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JOHDANTO
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on mitoittaa maanvarainen laatta Autodesk Robot Structural Analysis professional -ohjelmistolla, myöhemmin
Robot. Työ toimii oppaana maanvaraisen laatan eurokoodien ja Suomen
kansallisten liitteiden mukaiseen mitoitukseen ja on hyvä apu ohjelmiston
opettelun aloittaneelle. Työn tilaaja on Päijät-Suunnittelu Oy. Käytössä on
insinööritoimiston ohjelmistolisenssi ja ohjelmistoverio on Robot Structural Analysis Professional 2019.
Työssä tarkastellaan ensin pintapuolisesti maanvaraiselle laatalle asetettavia vaatimuksia Suomen Betoniyhdistyksen julkaisun Betonilattiat 2014
mukaan. Sitten käydään läpi maanvaraisen laatan mitoitus Robot -ohjelmistolla vaiheittain. Lopuksi saatuja tuloksia verrataan käsin laskettuun
vastaavaan laattaan.
Maanvaraisen laatan voi piirtää joko käsin manuaalisesti tai hyödyntämällä Robotin sisäistä työkalua SLAB WIZARD. SLAB WIZARD:in käyttöä en
tässä työssä käy läpi, sillä sen käyttö varmasti onnistuu, kun on tutustunut tähän ohjeeseen.
Työtä aloittaessa Robot oli minulle uusi ohjelmisto ja sen omaksuminen
vei hyvin paljon aikaa. Aluksi työ oli hidasta, mutta Päijät-Suunnittelu on
antanut minulle hyvin aikaa ja tukea uuden ohjelmiston opettelussa.
Mallikohteena työssä on Päijät-Suunnittelun aikaisemmin suunnittelema
logistiikkahalli, jossa on suuria pistemäisiä kuormia.
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TILAAJA JA TAVOITE
Päijät-Suunnittelu Oy on vuonna 1984 perustettu lahtelainen insinööritoimisto. Yritys tekee rakennesuunnittelua uudis- ja saneerauskohteisiin toimialueena koko Suomi. (Päijät-Suunnittelu Oy 2018)
Tilaaja saa tästä opinnäytetyöstä ohjeen maanvaraisen laatan mitoitukseen Autodeskin Robot -ohjelmistolla. Robot on ollut yrityksessä vähäisessä käytössä ja tämän työn myötä saadaan hyvä ohjelmisto paremmin
käyttöön.
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MAANVARAISEN LAATAN MITOITUKSEN MENETELMÄT
Yleisimmät maanvaraisten laattojen mitoitusmenetelmät perustuvat alustamalleihin ja alustalukuun, jossa alusta kuvataan kimmoisilla jousilla.
Alustaluvun avulla otetaan huomioon alustan painuman vaikutus taipumaan ja taivutusrasituksiin. Käsinlaskennassa käytettävä alustamalli on
Winklerin alustamalli (kuva 1). Siinä on yksi alustaluku ja jouset ovat toisistaan irti.

Kuva 1.

Winklerin alustamalli.

Monimutkaisempaa Vlasovin mallia voidaan soveltaa tietokonelaskennassa. Vlasovin mallissa alustaa kuvataan kahdella alustaluvulla (kuva 2).

Kuva 2.

Vlasovin malli.
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4.1

LAATAN MÄÄRITYS
Mallikohteen tiedot
Opinnäytetyön mallina on aikaisemmin rakennettu DHL:n logistiikkakeskus Oulussa. Varaston maanvarainen laatta on aikoinaan mitoitettu 190
mm paksuna ja raudoituksena on ollut pääasiassa kuituteräs (kuva 3). Liikuntasaumaväli on noin 25 x 25 m. Mitoittavina kuormina on käytetty 40
kN hyötykuormaa ja 85 kN pistekuormaa hyllyjen jaloista 132 x 132 mm
alalle. Kohteessa määritelty geotekninen kantavuus on 200 kN/m².
Tässä työssä lähtötietoina ovat nämä samat arvot, mutta raudoituksena
käytetään perinteistä tankoraudoitusta.

Kuva 3.
4.2

Mallikohteen laatta.

Laatan määritys
Maanvarainen laatta tarkoittaa suoraan maata tai lämmöneristettä vasten valettavaa laatta. Maanvarainen laatta voidaan mitoittaa kimmoisalla
alustalla olevana teräsbetoni-, kuitubetoni- tai tartunnattomilla jänteillä
jännitettynä betonirakenteena.
Betonilattioiden laatuvaatimukset määritellään luokitusjärjestelmän
avulla. Vaatimuksia ovat suoruus, kulutuskestävyys ja sallittu
halkeamaleveys.
 Suoruudella tarkoitetaan poikkeamaa vaakasuoruudesta tai suunnitellusta kaltevuudesta. Luokat ovat A0, A, B ja C.
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Kulutuskestävyys tarkoittaa esimerkiksi laatan trukin renkaiden aiheuttaman kulutuksen kestävyyttä. Se määrittää käytettävän betonin
lujuusluokan ja mahdollisen pintakäsittelytavan. Luokat 1, 2, 3 ja 4.
Halkeamaleveysluokat I, II, III ja IV määrittävät suositeltavan suurimman sallitun halkeamaleveyden maanvaraisissa laatoissa ja pintalattioissa.

Yli 120 mm paksuissa laatoissa raudoitusverkot sijoitetaan ylä- sekä alapintaan. Matalammissa laatoissa voidaan käyttää yhtä verkkoa alapinnassa tai keskeisesti. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kuitubetonia tai
näiden yhdistelmää. Laatta voidaan myös jälkijännittää.
4.3

Laatan tiedot
Laatta Betonilattiat 2014 mukaan.
 Paksuus 190 mm
 Liikuntasaumaväli noin 25 m
 Raudoitusverkko B500A tai tangot B500B (Robotissa käytössä vielä
vanhat luokat, B500K ja A500Hw)
 Rasitusluokka XC2
 Kuormaluokka E (Varastotilat)
 Suojaetäisyydet 30 mm
 Sallittu halkeamaleveys alapinnassa 0,3 mm
 Sallittu halkeamaleveys yläpinnassa 1 mm (luokka II)
o Suositeltavaa on, että yli 0,6 mm halkeamat injektoidaan
 Vaaditun kulutuskestävyyden perusteella valitaan betonin lujuusluokka C25/30
Laatalle määritellään myös tasaisuus- ja suoruusluokka, mutta sillä ei juurikaan ole merkitystä mitoitusvaiheessa. Ne voivat kuitenkin vaikuttaa
laatan paksuuteen, jos laatta esimerkiksi valetaan kahdessa osassa halutun suoruuden saavuttamiseksi (aluslaatta + pintalaatta).
Ulkoseinällä olevien ovien kohdalla laatta tulee sokkelin päälle, mikä pitää huomioida mitoituksessa määrittämällä laatta kantavaksi siltä kohtaa,
sekä lisäämällä lineaarinen nivelellinen tuki. Tästä lisää kappaleessa 6.6.

4.4

Kuormien määritys
Laatan mitoitukseen vaikuttavat alustan ja eristeen kantavuus sekä pakkovoimat. Pakkovoimat ovat lämpötilaeroista ja -muutoksista sekä kutistumisesta aiheutuvia vetovoimia ja taivutusmomenttia. Pohjarakennesuunnittelija märittelee alusrakenteet ja maapohjan kantavuuden kohdekohtaisesti ja antaa alustaluvun betonilaatan suunnittelua varten.
Kuormat määritetään kussakin tapauksessa aina todellisten olosuhteiden
mukaan. Eurokoodeissa on kuitenkin rakennuksen käyttötarkoituksen
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mukaiset vähimmäishyötykuormien arvot. Varastot kuuluvat kuormaluokkaan E.
 Lattioiden pysyvät kuormat ovat yleensä rakenteiden, kuten tiiliväliseinien, varastohyllyjen tai kiinteästi asennettujen koneiden oma
paino.
 Hyötykuormia ovat normaalista käytöstä tulevat kuormat, kuten henkilökuormat, tavarakuormat ja liikennekuormat.
 Trukkikuormille on omat kuormaluokat FL1… FL6. Lisäksi koneiden ja
ajoneuvojen dynaamiset vaikutukset huomioidaan erikseen kertoimilla.
 Laatan ylä- ja alapinnan väliset lämpötila- ja kosteuseroista johtuvat
kutistumiset pyrkivät käyristämään laattaa. Tämä aiheuttaa taivutusvetojännityksiä laatan kylmällä puolella ja puristusjännityksiä lämpimällä puolella.
 Laatan kutistuminen ja lämpötilamuutokset aiheuttavat liikkumista,
joka synnyttää kitkavoiman eli laatan keskeisen vetovoiman.
(Suomen Betoniyhdistys Ry 2014)
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5.1

ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS -OHJELMISTO
Robot
Robot Structural Analysis on Autodeskin ohjelmisto rakennesuunnittelijoiden käyttöön. Ensimmäinen versio Robotista julkaistiin 1985.
Robotilla voidaan mitoittaa monipuolisesti teräs-, betoni- ja puurakenteita, sekä liitoksia eurokoodien ja kansallisten liitteiden mukaisesti.

5.2

FEM
Robot hyödyntää laskennassa FEM-menetelmää (Finite Element method)
eli elementtimenetelmää. FEM-menetelmässä mallinnettu kappale jaetaan rajalliseen määrään pienempiä elementtejä, jotka toimivat yhdessä
solmupisteiden kautta.
Elementtimenetelmän käyttö alkoi Yhdysvalloissa lentokoneteollisuudessa 1950-luvulla ja levisi sieltä nopeasti kone- ja rakennustekniikan alueille kantavien rakenteiden statiikan ja dynamiikan käsittelyyn. Elementtimenetelmän menestys perustuu tietokoneisiin, jotka tekevät mahdolliseksi suurten numerolaskumäärien käsittelyn kohtuullisessa ajassa.
FEM-ohjelmisto luo hyvin suuren määrän numeerista tulostietoa, jonka
ohjelma jälkikäsittelee havainnolliseen graafiseen muotoon.
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Elementtiverkon jokaiseen solmuun liittyvät tietyt lujuuslaskennan kannalta kiinnostavat suureet, jotka vielä jakaantuvat siirtymä- ja voimasuureisiin. Siirtymäsuureita ovat translaatiosiirtymät ja rotaatiosiirtymät eli
kiertymät. Voimasuureita ovat jännityskomponentit, kannattimen poikkileikkauksen rasitukset ja pintarakenteen leikkauksen rasitustiheydet.
Elementtimenetelmässä pyritään ratkaisemaan rakenteen solmusuureet.
Elementtimenetelmän ratkaisumenetelmiä on monia, joista yleisin on
siirtymämenetelmä, jossa solmusiirtymät ratkaistaan ensin. Siirtymämenetelmässä kullekin elementille, solmusiirtymä- ja solmuvoimavektorin
välille saadaan lineaarinen yhteys muotoa
[k]e{u}e={f}e

(1)

missä
 [k]e on elementin jäykkyysmatriisi. Se voidaan muodostaa elementin
geometristen ja materiaaliominaisuuksien perusteella. [k]e saadaan
selville lujuusopin perusteorian avulla.
 {u}e on solmusiirtymävektori.
 {f}e on solmuvoimavektori, joka ilmaisee elementteihin kohdistuvat
rakenteen sisäiset voimasuureet solmujen kohdilla.
Koko elementtiverkon solmusiirtymävektorin ja kokonaiskuormitusvektorin lineaarinen yhtälöryhmä muotoa
[K]{U}={R}

(2)

missä
 [K] on elementtiverkon jäykkyysmatriisi. Se riippuu vain elementtiverkon geometrisista- ja materiaaliominaisuuksista.
 {U} sisältää elementtiverkon kaikkien solmujen siirtymät ja tukisiirtymät.
 {R} Sisältää tukireaktiot, ulkoiset elementti- ja solmukuormitukset.
Käytännön sovelluksissa elementtiverkon perusyhtälö sisältää niin paljon
yhtälöitä, että sen ratkaiseminen vaatii ehdottomasti tietokoneen käyttöä.
Pinta- ja solidirakenteilla tarkkaa ratkaisua elementin alueessa ei ole
mahdollista löytää solmusuureisiin nojautuen, vaan ratkaisu on likimääräinen.
Laattaelementit ovat taivutuksen ja leikkauksen alaisten tasopintarakenteiden käsittelyyn suunniteltuja elementtejä. Ne ovat kolmi- tai nelisivuisia laatan keskitason elementtejä. Elementin paksuus on yleensä vakio.
Riittävän tarkkoja tuloksia antava laskentamalli edellyttää sopivan tyyppisten elementtien käyttöä, oikeata verkon tiheyttä rakenteen eri osissa
ja tarpeeksi säännöllisen geometrian omaavien elementtien käyttöä.
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6.1

MAANVARAISEN LAATAN MITOITUS ROBOTILLA
Aloitus
Aloittaessa valitaan projektimuoto 16 erilaisesta muodosta (kuva 4). Laattojen mallinnukseen valitaan PLATE DESIGN tai SHELL DESIGN. Muotoa
voi vaihtaa myös jälkikäteen valikkopalkista kohdasta GEOMETRY >
STRUCTURE TYPE.

Kuva 4.

Projektimuodot.

Työn alussa ensimmäisenä on hyvä asettaa mittayksiköt ja koodistot kansallisine liitteineen oikein. Tämä tapahtuu valikkopalkista kohdasta TOOLS
> JOB PREFERENCES. Auenneessa ikkunassa ensimmäisenä valitaan metriset yksiköt käyttöön (Kuva 5).

Kuva 5.

Job preferences.
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DIMENSIONS -kohdasta valitaan käytettävät yksiköt eri tarkoituksiin.
o STRUCTURE DIMENSIONS on hyvä pitää metreinä, sillä se
määrää myös kuormien yksikön (esim. kN/m). Muissa on
hyvä käyttää millimetrejä.
Betonimitoituksen standardi valitaan kohdasta DESIGN CODES > RC
STRUCTURES.
MATERIALS -kohdassa voidaan asettaa materiaalien oletusasetukset,
sekä muokata ja luoda uusia materiaaleja kohdasta MODIFICATIONS.

Tänne tehdyt asetukset voidaan tallentaa ja avata myöhemmin uuteen
kohteeseen. Aina uutta kohdetta aloittaessa tulee kuitenkin asettaa oikea
seuraamusluokka (CC1-CC3) kohdasta DESIGN CODES > LOADS > CODE
COMBINATIONS. Maanvaraiset laatat ovat yleensä seuraamusluokkaa
CC2. Tehdyt asetukset voidaan myös asettaa Robotin perusasetuksiksi,
jolloin nämä asetukset ovat aina käytössä aloittaessa uuden projektin.
6.2

Yleinen työnäkymä
Kuvassa 6 on esitetty yleinen työnäkymä. Kaikki työkalut ovat saatavissa
ruudun yläreunan valikkopalkista.
 Eri työkalujen pikapainikkeita saadaan näkyviin kohdasta TOOLS >
CUSTOMIZE > SHOW TOOLBARS.
 Osaluettelon saa näkyviin kohdasta WINDOW > INSPECTOR DIALOG
BOX.
 Kun klikataan taustaa hiiren oikealla painikkeella saadaan hyödyllisiä
työkaluja näkyviin. Esimerkiksi näkymän muokkauksen valikko
(DISPLAY), taulukot (TABLES) ja valitun osan ominaisuudet (OBJECT
PROPERTIES).
 Oikeassa alareunassa käytettävien yksiköiden yläpuolella on pikapainike muodonmuutosten esitykseen ja painike, jolla voi palata normaaliin näkymätilaan.
 Ruudun alareunassa näkyy laskennan tila. Vihreä pallo tarkoittaa, että
laskenta on suoritettu ja edellisen laskennan jälkeen ei ole tapahtunut rakenteellisia muutoksia.
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Kuva 6.
6.3

Yleinen työnäkymä.

Moduuliviivasto
Projekti on hyvä aloittaa moduuliviivaston määrityksellä kohdast
GEOMETRY > AXIS DEFINITION, tai työkaluvalikosta symboli
. Moduuliviivasto määritellään syöttämällä etäisyydet x- ja y-suuntaan tuleville linjoille (kuva 7). Moduuliviivastoja voi olla useita samaan aikaan näkyvissä.
Näytettävät moduuliviivastot valitaan kohdassa AXIS MANAGER.

Kuva 7.

Moduuliviivaston määritys.
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6.4

Laatan määritys
Laatan määritys aloitetaan valitsemalla valikosta GEOMERTY > FLOORS.
Aukeaa ikkuna, jossa annetaan laatan tiedot (Kuva 8).
Laatan elementoinnin mahdollistamiseksi tulee valita MODEL -kohtaan
SHELL, eli kuorielementti. Elementointi tarkoittaa kappaleen jakamista
pienemmiksi neliön tai kolmion muotoisiksi kappaleiksi, jotka toimivat yhdessä solmupisteiden kautta.
Luo uusi laatta kohdassa PROPERTIES > THICKNESS painikkeesta
.
Tästä aukeaa ikkuna NEW THICKNESS, missä annetaan laatan paksuus ja
materiaali. Lisäksi maaperän kantavuuden arvo Kz määritellään kohdassa
PARAMETERS OF FOUNDATION ELASTICITY > FOUNDATION ELASTICITY.
Kz on maakerroksille määritetty jousivakio. Jousivakio kuvaa maakerrosten joustavaa tukivoimaa. Sen määrityksessä auttaa työkalu BUILDING
SOILS -CALCULATOR, joka aukeaa painikkeesta ELASTIC FOUNDATION
COEFFICIENT.
Tässä kohtaa voidaan myös asettaa laskennassa huomioon otettavaksi
laatan vapaiden kulmien nousun: UPLIFT: U+. Kulmien nousua aiheuttavat laatan kuivumisesta ja lämpötilaeroista aiheutuva sisäiset jännitykset.
Tämä vaatii kuitenkin epälineaarista laskentaa ja on hieman hankalampaa. Epälineaarisessa laskennassa ei voida hyödyntää kuormien automaattista yhdistelyä (kappale 6.7.3).

Kuva 8.

Laatan määritys.

BUILDING SOILS -CALCULATOR:ssa (kuva 9) määritellään laatan alapuoliset kerrokset ja niiden ominaisuudet. Maalajien ominaisuuksia pystyy
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myös itse lisätä ja muokata. Tässä työssä käytetään ohjelmistossa valmiina olevia maalajien ominaisuuksia. Betonilattiat 2014 -kirjassa annetaan ohjeellisia taulukkoarvoja eri maalajien kantavuusmoduuleille.

Kuva 9.

Building Soils-calculator.

Mikäli laatalle ei määritellä kiinteää tukea X- tai Y-akselin suuntaan on
määritettävä myös arvot Kx ja Ky kohdassa TANGENT ELASTICITY. Mikäli
näitä ei määritetä, laatta on vapaa vaeltamaan X-Y -tasossa. Kx ja Ky arvot
voivat olla oikeastaan mitä tahansa, jos vaakasuuntaisia voimia ei kohdistu laattaan.
Vaihtoehtoisesti voidaan jättää Kx ja Ky tyhjäksi ja lisätä laatan sivuille jatkuvat tuet Ux ja Uy -suuntaan. Eli estetään siirtymät vaakasuunnassa,
mutta sallitaan pystysuuntainen liike. Kun asetukset ovat kohdillaan, painetaan APPLY ja valitaan FLOOR -ikkunassa luotu laattatyyppi kohdassa
THICKNESS.
Maaperän arvo Kz voidaan laskea myös käsin Winklerin menetelmää
käyttäen kaavalla
𝑘 = ℎ1

1

ℎ
ℎ
1
+ 2 …+ 𝑖 +
𝐸 1 𝐸2
𝐸𝑖 𝑘𝑚

missä
 hi on alustan eri kerrosten paksuus
 Ei on alustan eri kerrosten kantavuusmoduuli
o Saadaan kantavuuskokeella tai taulukosta
 km on perusmaan alustaluku [MN/m3]
o Kantavuuskokeesta tai taulukkoarvo.

(3)
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6.5

Laatan piirtäminen
Seuraavaksi piirretään laatta. Valitaan määritystapa (Kuvassa 8 vasemmalla, DEFINITION METHOD: CONTOUR, RECTANGLE tai CIRCLE) ja piirretään laatta halutun kokoiseksi moduuliviivastojen mukaan tai X-Y-näkymässä koordinaattien mukaan.
Näkymä vaihdetaan ruudun alareunasta keskeltä (s.9 kuva 6, ”näkymän
suunta”). Laatan esitystapaa voidaan muuttaa DISPLAY -ikkunassa.

6.6

Tuet
Maanvaraiselle laatalle ei tarvitse määrittää tukia, sillä määrittelimme
laatalle jo maan kantavuuden arvon Kz. Mutta mikäli halutaan tarkastella
esimerkiksi pilarianturan aiheuttamaa laatan taipumaa, piirretään anturaa hieman suurempi laatan osa, jolle määritellään suurempi alusrakenteiden kantavuus kuin ympäröivälle laatalle. Eli maapohjan kerroksista
vaihdetaan alimman kerroksen kimmomoduuliksi (E) esimerkiksi kaksinkertainen luku kuin ympäröivälle laatalle. Nämä erikseen piirretyt laatat
toimivat kuitenkin yhtenäisenä, sillä ne jakavat yhteiset solmupisteet.
Jos laatan reuna tukeutuu sokkelin päälle (Kuva 10), piirretään erillinen
laatan osa, jonka leveys on kaksi kertaa sokkelin korkeus. Tälle laatan
osalle ei määritetä maaperän kantavuutta, sillä se mitoitetaan kantavana
laattana. Laatan etureunaan asetetaan jatkuva niveltuki.

Kuva 10. Nosto-ovien kynnykset.
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Tarvittavat tuet määritetään kohdasta GEOMETRY > SUPPORTS.
Valitaan halutaanko määrittää tuki solmupisteeseen, jatkuvana vai pinnalle. Valitaan PINNED eli nivel, tai FIXED eli jäykkä tai luodaan kokonaan
uusi tuki. Sitten valitaan objekti mihin tuki halutaan ja painetaan APPLY.
Robotilla voidaan myös laskea, kuinka vierekkäiset laatat toimivat keskenään. Varsinaista liikuntasaumaa ei kuitenkaan voida mallintaa.
Laatat mallinnetaan kiinni toisiinsa ja saumaan asetetaan lineaarinen vapausaste. Tämä tehdään painikkeesta LINEAR RELEASES ruudun oikeassa
reunassa (kuva 11).

Kuva 11. Lineaarinen vapausaste laattojen välille.
Laatan reunan kiertyminen oman X-akselinsa ympäri sallitaan. Nyt Laatat
liikkuvat yhdessä pysty- ja vaakasuunnissa, mutta voivat kiertyä toisistaan
riippumatta. Tällä menettelyllä saadaan liikuntasaumoissa vaikuttavat
voimat laskettua oikein.
6.7

Kuormat
Kuormien määritys aloitetaan lisäämällä kuormatyypit valikosta LOADS >
LOAD TYPES (kuva 12), tai painikkeesta
ruudun oikeassa reunassa.
Ensin on hyvä lisätä pysyvä kuormatyyppi rakenteen omalle painolle, eli
NATURE kohtaan asetetaan “Dead”. Robot lisää automaattisesti rakenteen oman painon tälle kuormatyypille. Sitten lisätään muut tarvittavat
kuormatyypit. Maanvaraisille laatoille tarvitaan hyötykuorma (LIVE) ja sen
luokka (EN 1991-1-1 mukaan), sekä pysyvät kuormat (DEAD) ja alaluokka
(rakenteellisia tai ei rakenteellisia).
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Kuva 12. Kuormatyypit.
6.7.1 Kuormien asettaminen rakenteelle
Kuormien asettamiseksi valitaan ensin CASES -valikosta haluttu kuormatyyppi (kuva 13).
Kuormat asetetaan rakenteelle kohdasta LOADS > LOAD DEFINITION tai
painikkeesta

.

Kuva 13. Kuorman asettaminen.
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Tarkista että Robot on lisännyt rakenteen oman painon valitsemalla kuormitustapaus ”1: oma paino” ja avaa LOAD DEFINITION -työkalu ja valitaan
kohdasta SELF-WEIGHT AND MASS > SELF-WEIGHT -PZ FOR THE WHOLE
STRUCTURE. Painike on harmaa, jos omapaino on jo lisätty rakenteelle.
Lisää muut kuormat samaan tapaan ensin valitsemalla kuormitustapaus
ja sitten lisää kuorma. Tasaiset kuormat määritellään kohdassa SURFACE,
klikkaa haluamaasi määritystapaa (tasaiselle kuormalle UNIFORM
PLANAR LOAD) ja syötä kuorman arvo koordinaatiston Z-suunnan negatiiviseen suuntaan, eli negatiivinen arvo on painovoiman suuntainen, ja
paina ADD. Seuraavaksi valitaan objekti, mihin haluat kuorman lisätä tai
syötä objektin numero kohtaan APPLY TO ja klikkaa APPLY. Objektin numeron löytää OBJECT INSPECTOR:sta, eli objektilistasta.
6.7.2 Pistekuormat
Pistekuorman lisäämiseksi laatassa on oltava joko solmukohtia, eli elementtien risteyskohtia, tai esimerkiksi moduuliviivaston risteyskohdat.
Näkymä voidaan myös vaihtaa XY-suuntaan ja valita kuorman määritystavaksi FORCE IN POINT (kuva 14), nyt voidaan klikata mihin tahansa kohtaan laattaa ruudun reunoilla näkyvän mitta-asteikon mukaan. Mitta-asteikko skaalautuu mukana, kun lähennetään tai loitonnetaan kuvaa.
Käsinlaskennassa pistekuormat lasketaan keskellä laattaa, sauman kohdalla, saumojen nurkassa, laatan reunalla sekä laatan nurkassa. Käytä
näitä kohtia pistekuormille tai todellista pistekuorman sijaintia mikäli se
on tiedossa.
Lisäksi on hyvä muistaa, että lähekkäisten pistekuormien vaikutus on aina
huomioitava, esimerkiksi hyllyn jalkojen ja trukkipyörien keskilinjan etäisyys on annettu Betonilattiat 2014 -julkaisussa 200 mm.

Kuva 14. Pistekuormien lisäys.
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Tällä tavalla asetettu kuorma on pistekuorma yhdessä solmukohdassa.
Hyllyn jalkakuorma kuitenkin jakautuu 132x132 mm alalle. Kuormitusalalla on merkittävä vaikutus pistekuorman aiheuttamien reaktioiden
suuruuteen. Tämän kuormitusalan lisääminen laskentamalliin on melko
hidasta, joten jos pistekuorma ei ole erityisen suuri, kannattaa ensin kokeilla onko tavallisella pistekuormalla yhdessä solmuisteessä merkittävää
vaikutusta raudoituksen määrään (kuva 15).

Kuva 15. Havainnoillistava laatan taipuma. Molemmissa on sama
kuorma, oikealla on määritetty kuormitusala.
Yksi keino määrittää kuormitusala on asettaa kuormitusalan “nurkkapisteisiin” ja keskelle solmukohdat työkalulla NODES:
. Näille solmukohdille määritetään jäykkä yhteys työkalulla RIGID LINKS (kuva 16). Keskimmäinen on “master node” ja nurkat ovat “Slave Nodes”. Eli nurkkien solmupisteet ovat jäykästi yhteydessä keskimmäiseen pisteeseen, näin ne
toimivat yhdessä ja jakavat kuorman halutulle alalle. Tällä tavalla määritetyn kuormituspinta-alan kohdalla voi olla syytä pienentää elementoinnin kokoa EMITTER -työkalulla. On myös syytä varmistaa, että kuormitusalan sisälle ei jää vapaita solmuja.

17

Kuva 16. Rigid links.
Toinen ja ehkä helpompi tapa on asettaa UNIFORM PLANAR LOAD ON
CONTOUR, eli pistekuorma muutetaan neliökuormaksi ja asetetaan oikean kokoisena laatalle (kuva 17).

Kuva 17. 40 kN muutettu neliökuormaksi 200 mm x 200 mm alalle. 1000
kN/m² x 0,2 m x 0,2 m = 40 kN.
Yksi tapa lisätä näitä kuormia on selvittää jokaisen pistekuorman nurkkapisteiden koordinaatit ja lisätä ne taulukossa (kuva 18). Avaa taulukko
( ) ja valitse LOADS. taulukossa voidaan lisätä uusia kuormia tai kopioida ja muokata aikaisemmin luotuja kuormia.
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Kuva 18. Kuormien muokkaus taulukossa. Aseta jokaisen kuorman nurkkakoordinaatit taulukkoon
Voidaan myös tuoda DWG- tai DXF-kuva referenssinä, jossa näkyy hyllyn
jalkojen sijainti. Referenssi tuodaan valikosta FILE > IMPORT > DXF AND
DWG BACKGROUNDS.
Kuormien alueella on syytä pienentää elementoinnin kokoa elementointityökalulla MESH REFINEMENT (kuva 19) tai EMITTEREILLÄ. Elementoinnin
muokkausta helpottaaksesi asetetaan laatan pinta pois näkyvistä ja elementointi näkyviin. Pikapainikkeet näille löytyvät ruudun vasemmasta
alareunasta. Elementoinnista lisää kappaleessa 6.9.

Kuva 19. Elementoinnin muokkaus.
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Asettamasi kuormat saat näkyviin näytön alareunassa olevasta painikkeesta (Kuva 20) tai klikkaamalla hiiren oikealla taustaa ja avaamalla valikon DISPLAY ja valitsemalla kohdasta LOADS vaihtoehdot LOAD SYMBOLS
ja LOAD VALUES. Robot näyttää vain ne kuormat, jotka kuuluvat valittuun
kuormitustapaukseen (CASES -valikko).

Kuva 20. Kuormien esityksen pikapainikkeet.
6.7.2.1.

Lämpötilamuutokset

Lämpötilamuutokset taivuttavat laattaa ja aiheuttavat halkeilua. Tämä
halkeilu estetään raudoituksella. Betonilattiat 2014 -julkaisun mukaan
laatoille, jotka lämpenevät yläosastaan, voidaan käyttää lämpötilamuutoksen arvona 8 °C ja yläosastaan jäähtyville 4 °C. Tasalämpöisille rakennuksille tätä ei tarvitsisi lisätä, mutta koska Robot ei ota mitoituksessa
huomioon kuivumiskutistuman aiheuttaamaa kitkavoimaa asetetaan laatalle pienet lämpötilamuutoksen arvot positiivisena sekä negatiivisena
(ks. kappale 8).
Lämpötilamuutokselle tehdään oma kuormitustapaus tyyppiä “temperature”. Laatalle lämpötilä asetetaan kohdasta LOAD DEFINITION >
SURFACE > THERMAL LOAD 3P. Jos kohtaan GRADIENT syöteään positiivinen arvo, Robot asettaa lämpötilaeron laatan pintojen välille. Lämpimämpi puoli tulee Z-akselin positiiviseen suuntaa. Jos asetetaan negatiivinen arvo niin lämpimämpi puoli on Z-akselin negatiivisessa suunnassa.
Laatan paikallinen koordinaatisto saadaan näkyviin DISPLAY -ikkunasta tai
pikapainikkeesta ruudun vasemmassa alareunassa
. Koordinaatiston
suuntaa voi vaihtaa kohdassa GEOMETRY > PROPERTIES > LOCAL PANEL
DIRECTION.
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6.7.3 Ajoneuvokuormat
Robotissa voidaan tehdä liikkuvia kuormia, esimerkiksi haarukkatrukeille
(kuva 21).

Kuva 21. Liikkuvat kuormat.
Uusi ajoneuvo määritetään painikkeesta NEW. Kuormatyypiksi valitaan
tasainen kuorma eli LOAD TYPE > SURFACE LOAD. Arvo “P” on kuorma yhdelle renkaalle (kN/m²). Kuorma syötetään positiivisena koska kuvassa oikean puoleisessa ikkunassa on määritetty kuorman suunnaksi “-1” Z-akselin suuntaan kohdassa LOAD DIRECTION. Arvo “X” on renkaiden keskipisteen etäisyys Y-akselista ja arvo “S” on renkaiden keskipisteiden etäisyys
toisistaan. DX ja DY ovat kuormituspinta-alan sivumitat.
Syötetään kuvassa oikean puoleiseen ikkunaan kuormitustapauksen nimi
ja numero kohtaan CASE. Reitti, jota ajoneuvo kulkee valitaan kohtaan
ROUTE. Reitti voidaan piirtää painikkeesta DEFINE. STEP -kohdassa määritetään miten tiheästi Robot luo laskentapisteitä reitin varrelle. Pitkä reitti,
jossa on tiheästi kuormien laskentapisteitä voi hidastaa laskentaa.
Lopuksi painetaan APPLY.
6.7.4 Kuormitusyhdistelyt
Seuraavaksi tehdään eurokoodien mukaiset kuormitusyhdistelyt. Robotilla nämä voidaan tehdä automaattisesti, jos ei suoriteta epälineaarista
laskentaa. Valikosta LOADS valitaan kohta AUTOMATIC COMBINATIONS.
Jos täytyy suorittaa epälineaarinen laskenta tehdään manuaaliset kuormitusyhdistelyt.
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Valitaan käytettävä seuraamusluokka ja kohta FULL AUTOMATIC
COMBINATIONS (kuva 22). Voidaan myös valita kohdan SIMPLIFIED
AUTOMATIC COMBINATIONS, mikä luo kuormitustapaukset vain yhdistelyistä, joista tulee suurimmat kuormat. MANUAL COMBINATIONSGENERATE antaa listan mahdollisista kuormitusyhdistelyistä ja niistä voidaan valita kaikki tai halutessaan vain osa. Seuraamusluokka maanvaraisille laatoille on yleensä CC2. Seuraavaksi painetaan MORE.

Kuva 22. Automaattinen kuormitusyhdistely.
Aikaisemmin tehtyjä kuormitusyhdistelyjä voi poistaa valitsemalla NONE /
DELETE ja klikkaamalla OK.
Seuraavaksi valitaan, mitkä kuormitusyhdistelyt halutaan tehdä (kuva 23).
 ULS = Murtorajatila
 SLS = Käyttörajatila
 ACC = Onnettomuusrajatila
 FIRE = Palomitoitus
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Kuva 23. Kuormitusyhdistelyt.
CASES -välilehdessä valitaan mitkä kuormat ovat mukana kuormitusyhdistelyssä. Automaattisesti kaikki kuormat ovat mukana.
GROUPS -välilehdessä luodaan kuormitustapauksista ryhmiä. Esimerkiksi
eri kuormatyypeistä omat ryhmänsä ja RELATIONS -välilehdessä näiden
ryhmien välille luodaan suhteita. Voidaan esimerkiksi määrittää, että jos
jokin kuorma on laskennassa, niin toinen ei ole, tai että kaksi eri kuormaa
vaikuttavat aina samanaikaisesti.
Kun asetukset on tehty, painetaan GENERATE. Robot luo kuormitustapaukset kuormitusyhdistelmistä (USL, SLS, ACC ja FIRE). Kuormitusyhdistelyjen ns. paketit löytyvät nyt CASES -alasvetovalikosta. Niin sanottujen
pakettien perässä ei ole “+” tai “-“ -merkkiä. Tapaukset, jotka on merkattu “+” ja “-“ -merkein (ULS+, ULS-, SLS+, SLS-) ovat sitä varten, että
nähdään millä kuormitusyhdistelmällä saadaan suurin tai pienin kuormitus.
Kuormitusyhdistelyjä pääsee tutkimaan tarkemmin painamalla hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla TABLES > COMBINATIONS.
6.8

Raudoituksen parametrit
Kun laatta ja kuormat on määritelty, asetetaan raudoituksen perusasetukset. Tämä tapahtuu näytön oikeasta reunasta painikkeesta PLATE AND
SHELL REINFORCEMENT TYPE

(kuva 24).
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Kuva 24. Raudoituksen asetukset.
Luodaan uusi raudoitustyyppi ja muutetaan asetukset oikeanlaisiksi.
GENERAL -välilehdellä (Kuva 25) annetaan raudoitustyypille nimi ja valitaan laskentatavaksi BENDING + COMPRESSION/TENSION, joka on ainut
varmasti oikea vaihtoehto, sillä se ottaa kaikki laatan kuormitustyypit
huomioon – taivutuksen, puristuksen ja vedon. Pääraudoitteen suunta
voi olla automaattinen tai haluttaessa voidaan määrittää se itse. Suunta
määräytyy paikallisen koordinaatiston mukaan, minkä saa näkyviin vasemmasta alareunasta tai DISPLAY -ikkunasta, jonka saa auki esimerkiksi
hiiren oikeasta painikkeesta.
MATERIALS -välilehdessä (Kuva 26) voidaan määrittää betonin ominaisuudet käsin, mutta on hyvä valita kohta AS IN STRUCTURE MODEL, koska ne
on jo kerran määritetty. MATERIALS -välilehdessä valitaan myös käytettävä raudoitusmateriaali.
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Kuva 25. Raudoitustyypin nimi, laskennan tyyppi ja pääterästen suunta.

Kuva 26. Materiaalien ominaisuudet.
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SLS PARAMETERS -välilehdessä (Kuva 27) valitaan laskettavaksi halkeilu ja
taipumat. REINFRORCEMENT ADJUST -kohdan voi ottaa pois käytöstä,
muuten Robot säätää automaattisesti raudoitusmääriä ja saattaisi jäädä
epäselväksi mikä on laatan raudoituksen mitoittava tekijä.

Kuva 27. Käyttörajatilamitoituksen asetukset.
Seuraavaksi valitaan sallittu taipuma, ympäristörasitusluokka ja sallittu
halkeamaleveys. Sallittu halkeamaleveys määräytyy laatan halkeiluluokan
perusteella.
REINFORCEMENT -välilehdessä (Kuva 28) valitaan alustavasti raudoitteen
halkaisijat ylä- ja alapinnassa ja määritetään raudoitteen suojaetäisyys.
Minimiraudoitus -kohtaan on hyvä tässä vaiheessa valita kohta NONE,
koska kuormien ollessa pieniä laatan dimensioiden määrittämä minimiraudoitus voi olla suurempi kuin kuormien vaatima raudoitus, mikä saattaa hankaloittaa raudoitteen todellisen tarvittavan määrän havainnollistamista. Tarvittava minimiraudoituksen täyttyminen tulee kuitenkin muistaa tarkistaa raudoituksia määritettäessä.
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Kuva 28. Raudoituksen asetukset.
Kun asetukset on tehty, lisätään uusi raudoitetyyppi listaan painikkeesta
ADD. Valitaan tehty raudoitetyyppi ja asetetaan se valitsemalla laatta ja
painamalla APPLY. NOTE tulostaa raportin laskennan asetuksista.
6.9

Elementtiverkon luonti
Elementoinnin asetukset määritellään kohdasta ANALYSIS > MESHING >
MESHING OPTIONS (kuvat 29 ja 30). Coonsin menetelmä soveltuu kolmiulotteisten kappaleiden elementointiin. Coonsin yksittäinen elementti on
kolmiulotteinen.
Delaunayn menetelmä sopii vain kaksiulotteisten pintojen elementointiin. Delaunayn menetelmällä tehty elementtiverkko koostuu kolmi- tai
nelisivuisista laattaelementeistä, joille on määritetty paksuus. Delaunayn
menetelmän lisäksi voidaan valita käyttöön myös Kang -menetelmä, mikä
mahdollistaa EMITTERS -työkalun käytön, millä voidaan pienentää elementtien kokoa esimerkiksi nurkkakohdissa. EMITTER tekee valitun pisteen ympärille ympyrän muodossa suurenevan elementtiverkoston. Laatoille valitaan Delaunayn menetelmä ja tarvittaessa hyödynnetään Kangmenetelmää.
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Kuva 29. Elementoinnin asetukset.

Kuva 30. Elementoinnin lisäasetukset.
Elementtien kooksi voidaan määrittää yksinkertaisissa laatoissa esimerkiksi 0,5 m. Mitä pienempi elementoinnin koko on, sitä useammassa kohdassa Robot tekee laskennan ja tuloksien esitys on siten tarkempaa.
Mutta tiheän elementtiverkoston laskenta saattaa kestää myös pidempään isoissa malleissa. Lisäksi esimerkiksi aukkojen nurkka-alueilla on
hyvä pienentää elementoinnin kokoa käyttämällä työkalua EMITTERS.
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Elementoinnin saa näkyviin DISPLAY -valikosta tai vasemmasta alanurkasta löytyvästä pikapainikkeesta
. Jos laatta on mallinnettu osissa on
varmistettava, että elementoinnin solmukohdat kohtaavat. Robot antaa
tästä myös virheilmoituksen laskennan yhteydessä. Elementointia pääsee
muokkaamaan ruudun yläreunasta aukeavasta valikosta (kuva 31).

Kuva 31. Elementoinnin työkalut.
6.10 Laskenta
Kun rakennemalli on tässä vaiheessa on hyvä suorittaa laskenta painikkeesta
. Laskennan jälkeen Robot ilmoittaa mahdollisista virheistä. Ne
tulee korjata ennen jatkamista. Maanvaraista laattaa mitoittaessa saadaan ilmoitus ”No supports”, koska varsinaisia tukia ei ole määritetty.
Tämä voidaan jättää huomiotta.
Kun laskenta on suoritettu, voidaan asettaa näkyviin esimerkiksi laatan
taipumat. Taipuma on hyvä esittää värikarttana laatan pinnassa. Avataan
valikko RESULTS ja valitaan kohta MAPS. Aukeaa ikkuna, jossa voidaan
valita esitettävät tulokset. Skaalaukseen kannattaa valita kohta 256
COLORS. Värikarttaa ei kannata jättää näkyviin kun jatketaan työtä, sillä
se saattaa hidastaa ohjelmiston toimintaa tai haitata jonkin muun reaktion esitystä. Normaaliin näkymään pääsee palaamaan ruudun oikeassa
alareunassa olevasta painikkeesta
.
Suositeltavaa on tässä vaiheessa tarkistaa, että miten laatta taipuu ja
minkälainen kuorma välittyy maaperään. Laatan muodonmuutokset saadaan näkyviin painikkeesta
ruudun oikeassa alareunasta tai valikosta
RESULTS > DIAGRAMS FOR BARS > DEFORMATION (kuva 32).
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Kuva 32. Taipuman esitys.
Maaperän kuormat saadaan näkyviin kohdasta RESULTS > MAPS > SOIL
REACTIONS - K (kuva 33). Robot tekee graafisen esityksen valitusta kuormitustapauksesta (Cases-valikko).

Kuva 33. Maan tukireaktio.
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6.11 Vaadittu raudoitus
Seuraava vaihe on määrittää vaadittu raudoitus valikosta DESIGN >
REQUIRED REINFORCEMENT OF RC SLABS/WALLS (Kuva 34). Sama löytyy
työskentelytilan avausvalikosta kohdasta RC DESIGN. Työskentelytilavalikosta päästään myös palaamaan takaisin alkuun (STRUCTURE MODEL >
GEOMETRY).

Kuva 34. Tarvittava raudoitus.
Tarvittavan raudoitteen laskenta suoritetaan näytön vasempaan alareunaan auenneessa ikkunassa (kuva 35). Syötetään kuormitusyhdistelmien
tapauksen numerot kohtaan ULS ja SLS. Vasemmasta alareunasta valitaan
kohdat GLOBALLY AVERAGED DESIGN FORCES ja REDUCTION OF FORCES.
Momenttien ja jännityksien arvot voivat olla huomattavasti suuremmat
jatkuvan tuen alku- ja loppupäässä. Tätä ne eivät todellisuudessa ole
(help.autodesk). REDUCTION OF FORCES pyöristää solmupisteiden reaktiot tuella viereisten elementtien kesken. Näin vältytään turhilta epärealistisilta momenttihuipuilta. Tukien läheisyydessä olisi hyvä olla tiheämpi
elementointi, jotta momentin pienennys ei olisi liian suuri. GLOBALLY
AVERAGED DESIGN FORCES jakaa kuormia elementtien kesken, jotka jakavat solmukohdan. Eli jos yhtenäinen laatta on piirretty osissa, Robot
pyöristää laattojen yhteisen solmukohdan kuormia molemmissa laatoissa.
METHOD -kohdassa määritetään laskentamenetelmä. Vaihtoehtoja ovat
ANALYTICAL, EQUIVALENT MOMENT METHOD (WOOD & ARMER) sekä
WOOD & ARMER -menetelmästä yksinkertaistettu EQUIVALENT
MOMENT METHOD (NEN).




ANALYTICAL -menetelmä on näistä kaikkein tarkin, mutta myös hitain.
o Tämä on ainut vaihtoehto, jos mallinnetaan solidia kolmiulotteista kappaletta (Tämän työn maanvarainen laatta on
pelkkä pinta, jonka materiaaliominaisuuksissa sille on määritetty paksuus, eli se ei ole solidi).
NEN -menetelmä on kaikkein nopein, mutta myös epätarkin.
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WOOD & ARMER -menetelmä on hyvä kompromissi näiden väliltä.
o Soveltuu yksinkertaisesti taivutettujen, vedettyjen tai puristettujen objektien mitoitukseen.

Kuitenkin näiden laskelmamenetelmien välillä on havaittu vain noin 5 %
ero raudoituksen määrässä. Epätarkin menetelmä laskee suurimman raudoituksen. Täytyy silti muistaa, että monimuotoisissa ja suuresti kuormitetuilla teräsbetoni-objekteilla ANALYTICAL on ainut vaihtoehto. Sillä yksinkertaistetummat menetelmät eivät ota kokonaan sisäisiä jännityksiä
huomioon vaan ylikompensoivat ne pitkittäiskuormilla.
Laskentamenetelmäksi laatoille voidaan valita WOOD & ARMER.

Kuva 35. Raudoituksen laskenta.
Jos käytetään manuaalisia kuormitusyhdistelyjä, saattaa laskennan jälkeen tulla ilmoitus "Required types are not ascribed to SLS combinations.
Calculations may be incorrect". Tämän korjaantuu luomalla manuaalinen
yhdistely SLS:QPR (quasipermanent) ja asettamalla se tarvittavan raudoituksen laskentaan. Automaattisen kuormitusyhdistelyn kanssa ei tätä ongelmaa ole.
Kun laskenta on suoritettu, voidaan tarkastella tarvittavaa raudoitusmäärää REINFORCEMENTS -ikkunasta (kuva 36 oikealla). Valitaan esitettävän
raudoitteen laatan ylä- tai alapinnasta X- tai Y-suuntaan. Skaalauksena on
hyvä käyttää 256 COLORS. Tässä paneelissa saat myös näkyviin halkeamaleveydet ja siirtymät SLS -välilehdessä.
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Kuva 36. Tarvittavan raudoituksen laskenta.
Mikäli laatassa halutaan käyttää vain yhdenlaista raudoitusta, voidaan
raudoitukseksi valita tästä laskelmasta saatu suurin raudoitusmäärä koko
laatalle. Tulokset saat taulukkomuodossa ruudun oikeassa reunassa olevasta painikkeesta FE RESULTS – TABLE. Taulukossa esitettäviä asioita voidaan lisätä ja poistaa hiiren oikeasta painikkeesta kohdasta TABLE
COLUMNS. Graafisen esityksen raudoitusmäärästä saa REINFORCEMENTS
-ikkunasta ja ruudunkaappaus saadaan painikkeesta
. Työn aikana otetut ruudunkaappaukset löytyvät tulosteista (PRINTOUT COMPOSITIONS).
Jos tämä tietomäärä riittää niin seuraava vaihe ei ole välttämätön.
6.12 Annettu raudoitus
Seuraavaksi määrätään haluttu raudoitus laatalle valitsemalla kohta SLAB
- PROVIDED REINFORCEMENT työskentelytilan valikosta (kuva 37). Laatan
tulee olla valittuna ennen kuin vaihdetaan työtilaa. Avataan OBJECT
INSPECTOR painikkeesta

ja valitaan laatta.
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Kuva 37. Määritetty raudoitus.
Aukeaa uusi työskentelynäkymä (kuva 38).

Kuva 38. Provided reinforcement.
Ensin määritetään raudoituksen asetukset ruudun oikeasta reunasta
tai kohdasta ANALYSIS > REINFORCEMENT PATTERN. Auenneeseen
ikkunaan syötetään halutut oletusasetukset (kuva 39).
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Kuva 39. Raudoituksen perusasetukset.
Vaihtoehtona on antaa Robotin luoda raudoitealueet. Laatta jaetaan ruutuihin kohdassa GRID PARAMETERS (kuva 40). Robot asettaa tämän ruudun raudoitteeksi suurimman vaaditun rautamäärän alueen sisällä. Tämä
on hyvä menetelmä, kunhan laatta jaetaan järkevän kokoisiin ruutuihin,
niin että raudoitus on taloudellisesti ja työteknisesti järkevä. Tämä täytyy
tehdä ylä- ja alapintaan, sekä X- ja Y-suuntaan erikseen.

Kuva 40. Grid parameters.
Kun raudoitusalueet on määritetty, suoritetaan laskenta painikkeesta
Raudoituksen voi myös syöttää (kuva 41) täysin manuaalisesti välilehdessä BENDING valitsemalla kohta MANUAL. Myös automaattisesti
luotuja raudoituksia voidaan muokata manuaalisesti.

.
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Kuva 41. Raudoitusten määritys.
Automaattisen laskennan jälkeen Robot antaa useampia raudoitusvaihtoehtoja kohdassa LIST OF POSSIBLE SOLUTIONS. Taulukossa oleva arvo on
kyseisen ratkaisun teräsmäärän paino.
Jos raudoitus on halutun lainen, suoritetaan VERIFICATION painikkeesta
(kuva 42). Laskentamenetelmään voidaan asettaa EQUIVALENT
STIFFNESS (ELASTIC). Jos taipumaraja ylittyy voidaan suorittaa tarkempi
laskelma WITH STIFFNESS UPDATE (FEM).

Kuva 42. Verification
Tämän jälkeen voidaan tarkastella reaktioita määritetyllä raudoituksella
(kuva 43).
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Kuva 43. Taipuman graafinen esitys.
6.13 Tulokset ja piirustukset
Seuraavaksi työtilavalikosta valitaan SLAB - REINFORCEMENT (kuva 44).

Kuva 44. Raudoitus.
Auenneessa työskentelynäkymässä on esitettynä raudoitus graafisesti,
sekä taulukkomuodossa. Raudoitusta voidaan taulukossa vielä muokata
tarvittaessa.
Suoritetaan ensin laskenta ja valitaan kohdat GENERATE DRAWINGS FOR
CALCULATED ELEMENTS ja KEEP EXISTING REINFORCEMENT (kuva 45).
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Nyt Robot luo piirustukset laatasta, jotka voidaan tulostaa valitsemalla
FILE > PRINT. Mitoituksen yhteenveto saadaan painikkeesta
CALCULATION NOTE, kuvassa 45 oikealla: “laskennan raportti”.

Kuva 45. Raudoituksen raportointi.

7
7.1

TULOSTEN TARKASTAMINEN JA VERTAILU
Käsin laskenta
Käsin tehdyt laskelmat tehtiin Suomen Betoniyhdistyksen julkaisun - Betonilattiat 2014 - mukaan. Laatalle lasketaan murtorajatilassa laatan kestävyys ja käyttörajatilassa painuma ja halkeamaleveydet.
Laatalle määritetään kantavuusmoduuli E, joka kuvaa kerroksellisen maan
muodonmuutosominaisuutta. Kantavuusmoduuli kuvaa siis maan
tiiveyttä ja siirtymäominaisuuksia. Mitä suurempi kantavuusmoduuli, sitä
kantavampi ja tiiviimpi maapohja on. (Suomen Betoniyhdistys Ry 2014)
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Kantavuusmoduulin laskeminen perustuu Boussinesqin laskentamalliin,
joka yksinkertaistetussa muodossa on
𝐸 = 1,5 ∗

𝑝∗𝑎
𝑠

(4)

Missä
 E on kantavuusmoduuli [MPa]
 p on jännitys kosketuspinnassa = P/(π*a2), [Pa]
 P on maksimikuormitus, [N]
 a on kuormituslevyn säde, [m]
 s on mitattu maksimitaipuma, [mm].
Myös Robot käyttää Boussinesqin laskentamallia.
Kantavuusmoduulin määritys on hankalaa, koska tarkka kantavuusmoduuli tulisi mitata pohjatutkimusten yhteydessä kantavuuskokeella. Tällaisia koetuloksia ei usein ole saatavilla, joten voidaan käyttää taulukkoarvoja.
Seuraavaksi lasketaan alustaluku k kerrokselliselle maapohjalle kaavalla 3.
𝑘 = ℎ1

1

ℎ
ℎ
1
+ 2 …+ 𝑖 +
𝐸1 𝐸2
𝐸𝑖 𝑘𝑚

(3 s.11)

Alustaluku k kuvaa laatan alustaa tiheästi sijoitettuina kimmoisina jousina. Winklerin mallissa otaksutaan että alustapaine on suoraan verrannollinen taipumaan.
p = k*y




(5)

p on pohjapaine
k on alustaluku
y on taipuma

Alustalukumenetelmällä voidaan ratkaista pistemäisten kuormitusten aiheuttamat laatan voimasuureet, pohjapaine sekä laatan taipuma. Pistekuormien aiheuttamat taivutusmomentit, taipuma ja pohjapaine on laskettu Westergaardin laskentakaavoja noudattaen. (Betonilattiat 2014
s.65)
7.2

Robotin tulosten vertailu käsinlaskentaan
Westergaardin kaavat ovat pistekuorman sijainnista riippuvaisia (kuva
46). Robotilla laskettiin reaktiot samoista kohdista.
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Kuva 46. Pistekuormien sijainnit






Tapaus 1: Pistekuorma laatan keskellä
Tapaus 2: Pistekuorma sauman päällä
Tapaus 3: Pistekuorma laatan reunalla
Tapaus 4: Pistekuorma saumojen nurkassa
Tapaus 5: Pistekuorma laatan nurkassa.

Pohjapaineet ovat Robotissa ja käsinlaskien hyvin lähellä toisiaan (taulukko 1). Robotissa odotettavasti hieman pienempi tulos, koska käsinlaskemalla Westergaardin kaavoilla saadaan varmemmalla puolella oleva likiarvo.
Taulukko 1. Pohjapaine kuormitustapauksittain

1.
2.
3.
4.
5.

Pohjapaine [kN/m²]
Robot
käsin
ero
22,47
26,72
15,91 %
37,57
40,08
6,26 %
71,96
80,16
10,23 %
51,33
53,44
3,95 %
192,89 213,75
9,76 %

Laattaan kohdistuvat momentit Robotilla laskettuna vastaavat käsin laskettuja (taulukko 2).
Taulukko 2. Momenttien maksimi ja minimi -arvot.

1.
2.
3.
4.
5.

Momentit [kN/m²]
Robot
Käsinlaskenta
Ero
MAX
MIN
MAX
MIN MAX
MIN
23,75
-1,91
22,38
-2,55
5,75 % 25,10 %
24,09
-5,46
25,77
-4,21
-6,96 % 22,94 %
42,71
-9,64
42,01
-8,42
1,63 % 12,71 %
3,1
-7,04 ei kaavaa -10,55
33,25 %
8,15
-24,3 ei kaavaa -27,91
12,93 %
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Taipuman suuruuksissa marginaalisia eroja. Robotilla päästää hieman pienempiin arvoihin (taulukko 3).
Taulukko 3. Taipuma

1.
2.
3.
4.
5.

Taipuma [mm]
Robot
käsin
-0,3
-0,36
-0,5
-0,58
-0,9
-1
-0,7
-0,72
-2,6
-2,87

ero
16,67 %
13,79 %
10,00 %
2,78 %
9,41 %

Tarvittavan raudoituksen määrässä on todella suurta vaihtelua Robotin ja
käsinlaskennan välillä (taulukko 4).
Taulukko 4. Tarvittava raudoitus.

1.
2.
3.
4.
5.

Tarvittava raudoitus [mm²/m]
Robot
Käsin
YP
AP
YP
AP
52,0
436,0
112,0
453,0
124,0
442,5
105,0
526,0
215,0
822,8
169,0
891,0
184,7
116,6
209,0 Ei kaavaa
663,0
459,0
571,0 Ei kaavaa

Ero
YP
53,57 %
15,35 %
21,40 %
11,62 %
13,87 %

AP
3,75 %
15,87 %
7,65 %

Robotin laskennassa on tässä kohtaa selkeästi epävarmuutta, mikä johtuu
siitä, että Robot ei laske kuivumiskutistuman aiheuttaman kitkavoiman
vaikutusta laatalle. Tätä puutetta voidaan korvata lisäämällä laatalle lämpötilaerot ylä- ja alapinnan välille (Lämpötilaeron asettaminen kappaleessa 6.7.1.2).
Kun laatalle lisätää muutaman asteen lämpötilaero positiivisena ja negatiivisena, käsinlaskennan ja Robotin tulosten erot pienenevät (taulukko
5). Lämpötilaeron sopiva arvo tulisi testata vertaamalla käsinlaskennalla
saatuun teräsmäärään.
Taulukko 5. Tarvittava raudoitus (lämpötilaero)

1.
2.
3.
4.
5.

Tarvittava raudoitus [mm²/m] (lämpötilaero)
Robot
Käsin
Ero
YP
AP
YP
AP
YP
AP
85,7
481,5
112,0
453,0
23,51 % -6,29 %
134,8
479,0
105,0
526,0
22,12 % 8,94 %
238,3
863,3
196,0
891,0
17,76 % 3,11 %
187,3
110,1
209,0 Ei kaavaa 10,37 %
669,3
402,1
754,0 Ei kaavaa 11,24 %
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7.3

Yhteenveto
Robotilla tehtiin laskelmat pistekuormien samoilla sijainneilla kuin käsinlaskennassa. Saadut tulokset ovat vertailukelpoisia käsinlaskentaan ja
eroavaisuudet ovat marginaalisia.
Ainut merkittävä puutos Robotissa on kuivumiskutistuman aiheuttaman
kitkavoiman puuttuminen. Kaikki reaktiot olivat kuitenkin samaa suuruusluokkaa.

8

POHDINTA
Tämän ohjeen hyödyntäminen on jokaisen suunnittelijan omalla vastuulla
ja vaatii betonilaatan mitoituksen riittävää tuntemusta. Lisäksi suosittelen
ensimmäisillä kerroilla myös tarkistamaan tulokset jollakin muulla menetelmällä.
Robotilla tehty maanvaraisen laatan mitoitus hankalimmissa tapauksissa
on nopeampaa kuin käsin laskien. Mallikohteen tapauksessa, kun hyllyn
jalkoja on pitkä rivi ja kuorma yhdelle jalalle on todella suuri, Robotilla on
helppo ottaa niiden yhteisvaikutus huomioon. Maanvaraisen laatan mitoitukseen on monia ohjelmia ja käsin laskentaan hyviä ohjeita. Käsin laskennan helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi käytetään kuitenkin usein yksinkertaistettuja menetelmiä, joilla päästään varmalle puolelle mitoituksessa. Robot -ohjelmistolla päästään tarkempiin tuloksiin, mikä on tärkeää etenkin suurissa ja vaikeissa kohteissa.
Kuitenkin Robotilla maanvaraisen laatan mitoituksessa on vielä puutteita.
Robot ei ota huomioon laatan kuivumiskutistuman aiheuttamia voimia.
Kuivumiskutistuman aiheuttama kitkavoima on merkittävä, joten se täytyy ottaa huomioon muilla keinoin ja tarkastaa tulokset vertaamalla vastaavaan laskelmaan eri sovelluksella tai käsin laskettuna. Lisäksi yläpinnan halkeamista tapahtuu vain tukien läheisyydessä. Jos ei ole muita tukia kuin maaperälle määritetty jousivakio Kz, ei yläpinnan halkeamaleveyksiä saada.
Loppujen lopuksi minulle tämä opinnäytetyö oli hyvä alku uuden ohjelmiston opiskelussa. Robotin käytössä on paljon vielä opittavaa, mutta
olen todennut sen olevan todella hyvä ja monipuolinen työkalu jokaiselle
rakennesuunnittelijalle.
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