonin korkeuden huomattiin vaikuttavan myös siihen, kuinka suuri merkitys köysien 

omapainolla on pysyvistä kuormista. Mitä lähempänä köysi on 45 asteen kulmaa sitä 

edullisemmin köysi kantaa oman painonsa. Täten epäedulliset köysikulmat kasvattavat 

köysien omapainon merkitystä pysyvien kuormien suuruudessa ja edelleen pysyviä 

kuormia. 
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4.3 Pylonin korkeuden vaikutus sillan köysimäärään 

Luvussa 3.5 mainitun ekvivalentin pylonin korkeuden käyttäminen semi-fan –tyyppiselle 

vinoköysisillalle huomattiin johtavan suurempaan köysimäärään kuin että laskenta 

suoritetaan varsinaisella semi-fan –tyyppisellä köysijärjestelyllä. Lisäksi ekvivalentin 

pylonin korkeuden käyttäminen sulkee pois mahdollisesti köysimäärän kannalta 

tehokkaimman pylonin korkeuden.  

Laskelmista kävi ilmi, että siirryttäessä pylonin yhteen pisteeseen niputetusta 

köysisysteemistä eli fan –systeemistä (ks. Kuva 3) semi-fan –systeemiin, köysien 

ankkurointivälin kasvattaminen lisää teoreettista pylonin korkeutta ja pienentää 

köysimäärää. Toisaalta täydellinen harp –systeemi, jossa kaikki köydet ovat 45 asteen 

kulmassa, antaa pienimmän teoreettisen köysimäärän. 

Tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella köysimäärän kannalta optimaaliseen pylonin 

korkeuteen semi-fan –köysijärjestelyllä vaikuttaa jännevälisuhde L2/L1 sillan 

kokonaispituuden pysyessä samana. Jännevälisuhteen ollessa suurempi kuin 34 % 

optimaaliseksi pylonin korkeudeksi H/L1 saatiin n. 32 % (ks. Kuva 30), joka johtuu siitä, 

että pää- ja sivujännevälien pisimmät köydet, joilla on lisäksi myös suurimmat 

köysivoimat ovat lähellä 45 asteen kulmaa. Jännevälisuhteen ollessa pienempi kuin 34 % 

optimaaliseksi pylonin korkeudeksi H/L1 saatiin noin 25 % (ks. Kuva 31). Tällöin sillassa 

on pitkä pääjänneväli ja lyhyt sivujänneväli, ja kun pylonin korkeus on suhteellinen 

pääjännevälin pituuteen lyhyen sivujännevälin pisimmät köydet, joissa on suurimmat 

voimat, ovat lähellä 45 asteen kulmaa. Korkeammalla pylonilla kuin H/L1 > 25 % 

sivujännevälin pisimmät köydet olisivat yli 45 asteen kulmassa, jolloin niiden 

köysivoimat kasvaisivat huomattavasti ja täten sillan köysimäärä kasvaisi. Toisaalta 

matalilla pylonin korkeuksilla pääjännevälin pisimmät köydet ovat epäedullisesti alle 45 

asteen kulmassa. 

Kuvissa 30 ja 31 esitetyt käyrät ovat liittorakenteiselle päällysrakenteelle. 

Teräsbetonisella päällysrakenteella vastaavat käyrät ovat hyvin samanlaiset, mutta 

ääripäät korostuvat entisestään ja optimialueet asettuvat samaan kohtaan kuin 

liittorakenteisellakin.  Kuvissa 30 ja 31 köysi-indeksit ovat annettu suhteellisina köysi-

indekseinä, joka kertoo köysi-indeksin muutoksen. Esimerkkinä Kuvasta 30 2-kaistaisella 

sillalla pylonin korkeudella H/L1 = 32 % sillan suhteellinen köysi-indeksi on 1,00. 
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Vastaavan sillan suhteellinen köysi-indeksi pylonin korkeudella H/L1 = 20 % on 1,10 eli 

sillan köysi-indeksin kasvu on 10 % ja samoin sillan köysimäärän kasvu on 10 %, koska 

köysi-indeksin ja köysimäärän yhteys on lineaarinen yhtälön (6) mukaisesti. 

 

Kuva 30. Suhteelliset köysi-indeksit 48 % jännevälisuhteella eri kaistamäärillä 

liittorakenteisella päällysrakenteella. 

 

 

Kuva 31. Suhteelliset köysi-indeksit 25 % jännevälisuhteella eri kaistamäärillä 

liittorakenteisella päällysrakenteella. 
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4.4 Jännevälisuhteen vaikutus sillan köysimäärään 

Sivujännevälin L2 pituuteen vaikuttaa liikennekuormien ja pysyvien kuormien suhde, 

kuten Luvussa 3.6.2 todettiin. Liikennekuormista aiheutuu köysiin suurimmat 

jännitysvaihtelut ja etenkin takaköydet ovat kriittisessä asemassa tämän suhteen. Kuvissa 

32 ja 33 on näytetty millaisilla liikennekuorma-asennolla takaköysien köysivoiman 

maksimi ja minimi saavutetaan. Kuvissa 32 ja 33 pintakuormalla tarkoitetaan 

liikennekuormien tasan jakaantuneita kuormia ja akselikuormalla liikennekuormien 

telikuormia. Takaköysien minimi köysivoima saadaan Kuvan 32 mukaisesta 

kuormitusasennosta, jossa liikennekuormat painavat sivujänneväleillä päällysrakennetta 

alaspäin ja nostavat pääjännevälillä päällysrakennetta ylöspäin. Tällöin pylonit taipuvat 

sivujännevälien suuntaan ja vähentävät pysyvien kuormien aiheuttamia köysivoimia, 

jolloin takaköysiin syntyy niin sanotusti puristusta. Kuvan 33 mukaisesti takaköysien 

köysivoiman maksimi syntyy liikennekuorma-asennosta, jossa koko pääjänneväli on 

kuormitettu pintakuormalla, jolloin päällysrakenne taipuu alaspäin pääjännevälillä ja 

sivujänneväleillä ylöspäin. Tässä tilanteessa pylonit taipuvat pääjännevälin suuntaan ja 

takaköysien jännitys kasvaa. Akselikuormien sijainti sillalla riippuu Kuvissa 32 ja 33 

siitä, kumman puolen takaköysiä tarkastellaan. 

 

Kuva 32. Takaköyden köysivoiman minimi. 

 

 

Kuva 33. Takaköyden köysivoiman maksimi. 
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Kuvista 32 ja 33 voidaan nähdä, että mitä lyhyempi sivujänneväli vinoköysisillassa on, 

sitä vähemmän pintakuormaa sinne mahtuu. Eli lyhyellä sivujännevälillä 

liikennekuormien aiheuttama puristus köysissä pienenee, jolloin jännitysvaihtelut 

pienenevät. Täten takaköysien jännitysvaihteluiden kannalta lyhyt sivujänneväli 

suhteessa pääjänneväliin, ts. pieni jännevälisuhde L2/L1, on parempi vaihtoehto kuin pitkä 

sivujänneväli. Gimsing & Georgakis (2012, s. 203) mukaan sivujännevälin pituus L2 on 

aina pienempi kuin 0,5L1 johtuen edellä mainitusta ilmiöstä. Tämä ehto voidaan kuitenkin 

rikkoa tietyillä erikoisjärjestelyillä, mutta silloin kyseessä ei ole tyypillinen 

vinoköysisilta. Mikäli siltapaikasta johtuen sivujännevälin pituus tulee olla tietyn 

mittainen ja takaköysien minimi köysivoimista aiheutuu ongelmia, tilannetta voidaan 

korjata esimerkiksi päällysrakenteen painolla, koska liikennekuormien suuruus on 

määrätty suunnittelukoodissa.  

Köysien kannalta optimaalinen jännevälisuhde riippuu siis päällysrakenteen painosta, 

mutta lisäksi myös pylonin korkeudesta. Kuvissa 34 ja 35 on esitetty jännevälisuhteen 

vaikutus sillan suhteelliseen köysi-indeksiin eri pylonin korkeuksilla ja eri kaistamäärillä 

sillan kokonaispituuden pysyessä samana. Käyrät sisältävät pysyvät kuormat ja 

liikennekuormat. Kuvista 34 ja 35 voidaan nähdä, että jännevälisuhteella on selkeä 

vaikutus sillan köysi-indeksiin ja sitä kautta sillan köysimäärään. 
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Kuva 34. Jännevälisuhteen vaikutus suhteelliseen köysi-indeksiin eri pylonin 

korkeuksilla ja kaistamäärillä liittorakenteisella päällysrakenteella. 

 

Esimerkkinä Kuvasta 34 jännevälisuhteen vaikutus sillan köysimäärään: 2-kaistaisen 

liittorakenteisen sillan, pylonin korkeudella H/L1 = 30 %, suhteellinen köysi-indeksi       

40 % jännevälisuhteella on 1,15. Vastaavan sillan suhteellinen köysi-indeksi 25 % 

jännevälisuhteella on 1,70, eli köysi-indeksin kasvu on 48 % ja täten köysimäärän kasvu 

on 48 %. Kuvassa 35 on näytetty jännevälisuhteen vaikutus sillan suhteelliseen köysi-

indeksiin teräsbetonisella päällysrakenteella eri kaistamäärillä ja pylonin korkeuksilla. 

Kuvan 35 käyrät ovat samassa suhteessa Kuvan 34 käyriin ja siis vertailukelpoisia. 

Teräsbetonisella päällysrakenteella köysi-indeksin ja köysimäärän kasvu on 41 % 

Kuvasta 34 annetun esimerkin mukaisilla tiedoilla. 
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Kuva 35. Jännevälisuhteen vaikutus suhteelliseen köysi-indeksiin eri pylonin 

korkeuksilla ja kaistamäärillä teräsbetonisella päällysrakenteella. 

 

Kuvien 34 ja 35 perusteella voidaan nähdä, että köysimäärään minimiin vaikuttaa 

jännevälisuhde ja pylonin korkeus. Liittorakenteisella vinoköysisillalla jännevälisuhteen 

ollessa > 34 %, optimaalinen pylonin korkeus on 30 % ja jännevälisuhteen ollessa <         

34 % optimaalinen pylonin korkeus on 25 %, kuten Luvussa 4.2 mainittiin. Vastaava 

muutos optimaaliselle pylonin korkeudelle tapahtuu teräsbetonisella päällysrakenteella 

30,5 % jännevälisuhteen kohdalla Kuvan 35 perusteella. Tämä johtuu siitä, että 

teräsbetonisella päällysrakenteella pääjännevälin köysien köysikulmien vaikutus 

korostuu verrattuna kevyempään liittorakenteiseen päällysrakenteeseen, ts. raskaalla 

päällysrakenteella pääjännevälin köysien köysikulmilla on suurempi painoarvo kuin 

sivujännevälin köysien köysikulmilla.  
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4.5 Sillan kokonaispituuden vaikutus sillan köysimääriin 

Tutkimuksessa tehtyjen laskelmien perusteella huomattiin, että n. 50 % jännevälisuhteella 

sillan köysimäärä pysyville kuormille kasvaa pääjännevälien pituuksien suhteen toisessa 

potenssissa. Esimerkiksi pääjännevälin pituuden kasvaessa 400 m 600 m sillan 

köysimäärä kasvaa (600/400)2 = 2,25 kertaisesti pysyville kuormille. Köysimäärän 

kasvuun sillan pituuden kasvaessa vaikuttaa lisäksi liikennekuormat ja jännevälisuhde. 

Täten köysimäärän kasvu on hieman nopeampi kuin edellä annettu esimerkki.  

Kuvassa 36 on näytetty suhteellinen köysi-indeksi eli köysimäärän muutos sillan 

kokonaispituuden funktiona eri jännevälisuhteilla ja kaistamäärillä liittorakenteiselle ja 

teräsbetoniselle päällysrakenteelle pylonin korkeudella H/L1 = 30 %. Kuvan 36 käyrät 

ovat liittorakenteiselle päällysrakenteelle ja harmaalla merkitty alue kuvaa teräsbetonista 

päällysrakennetta. Liittorakenteisen päällysrakenteen käyrille merkityt symbolit kuvaavat 

eri kaistamääriä. Kuvan 36 suhteellisen köysi-indeksin arvo 1,0 vastaa köysi-indeksin 

arvoa 6896 MNm. 

 

Kuva 36. Sillan kokonaispituuden vaikutus suhteelliseen köysi-indeksiin eri 

jännevälisuhteilla ja kaistamäärillä liittorakenteisella ja teräsbetonisella 

päällysrakenteella pylonin korkeudella H/L1 = 30 %. 
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Esimerkkinä Kuvasta 36 2-kaistaisen, 400 m pitkän liittorakenteisen sillan suhteellinen 

köysi-indeksi 45 % jännevälisuhteella on 2,0. Vastaava luku 600 m pitkällä sillalla 

Kuvasta 36 luettuna on 4,6. Edellä mainitun kasvukertoimen avulla laskettuna 

köysimäärän kasvu olisi 600 m pitkällä sillalla (600/400)2 * 2,0 = 2,25 * 2,0 = 4,5 eli, 

kuten aiemmin mainittiin, köysimäärän kasvu on todellisuudessa hieman suurempi. 

Liitteessä 4 on esitetty sillan kokonaispituuden vaikutukset suhteelliseen köysi-indeksiin 

liittorakenteisella ja teräsbetonisella päällysrakenteella muillakin tässä tutkimuksessa 

käytetyillä pylonin korkeuksilla.  

4.6 Kustannukset 

Köysi-indeksit muutettiin köysimääräksi yhtälön (6) mukaisesti käyttämällä köysille 

jännityksenä käyttörajatilan mukaista jännitystä 0,45*GUTS = 0,45*1860 MPa =           

837 MPa. Köysille käytettiin hintana 20 €/kg. Täten saatiin kaikille tässä tutkimuksessa 

käytetyille siltavaihtoehdoille köysistön kustannukset. 

300 m pitkälle vinoköysisillalle 35 % jännevälisuhteella ja 30 % pylonin korkeudella 

H/L1 saatiin liittorakenteisella päällysrakenteella köysistön kustannuksiksi 1,6 - 2,9 

miljoonaa euroa ja teräsbetonisella päällysrakenteella 2,3 - 4,0 miljoonaa euroa riippuen 

kaistamääristä. Vastaavat luvut 600 m pitkällä vinoköysisillalla olivat liittorakenteisella 

päällysrakenteella 6,8 - 12,9 miljoonaa euroa ja teräsbetonisella päällysrakenteella 10,4 - 

19,9 miljoonaa euroa. 800 m pitkän liittorakenteisen vinoköysisillan köysistön 

kustannukset olivat 13,0 - 24,3 miljoonaa euroa riippuen kaistamääristä. 800 m pitkää 

vinoköysisiltaa ei tutkittu teräsbetonisella päällysrakenteella.  

Laskelmista huomattiin, että teräsbetonisen vinoköysisillan kustannukset olivat 1,4 - 1,5 

kertaiset verrattuna vastaavaan samanlaiseen liittorakenteiseen vinoköysisiltaan. Tämä 

selittyy teräsbetonisen päällysrakenteen ja liittorakenteisen päällysrakenteen pysyvien 

kuormien suhteella.  

Kustannusarvioita laadittaessa huomattiin, että realistia arvioita koko sillan 

kustannuksille on mahdotonta laatia ilman, että huomioidaan pyloniin ja 

päällysrakenteeseen kohdistuvia taivutusrasituksia. Tästä syystä alustavat 

kustannusarviot laadittiin ainoastaan köysille. 
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4.7 Laskuesimerkit 

Liitteessä 3 on esitetty kolme laskuesimerkkiä vinoköysisillan köysimäärän laskemiseksi. 

Laskuesimerkki 1 on esimerkki yhdestä tässä tutkimuksessa käytetystä tapauksesta. 

Laskuesimerkissä 2:ssa on käytetty kohteena Raippaluodon siltaa. Laskuesimerkki 3:ssa 

on vertailtu Luvussa 3.5 esitetyn ekvivalentin pylonin korkeuden kautta laskettua 

köysimäärää Gimsing & Georgakis (2012, s. 202-208) mukaisilla yhtälöillä ja tämän 

tutkimuksen mukaisen laskentaproseduurin mukaista köysimäärää                                      

semi-fan -köysijärjestelyllä.  

Liitteen 3 laskuesimerkki 1:ssä on käytetty pääjänneväliltään 459,00 m pitkää 4-kaistaista 

liittorakenteista vinoköysisiltaa. Pylonin korkeutena käytettiin H/L1 = 0,30 ja 

jännevälisuhteena L2/L1 = 0,38. Päällysrakenteen painona käytettiin Taulukon 2 

perusteella 255,50 kN/m. Tarkemmat löytyvät liitteestä 3. Pysyville kuormille saatiin 

köysi-indeksiksi yhtälön (5) mukaisesti 60083,00 MNm ja liikennekuormille        

33797,00 MNm. Köysi-indeksi on siis pysyvien- ja liikennekuormien summa eli 

93880,00 MNm, jolloin liikennekuormien osuus on 0,36. Käyttämällä köysiä, joiden 

GUTS (= vetomurtolujuuden ominaisarvo) = 1860,00 MPa, ominaistiheys ϒc =       

7850,00 kg/m3 ja jännitysraja käyttörajatilan mukainen 0,45*GUTS = 837,00 MPa. 

Näiden tietojen perusteella laskettiin köysien jännitysraja pysyville kuormille eli 

0,64*837,00 MPa = 535,68 MPa. Yhtälön (6) mukaisesti voidaan laskea sillan 

köysimäärä käyttämällä edellä mainittua köysien ominaistiheyttä ja jännitysrajana  

535,68 MPa. Köysimääräksi saatiin 880473,58 kg. 

Laskuesimerkki 2:ssä arvioitiin Raippaluodon sillan köysimäärää yhdellä tässä 

tutkimuksessa käytetyllä siltavaihdolla. Jännevälien pituudet ja pylonin korkeus olivat 

lähes vastaavat kuin Raippaluodon sillassa, ks. tarkemmat tiedot Liitteen 3 

laskuesimerkki 2:sta. Köysi-indeksi määritettiin pysyville kuormille aluksi 

päällysrakenteen painolla Taulukosta 2 saadulla arvolla 159,40 kN/m. Köysi-indeksiksi 

pysyville kuormille yhtälön (5) mukaisesti 11498,00 MNm. Raippaluodon sillan 

päällysrakenteen paino selvitettiin olevan 175,00 kN/m, joten edellä saatua köysi-

indeksin arvoa kerrottiin pysyvien kuormien suhteesta saatavalla korjauskertoimella ja 

saatiin köysi-indeksin arvo vastaamaan Raippaluodon sillan pysyviä kuormia eli    

(175,00 kN/m / 159,40 kN/m)*11498,00 MNm = 12623,27 MNm. Liikennekuormien 

aiheuttama köysi-indeksin osuus laskettiin olevan 0,39 pysyvien kuormien ja 
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liikennekuormien aiheuttamasta köysi-indeksistä. Raippaluodon sillassa käytettiin 

köysiä, joiden GUTS = 1600 MPa ja ominaistiheys 7850 kg/m3. Jännitysrajana käytettiin 

käyttörajatilan mukaista jännitysrajaa. Menettelemällä samalla tavalla kuin 

laskuesimerkki 1:ssä tämän laskuesimerkin tiedoilla saatiin köysimääräksi 225620,92 kg. 

Raippaluodon toteutuneet köysikilot olivat 244000,00 kg eli eroa on 7,53 %. Tässä on 

syytä huomauttaa, että laskennassa on huomioitu muuttuvista kuormista ainoastaan 

liikennekuormat. Lisäksi laskennassa ei ole huomioitu köysien ankkurointidetaljoinnista 

aiheutuvia lisiä köysien pituuksiin, jotka lisäisivät köysimäärää.   

Laskuesimerkki 3:ssa käytettiin yhtä tässä tutkimuksessa käytettyä siltavaihtoehtoa, ks. 

tarkemmat tiedot Liitteen 3 laskuesimerkki 3:sta. Gimsing & Georgakis (2012, s. 202-

208) mukaisten yhtälöiden ja ekvivalentin pylonin korkeuden avulla laskettuna 

köysimääräksi saatiin 273926 kg. Tämän tutkimuksen mukaisen laskentaproseduurin ja 

semi-fan –köysijärjestelyllä köysimääräksi saatiin 314687 kg eli tämän tutkimuksen 

mukainen köysimäärä on 15 % suurempi kuin Gimsing & Georgakis (2012) mukainen 

köysimäärä. Ero on siis suuri. Yksi syy tälle löytyy siitä, että Gimsing & Georgakis (2012) 

mukaisessa laskennassa käytettiin lähteen mukaisia liikennekuormia, jotka ovat selvästi 

pienemmät kuin tässä tutkimuksessa saadut liikennekuormien osuudet köysimäärissä. 

Mikäli Gimsing & Georgakis (2012) mukaisessa laskennassa käytettäisiin tämän 

tutkimuksen mukaisia liikennekuormien osuuksia olisi Gimsing & Georgakis (2012) 

mukaan laskettu köysimäärä sama kuin tämän tutkimuksen mukaisen 

laskentaproseduurin antama köysimäärä. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET, SUOSITUKSET JA 

JATKOTUTKIMUSTARPEET 

Tämän tutkimuksen perusteella sillan alustavan köysimäärän arviointiin riittää tieto 

pelkästään pysyvien kuormien suuruudesta. Tämä säästää huomattavasti aikaa 

alustavassa suunnittelussa, koska tarkkoja rakennemalleja ei tarvitse tehdä. Pysyvissä 

kuormissa kannattaa huomioida jo alustavissa laskelmissa köysien omapaino. 

Laskelmista kävi ilmi, että semi-fan –tyyppisen köysijärjestelmän muuttaminen viuhka-

tyyppiseen köysijärjestelyyn laskennan yksinkertaistamiseksi ekvivalentin pylonin 

korkeuden avulla ei anna oikeita tuloksia, kuten Liitteen 3 laskuesimerkki 3:sta käy ilmi. 

Lisäksi perusteita ekvivalentin pylonin korkeudelle ei sinällään ole, koska oikeiden 

köysivoimien laskeminen semi-fan –tyyppisellä köysijärjestelmällä ei ole yhtään sen 

haastavampaa kuin viuhka-tyyppiselläkään.  

Määritettäessä liikennekuormien osuutta köysivoimissa huomattiin, että köysien 

poikkileikkauspinta-ala eli punosmäärä vaikuttaa erittäin paljon siihen, kuinka paljon 

köydet kantavat liikennekuormia. Tämä johtuu pylonin, päällysrakenteen ja köysien 

välisistä jäykkyyssuhteista. Tästä huomattiin, että luotettavien tulosten saannin kannalta 

on ensi arvoisen tärkeää mitoittaa köysille oikea punosmäärä. Liitteen 3 laskuesimerkki 

3 antaa selkeän käsityksen siitä, että Eurokoodin mukaiset liikennekuormien ovat 

suuremmat kuin esimerkiksi Gimsing & Georgakis (2012) arvioima 25 % 

päällysrakenteen painosta tyypilliselle ajoneuvoliikenteen vinoköysisillalle. 

Tutkimuksessa huomattiin, että n. 300 m - 800 m pitkillä vinoköysisilloilla köysien 

kannalta tehokkain pylonin korkeus riippuu vahvasti jännevälisuhteista. 

jännevälisuhteilla 35 % - 45 % optimaalisin pylonin korkeus köysien kannalta on 30 % - 

35 % pääjännevälin pituudesta. Pienemmillä jännevälisuhteilla optimaalisin pylonin 

korkeus putoaa 25 % - 30 % pääjännevälin pituudesta ja erittäin pienillä jännevälisuhteilla 

jopa alle 25 % pääjännevälin pituudesta.  

Jännevälisuhteita tutkittaessa takaköysien jännitysvaihtelut huomattiin vaikuttavan 

merkittävästi vinoköysisillan mahdollisiin jänneväligeometrioihin. Tutkimuksesta saatiin 

selville, että mitä suurempi jännevälisuhde on ja mitä kevyempi sillan päällysrakenne on 

sitä huonommaksi tilanne käy takaköysien jännityksen kannalta. Laskelmien perusteella 
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huomattiin, että 32 % - 38 % jännevälisuhde on hyvä alue liittorakenteiselle 

päällysrakenteelle ja teräsbetoniselle päällysrakenteelle 35 % - 40 %. Noin 40 % 

jännevälisuhde mahdollistaa pienemmän köysimäärän, mutta vaikeuttaa takaköysien 

väsytysmitoitusta. Puolestaan noin 30 % jännevälisuhde taas helpottaa takaköysien 

väsytysmitoitusta, mutta kasvattaa köysimäärää. Tästä syystä olisikin mielenkiintoista 

tietää, kuinka suureen jännevälisuhteeseen Eurokoodin mukainen väsytysmitoitus asettaa 

ylärajan pysyvien kuormien ja sillan pituuden funktiona.  

Jatkotutkimussuosituksena esitän, että tämän tutkimuksen pohjalta selvitettäisiin 

kaikkien tässä tutkimuksessa käytettyjen muuttujien vaikutukset pyloneihin ja 

päällysrakenteeseen ja alustavasti mitoitettaisiin ne, jonka perusteella saataisiin 

luotettavasti selville näiden rakenneosien kustannukset ja eri muuttujien vaikutukset 

niihin. Tämän jälkeen saataisiin selville mihin optimaalinen pylonin korkeus sillan 

pituuden funktiona eri jännevälisuhteilla asettuu. Lisäksi olisi erittäin mielenkiintoista 

tietää, miten tässä tutkimuksessa tutkitut muuttujat toimivat rakennesysteemeissä, joissa 

on erimuotoisia pyloneja ja köysijärjestelyjä. Rakennusvaiheiden huomioimisen erot 

laskelmissa olisi myös mielenkiintoista selvittää. Erittäin tärkeänä ja ajankohtaisena 

tutkimusaiheena esitän, että selvitettäisiin millaisilla vinoköysisilloilla 

onnettomuustilanne, kuten köyden katkeaminen mitoittaa köydet, ja ovatko tämän 

perusteella nykyiset vinoköysisillat riskialttiita. 

Tällaista parametrista tutkimusta varten, jossa on suuri määrä tarkasteltavia 

siltavaihtoehtoja eri muuttujilla, suosittelen lämpimästi Sofistikin ja Grasshopperin 

käyttöä yhdessä. Jatkotutkimuksissa olisi suositeltavaa käyttää pysyvien kuormien ja 

liikennekuormien lisäksi myös tuulikuormia ja lämpötilakuormia, mikäli kaikkia kuormia 

ei haluta käyttää. Tällaisen rakennemallin tekeminen ei vie kovinkaan kauaa aikaa ja 

kuormat kulkevat rakennemallissa mukana geometrian muuttuessa, koska Sofistikin suuri 

etu on tekstikomentojen käyttö, joiden luominen Grasshopperilla on helppoa ja nopeaa.  
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6 YHTEENVETO 

Tutkimuksen perusteella optimaaliseen pylonin korkeuteen vaikuttaa selvästi 

jännevälisuhde. Yleisesti käytetyillä jännevälisuhteilla optimaalinen pylonin korkeus on 

n. 30 % pääjännevälin pituudesta. Pienillä jännevälisuhteilla optimaalinen pylonin 

korkeus on tätä arvoa pienempi, jopa alle 25 %. 

Jännevälisuhteiden vaikutukset voidaan yksinkertaisesti tiivistää siihen, että mitä 

lähempänä sivujännevälin pituus on puolta pääjännevälin pituudesta, eli ts. 

jännevälisuhteen arvon lähestyessä 0,5, sitä pienemmät ovat köysistä aiheutuvat 

kustannukset. Tällaisen jänneväligeometrian valintaa rajoittaa kuitenkin takaköysien 

jännitysvaihtelut väsytysmitoituksessa.   

Sillan leveys vaikuttaa köysien kannalta lähinnä pysyvien kuormien suuruuteen ja sitä 

kautta sillan köysimäärään. Pysyvien kuormien köysimäärä saadaan erittäin suurella 

tarkkuudella eri suuruisille pysyville kuormille lineaarisen riippuvuuden johdosta eli 

pysyvien kuormien köysimäärä kasvaa lineaarisesti pysyvien kuormien suhteen. 

Toisaalta liikennekuormien osuus köysimäärissä pienenee pysyvien kuormien kasvaessa, 

joka on hyvä ottaa huomioon. 

Tämä tutkimus antaa selkeän kuvan siitä, että millä perusteella vinoköysisillan köysien 

kustannukset syntyvät. Tehtyjen kustannusarvioiden perusteella kävi ilmi, että koko sillan 

kustannusarvioita tehtäessä tulee huomioida myös pyloniin ja päällysrakenteeseen 

kohdistuvat rasitukset. Näiden huomioiminen olisi tässä mittakaavassa pidentänyt työn 

kestoa huomattavasti. 
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Default design code is SFS EuroNorm EN 1992-1-1:2004 (NA:2007) Concrete Structures (Suomi/Finland) V 2018
S&C class: NN (NormSaf-NormCtrl)
Snow load zone                  : 1

Materials

Mat Classification                        γ-M
  1 C 35/45 (Concrete slab)             1.35¹
  2 B 500 B (Shear Studs)               1.15¹
  3 S 355 (Beams)                       1.10¹
  4 Y 1860 (Cables)                     1.15¹
  5 C 35/45 (Pylons)                    1.35¹

¹  Value for design is depending on combination type

Cross-sections  static  properties

 SNo  Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
      MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                        Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
   1    1  4.1207E+00   2.605E+00   1.040E+00     0.0     0.0     34080   9074.8   6.531E+01
           7.066E-02   2.518E-01   6.531E+01   352.4  -260.2     14200   (BEAM)   1.040E+00
          = Composite HL=12.1 (1)
          = Composit with materials:   1   3
   2    1  4.2135E+00   2.590E+00   1.265E+00     0.0     0.0     34080   9193.1   6.790E+01
           7.073E-02   2.730E-01   6.790E+01   382.0  -304.7     14200   (BEAM)   1.265E+00
          = Composite HL=12.1 (2)
          = Composit with materials:   1   3
   3    1  4.2913E+00   2.576E+00   1.497E+00     0.0     0.0     34080   9292.1   7.007E+01
           7.077E-02   2.934E-01   7.007E+01   410.0  -346.5     14200   (BEAM)   1.497E+00
          = Composite HL=12.1 (3)
          = Composit with materials:   1   3
   4    1  4.3899E+00   2.558E+00   1.786E+00     0.0     0.0     34080   9417.7   7.282E+01
           7.085E-02   3.149E-01   7.282E+01   443.0  -394.2     14200   (BEAM)   1.786E+00
          = Composite HL=12.1 (4)
          = Composit with materials:   1   3
   5    1  4.4712E+00   2.540E+00   2.080E+00     0.0     0.0     34080   9521.3   7.509E+01
           7.090E-02   3.355E-01   7.509E+01   473.8  -438.6     14200   (BEAM)   2.080E+00
          = Composite HL=12.1 (5)
          = Composit with materials:   1   3
   6    1  4.5756E+00   2.520E+00   2.442E+00     0.0     0.0     34080   9654.3   7.801E+01
           7.100E-02   3.572E-01   7.801E+01   510.0  -489.1     14200   (BEAM)   2.442E+00
          = Composite HL=12.1 (6)
          = Composit with materials:   1   3
   7    1  4.6605E+00   2.500E+00   2.804E+00     0.0     0.0     34080   9762.5   8.038E+01
           7.106E-02   3.780E-01   8.038E+01   543.6  -535.9     14200   (BEAM)   2.804E+00
          = Composite HL=12.1 (7)
          = Composit with materials:   1   3
   8    1  4.7707E+00   2.478E+00   3.248E+00     0.0     0.0     34080   9902.9   8.346E+01
           7.118E-02   3.999E-01   8.346E+01   583.0  -588.7     14200   (BEAM)   3.248E+00
          = Composite HL=12.1 (8)
          = Composit with materials:   1   3
   9    1  4.8592E+00   2.457E+00   3.687E+00     0.0     0.0     34080  10015.6   8.594E+01
           7.125E-02   4.208E-01   8.594E+01   619.1  -637.6     14200   (BEAM)   3.687E+00
          = Composite HL=12.1 (9)
          = Composit with materials:   1   3
  10    1  4.9751E+00   2.432E+00   4.223E+00     0.0     0.0     34080  10163.3   8.919E+01
           7.139E-02   4.428E-01   8.919E+01   661.4  -692.6     14200   (BEAM)   4.223E+00
          = Composite HL=12.1 (10)
          = Composit with materials:   1   3
  11    1  5.0672E+00   2.410E+00   4.747E+00     0.0     0.0     34080  10280.6   9.177E+01
           7.148E-02   4.638E-01   9.177E+01   700.1  -743.3     14200   (BEAM)   4.747E+00
          = Composite HL=12.1 (11)
          = Composit with materials:   1   3
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Cross-sections  static  properties

 SNo  Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
      MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                        Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
  21    1  6.4398E+00   4.520E+00   1.696E+00     0.0     0.0     34080  14579.4   2.782E+02
           1.177E-01   2.332E-01   2.782E+02   325.8  -253.0     14200   (BEAM)   1.697E+00
          = Composite HL=20.1 (1)
          = Composit with materials:   1   3
  22    1  6.5474E+00   4.515E+00   2.041E+00     0.0     0.0     34080  14716.5   2.873E+02
           1.178E-01   2.527E-01   2.873E+02   351.4  -296.3     14200   (BEAM)   2.041E+00
          = Composite HL=20.1 (2)
          = Composit with materials:   1   3
  23    1  6.6589E+00   4.508E+00   2.432E+00     0.0     0.0     34080  14858.6   2.967E+02
           1.179E-01   2.724E-01   2.967E+02   378.6  -341.4     14200   (BEAM)   2.432E+00
          = Composite HL=20.1 (3)
          = Composit with materials:   1   3
  24    1  6.7744E+00   4.498E+00   2.874E+00     0.0     0.0     34080  15005.7   3.065E+02
           1.181E-01   2.924E-01   3.065E+02   407.5  -388.2     14200   (BEAM)   2.874E+00
          = Composite HL=20.1 (4)
          = Composit with materials:   1   3
  25    1  6.8938E+00   4.487E+00   3.369E+00     0.0     0.0     34080  15157.8   3.166E+02
           1.182E-01   3.126E-01   3.166E+02   438.1  -436.7     14200   (BEAM)   3.369E+00
          = Composite HL=20.1 (5)
          = Composit with materials:   1   3
  26    1  7.0172E+00   4.473E+00   3.922E+00     0.0     0.0     34080  15315.0   3.271E+02
           1.184E-01   3.330E-01   3.271E+02   470.3  -486.7     14200   (BEAM)   3.922E+00
          = Composite HL=20.1 (6)
          = Composit with materials:   1   3
  27    1  7.1445E+00   4.458E+00   4.537E+00     0.0     0.0     34080  15477.1   3.379E+02
           1.185E-01   3.535E-01   3.379E+02   504.1  -538.1     14200   (BEAM)   4.537E+00
          = Composite HL=20.1 (7)
          = Composit with materials:   1   3
  28    1  7.2757E+00   4.440E+00   5.215E+00     0.0     0.0     34080  15644.4   3.490E+02
           1.187E-01   3.743E-01   3.490E+02   539.4  -590.9     14200   (BEAM)   5.215E+00
          = Composite HL=20.1 (8)
          = Composit with materials:   1   3
  29    1  7.4109E+00   4.421E+00   5.962E+00     0.0     0.0     34080  15816.6   3.605E+02
           1.189E-01   3.952E-01   3.605E+02   576.4  -645.0     14200   (BEAM)   5.962E+00
          = Composite HL=20.1 (9)
          = Composit with materials:   1   3
  30    1  7.5501E+00   4.401E+00   6.780E+00     0.0     0.0     34080  15993.8   3.722E+02
           1.192E-01   4.163E-01   3.722E+02   614.8  -700.2     14200   (BEAM)   6.780E+00
          = Composite HL=20.1 (10)
          = Composit with materials:   1   3
  31    1  7.6931E+00   4.379E+00   7.674E+00     0.0     0.0     34080  16176.1   3.844E+02
           1.194E-01   4.374E-01   3.844E+02   654.7  -756.5     14200   (BEAM)   7.674E+00
          = Composite HL=20.1 (11)
          = Composit with materials:   1   3
  41    1  8.7330E+00   6.296E+00   3.058E+00     0.0     0.0     34080  19891.7   7.139E+02
           1.621E-01   2.490E-01   7.139E+02   347.7  -312.6     14200   (BEAM)   3.058E+00
          = Composite HL=27.6 (1)
          = Composit with materials:   1   3
  42    1  8.8614E+00   6.295E+00   3.625E+00     0.0     0.0     34080  20055.3   7.353E+02
           1.623E-01   2.679E-01   7.353E+02   374.4  -359.6     14200   (BEAM)   3.625E+00
          = Composite HL=27.6 (2)
          = Composit with materials:   1   3
  43    1  8.9811E+00   6.294E+00   4.203E+00     0.0     0.0     34080  20207.7   7.552E+02
           1.624E-01   2.863E-01   7.552E+02   399.7  -403.0     14200   (BEAM)   4.203E+00
          = Composite HL=27.6 (3)
          = Composit with materials:   1   3
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Cross-sections  static  properties

 SNo  Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
      MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                        Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
  44    1  9.1175E+00   6.289E+00   4.906E+00     0.0     0.0     34080  20381.5   7.779E+02
           1.626E-01   3.057E-01   7.779E+02   429.4  -453.3     14200   (BEAM)   4.906E+00
          = Composite HL=27.6 (4)
          = Composit with materials:   1   3
  45    1  9.2435E+00   6.283E+00   5.614E+00     0.0     0.0     34080  20542.0   7.989E+02
           1.628E-01   3.246E-01   7.989E+02   457.2  -499.2     14200   (BEAM)   5.614E+00
          = Composite HL=27.6 (5)
          = Composit with materials:   1   3
  46    1  9.3879E+00   6.273E+00   6.470E+00     0.0     0.0     34080  20726.0   8.229E+02
           1.630E-01   3.444E-01   8.229E+02   489.9  -552.4     14200   (BEAM)   6.470E+00
          = Composite HL=27.6 (6)
          = Composit with materials:   1   3
  47    1  9.5201E+00   6.264E+00   7.322E+00     0.0     0.0     34080  20894.4   8.449E+02
           1.632E-01   3.637E-01   8.449E+02   520.2  -600.5     14200   (BEAM)   7.322E+00
          = Composite HL=27.6 (7)
          = Composit with materials:   1   3
  48    1  9.6726E+00   6.250E+00   8.347E+00     0.0     0.0     34080  21088.6   8.703E+02
           1.635E-01   3.839E-01   8.703E+02   555.8  -656.3     14200   (BEAM)   8.347E+00
          = Composite HL=27.6 (8)
          = Composit with materials:   1   3
  49    1  9.8111E+00   6.237E+00   9.357E+00     0.0     0.0     34080  21265.1   8.934E+02
           1.637E-01   4.037E-01   8.934E+02   588.4  -706.3     14200   (BEAM)   9.357E+00
          = Composite HL=27.6 (9)
          = Composit with materials:   1   3
  50    1  9.9716E+00   6.220E+00   1.057E+01     0.0     0.0     34080  21469.5   9.201E+02
           1.640E-01   4.242E-01   9.201E+02   626.8  -764.4     14200   (BEAM)   1.057E+01
          = Composite HL=27.6 (10)
          = Composit with materials:   1   3
  51    1  1.0116E+01   6.204E+00   1.175E+01     0.0     0.0     34080  21654.0   9.443E+02
           1.643E-01   4.443E-01   9.443E+02   661.6  -816.1     14200   (BEAM)   1.175E+01
          = Composite HL=27.6 (11)
          = Composit with materials:   1   3
 100    5  3.7500E+00   3.125E+00   7.031E-01     0.0     0.0     34080      0.0   1.953E+00
        2   1.760E+00   3.125E+00   1.953E+00     0.0     0.0     14200  (CENTR)   7.031E-01
          = Pylon
 201    1  1.0368E+01   3.819E+00   3.829E+00     0.0     0.0     34080  25918.8   3.587E+02
        2   4.009E+00   1.240E+00   3.587E+02   658.3  -441.2     14200   (BEAM)   3.829E+00
          = Concrete HL=12.1 (1)
 202    1  1.3113E+01   3.848E+00   8.803E+00     0.0     0.0     34080  32781.3   4.742E+02
        2   7.098E+00   2.532E+00   4.742E+02   951.7  -721.6     14200   (BEAM)   8.803E+00
          = Concrete HL=12.1 (2)
 203    1  1.6718E+01   3.880E+00   1.749E+01     0.0     0.0     34080  41793.8   6.157E+02
        2   1.250E+01   4.799E+00   6.157E+02  1277.7  -997.9     14200   (BEAM)   1.749E+01
          = Concrete HL=12.1 (3)
 204    1  1.4323E+01   5.116E+00   8.539E+00     0.0     0.0     34080  35807.7   9.038E+02
        2   6.364E+00   1.424E+00   9.038E+02   836.8  -637.5     14200   (BEAM)   8.539E+00
          = Concrete HL=20.1 (1)
 205    1  1.9386E+01   5.168E+00   1.776E+01     0.0     0.0     34080  48465.3   1.241E+03
        2   1.536E+01   3.189E+00   1.241E+03  1160.7  -873.8     14200   (BEAM)   1.776E+01
          = Concrete HL=20.1 (2)
 206    1  2.5239E+01   5.226E+00   3.380E+01     0.0     0.0     34080  63098.2   1.612E+03
        2   2.989E+01   6.437E+00   1.612E+03  1513.0 -1136.4     14200   (BEAM)   3.380E+01
          = Concrete HL=20.1 (3)
 207    1  1.8977E+01   6.978E+00   1.607E+01     0.0     0.0     34080  47442.1   2.324E+03
        2   1.036E+01   1.247E+00   2.324E+03   966.1  -848.4     14200   (BEAM)   1.607E+01
          = Concrete HL=27.6 (1)
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Cross-sections  static  properties

 SNo  Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
      MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                        Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
 208    1  2.4963E+01   7.028E+00   3.244E+01     0.0     0.0     34080  62408.0   3.160E+03
        2   2.322E+01   2.641E+00   3.160E+03  1330.9 -1155.1     14200   (BEAM)   3.244E+01
          = Concrete HL=27.6 (2)
 209    1  3.3724E+01   7.141E+00   5.334E+01     0.0     0.0     34080  84309.3   4.212E+03
        2   5.391E+01   5.390E+00   4.212E+03  1634.1 -1290.4     14200   (BEAM)   5.334E+01
          = Concrete HL=27.6 (3)
 500    4  8.4000E-03              5.615E-06     0.0     0.0    195000      8.0
           1.123E-05              5.615E-06     0.0     0.0     75000  (CABLE)
          = 56-Strands
SNo                    section number                          yc[mm],zc[mm]    ordinate of elastic centroid
Mat                    material number                         ysc[mm],zsc[mm]  ordinate of shear centre
A[m2]                  sectional area                          E[N/mm2]         Young's modulus
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area       g[kg/m]          weight per length
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Cross section No.     1 - Composite HL=12.1 (1)

Y mm-5000. -4000. -3000. -2000. -1000. 0. 1000. 2000. 3000. 4000. 5000.
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Cross section No. 1 - Composite HL=12.1 (1)

Static properties of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
  1  4.1207E+00   2.605E+00   1.040E+00     0.0     0.0     34080   9074.8   6.531E+01
     7.066E-02   2.518E-01   6.531E+01   352.4  -260.2     14200   (BEAM)   1.040E+00

Mat                    material number                         yc[mm],zc[mm]    ordinate of elastic centroid
A[m2]                  sectional area                          ysc[mm],zsc[mm]  ordinate of shear centre
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area       E[N/mm2]         Young's modulus
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia               g[kg/m]          weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional static properties of cross section

  α-T[1/K]   ymin[mm]   zmin[mm]  hymin[mm]     AK[m2] MRs    1/WT[1/m3]   1/WVy[1/m2]
            ymax[mm]   zmax[mm]  hzmin[mm]     AB[m2]      1/WT2[1/m3]   1/WVz[1/m2]
   1.0E-05    -6000.0     -352.4     8922.7  2.091E+00        3.679E+00     1.423E+00
              6000.0     1407.6     1452.1  3.120E+00        3.226E+00     1.722E+01

α-T[1/K]                             Elongation coefficient
ymin[mm],zmin[mm],ymax[mm],zmax[mm]  extreme coordinates relative to centroid
hymin[mm],hzmin[mm]                  minimum value for internal lever
AK[m2]                               torsional equivalent area (Bredt)
MRs                                  shear link material number
1/WT[1/m3],1/WT2[1/m3]               torsional resistance
1/WVy[1/m2],1/WVz[1/m2]              shear force resistance
AB[m2]                               gross concrete area
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Section values for warping

  Wmin[m2]   Wmax[m2]     CM[m6]    CMS[m4]  ASwyy[m6]  ASwzz[m6]  ry[mm]  rz[mm]
   -7.1347     7.1347  2.470E+01      8.889  7.785E-06  1.240E-07     0.0 12879.0

Wmin[m2],Wmax[m2]  unit warping                   ASwyy[m6],ASwzz[m6]  warping sectional value
CM[m6]             warping resistance             ry[mm],rz[mm]        sectional distance
CMS[m4]            warping shear resistance

Partial cross sections

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  3.1200E+00   2.492E+00   0.000E+00     0.0     34080   7800.0   3.744E+01
     7.030E-02   7.404E-02   3.744E+01   130.0     14200           0.000E+00
  3  1.6240E-01   1.450E-02   6.559E-02     0.0    210000   1274.8   4.523E+00
     6.325E-05   2.782E-02   4.523E+00  1046.0     80770           6.559E-02
                           4.227E-17                              -90.00

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Design values of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  4.3481E+00   2.749E+00   1.235E+00     0.0     25244   9074.8   7.164E+01
     7.456E-02   2.657E-01   7.164E+01   388.7     10519           1.235E+00

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Design forces and moments

     N[kN]   Vy[kN]   Vz[kN]  Mt[kNm] Mt2[kNm] Mb[kNm2]  My[kNm]  Mz[kNm] y[mm] z[mm]     BUCK
C¹  51156.0 76244.02 12352.99 12485.07 65443.59 238393.0 49842.01 273560.3 5090. 143.3  -, c, c
C¹ -73729.5                                         58381.28     0.00   0.0 352.4    COMB²
C¹ -46410.0                                             0.00 409078.0   0.0   0.0    COMB²
C¹ -143976. 76244.02 12352.99 12485.07 65443.59 238393.0 -30503.4 -273560.-5090. 1109.
C¹ -19090.5                                         -37734.5     0.00   0.0 352.4    COMB²
C¹ -46410.0                                             0.00 -409078.   0.0   0.0    COMB²
E³ 210650.5 42628.04 10563.45  4994.03 56371.39 176988.9 38308.71 323819.8   0.0 352.4
E³ -122591. 42628.04 10563.45  4994.03 56371.39 176988.9 -38308.7 -323820.   0.0 352.4
D¹  46505.5 59661.21 11161.53  9248.20 59085.64 207559.6 44553.63 248138.0 5067. 175.9
D¹ -51400.5                                         49598.00     0.00   0.0 352.4    COMB²
D¹ -34377.8                                             0.00 348449.7   0.0   0.0    COMB²
D¹ -115261. 59661.22 11161.53  9248.20 59085.64 207559.7 -27730.3 -248138.-5067. 1109.
D¹ -17355.0                                         -34304.1     0.00   0.0 352.4    COMB²
D¹ -34377.8                                             0.00 -348450.   0.0   0.0    COMB²
F³ 191500.4 31576.33  9603.13  3699.28 51246.71 160899.0 34826.10 239866.5   0.0 352.4
F³ -90808.1 31576.33  9603.13  3699.28 51246.71 160899.0 -34826.1 -239867.   0.0 352.4

¹  C/D = plastic characteristic/design values (ultimate bearing capacity)
²  Maximum moment (Defining Point C in interaction diagramm)
³  E/F = elastic characteristic/design values (maximum strain reaches yield limit)
N[kN]          normal force                     Mb[kNm2]         warping moment
Vy[kN],Vz[kN]  shear force                      My[kNm],Mz[kNm]  bending moment
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Cross section No.    21 - Composite HL=20.1 (1)

Y mm-8000. -6000. -4000. -2000. 0. 2000. 4000. 6000. 8000.
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Cross section No. 21 - Composite HL=20.1 (1)

Static properties of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
  1  6.4398E+00   4.520E+00   1.696E+00     0.0     0.0     34080  14579.4   2.782E+02
     1.177E-01   2.332E-01   2.782E+02   325.8  -253.0     14200   (BEAM)   1.697E+00

Mat                    material number                         yc[mm],zc[mm]    ordinate of elastic centroid
A[m2]                  sectional area                          ysc[mm],zsc[mm]  ordinate of shear centre
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area       E[N/mm2]         Young's modulus
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia               g[kg/m]          weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional static properties of cross section

  α-T[1/K]   ymin[mm]   zmin[mm]  hymin[mm]     AK[m2] MRs    1/WT[1/m3]   1/WVy[1/m2]
            ymax[mm]   zmax[mm]  hzmin[mm]     AB[m2]      1/WT2[1/m3]   1/WVz[1/m2]
   1.0E-05   -10000.0     -325.8    14876.8  3.483E+00        2.208E+00     7.037E-01
             10000.0     1634.2     1638.8  5.200E+00        1.641E+00     1.525E+01

α-T[1/K]                             Elongation coefficient
ymin[mm],zmin[mm],ymax[mm],zmax[mm]  extreme coordinates relative to centroid
hymin[mm],hzmin[mm]                  minimum value for internal lever
AK[m2]                               torsional equivalent area (Bredt)
MRs                                  shear link material number
1/WT[1/m3],1/WT2[1/m3]               torsional resistance
1/WVy[1/m2],1/WVz[1/m2]              shear force resistance
AB[m2]                               gross concrete area

Section values for warping

  Wmin[m2]   Wmax[m2]     CM[m6]    CMS[m4]  ASwyy[m6]  ASwzz[m6]  ry[mm]  rz[mm]
  -13.9741    13.9741  1.236E+02     27.220 -9.949E-05 -6.067E-07     0.0 33232.7

Wmin[m2],Wmax[m2]  unit warping                   ASwyy[m6],ASwzz[m6]  warping sectional value
CM[m6]             warping resistance             ry[mm],rz[mm]        sectional distance
CMS[m4]            warping shear resistance

Partial cross sections

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  5.2000E+00   4.425E+00  -2.776E-17     0.0     34080  13000.0   1.733E+02
     1.172E-01   9.770E-02   1.733E+02   130.0     14200           0.000E+00
  3  2.0120E-01   1.254E-02   1.073E-01     0.0    210000   1579.4   1.702E+01
     9.995E-05   2.140E-02   1.702E+01  1147.0     80770           1.073E-01
                          -6.367E-17                               90.00

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
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G[N/mm2]               Shear modulus

Design values of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  6.7216E+00   4.718E+00   2.029E+00     0.0     25244  14579.4   3.020E+02
     1.229E-01   2.434E-01   3.020E+02   360.2     10519           2.029E+00

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Design forces and moments

     N[kN]   Vy[kN]   Vz[kN]  Mt[kNm] Mt2[kNm] Mb[kNm2]  My[kNm]  Mz[kNm] y[mm] z[mm]     BUCK
C¹  63378.0 120101.8 13800.41 20802.95 127084.7 607956.2 72952.82 587517.2 8962. 106.5  -, c, c
C¹ -132103.                                         84078.93     0.00   0.0 325.8    COMB²
C¹ -77350.0                                             0.00 969510.8   0.0   0.0    COMB²
C¹ -218078. 120101.8 13800.41 20802.95 127084.7 607956.5 -43658.4 -587517.-8962. 1217.
C¹ -22597.0                                         -53789.3     0.00   0.0 325.8    COMB²
C¹ -77350.0                                             0.00 -969511.   0.0   0.0    COMB²
E³ 329202.0 71073.77 11921.99  8321.18 110835.8 452040.2 53809.53 827628.9   0.0 325.8
E³ -191584. 71073.77 11921.99  8321.18 110835.8 452040.2 -53809.5 -827629.   0.0 325.8
D¹  57616.4 93097.62 12476.22 15409.59 114859.6 527728.4 62320.87 533388.5 8938. 130.7
D¹ -94049.9                                         71336.12     0.00   0.0 325.8    COMB²
D¹ -57296.3                                             0.00 816264.0   0.0   0.0    COMB²
D¹ -172209. 93097.62 12476.22 15409.59 114859.6 527728.8 -39690.2 -533388.-8938. 1213.
D¹ -20542.7                                         -48899.4     0.00   0.0 325.8    COMB²
D¹ -57296.3                                             0.00 -816264.   0.0   0.0    COMB²
F³ 299274.6 52647.24 10838.17  6163.84 100759.8 410945.7 48917.75 613058.4   0.0 325.8
F³ -141914. 52647.24 10838.17  6163.84 100759.8 410945.7 -48917.8 -613058.   0.0 325.8

¹  C/D = plastic characteristic/design values (ultimate bearing capacity)
²  Maximum moment (Defining Point C in interaction diagramm)
³  E/F = elastic characteristic/design values (maximum strain reaches yield limit)
N[kN]          normal force                     Mb[kNm2]         warping moment
Vy[kN],Vz[kN]  shear force                      My[kNm],Mz[kNm]  bending moment
Mt[kNm]        primary torsional moment         y[mm],z[mm]      ordinate of plastic centre
Mt2[kNm]       secondary torsional moment       BUCK             buckling curve (LTB, y-y, z-z)

Additional design data

Mat    periphery-O/-I   deff  t-min  t-max    thet-p    thet-y    thet-z   thet-yz       yg       zg
     [m2/m]   [m2/m]   [mm]   [mm]   [mm]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]     [mm]     [mm]
     52.620                 20.0  260.0 569219.33  2298.775 566920.57     0.000      0.0    240.2
  1   40.000          260.0  260.0  260.0 433333.32     0.000 433333.32               0.0    130.0
  3   12.620           31.9   20.0   45.0 134429.31   842.122 133587.20     0.000      0.0   1147.0

Mat             material number                  t-min,t-max                   thickness
periphery-O/-I  peripheral area per length       thet-p,thet-y,thet-z,thet-yz  rotational mass
deff            effective depth                  yg,zg                         ordinate of the mass centre
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Cross section No.    41 - Composite HL=27.6 (1)

Y mm-10000. -5000. 0. 5000. 10000.

Z
0.
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Cross section No. 41 - Composite HL=27.6 (1)

Static properties of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
  1  8.7330E+00   6.296E+00   3.058E+00     0.0     0.0     34080  19891.7   7.139E+02
     1.621E-01   2.490E-01   7.139E+02   347.7  -312.6     14200   (BEAM)   3.058E+00

Mat                    material number                         yc[mm],zc[mm]    ordinate of elastic centroid
A[m2]                  sectional area                          ysc[mm],zsc[mm]  ordinate of shear centre
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area       E[N/mm2]         Young's modulus
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia               g[kg/m]          weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional static properties of cross section

  α-T[1/K]   ymin[mm]   zmin[mm]  hymin[mm]     AK[m2] MRs    1/WT[1/m3]   1/WVy[1/m2]
            ymax[mm]   zmax[mm]  hzmin[mm]     AB[m2]      1/WT2[1/m3]   1/WVz[1/m2]
   1.0E-05   -13750.0     -347.7    20523.2  4.796E+00        1.930E+00     4.922E-01
             13750.0     1912.3     1926.2  7.150E+00        9.961E-01     1.298E+01

α-T[1/K]                             Elongation coefficient
ymin[mm],zmin[mm],ymax[mm],zmax[mm]  extreme coordinates relative to centroid
hymin[mm],hzmin[mm]                  minimum value for internal lever
AK[m2]                               torsional equivalent area (Bredt)
MRs                                  shear link material number
1/WT[1/m3],1/WT2[1/m3]               torsional resistance
1/WVy[1/m2],1/WVz[1/m2]              shear force resistance
AB[m2]                               gross concrete area

Section values for warping

  Wmin[m2]   Wmax[m2]     CM[m6]    CMS[m4]  ASwyy[m6]  ASwzz[m6]  ry[mm]  rz[mm]
  -22.5495    22.5495  4.376E+02     58.739  1.101E-10  4.721E-13     0.0 55461.1

Wmin[m2],Wmax[m2]  unit warping                   ASwyy[m6],ASwzz[m6]  warping sectional value
CM[m6]             warping resistance             ry[mm],rz[mm]        sectional distance
CMS[m4]            warping shear resistance

Partial cross sections

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  7.1500E+00   6.189E+00  -4.163E-17     0.0     34080  17875.0   4.506E+02
     1.611E-01   1.168E-01   4.506E+02   130.0     14200           0.000E+00
  3  2.5690E-01   1.460E-02   1.930E-01     0.0    210000   2016.7   4.273E+01
     1.769E-04   2.123E-02   4.273E+01  1330.8     80770           1.930E-01
                          -3.326E-16                               90.00

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
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G[N/mm2]               Shear modulus

Design values of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  9.0928E+00   6.555E+00   3.662E+00     0.0     25244  19891.7   7.737E+02
     1.688E-01   2.593E-01   7.737E+02   386.6     10519           3.662E+00

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Design forces and moments

     N[kN]   Vy[kN]   Vz[kN]  Mt[kNm] Mt2[kNm] Mb[kNm2]  My[kNm]  Mz[kNm] y[mm] z[mm]     BUCK
C¹  80923.5 163935.1 15957.10 23805.54 205766.8 1315243. 110300.9 1049212.12603.  98.9  -, c, c
C¹ -183768.                                         129063.0     0.00   0.0 347.7    COMB²
C¹ -106356.                                             0.00 1774708.   0.0   0.0    COMB²
C¹ -293636. 163935.2 15957.10 23805.54 205766.8 1315245. -66145.2-1049214.****** 1481.
C¹ -28944.5                                         -82764.0     0.00   0.0 347.7    COMB²
C¹ -106356.                                             0.00-1774708.   0.0   0.0    COMB²
E³ 446431.5 98049.61 14012.14  9522.22 182584.5 992087.9 82939.90 1544601.   0.0 347.7
E³ -259807. 98049.61 14012.14  9522.22 182584.5 992087.9 -82939.9-1544601.   0.0 347.7
D¹  73566.8 126913.9 14435.71 17633.73 186148.5 1141162. 94791.12 952955.112580. 121.4
D¹ -131252.                                         109535.6     0.00   0.0 347.7    COMB²
D¹ -78782.4                                             0.00 1490273.   0.0   0.0    COMB²
D¹ -231132. 126913.9 14435.71 17633.73 186148.5 1141163. -60136.2 -952958.****** 1473.
D¹ -26313.1                                         -75240.0     0.00   0.0 347.7    COMB²
D¹ -78782.4                                             0.00-1490273.   0.0   0.0    COMB²
F³ 405846.8 72629.34 12738.31  7053.49 165985.9 901898.1 75399.91 1144149.   0.0 347.7
F³ -192450. 72629.34 12738.31  7053.49 165985.9 901898.1 -75399.9-1144149.   0.0 347.7

¹  C/D = plastic characteristic/design values (ultimate bearing capacity)
²  Maximum moment (Defining Point C in interaction diagramm)
³  E/F = elastic characteristic/design values (maximum strain reaches yield limit)
N[kN]          normal force                     Mb[kNm2]         warping moment
Vy[kN],Vz[kN]  shear force                      My[kNm],Mz[kNm]  bending moment
Mt[kNm]        primary torsional moment         y[mm],z[mm]      ordinate of plastic centre
Mt2[kNm]       secondary torsional moment       BUCK             buckling curve (LTB, y-y, z-z)

Additional design data

Mat    periphery-O/-I   deff  t-min  t-max    thet-p    thet-y    thet-z   thet-yz       yg       zg
     [m2/m]   [m2/m]   [mm]   [mm]   [mm]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]     [mm]     [mm]
     69.590                 20.0  260.0 1466045.0  4128.087 1461916.8     0.000      0.0    251.7
  1   55.000          260.0  260.0  260.0 1126497.7     0.000 1126497.7               0.0    130.0
  3   14.590           35.2   20.0   55.0 336934.25  1515.166 335419.08     0.000      0.0   1330.8

Mat             material number                  t-min,t-max                   thickness
periphery-O/-I  peripheral area per length       thet-p,thet-y,thet-z,thet-yz  rotational mass
deff            effective depth                  yg,zg                         ordinate of the mass centre
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Cross section No.    11 - Composite HL=12.1 (11)

Y mm-8000. -6000. -4000. -2000. 0. 2000. 4000. 6000. 8000.
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Cross section No. 11 - Composite HL=12.1 (11)

Static properties of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
  1  5.0672E+00   2.410E+00   4.747E+00     0.0     0.0     34080  10280.6   9.177E+01
     7.148E-02   4.638E-01   9.177E+01   700.1  -743.3     14200   (BEAM)   4.747E+00

Mat                    material number                         yc[mm],zc[mm]    ordinate of elastic centroid
A[m2]                  sectional area                          ysc[mm],zsc[mm]  ordinate of shear centre
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area       E[N/mm2]         Young's modulus
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia               g[kg/m]          weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional static properties of cross section

  α-T[1/K]   ymin[mm]   zmin[mm]  hymin[mm]     AK[m2] MRs    1/WT[1/m3]   1/WVy[1/m2]
            ymax[mm]   zmax[mm]  hzmin[mm]     AB[m2]      1/WT2[1/m3]   1/WVz[1/m2]
   1.0E-05    -6000.0     -700.1     9348.8  2.115E+00        4.377E+00     2.001E+00
              6000.0     1959.9     2336.2  3.120E+00        2.007E+00     1.070E+01

α-T[1/K]                             Elongation coefficient
ymin[mm],zmin[mm],ymax[mm],zmax[mm]  extreme coordinates relative to centroid
hymin[mm],hzmin[mm]                  minimum value for internal lever
AK[m2]                               torsional equivalent area (Bredt)
MRs                                  shear link material number
1/WT[1/m3],1/WT2[1/m3]               torsional resistance
1/WVy[1/m2],1/WVz[1/m2]              shear force resistance
AB[m2]                               gross concrete area

Section values for warping

  Wmin[m2]   Wmax[m2]     CM[m6]    CMS[m4]  ASwyy[m6]  ASwzz[m6]  ry[mm]  rz[mm]
  -10.6196    10.6196  1.085E+02     15.002 -2.188E-05 -1.132E-06     0.0 10139.5

Wmin[m2],Wmax[m2]  unit warping                   ASwyy[m6],ASwzz[m6]  warping sectional value
CM[m6]             warping resistance             ry[mm],rz[mm]        sectional distance
CMS[m4]            warping shear resistance

Partial cross sections

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  3.1200E+00   2.109E+00   0.000E+00     0.0     34080   7800.0   3.744E+01
     7.030E-02   7.917E-02   3.744E+01   130.0     14200           0.000E+00
  3  3.1600E-01   4.391E-02   3.421E-01     0.0    210000   2480.6   8.816E+00
     2.064E-04   6.389E-02   8.816E+00  1613.7     80770           3.421E-01
                           1.451E-16                              -90.00

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
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G[N/mm2]               Shear modulus

Design values of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  5.5097E+00   2.621E+00   5.566E+00     0.0     25244  10280.6   1.041E+02
     7.772E-02   5.044E-01   1.041E+02   773.5     10519           5.566E+00

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Design forces and moments

     N[kN]   Vy[kN]   Vz[kN]  Mt[kNm] Mt2[kNm] Mb[kNm2]  My[kNm]  Mz[kNm] y[mm] z[mm]     BUCK
C¹  99540.0 97704.12 18856.26 10495.78 100462.8 692246.1 146793.1 530795.1 4860. 265.3  -, c, c
C¹ -60504.4                                         169730.9     0.00   0.0 700.1    COMB²
C¹ -46410.0                                             0.00 664303.6   0.0   0.0    COMB²
C¹ -192360. 97704.12 18856.26 10495.78 100462.8 692246.1 -96090.8 -530795.-4860. 1982.
C¹ -32315.6                                         -116811.     0.00   0.0 700.1    COMB²
C¹ -46410.0                                             0.00 -664304.   0.0   0.0    COMB²
E³ 259034.4 44664.11 16994.62  4198.31 90598.59 522523.0 125577.4 455003.6   0.0 700.1
E³ -150749. 44664.11 16994.62  4198.31 90598.59 522523.0 -125577. -455004.   0.0 700.1
D¹  90490.9 79170.42 17072.46  7774.66 90794.98 608718.6 131227.0 481677.4 4836. 279.0
D¹ -39377.7                                         145391.8     0.00   0.0 700.1    COMB²
D¹ -34377.8                                             0.00 580473.0   0.0   0.0    COMB²
D¹ -159246. 79170.42 17072.46  7774.66 90794.98 608718.6 -87355.2 -481677.-4836. 1982.
D¹ -29377.8                                         -106192.     0.00   0.0 700.1    COMB²
D¹ -34377.8                                             0.00 -580473.   0.0   0.0    COMB²
F³ 235485.8 33084.52 15449.66  3109.86 82362.35 456536.4 114161.3 337039.7   0.0 700.1
F³ -111666. 33084.52 15449.66  3109.86 82362.35 475020.9 -114161. -337040.   0.0 700.1

¹  C/D = plastic characteristic/design values (ultimate bearing capacity)
²  Maximum moment (Defining Point C in interaction diagramm)
³  E/F = elastic characteristic/design values (maximum strain reaches yield limit)
N[kN]          normal force                     Mb[kNm2]         warping moment
Vy[kN],Vz[kN]  shear force                      My[kNm],Mz[kNm]  bending moment
Mt[kNm]        primary torsional moment         y[mm],z[mm]      ordinate of plastic centre
Mt2[kNm]       secondary torsional moment       BUCK             buckling curve (LTB, y-y, z-z)

Additional design data

Mat    periphery-O/-I   deff  t-min  t-max    thet-p    thet-y    thet-z   thet-yz       yg       zg
     [m2/m]   [m2/m]   [mm]   [mm]   [mm]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]     [mm]     [mm]
     42.200                 20.0  260.0 169635.54  6828.039 162807.50     0.000      0.0    488.0
  1   24.000          260.0  260.0  260.0 93600.025          93600.025               0.0    130.0
  3   18.200           34.7   20.0   55.0 71892.582  2685.104 69207.478     0.000      0.0   1613.7

Mat             material number                  t-min,t-max                   thickness
periphery-O/-I  peripheral area per length       thet-p,thet-y,thet-z,thet-yz  rotational mass
deff            effective depth                  yg,zg                         ordinate of the mass centre
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Cross section No.    31 - Composite HL=20.1 (11)

Y mm-8000. -6000. -4000. -2000. 0. 2000. 4000. 6000. 8000.
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Cross section No. 31 - Composite HL=20.1 (11)

Static properties of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
  1  7.6931E+00   4.379E+00   7.674E+00     0.0     0.0     34080  16176.1   3.844E+02
     1.194E-01   4.374E-01   3.844E+02   654.7  -756.5     14200   (BEAM)   7.674E+00

Mat                    material number                         yc[mm],zc[mm]    ordinate of elastic centroid
A[m2]                  sectional area                          ysc[mm],zsc[mm]  ordinate of shear centre
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area       E[N/mm2]         Young's modulus
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia               g[kg/m]          weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional static properties of cross section

  α-T[1/K]   ymin[mm]   zmin[mm]  hymin[mm]     AK[m2] MRs    1/WT[1/m3]   1/WVy[1/m2]
            ymax[mm]   zmax[mm]  hzmin[mm]     AB[m2]      1/WT2[1/m3]   1/WVz[1/m2]
   1.0E-05   -10000.0     -654.7    15713.3  3.533E+00        3.096E+00     1.045E+00
             10000.0     2205.3     2542.1  5.200E+00        1.062E+00     9.834E+00

α-T[1/K]                             Elongation coefficient
ymin[mm],zmin[mm],ymax[mm],zmax[mm]  extreme coordinates relative to centroid
hymin[mm],hzmin[mm]                  minimum value for internal lever
AK[m2]                               torsional equivalent area (Bredt)
MRs                                  shear link material number
1/WT[1/m3],1/WT2[1/m3]               torsional resistance
1/WVy[1/m2],1/WVz[1/m2]              shear force resistance
AB[m2]                               gross concrete area

Section values for warping

  Wmin[m2]   Wmax[m2]     CM[m6]    CMS[m4]  ASwyy[m6]  ASwzz[m6]  ry[mm]  rz[mm]
  -19.1609    19.1609  5.271E+02     46.166  1.833E-04  3.659E-06     0.0 22654.9

Wmin[m2],Wmax[m2]  unit warping                   ASwyy[m6],ASwzz[m6]  warping sectional value
CM[m6]             warping resistance             ry[mm],rz[mm]        sectional distance
CMS[m4]            warping shear resistance

Partial cross sections

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  5.2000E+00   4.070E+00  -2.776E-17     0.0     34080  13000.0   1.733E+02
     1.172E-01   1.206E-01   1.733E+02   130.0     14200           0.000E+00
  3  4.0460E-01   4.556E-02   5.285E-01     0.0    210000   3176.1   3.425E+01
     3.919E-04   5.261E-02   3.425E+01  1749.0     80770           5.285E-01
                          -3.191E-16                               90.00

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
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G[N/mm2]               Shear modulus

Design values of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  8.2598E+00   4.701E+00   9.046E+00     0.0     25244  16176.1   4.323E+02
     1.282E-01   4.696E-01   4.323E+02   729.7     10519           9.046E+00

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Design forces and moments

     N[kN]   Vy[kN]   Vz[kN]  Mt[kNm] Mt2[kNm] Mb[kNm2]  My[kNm]  Mz[kNm] y[mm] z[mm]     BUCK
C¹ 127449.0 150655.2 20296.17 14835.60 187319.1 1774008. 209255.0 1179342. 8697. 214.2  -, c, c
C¹ -112734.                                         250321.7     0.00   0.0 654.7    COMB²
C¹ -77350.0                                             0.00 1558644.   0.0   0.0    COMB²
C¹ -282149. 150655.2 20296.17 14835.60 187319.1 1774008. -134212.-1179342.-8697. 2317.
C¹ -41966.4                                         -169156.     0.00   0.0 654.7    COMB²
C¹ -77350.0                                             0.00-1558644.   0.0   0.0    COMB²
E³ 393273.0 75070.22 18492.59  5934.24 171241.2 1406229. 180535.0 1143534.   0.0 654.7
E³ -228871. 75070.22 18492.59  5934.24 171241.2 1406229. -180535.-1143534.   0.0 654.7
D¹ 115862.7 120873.4 18379.18 10989.33 169512.0 1554846. 187413.0 1071005. 8674. 261.0
D¹ -76441.3                                         213900.9     0.00   0.0 654.7    COMB²
D¹ -57296.3                                             0.00 1351839.   0.0   0.0    COMB²
D¹ -230455. 120873.4 18379.18 10989.33 169512.0 1554845. -122011.-1071005.-8674. 2315.
D¹ -38151.3                                         -153778.     0.00   0.0 654.7    COMB²
D¹ -57296.3                                             0.00-1351839.   0.0   0.0    COMB²
F³ 357520.9 55607.57 16811.45  4395.73 155673.8 1278390. 164122.7 847062.4   0.0 654.7
F³ -169534. 55607.57 16811.45  4395.73 155673.8 1278390. -164123. -847062.   0.0 654.7

¹  C/D = plastic characteristic/design values (ultimate bearing capacity)
²  Maximum moment (Defining Point C in interaction diagramm)
³  E/F = elastic characteristic/design values (maximum strain reaches yield limit)
N[kN]          normal force                     Mb[kNm2]         warping moment
Vy[kN],Vz[kN]  shear force                      My[kNm],Mz[kNm]  bending moment
Mt[kNm]        primary torsional moment         y[mm],z[mm]      ordinate of plastic centre
Mt2[kNm]       secondary torsional moment       BUCK             buckling curve (LTB, y-y, z-z)

Additional design data

Mat    periphery-O/-I   deff  t-min  t-max    thet-p    thet-y    thet-z   thet-yz       yg       zg
     [m2/m]   [m2/m]   [mm]   [mm]   [mm]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]     [mm]     [mm]
     60.160                 20.0  260.0 713035.31 10838.991 702196.32     0.000      0.0    447.9
  1   40.000          260.0  260.0  260.0 433333.32     0.000 433333.32               0.0    130.0
  3   20.160           40.1   20.0   65.0 273011.71  4148.717 268862.99     0.000      0.0   1749.0

Mat             material number                  t-min,t-max                   thickness
periphery-O/-I  peripheral area per length       thet-p,thet-y,thet-z,thet-yz  rotational mass
deff            effective depth                  yg,zg                         ordinate of the mass centre
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Cross section No.    51 - Composite HL=27.6 (11)

Y mm-10000. -5000. 0. 5000. 10000.

Z
0.
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Cross section No. 51 - Composite HL=27.6 (11)

Static properties of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
  1  1.0116E+01   6.204E+00   1.175E+01     0.0     0.0     34080  21654.0   9.443E+02
     1.643E-01   4.443E-01   9.443E+02   661.6  -816.1     14200   (BEAM)   1.175E+01

Mat                    material number                         yc[mm],zc[mm]    ordinate of elastic centroid
A[m2]                  sectional area                          ysc[mm],zsc[mm]  ordinate of shear centre
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area       E[N/mm2]         Young's modulus
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia               g[kg/m]          weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional static properties of cross section

  α-T[1/K]   ymin[mm]   zmin[mm]  hymin[mm]     AK[m2] MRs    1/WT[1/m3]   1/WVy[1/m2]
            ymax[mm]   zmax[mm]  hzmin[mm]     AB[m2]      1/WT2[1/m3]   1/WVz[1/m2]
   1.0E-05   -13750.0     -661.6    21605.7  4.860E+00        2.424E+00     7.098E-01
             13750.0     2498.4     2833.1  7.150E+00        6.796E-01     8.824E+00

α-T[1/K]                             Elongation coefficient
ymin[mm],zmin[mm],ymax[mm],zmax[mm]  extreme coordinates relative to centroid
hymin[mm],hzmin[mm]                  minimum value for internal lever
AK[m2]                               torsional equivalent area (Bredt)
MRs                                  shear link material number
1/WT[1/m3],1/WT2[1/m3]               torsional resistance
1/WVy[1/m2],1/WVz[1/m2]              shear force resistance
AB[m2]                               gross concrete area

Section values for warping

  Wmin[m2]   Wmax[m2]     CM[m6]    CMS[m4]  ASwyy[m6]  ASwzz[m6]  ry[mm]  rz[mm]
  -29.5729    29.5729  1.587E+03     96.117  9.005E-04  1.121E-05     0.0 38268.3

Wmin[m2],Wmax[m2]  unit warping                   ASwyy[m6],ASwzz[m6]  warping sectional value
CM[m6]             warping resistance             ry[mm],rz[mm]        sectional distance
CMS[m4]            warping shear resistance

Partial cross sections

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  7.1500E+00   5.883E+00  -4.163E-17     0.0     34080  17875.0   4.506E+02
     1.611E-01   1.502E-01   4.506E+02   130.0     14200           0.000E+00
  3  4.8140E-01   4.824E-02   7.887E-01     0.0    210000   3779.0   8.011E+01
     5.538E-04   4.902E-02   8.011E+01  1943.1     80770           7.887E-01
                           1.320E-15                              -90.00

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
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G[N/mm2]               Shear modulus

Design values of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  1.0791E+01   6.618E+00   1.389E+01     0.0     25244  21654.0   1.056E+03
     1.752E-01   4.739E-01   1.056E+03   741.7     10519           1.389E+01

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Design forces and moments

     N[kN]   Vy[kN]   Vz[kN]  Mt[kNm] Mt2[kNm] Mb[kNm2]  My[kNm]  Mz[kNm] y[mm] z[mm]     BUCK
C¹ 151641.0 198307.7 22471.05 18951.70 289764.2 3407454. 280594.6 1964449.12315. 185.4  -, c, c
C¹ -161157.                                         342857.5     0.00   0.0 661.6    COMB²
C¹ -106356.                                             0.00 2686610.   0.0   0.0    COMB²
C¹ -364354. 198307.7 22471.05 18951.70 289764.2 3407454. -177035.-1964449.****** 2698.
C¹ -51555.8                                         -229772.     0.00   0.0 661.6    COMB²
C¹ -106356.                                             0.00-2686610.   0.0   0.0    COMB²
E³ 517149.1 103221.2 20609.53  7580.68 267600.4 2743056. 243869.0 2043017.   0.0 661.6
E³ -300962. 103221.2 20609.53  7580.68 267600.4 2743056. -243869.-2043017.   0.0 661.6
D¹ 137855.5 158161.7 20355.21 14038.30 262480.4 2980986. 252182.4 1784512.12299. 227.5
D¹ -110696.                                         292650.7     0.00   0.0 661.6    COMB²
D¹ -78782.4                                             0.00 2319276.   0.0   0.0    COMB²
D¹ -295420. 158161.7 20355.21 14038.30 262480.4 2980986. -160944.-1784512.****** 2691.
D¹ -46868.9                                         -208884.     0.00   0.0 661.6    COMB²
D¹ -78782.4                                             0.00-2319276.   0.0   0.0    COMB²
F³ 470135.5 76460.18 18735.94  5615.32 243273.1 2493687. 221699.0 1513346.   0.0 661.6
F³ -222935. 76460.18 18735.94  5615.32 243273.1 2493687. -221699.-1513346.   0.0 661.6

¹  C/D = plastic characteristic/design values (ultimate bearing capacity)
²  Maximum moment (Defining Point C in interaction diagramm)
³  E/F = elastic characteristic/design values (maximum strain reaches yield limit)
N[kN]          normal force                     Mb[kNm2]         warping moment
Vy[kN],Vz[kN]  shear force                      My[kNm],Mz[kNm]  bending moment
Mt[kNm]        primary torsional moment         y[mm],z[mm]      ordinate of plastic centre
Mt2[kNm]       secondary torsional moment       BUCK             buckling curve (LTB, y-y, z-z)

Additional design data

Mat    periphery-O/-I   deff  t-min  t-max    thet-p    thet-y    thet-z   thet-yz       yg       zg
     [m2/m]   [m2/m]   [mm]   [mm]   [mm]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]     [mm]     [mm]
     77.540                 20.0  260.0 1771828.3 16445.399 1755383.0     0.000      0.0    446.4
  1   55.000          260.0  260.0  260.0 1126497.7     0.000 1126497.7               0.0    130.0
  3   22.540           42.7   20.0   70.0 635076.26  6191.011 628885.22     0.000      0.0   1943.1

Mat             material number                  t-min,t-max                   thickness
periphery-O/-I  peripheral area per length       thet-p,thet-y,thet-z,thet-yz  rotational mass
deff            effective depth                  yg,zg                         ordinate of the mass centre

Sivu 15 / 29Liite 2



WSP Sverige AB | WSP Bridge & Hydraulic Design
SOFiSTiK 2018-4.1   AQUA - GENERAL CROSS SECTIONS 2018-06-01

Poikkarit
Sections

S
O

F
iS

Ti
K

 A
G

 -
 w

w
w

.s
of

is
tik

.d
e

Additional design data

Mat    periphery-O/-I   deff  t-min  t-max    thet-p    thet-y    thet-z   thet-yz       yg       zg
     [m2/m]   [m2/m]   [mm]   [mm]   [mm]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]     [mm]     [mm]
      8.000          937.5 1500.0 2500.0     0.000                                 0.0      0.0

Mat             material number                  t-min,t-max                   thickness
periphery-O/-I  peripheral area per length       thet-p,thet-y,thet-z,thet-yz  rotational mass
deff            effective depth                  yg,zg                         ordinate of the mass centre

Reinforcement global values

Layer   Mref  Mat       As   As-min   As-max     D      yr      zr   L-tors      N-p     My-p     Mz-p
                  [cm2]    [cm2]    [cm2]  [mm]    [mm]    [mm]     [mm]     [kN]    [kNm]    [kNm]
M1   Z+    5    2    18.08     0.00            12     0.0   600.0   2200.0
M2   Z-    5    2    18.08     0.00            12     0.0  -600.0   2200.0
M3  Y+-    5    2     6.78     0.00            12     0.0     0.0   2400.0
Layer   layer of reinforcement             D          bar diameter
Mref    embedding reference material       yr,zr      ordinate of elastic centroid
Mat     material number                    L-tors     torsional effective length
As      reinforcement area                 N-p        prestress normal force
As-min  minimum reinforcement area         My-p,Mz-p  prestress bending moment
As-max  maximum reinforcement area

Cross section No.   201 - Concrete HL=12.1 (1)
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Cross section No. 201 - Concrete HL=12.1 (1)

Static properties of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
  1  1.0368E+01   3.819E+00   3.829E+00     0.0     0.0     34080  25918.8   3.587E+02
  2   4.009E+00   1.240E+00   3.587E+02   658.3  -441.2     14200   (BEAM)   3.829E+00

Mat                    material number                         yc[mm],zc[mm]    ordinate of elastic centroid
A[m2]                  sectional area                          ysc[mm],zsc[mm]  ordinate of shear centre
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area       E[N/mm2]         Young's modulus
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia               g[kg/m]          weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional static properties of cross section

  α-T[1/K]   ymin[mm]   zmin[mm]  hymin[mm]     AK[m2] MRs    1/WT[1/m3]   1/WVy[1/m2]
            ymax[mm]   zmax[mm]  hzmin[mm]     AB[m2]      1/WT2[1/m3]   1/WVz[1/m2]
   1.0E-05    -7500.0     -868.3    12481.7  5.262E+00   2     3.771E-01     3.387E-01
              7500.0     1301.7     1388.5  1.037E+01        5.566E-02     9.736E-01

α-T[1/K]                             Elongation coefficient
ymin[mm],zmin[mm],ymax[mm],zmax[mm]  extreme coordinates relative to centroid
hymin[mm],hzmin[mm]                  minimum value for internal lever
AK[m2]                               torsional equivalent area (Bredt)
MRs                                  shear link material number
1/WT[1/m3],1/WT2[1/m3]               torsional resistance
1/WVy[1/m2],1/WVz[1/m2]              shear force resistance
AB[m2]                               gross concrete area

Section values for warping

  Wmin[m2]   Wmax[m2]     CM[m6]    CMS[m4]  ASwyy[m6]  ASwzz[m6]  ry[mm]  rz[mm]
   -8.5555     8.5555  1.276E+02    194.721  1.365E-04 -2.494E-06     0.0 16802.0

Wmin[m2],Wmax[m2]  unit warping                   ASwyy[m6],ASwzz[m6]  warping sectional value
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CM[m6]             warping resistance             ry[mm],rz[mm]        sectional distance
CMS[m4]            warping shear resistance

Design values of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  1.0368E+01   3.819E+00   3.829E+00     0.0     25244  25918.8   3.587E+02
     4.009E+00   1.240E+00   3.587E+02   658.3     10519           3.829E+00

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional design data

Mat    periphery-O/-I   deff  t-min  t-max    thet-p    thet-y    thet-z   thet-yz       yg       zg
     [m2/m]   [m2/m]   [mm]   [mm]   [mm]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]     [mm]     [mm]
     37.158          558.0             906276.45  9572.947 896703.51     0.000      0.0    658.3

Mat             material number                  t-min,t-max                   thickness
periphery-O/-I  peripheral area per length       thet-p,thet-y,thet-z,thet-yz  rotational mass
deff            effective depth                  yg,zg                         ordinate of the mass centre

Reinforcement global values

Layer   Mref  Mat       As   As-min   As-max     D      yr      zr   L-tors      N-p     My-p     Mz-p
                  [cm2]    [cm2]    [cm2]  [mm]    [mm]    [mm]     [mm]     [kN]    [kNm]    [kNm]
M1         0    2     0.00     0.00         37158¹     0.0     0.0
M2         0    2     0.00     0.00         37158¹     0.0     0.0
M3         0    2     0.00     0.00         37158¹     0.0     0.0
M4         0    2     0.00     0.00         37158¹     0.0     0.0
¹  Maximum of defined diameters
Layer   layer of reinforcement             D          bar diameter
Mref    embedding reference material       yr,zr      ordinate of elastic centroid
Mat     material number                    L-tors     torsional effective length
As      reinforcement area                 N-p        prestress normal force
As-min  minimum reinforcement area         My-p,Mz-p  prestress bending moment
As-max  maximum reinforcement area

Cross section No.   202 - Concrete HL=12.1 (2)
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Cross section No. 202 - Concrete HL=12.1 (2)

Static properties of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
  1  1.3113E+01   3.848E+00   8.803E+00     0.0     0.0     34080  32781.3   4.742E+02
  2   7.098E+00   2.532E+00   4.742E+02   951.7  -721.6     14200   (BEAM)   8.803E+00

Mat                    material number                         yc[mm],zc[mm]    ordinate of elastic centroid
A[m2]                  sectional area                          ysc[mm],zsc[mm]  ordinate of shear centre
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area       E[N/mm2]         Young's modulus
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia               g[kg/m]          weight per length
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I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional static properties of cross section

  α-T[1/K]   ymin[mm]   zmin[mm]  hymin[mm]     AK[m2] MRs    1/WT[1/m3]   1/WVy[1/m2]
            ymax[mm]   zmax[mm]  hzmin[mm]     AB[m2]      1/WT2[1/m3]   1/WVz[1/m2]
   1.0E-05    -7500.0    -1161.7    12610.9  6.665E+00   2     2.391E-01     3.337E-01
              7500.0     1658.3     1863.7  1.311E+01        3.131E-02     6.107E-01

α-T[1/K]                             Elongation coefficient
ymin[mm],zmin[mm],ymax[mm],zmax[mm]  extreme coordinates relative to centroid
hymin[mm],hzmin[mm]                  minimum value for internal lever
AK[m2]                               torsional equivalent area (Bredt)
MRs                                  shear link material number
1/WT[1/m3],1/WT2[1/m3]               torsional resistance
1/WVy[1/m2],1/WVz[1/m2]              shear force resistance
AB[m2]                               gross concrete area

Section values for warping

  Wmin[m2]   Wmax[m2]     CM[m6]    CMS[m4]  ASwyy[m6]  ASwzz[m6]  ry[mm]  rz[mm]
  -11.4274    11.4275  2.943E+02    310.249  1.817E-04 -5.959E-06     0.0 13221.0

Wmin[m2],Wmax[m2]  unit warping                   ASwyy[m6],ASwzz[m6]  warping sectional value
CM[m6]             warping resistance             ry[mm],rz[mm]        sectional distance
CMS[m4]            warping shear resistance

Design values of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  1.3113E+01   3.848E+00   8.803E+00     0.0     25244  32781.3   4.742E+02
     7.098E+00   2.532E+00   4.742E+02   951.7     10519           8.803E+00

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional design data

Mat    periphery-O/-I   deff  t-min  t-max    thet-p    thet-y    thet-z   thet-yz       yg       zg
     [m2/m]   [m2/m]   [mm]   [mm]   [mm]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]     [mm]     [mm]
     39.719          660.3             1207603.2 22008.117 1185595.0     0.000      0.0    951.7

Mat             material number                  t-min,t-max                   thickness
periphery-O/-I  peripheral area per length       thet-p,thet-y,thet-z,thet-yz  rotational mass
deff            effective depth                  yg,zg                         ordinate of the mass centre

Reinforcement global values

Layer   Mref  Mat       As   As-min   As-max     D      yr      zr   L-tors      N-p     My-p     Mz-p
                  [cm2]    [cm2]    [cm2]  [mm]    [mm]    [mm]     [mm]     [kN]    [kNm]    [kNm]
M1         0    2     0.00     0.00         39719¹     0.0     0.0
M2         0    2     0.00     0.00         39719¹     0.0     0.0
M3         0    2     0.00     0.00         39719¹     0.0     0.0
M4         0    2     0.00     0.00         39719¹     0.0     0.0
¹  Maximum of defined diameters
Layer   layer of reinforcement             D          bar diameter
Mref    embedding reference material       yr,zr      ordinate of elastic centroid
Mat     material number                    L-tors     torsional effective length
As      reinforcement area                 N-p        prestress normal force
As-min  minimum reinforcement area         My-p,Mz-p  prestress bending moment
As-max  maximum reinforcement area
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Cross section No.   203 - Concrete HL=12.1 (3)
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Cross section No. 203 - Concrete HL=12.1 (3)

Static properties of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
  1  1.6718E+01   3.880E+00   1.749E+01     0.0     0.0     34080  41793.8   6.157E+02
  2   1.250E+01   4.799E+00   6.157E+02  1277.7  -997.9     14200   (BEAM)   1.749E+01

Mat                    material number                         yc[mm],zc[mm]    ordinate of elastic centroid
A[m2]                  sectional area                          ysc[mm],zsc[mm]  ordinate of shear centre
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area       E[N/mm2]         Young's modulus
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia               g[kg/m]          weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional static properties of cross section

  α-T[1/K]   ymin[mm]   zmin[mm]  hymin[mm]     AK[m2] MRs    1/WT[1/m3]   1/WVy[1/m2]
            ymax[mm]   zmax[mm]  hzmin[mm]     AB[m2]      1/WT2[1/m3]   1/WVz[1/m2]
   1.0E-05    -7500.0    -1487.7    12608.4  8.515E+00   2     1.571E-01     3.418E-01
              7500.0     1982.3     2329.8  1.672E+01        2.105E-02     4.088E-01

α-T[1/K]                             Elongation coefficient
ymin[mm],zmin[mm],ymax[mm],zmax[mm]  extreme coordinates relative to centroid
hymin[mm],hzmin[mm]                  minimum value for internal lever
AK[m2]                               torsional equivalent area (Bredt)
MRs                                  shear link material number
1/WT[1/m3],1/WT2[1/m3]               torsional resistance
1/WVy[1/m2],1/WVz[1/m2]              shear force resistance
AB[m2]                               gross concrete area

Section values for warping

  Wmin[m2]   Wmax[m2]     CM[m6]    CMS[m4]  ASwyy[m6]  ASwzz[m6]  ry[mm]  rz[mm]
  -14.3073    14.3073  5.907E+02    455.854  1.908E-04 -1.492E-05     0.0 11320.8

Wmin[m2],Wmax[m2]  unit warping                   ASwyy[m6],ASwzz[m6]  warping sectional value
CM[m6]             warping resistance             ry[mm],rz[mm]        sectional distance
CMS[m4]            warping shear resistance

Design values of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  1.6718E+01   3.880E+00   1.749E+01     0.0     25244  41793.8   6.157E+02
     1.250E+01   4.799E+00   6.157E+02  1277.7     10519           1.749E+01

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus
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Additional design data

Mat    periphery-O/-I   deff  t-min  t-max    thet-p    thet-y    thet-z   thet-yz       yg       zg
     [m2/m]   [m2/m]   [mm]   [mm]   [mm]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]     [mm]     [mm]
     42.297          790.5             1583051.1 43719.671 1539331.5     0.000      0.0   1277.7

Mat             material number                  t-min,t-max                   thickness
periphery-O/-I  peripheral area per length       thet-p,thet-y,thet-z,thet-yz  rotational mass
deff            effective depth                  yg,zg                         ordinate of the mass centre

Reinforcement global values

Layer   Mref  Mat       As   As-min   As-max     D      yr      zr   L-tors      N-p     My-p     Mz-p
                  [cm2]    [cm2]    [cm2]  [mm]    [mm]    [mm]     [mm]     [kN]    [kNm]    [kNm]
M1         0    2     0.00     0.00         42297¹     0.0     0.0
M2         0    2     0.00     0.00         42297¹     0.0     0.0
M3         0    2     0.00     0.00         42297¹     0.0     0.0
M4         0    2     0.00     0.00         42297¹     0.0     0.0
¹  Maximum of defined diameters
Layer   layer of reinforcement             D          bar diameter
Mref    embedding reference material       yr,zr      ordinate of elastic centroid
Mat     material number                    L-tors     torsional effective length
As      reinforcement area                 N-p        prestress normal force
As-min  minimum reinforcement area         My-p,Mz-p  prestress bending moment
As-max  maximum reinforcement area

Cross section No.   204 - Concrete HL=20.1 (1)

Y mm-10000. -8000. -6000. -4000. -2000. 0. 2000. 4000. 6000. 8000. 10000.
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Cross section No. 204 - Concrete HL=20.1 (1)

Static properties of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
  1  1.4323E+01   5.116E+00   8.539E+00     0.0     0.0     34080  35807.7   9.038E+02
  2   6.364E+00   1.424E+00   9.038E+02   836.8  -637.5     14200   (BEAM)   8.539E+00

Mat                    material number                         yc[mm],zc[mm]    ordinate of elastic centroid
A[m2]                  sectional area                          ysc[mm],zsc[mm]  ordinate of shear centre
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area       E[N/mm2]         Young's modulus
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia               g[kg/m]          weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional static properties of cross section

  α-T[1/K]   ymin[mm]   zmin[mm]  hymin[mm]     AK[m2] MRs    1/WT[1/m3]   1/WVy[1/m2]
            ymax[mm]   zmax[mm]  hzmin[mm]     AB[m2]      1/WT2[1/m3]   1/WVz[1/m2]
   1.0E-05   -10450.0    -1046.8    16826.3  7.242E+00   2     3.227E-01     2.560E-01
             10450.0     1663.2     1760.6  1.432E+01        3.507E-02     7.977E-01

α-T[1/K]                             Elongation coefficient
ymin[mm],zmin[mm],ymax[mm],zmax[mm]  extreme coordinates relative to centroid
hymin[mm],hzmin[mm]                  minimum value for internal lever
AK[m2]                               torsional equivalent area (Bredt)
MRs                                  shear link material number
1/WT[1/m3],1/WT2[1/m3]               torsional resistance
1/WVy[1/m2],1/WVz[1/m2]              shear force resistance
AB[m2]                               gross concrete area
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Section values for warping

  Wmin[m2]   Wmax[m2]     CM[m6]    CMS[m4]  ASwyy[m6]  ASwzz[m6]  ry[mm]  rz[mm]
  -15.1930    15.1930  5.441E+02    444.529  2.964E-04 -1.036E-05     0.0 21612.6

Wmin[m2],Wmax[m2]  unit warping                   ASwyy[m6],ASwzz[m6]  warping sectional value
CM[m6]             warping resistance             ry[mm],rz[mm]        sectional distance
CMS[m4]            warping shear resistance

Design values of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  1.4323E+01   5.116E+00   8.539E+00     0.0     25244  35807.7   9.038E+02
     6.364E+00   1.424E+00   9.038E+02   836.8     10519           8.539E+00

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional design data

Mat    periphery-O/-I   deff  t-min  t-max    thet-p    thet-y    thet-z   thet-yz       yg       zg
     [m2/m]   [m2/m]   [mm]   [mm]   [mm]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]     [mm]     [mm]
     50.417          568.2             2280824.1 21347.691 2259476.5     0.000      0.0    836.8

Mat             material number                  t-min,t-max                   thickness
periphery-O/-I  peripheral area per length       thet-p,thet-y,thet-z,thet-yz  rotational mass
deff            effective depth                  yg,zg                         ordinate of the mass centre

Reinforcement global values

Layer   Mref  Mat       As   As-min   As-max     D      yr      zr   L-tors      N-p     My-p     Mz-p
                  [cm2]    [cm2]    [cm2]  [mm]    [mm]    [mm]     [mm]     [kN]    [kNm]    [kNm]
M1         0    2     0.00     0.00         50417¹     0.0     0.0
M2         0    2     0.00     0.00         50417¹     0.0     0.0
M3         0    2     0.00     0.00         50417¹     0.0     0.0
M4         0    2     0.00     0.00         50417¹     0.0     0.0
¹  Maximum of defined diameters
Layer   layer of reinforcement             D          bar diameter
Mref    embedding reference material       yr,zr      ordinate of elastic centroid
Mat     material number                    L-tors     torsional effective length
As      reinforcement area                 N-p        prestress normal force
As-min  minimum reinforcement area         My-p,Mz-p  prestress bending moment
As-max  maximum reinforcement area
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Cross section No.   205 - Concrete HL=20.1 (2)

Y mm-10000. -8000. -6000. -4000. -2000. 0. 2000. 4000. 6000. 8000. 10000.
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Cross section No. 205 - Concrete HL=20.1 (2)

Static properties of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
  1  1.9386E+01   5.168E+00   1.776E+01     0.0     0.0     34080  48465.3   1.241E+03
  2   1.536E+01   3.189E+00   1.241E+03  1160.7  -873.8     14200   (BEAM)   1.776E+01

Mat                    material number                         yc[mm],zc[mm]    ordinate of elastic centroid
A[m2]                  sectional area                          ysc[mm],zsc[mm]  ordinate of shear centre
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area       E[N/mm2]         Young's modulus
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia               g[kg/m]          weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional static properties of cross section

  α-T[1/K]   ymin[mm]   zmin[mm]  hymin[mm]     AK[m2] MRs    1/WT[1/m3]   1/WVy[1/m2]
            ymax[mm]   zmax[mm]  hzmin[mm]     AB[m2]      1/WT2[1/m3]   1/WVz[1/m2]
   1.0E-05   -10450.0    -1370.7    16701.3  9.829E+00   2     1.393E-01     2.396E-01
             10450.0     1889.3     2170.5  1.939E+01        1.943E-02     4.495E-01

α-T[1/K]                             Elongation coefficient
ymin[mm],zmin[mm],ymax[mm],zmax[mm]  extreme coordinates relative to centroid
hymin[mm],hzmin[mm]                  minimum value for internal lever
AK[m2]                               torsional equivalent area (Bredt)
MRs                                  shear link material number
1/WT[1/m3],1/WT2[1/m3]               torsional resistance
1/WVy[1/m2],1/WVz[1/m2]              shear force resistance
AB[m2]                               gross concrete area

Section values for warping

  Wmin[m2]   Wmax[m2]     CM[m6]    CMS[m4]  ASwyy[m6]  ASwzz[m6]  ry[mm]  rz[mm]
  -18.1096    18.1097  1.125E+03    763.513  4.461E-04 -2.737E-05     0.0 15549.9

Wmin[m2],Wmax[m2]  unit warping                   ASwyy[m6],ASwzz[m6]  warping sectional value
CM[m6]             warping resistance             ry[mm],rz[mm]        sectional distance
CMS[m4]            warping shear resistance

Design values of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  1.9386E+01   5.168E+00   1.776E+01     0.0     25244  48465.3   1.241E+03
     1.536E+01   3.189E+00   1.241E+03  1160.7     10519           1.776E+01

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus
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Additional design data

Mat    periphery-O/-I   deff  t-min  t-max    thet-p    thet-y    thet-z   thet-yz       yg       zg
     [m2/m]   [m2/m]   [mm]   [mm]   [mm]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]     [mm]     [mm]
     52.629          736.7             3145895.8 44389.471 3101506.4     0.000      0.0   1160.7

Mat             material number                  t-min,t-max                   thickness
periphery-O/-I  peripheral area per length       thet-p,thet-y,thet-z,thet-yz  rotational mass
deff            effective depth                  yg,zg                         ordinate of the mass centre

Reinforcement global values

Layer   Mref  Mat       As   As-min   As-max     D      yr      zr   L-tors      N-p     My-p     Mz-p
                  [cm2]    [cm2]    [cm2]  [mm]    [mm]    [mm]     [mm]     [kN]    [kNm]    [kNm]
M1         0    2     0.00     0.00         52629¹     0.0     0.0
M2         0    2     0.00     0.00         52629¹     0.0     0.0
M3         0    2     0.00     0.00         52629¹     0.0     0.0
M4         0    2     0.00     0.00         52629¹     0.0     0.0
¹  Maximum of defined diameters
Layer   layer of reinforcement             D          bar diameter
Mref    embedding reference material       yr,zr      ordinate of elastic centroid
Mat     material number                    L-tors     torsional effective length
As      reinforcement area                 N-p        prestress normal force
As-min  minimum reinforcement area         My-p,Mz-p  prestress bending moment
As-max  maximum reinforcement area

Cross section No.   206 - Concrete HL=20.1 (3)

Y mm-10000. -5000. 0. 5000. 10000.

Z
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Cross section No. 206 - Concrete HL=20.1 (3)

Static properties of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
  1  2.5239E+01   5.226E+00   3.380E+01     0.0     0.0     34080  63098.2   1.612E+03
  2   2.989E+01   6.437E+00   1.612E+03  1513.0 -1136.4     14200   (BEAM)   3.380E+01

Mat                    material number                         yc[mm],zc[mm]    ordinate of elastic centroid
A[m2]                  sectional area                          ysc[mm],zsc[mm]  ordinate of shear centre
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area       E[N/mm2]         Young's modulus
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia               g[kg/m]          weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional static properties of cross section

  α-T[1/K]   ymin[mm]   zmin[mm]  hymin[mm]     AK[m2] MRs    1/WT[1/m3]   1/WVy[1/m2]
            ymax[mm]   zmax[mm]  hzmin[mm]     AB[m2]      1/WT2[1/m3]   1/WVz[1/m2]
   1.0E-05   -10450.0    -1723.0    16544.0  1.283E+01   2     7.539E-02     2.441E-01
             10450.0     2187.0     2632.5  2.524E+01        1.401E-02     2.912E-01

α-T[1/K]                             Elongation coefficient
ymin[mm],zmin[mm],ymax[mm],zmax[mm]  extreme coordinates relative to centroid
hymin[mm],hzmin[mm]                  minimum value for internal lever
AK[m2]                               torsional equivalent area (Bredt)
MRs                                  shear link material number
1/WT[1/m3],1/WT2[1/m3]               torsional resistance
1/WVy[1/m2],1/WVz[1/m2]              shear force resistance
AB[m2]                               gross concrete area
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Section values for warping

  Wmin[m2]   Wmax[m2]     CM[m6]    CMS[m4]  ASwyy[m6]  ASwzz[m6]  ry[mm]  rz[mm]
  -21.9651    21.9652  2.168E+03   1074.544  2.294E-04 -6.726E-05     0.0 12583.0

Wmin[m2],Wmax[m2]  unit warping                   ASwyy[m6],ASwzz[m6]  warping sectional value
CM[m6]             warping resistance             ry[mm],rz[mm]        sectional distance
CMS[m4]            warping shear resistance

Design values of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  2.5239E+01   5.226E+00   3.380E+01     0.0     25244  63098.2   1.612E+03
     2.989E+01   6.437E+00   1.612E+03  1513.0     10519           3.380E+01

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional design data

Mat    periphery-O/-I   deff  t-min  t-max    thet-p    thet-y    thet-z   thet-yz       yg       zg
     [m2/m]   [m2/m]   [mm]   [mm]   [mm]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]     [mm]     [mm]
     55.219          914.2             4115729.8 84510.868 4031218.6     0.000      0.0   1513.0

Mat             material number                  t-min,t-max                   thickness
periphery-O/-I  peripheral area per length       thet-p,thet-y,thet-z,thet-yz  rotational mass
deff            effective depth                  yg,zg                         ordinate of the mass centre

Reinforcement global values

Layer   Mref  Mat       As   As-min   As-max     D      yr      zr   L-tors      N-p     My-p     Mz-p
                  [cm2]    [cm2]    [cm2]  [mm]    [mm]    [mm]     [mm]     [kN]    [kNm]    [kNm]
M1         0    2     0.00     0.00         55219¹     0.0     0.0
M2         0    2     0.00     0.00         55219¹     0.0     0.0
M3         0    2     0.00     0.00         55219¹     0.0     0.0
M4         0    2     0.00     0.00         55219¹     0.0     0.0
¹  Maximum of defined diameters
Layer   layer of reinforcement             D          bar diameter
Mref    embedding reference material       yr,zr      ordinate of elastic centroid
Mat     material number                    L-tors     torsional effective length
As      reinforcement area                 N-p        prestress normal force
As-min  minimum reinforcement area         My-p,Mz-p  prestress bending moment
As-max  maximum reinforcement area
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Cross section No.   207 - Concrete HL=27.6 (1)

Y mm-10000. -5000. 0. 5000. 10000.

Z
0.
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Cross section No. 207 - Concrete HL=27.6 (1)

Static properties of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
  1  1.8977E+01   6.978E+00   1.607E+01     0.0     0.0     34080  47442.1   2.324E+03
  2   1.036E+01   1.247E+00   2.324E+03   966.1  -848.4     14200   (BEAM)   1.607E+01

Mat                    material number                         yc[mm],zc[mm]    ordinate of elastic centroid
A[m2]                  sectional area                          ysc[mm],zsc[mm]  ordinate of shear centre
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area       E[N/mm2]         Young's modulus
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia               g[kg/m]          weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional static properties of cross section

  α-T[1/K]   ymin[mm]   zmin[mm]  hymin[mm]     AK[m2] MRs    1/WT[1/m3]   1/WVy[1/m2]
            ymax[mm]   zmax[mm]  hzmin[mm]     AB[m2]      1/WT2[1/m3]   1/WVz[1/m2]
   1.0E-05   -14200.0    -1176.1    23500.6  9.568E+00   2     1.878E-01     1.794E-01
             14200.0     1983.9     2093.7  1.898E+01        2.610E-02     7.509E-01

α-T[1/K]                             Elongation coefficient
ymin[mm],zmin[mm],ymax[mm],zmax[mm]  extreme coordinates relative to centroid
hymin[mm],hzmin[mm]                  minimum value for internal lever
AK[m2]                               torsional equivalent area (Bredt)
MRs                                  shear link material number
1/WT[1/m3],1/WT2[1/m3]               torsional resistance
1/WVy[1/m2],1/WVz[1/m2]              shear force resistance
AB[m2]                               gross concrete area

Section values for warping

  Wmin[m2]   Wmax[m2]     CM[m6]    CMS[m4]  ASwyy[m6]  ASwzz[m6]  ry[mm]  rz[mm]
  -24.6363    24.6363  1.952E+03    856.969  2.963E-03 -3.020E-05    -0.0 37704.9

Wmin[m2],Wmax[m2]  unit warping                   ASwyy[m6],ASwzz[m6]  warping sectional value
CM[m6]             warping resistance             ry[mm],rz[mm]        sectional distance
CMS[m4]            warping shear resistance

Design values of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  1.8977E+01   6.978E+00   1.607E+01     0.0     25244  47442.1   2.324E+03
     1.036E+01   1.247E+00   2.324E+03   966.1     10519           1.607E+01

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus
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Additional design data

Mat    periphery-O/-I   deff  t-min  t-max    thet-p    thet-y    thet-z   thet-yz       yg       zg
     [m2/m]   [m2/m]   [mm]   [mm]   [mm]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]     [mm]     [mm]
     67.231          564.5             5850746.3 40183.878 5810562.2     0.000      0.0    966.1

Mat             material number                  t-min,t-max                   thickness
periphery-O/-I  peripheral area per length       thet-p,thet-y,thet-z,thet-yz  rotational mass
deff            effective depth                  yg,zg                         ordinate of the mass centre

Reinforcement global values

Layer   Mref  Mat       As   As-min   As-max     D      yr      zr   L-tors      N-p     My-p     Mz-p
                  [cm2]    [cm2]    [cm2]  [mm]    [mm]    [mm]     [mm]     [kN]    [kNm]    [kNm]
M1         0    2     0.00     0.00         67231¹     0.0     0.0
M2         0    2     0.00     0.00         67231¹     0.0     0.0
M3         0    2     0.00     0.00         67231¹     0.0     0.0
M4         0    2     0.00     0.00         67231¹     0.0     0.0
¹  Maximum of defined diameters
Layer   layer of reinforcement             D          bar diameter
Mref    embedding reference material       yr,zr      ordinate of elastic centroid
Mat     material number                    L-tors     torsional effective length
As      reinforcement area                 N-p        prestress normal force
As-min  minimum reinforcement area         My-p,Mz-p  prestress bending moment
As-max  maximum reinforcement area

Cross section No.   208 - Concrete HL=27.6 (2)

Y mm-10000. -5000. 0. 5000. 10000.

Z
0.

38
10

28400

C

SC

Cross section No. 208 - Concrete HL=27.6 (2)

Static properties of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
  1  2.4963E+01   7.028E+00   3.244E+01     0.0     0.0     34080  62408.0   3.160E+03
  2   2.322E+01   2.641E+00   3.160E+03  1330.9 -1155.1     14200   (BEAM)   3.244E+01

Mat                    material number                         yc[mm],zc[mm]    ordinate of elastic centroid
A[m2]                  sectional area                          ysc[mm],zsc[mm]  ordinate of shear centre
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area       E[N/mm2]         Young's modulus
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia               g[kg/m]          weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional static properties of cross section

  α-T[1/K]   ymin[mm]   zmin[mm]  hymin[mm]     AK[m2] MRs    1/WT[1/m3]   1/WVy[1/m2]
            ymax[mm]   zmax[mm]  hzmin[mm]     AB[m2]      1/WT2[1/m3]   1/WVz[1/m2]
   1.0E-05   -14200.0    -1540.9    23548.4  1.261E+01   2     9.336E-02     1.666E-01
             14200.0     2269.1     2581.0  2.496E+01        1.390E-02     4.406E-01

α-T[1/K]                             Elongation coefficient
ymin[mm],zmin[mm],ymax[mm],zmax[mm]  extreme coordinates relative to centroid
hymin[mm],hzmin[mm]                  minimum value for internal lever
AK[m2]                               torsional equivalent area (Bredt)
MRs                                  shear link material number
1/WT[1/m3],1/WT2[1/m3]               torsional resistance
1/WVy[1/m2],1/WVz[1/m2]              shear force resistance
AB[m2]                               gross concrete area
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Section values for warping

  Wmin[m2]   Wmax[m2]     CM[m6]    CMS[m4]  ASwyy[m6]  ASwzz[m6]  ry[mm]  rz[mm]
  -29.3815    29.3816  3.939E+03   1637.069  3.292E-03 -8.798E-05    -0.0 27467.0

Wmin[m2],Wmax[m2]  unit warping                   ASwyy[m6],ASwzz[m6]  warping sectional value
CM[m6]             warping resistance             ry[mm],rz[mm]        sectional distance
CMS[m4]            warping shear resistance

Design values of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  2.4963E+01   7.028E+00   3.244E+01     0.0     25244  62408.0   3.160E+03
     2.322E+01   2.641E+00   3.160E+03  1330.9     10519           3.244E+01

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional design data

Mat    periphery-O/-I   deff  t-min  t-max    thet-p    thet-y    thet-z   thet-yz       yg       zg
     [m2/m]   [m2/m]   [mm]   [mm]   [mm]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]     [mm]     [mm]
     69.820          715.1             7981163.7 81089.313 7900074.8     0.000      0.0   1330.9

Mat             material number                  t-min,t-max                   thickness
periphery-O/-I  peripheral area per length       thet-p,thet-y,thet-z,thet-yz  rotational mass
deff            effective depth                  yg,zg                         ordinate of the mass centre

Reinforcement global values

Layer   Mref  Mat       As   As-min   As-max     D      yr      zr   L-tors      N-p     My-p     Mz-p
                  [cm2]    [cm2]    [cm2]  [mm]    [mm]    [mm]     [mm]     [kN]    [kNm]    [kNm]
M1         0    2     0.00     0.00         69820¹     0.0     0.0
M2         0    2     0.00     0.00         69820¹     0.0     0.0
M3         0    2     0.00     0.00         69820¹     0.0     0.0
M4         0    2     0.00     0.00         69820¹     0.0     0.0
¹  Maximum of defined diameters
Layer   layer of reinforcement             D          bar diameter
Mref    embedding reference material       yr,zr      ordinate of elastic centroid
Mat     material number                    L-tors     torsional effective length
As      reinforcement area                 N-p        prestress normal force
As-min  minimum reinforcement area         My-p,Mz-p  prestress bending moment
As-max  maximum reinforcement area
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Cross section No.   209 - Concrete HL=27.6 (3)

Y mm-10000. -5000. 0. 5000. 10000.
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Cross section No. 209 - Concrete HL=27.6 (3)

Static properties of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
  1  3.3724E+01   7.141E+00   5.334E+01     0.0     0.0     34080  84309.3   4.212E+03
  2   5.391E+01   5.390E+00   4.212E+03  1634.1 -1290.4     14200   (BEAM)   5.334E+01

Mat                    material number                         yc[mm],zc[mm]    ordinate of elastic centroid
A[m2]                  sectional area                          ysc[mm],zsc[mm]  ordinate of shear centre
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area       E[N/mm2]         Young's modulus
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia               g[kg/m]          weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional static properties of cross section

  α-T[1/K]   ymin[mm]   zmin[mm]  hymin[mm]     AK[m2] MRs    1/WT[1/m3]   1/WVy[1/m2]
            ymax[mm]   zmax[mm]  hzmin[mm]     AB[m2]      1/WT2[1/m3]   1/WVz[1/m2]
   1.0E-05   -14200.0    -1844.1    23136.0  1.708E+01   2     4.775E-02     1.730E-01
             14200.0     2365.9     2858.2  3.372E+01        9.536E-03     2.981E-01

α-T[1/K]                             Elongation coefficient
ymin[mm],zmin[mm],ymax[mm],zmax[mm]  extreme coordinates relative to centroid
hymin[mm],hzmin[mm]                  minimum value for internal lever
AK[m2]                               torsional equivalent area (Bredt)
MRs                                  shear link material number
1/WT[1/m3],1/WT2[1/m3]               torsional resistance
1/WVy[1/m2],1/WVz[1/m2]              shear force resistance
AB[m2]                               gross concrete area

Section values for warping

  Wmin[m2]   Wmax[m2]     CM[m6]    CMS[m4]  ASwyy[m6]  ASwzz[m6]  ry[mm]  rz[mm]
  -31.9816    31.9816  6.458E+03   2610.439  2.256E-03 -1.927E-04     0.0 20565.3

Wmin[m2],Wmax[m2]  unit warping                   ASwyy[m6],ASwzz[m6]  warping sectional value
CM[m6]             warping resistance             ry[mm],rz[mm]        sectional distance
CMS[m4]            warping shear resistance

Design values of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                α[°]
  1  3.3724E+01   7.141E+00   5.334E+01     0.0     25244  84309.3   4.212E+03
     5.391E+01   5.390E+00   4.212E+03  1634.1     10519           5.334E+01

Mat                    material number
A[m2]                  sectional area
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia
yc[mm],zc[mm]          ordinate of elastic centroid
E[N/mm2]               Young's modulus
g[kg/m]                weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Sivu 28 / 29Liite 2



WSP Sverige AB | WSP Bridge & Hydraulic Design
SOFiSTiK 2018-4.1   AQUA - GENERAL CROSS SECTIONS 2018-06-01

Poikkarit
Sections

S
O

F
iS

Ti
K

 A
G

 -
 w

w
w

.s
of

is
tik

.d
e

Additional design data

Mat    periphery-O/-I   deff  t-min  t-max    thet-p    thet-y    thet-z   thet-yz       yg       zg
     [m2/m]   [m2/m]   [mm]   [mm]   [mm]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]  [kgm2/m]     [mm]     [mm]
     71.414          944.5             10662350. 133342.51 10529008.     0.000      0.0   1634.1

Mat             material number                  t-min,t-max                   thickness
periphery-O/-I  peripheral area per length       thet-p,thet-y,thet-z,thet-yz  rotational mass
deff            effective depth                  yg,zg                         ordinate of the mass centre

Reinforcement global values

Layer   Mref  Mat       As   As-min   As-max     D      yr      zr   L-tors      N-p     My-p     Mz-p
                  [cm2]    [cm2]    [cm2]  [mm]    [mm]    [mm]     [mm]     [kN]    [kNm]    [kNm]
M1         0    2     0.00     0.00         71414¹     0.0     0.0
M2         0    2     0.00     0.00         71414¹     0.0     0.0
M3         0    2     0.00     0.00         71414¹     0.0     0.0
M4         0    2     0.00     0.00         71414¹     0.0     0.0
¹  Maximum of defined diameters
Layer   layer of reinforcement             D          bar diameter
Mref    embedding reference material       yr,zr      ordinate of elastic centroid
Mat     material number                    L-tors     torsional effective length
As      reinforcement area                 N-p        prestress normal force
As-min  minimum reinforcement area         My-p,Mz-p  prestress bending moment
As-max  maximum reinforcement area

Cross section No.   500 - 56-Strands

Y mm250. 200. 150. 100. 50. 0. -50. -100. -150. -200.
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Cross section No. 500 - 56-Strands

Static properties of cross section

Mat       A[m2]      Ay[m2]      Iy[m4]  yc[mm] ysc[mm]  E[N/mm2]  g[kg/m]     I-1[m4]
MRf      It[m4]      Az[m2]      Iz[m4]  zc[mm] zsc[mm]  G[N/mm2]             I-2[m4]
                  Ayz[m2]     Iyz[m4]                                       α[°]
  4  8.4000E-03              5.615E-06     0.0     0.0    195000      8.0
     1.123E-05              5.615E-06     0.0     0.0     75000  (CABLE)

Mat                    material number                         yc[mm],zc[mm]    ordinate of elastic centroid
A[m2]                  sectional area                          ysc[mm],zsc[mm]  ordinate of shear centre
Ay[m2],Az[m2],Ayz[m2]  transverse shear deformation area       E[N/mm2]         Young's modulus
Iy[m4],Iz[m4],Iyz[m4]  bending moment of inertia               g[kg/m]          weight per length
I-1[m4],I-2[m4],α[°]   principal moments of inertia and angle of the principal axes
MRf                    reinforcement material number
It[m4]                 torsional moment of inertia
G[N/mm2]               Shear modulus

Additional static properties of cross section

  α-T[1/K]   ymin[mm]   zmin[mm]  hymin[mm]     AK[m2] MRs    1/WT[1/m3]   1/WVy[1/m2]
            ymax[mm]   zmax[mm]  hzmin[mm]     AB[m2]      1/WT2[1/m3]   1/WVz[1/m2]
   1.2E-05      -51.7      -51.7       60.9  4.868E-03
                51.7       51.7       60.9

α-T[1/K]                             Elongation coefficient
ymin[mm],zmin[mm],ymax[mm],zmax[mm]  extreme coordinates relative to centroid
hymin[mm],hzmin[mm]                  minimum value for internal lever
AK[m2]                               torsional equivalent area (Bredt)
MRs                                  shear link material number
1/WT[1/m3],1/WT2[1/m3]               torsional resistance
1/WVy[1/m2],1/WVz[1/m2]              shear force resistance
AB[m2]                               gross concrete area
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Laskuesimerkki 1

Lähtötiedot

Liittorakenteinen päällysrakenne pää- ja sivujännevälillä

4-kaistainen vinoköysisilta

Päällysrakenteen paino pääjännevälillä qL1 255.5 kN/m

Sillan kokonaispituus L 803.250 m

Pääjännevälin pituus L1 459.000 m

Sivujännevälin pituus L2 172.125 m

Jännevälisuhde L2/L1 0.38

Pylonin korkeus (päällysrakenteesta ylimpään köyteen) H/L1 0.30

H 137.700 m

Köysiväli pylonissa λpylon 1.500 m

Köysiväli päällysrakenteessa λs 12.750 m

Köysiväli päällysrakenteessa sillan keskellä λs.m 12.750 m

Köysiväli päällysrakenteessa pylonin vieressä λs.p 19.125 m

Köysien kokonaislukumäärä ncables 136 kpl

Laskenta

Köysi-indeksi pysyville kuormille ic.perm 60083 MNm

Liikennekuormien osuus ic.LL 0.36

Pysyvien kuormien osuus ic.perm 0.64

Köysien vetomurtolujuuden ominaisarvo GUTS 1860 MPa

Köysien jännitysraja käyttörajatilassa (0.45*GUTS) σSLS 837 MPa

Köysien ominaistiheys ϒc 7850 kg/m3

Köysien jännitysraja pysyville kuormille 

σSLS.perm 535.68 MPa

Köysimäärä iq 880 473 kg

0,64 ∗ 0,45 ∗ 1860 𝑀𝑃𝑎

7850 𝑘𝑔/𝑚3

536 𝑀𝑃𝑎
∗ 60083 𝑀𝑁𝑚
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Laskuesimerkki 2

Raippaluodon silta

Liittorakenteinen päällysrakenne pää- ja sivujännevälillä

2-kaistainen vinoköysisilta, jossa lisäksi kevyen liikenteen väylä sillan toisella reunalla

Päällysrakenteen paino pääjännevälillä qL1 175.0 kN/m

Sillan kokonaispituus (köysillä kannatettu osuus) L 440.000 m

Pääjännevälin pituus L1 250.000 m

Sivujännevälin pituus L2 95.000 m

Jännevälisuhde L2/L1 0.38

Pylonin korkeus (päällysrakenteesta ylimpään köyteen) H/L1 0.23

H 57.500 m

Köydet = St 1420/1600

Köysimäärä 244 000 kg

Lasketaan yhdellä tässä tutkimuksessa käytetyllä systeemillä

Päällysrakenteen paino pääjännevälillä qL1 159.4 kN/m

Sillan kokonaispituus L 446.250 m

Pääjännevälin pituus L1 255.000 m

Sivujännevälin pituus L2 95.625 m

Jännevälisuhde L2/L1 0.375

Pylonin korkeus (päällysrakenteesta ylimpään köyteen) H/L1 0.25

H 63.750 m

Laskenta

Köysi-indeksi pysyville kuormille ic.perm 11498 MNm

Skaalataan ic.perm Raippaluodon kannen painolle

ic.perm 12623 MNm

Liikennekuormien osuus ic.LL 0.39

Pysyvien kuormien osuus ic.perm 0.61

Jatkuu…

175.0 𝑘𝑁/𝑚

159.4 𝑘𝑁/𝑚
∗ 11498 𝑀𝑁𝑚
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Köysien vetomurtolujuuden ominaisarvo GUTS 1600 MPa

Köysien jännitysraja käyttörajatilassa (0.45*GUTS) σSLS 720 MPa

Köysien ominaistiheys ϒc 7850 kg/m
3

Köysien jännitysraja pysyville kuormille 

σSLS.perm 439 MPa

Köysimäärä iq 225 621 kg

Poikkeama Raippaluodon köysimäärään Δiq 7.5 %

0,61 ∗ 0,45 ∗ 1600 𝑀𝑃𝑎

7850 𝑘𝑔/𝑚3

439 𝑀𝑃𝑎
∗ 12623 𝑀𝑁𝑚
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Laskuesimerkki 3

Laskenta 1: köysimäärän määritys Gimsing & Georgakis (2012, s.202 - 208) mukaisesti

Laskenta 2: köysimäärän määritys tässä tutkimuksessa käytetyn laskentaproseduurin mukaisesti

Lähtötiedot

Liittorakenteinen päällysrakenne pää- ja sivujännevälillä

4-kaistainen vinoköysisilta 

Päällysrakenteen paino pääjännevälillä qL1 242.6 kN/m

Sillan kokonaispituus L 497.250 m

Pääjännevälin pituus L1 280.500 m

Sivujännevälin pituus L2 108.375 m

Jännevälisuhde L2/L1 0.39

Pylonin korkeus (päällysrakenteesta ylimpään köyteen) H/L1 0.30

H 84.150 m

Köysiväli pylonissa λpylon 1.500 m

Köysiväli päällysrakenteessa λs 12.750 m

Köysiväli päällysrakenteessa sillan keskellä λs.m 12.750 m

Köysiväli päällysrakenteessa pylonin vieressä λs.p 19.125 m

Köysien kokonaislukumäärä ncables 80 kpl

Köysien vetomurtolujuus GUTS 1860 MPa

Köysien jännitysraja käyttörajatilassa (0.45*GUTS) σSLS 837 MPa

Köysien ominaistiheys ϒc 7850 kg/m3

Laskenta 1 Gimsing & Georgakis (2012)

Muunnetaan semi-fan -köysijärjestely fan-köysijärjestelyksi käyttämällä ekvivalenttia pylonin

korkeutta.

Etäisyys päällysrakenteesta semi-fan köysijärjestelyn

alimpaan köyteen hpa 70.650 m

Semi-fan -köysijärjestelyn ankkurointiväli pylonissa han 13.500 m

Ekvivalentti pylonin korkeus heqv 79.650 m

=> köysimäärä määritetään siis nyt fan-köysijärjestelylle heqv avulla

Jatkuu…

ℎ𝑒𝑞𝑣 = ℎ𝑝𝑎 +
2

3
ℎ𝑎𝑛
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Pysyvien kuormien suuruus pääjännevälillä gm = qL1 242.6 kN/m

Pysyvien kuormien suuruus sivujännevälillä ga = qL1 242.6 kN/m

"Liikennekuormien suuruus p = 0.25g tyypillisellä

ajoneuvoliikenteen sillalla, kun L2/L1 = 0.38"

Liikennekuormien suuruus pääjännevälillä pm 60.65 kN/m

Liikennekuormien suuruus sivujännevälillä pa 60.65 kN/m

Otetaan samat merkinnät kuin lähteessä:

Pääjännevälin pituus lm = L1 280.500 m

Sivujännevälin pituus la = L2 108.375 m

Pääjännevälin pisimmän köyden vaakamitta am 140.250 m

Sivujännevälin pisimmän köyden vaakamitta aa 108.375 m

Pylonin korkeus h = heqv 79.650 m

Köysien jännitysraja käyttörajatilassa (0.45*GUTS) fcbd = σSLS 837 MPa

Köysien ominaistiheys ϒcb = ϒc 7850 kg/m
3

Köysimäärä pääjännevälin puoleiselle viuhkalle [Gimsing & Georgakis (2012, s. 208)]

QFm 65 791 kg

Köysimäärä sivujännevälin puoleiselle viuhkalle [Gimsing & Georgakis (2012, s. 208)]

QFa 40 236 kg

Köysimäärä takaköysille [Gimsing & Georgakis (2012, s. 208)]

Qac 30 936 kg

Köysimäärä

QTot 273 926 kg

Laskenta 2

Köysi-indeksi pysyville kuormille ic.perm 20803 MNm

Liikennekuormien osuus ic.LL 0.38

Pysyvien kuormien osuus ic.perm 0.62

Köysien vetomurtolujuuden ominaisarvo GUTS 1860 MPa

Köysien jännitysraja käyttörajatilassa (0.45*GUTS) σSLS 837 MPa

Köysien ominaistiheys ϒc 7850 kg/m3

Köysien jännitysraja pysyville kuormille 

σSLS.perm 519 MPa

Jatkuu…

0,62 ∗ 0,45 ∗ 1860 𝑀𝑃𝑎
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Köysimäärä iq 314 687 kg

Poikkeama Gimsing & Georgakis köysimäärään Δiq 14.9 %

7850 𝑘𝑔/𝑚3

519 𝑀𝑃𝑎
∗ 20803 𝑀𝑁𝑚
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Kuva 1. Sillan kokonaispituuden vaikutus suhteelliseen köysi-indeksiin eri 

jännevälisuhteilla ja kaistamäärillä liittorakenteisella päällysrakenteella 

pylonin korkeudella H/L1 = 20 %. 

 

 

Kuva 2. Sillan kokonaispituuden vaikutus suhteelliseen köysi-indeksiin eri 

jännevälisuhteilla ja kaistamäärillä liittorakenteisella päällysrakenteella 

pylonin korkeudella H/L1 = 25 %. 



Liite 4  Sivu 2 / 5 

 

 

Kuva 3. Sillan kokonaispituuden vaikutus suhteelliseen köysi-indeksiin eri 

jännevälisuhteilla ja kaistamäärillä liittorakenteisella päällysrakenteella 

pylonin korkeudella H/L1 = 30 %. 

 

 

Kuva 4. Sillan kokonaispituuden vaikutus suhteelliseen köysi-indeksiin eri 

jännevälisuhteilla ja kaistamäärillä liittorakenteisella päällysrakenteella 

pylonin korkeudella H/L1 = 35 %. 
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Kuva 5. Sillan kokonaispituuden vaikutus suhteelliseen köysi-indeksiin eri 

jännevälisuhteilla ja kaistamäärillä liittorakenteisella päällysrakenteella 

pylonin korkeudella H/L1 = 40 %. 

 

 

Kuva 6. Sillan kokonaispituuden vaikutus suhteelliseen köysi-indeksiin eri 

jännevälisuhteilla ja kaistamäärillä teräsbetonisella päällysrakenteella 

pylonin korkeudella H/L1 = 20 %. 
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Kuva 7. Sillan kokonaispituuden vaikutus suhteelliseen köysi-indeksiin eri 

jännevälisuhteilla ja kaistamäärillä teräsbetonisella päällysrakenteella 

pylonin korkeudella H/L1 = 25 %. 

 

 

Kuva 8. Sillan kokonaispituuden vaikutus suhteelliseen köysi-indeksiin eri 

jännevälisuhteilla ja kaistamäärillä teräsbetonisella päällysrakenteella 

pylonin korkeudella H/L1 = 30 %. 
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Kuva 9. Sillan kokonaispituuden vaikutus suhteelliseen köysi-indeksiin eri 

jännevälisuhteilla ja kaistamäärillä teräsbetonisella päällysrakenteella 

pylonin korkeudella H/L1 = 35 %. 

 

 

Kuva 10. Sillan kokonaispituuden vaikutus suhteelliseen köysi-indeksiin eri 

jännevälisuhteilla ja kaistamäärillä teräsbetonisella päällysrakenteella 

pylonin korkeudella H/L1 = 40 %. 
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