
NEGATIIVINEN VAIPPAHANKAUS (PO-2016 MUKAILLEN)

1. Mikä on negatiivinen vaippahankaus ja mikä sen aiheuttaa
2. Vaippavastus savessa: Suljettu leikkauslujuus maan ja paalun välillä (adheesio)
3. Vaippavastus kitkamaassa: Pystysuora kitka maan ja paalun välillä
4. Painumaraja 5mm
5. Paaluryhmään kohdistuva negatiivinen vaippahankaus
6. Osavarmuus ominaisarvoon
7. Vaippahankauksen huomioiminen kuormitusyhdistelyissä
8. Vaippahankauksen vähentäminen PDA mittaustuloksesta
9. Maan painuma ja vinot paalut
10. Negatiivisen vaippahankauksen laskentaperiaate sanallisesti
11. Laskentaesimerkki

• Painumalaskenta ja 5mm rajan määritys
• Negatiivisen vaippahankauksen laskenta
• Suunnitteluarvon määritys

12. Kysymyksiä / kommentteja?
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NEGATIIVINEN VAIPPAHANKAUS

Voi johtua esim.

• Alueella tehtävästä täytöstä

• Pohjaveden alenemasta

Kun savi kokoonpuristuu ja painuu, se vetää paalua alaspäin.

Englanniksi negatiivinen vaippahankaus on negative friction
tai negative down-drag.

Jos kokoonpuristuvan saven päällä on kitkamaita, tulee myös
kitkasta aiheutuva vaippahankaus huomioida.

Maan pitkäaikaisesta painumasta ja vaippahankauksesta aiheutuva lisäkuorma paalulle.



VAIPPAVASTUS SAVESSA (ADHEESIO)

Yksinkertaistetusti adheesiosta:
Saven suljetun tilan koheesio (cu) = saven
sisäinen lujuus.
Adheesio = saven ja paalun vaipan välinen
kahden materiaalin välinen lujuus.
Adheesion suuruus on enintään koheesio,
yleensä jokin osuus koheesiosta.

tua = a· cu

Adheesiokerroin a esim. RIL 254-1-2016 PO-2016 sivu 68.

RIL 254-1-2016 PO-2016 sivu 68 kuva 4.5.

ܳ௦ =p ΔL α ܿ௨
Qs = kuorman arvo [kN]
p = paalun ympärysmitta [m]
ΔL = paalun osan pituus, jolle arvo lasketaan [m]
α = adheesiokerroin [-]
ܿ௨ = saven suljettu leikkauslujuus [kPa]



VAIPPAVASTUS KITKAMAASSA (PYSTYSUORA KITKA)

RIL 254-1-2016 PO-2016 sivu 68 kuva 4.5.

Vaippavastukseen(kitkaan) vaikuttaa:
• Tehokas vaakajännitys
• Paalun vaipan ja maan välinen

kitkakerroin
• Paalun vaipan pinta-ala

Yksinkertaistetusti vaippakitkan laskennasta.

Qs = kuorman arvo [kN]
p = paalun ympärysmitta [m]
ΔL = paalun osan pituus, jolle arvo lasketaan [m]
f = kitkan arvo [kPa]
K = vaakasuoran ja pystysuoran jännityksen suhde [-]
σ´ v = tehokas pystyjännitys laskentasyvyydellä [kPa]
tan(δ) = maan ja paalun välinen kitkakerroin [-]



PAINUMARAJA 5MM

PO-2016 kappale 4.2.2.2

Yleensä tiiviiseen kitkamaahan tai kallioon asennettujen paalujen alaosan
lisäpainuma on rakentamisen jälkeen pieni, joten oletetaan ettei paalun
painumaa tarvitse erikseen laskea. Tämä yksinkertaistus johtaa varmalla
puolella olevaan negatiivisen vaippahankauksen arvoon.



NEGATIIVINEN VAIPPAHANKAUS PAALURYHMÄÄN

Yksinkertaistetusti voidaan laskea yksittäiseen paaluun
kohdistuva negatiivisen vaippahankauksen aiheuttama voima
ja koko paaluryhmään kohdistuva negatiivinen vaippahankaus on näiden
yksittäisten voimien summa.

(PO-2016 kappale 4.2.2.2).



NEGATIIVISEN VAIPPAHANKAUKSEN
SUUNNITTELUARVON MÄÄRITYS

”Negatiivisen vaippahankauksen kuormien mitoitusarvoja laskettaessa käytetään
pysyvän kuorman osavarmuuksia” (PO-2016 kappale 4.2.2.2).
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NEGATIIVISEN VAIPPAHANKAUKSEN HUOMIOIMINEN
KUORMITUSYHDISTELYISSÄ

Negatiivista vaippahankausta ei tarvitse huomioida kuormitusyhdistelyissä samanaikaisesti lyhytaikaisen
kuorman kanssa, jonka arvo on suurempi kuin negatiivinen vaippahankaus.(PO-2016 kappale 4.2.2.2)

Ajatuksena tässä ohjeessa on, että lyhytaikaisen kuorman aikana paalu painuu ja kokoonpuristuu
hetkellisesti enemmän tai saman verran kuin ympäröivä maa ehtii painua.



VAIPPAHANKAUKSEN VÄHENTÄMINEN
PDA MITTAUSTULOKSISTA

Onnistuu ainoastaan, jos tehdään
signaalin sovitus (CAPWAP).



NEGATIIVSEN VAIPPAHANKAUKSEN VÄHENTÄMINEN
• Painuman pienentäminen

• Pienempi täyttö

• Kevyempi täyttömateriaali

• Pohjaveden pinnan laskun pienentäminen

• Esikuormitus

• Vaippahankauksen pienentäminen

• Paalun varren bitumointi (oikean bitumin valinta ja käsittely asennuksen aikana tärkeää.)

• Erillisen suojaputken käyttö



PAINUMA JA VINOT PAALUT

Jos maan painumat ovat suuria, vinoihin paaluihin kohdistuu maan painumasta taivutusrasituksia,

jolloin paalujen taivutusrasituksien ja rakenteellisen kestävyyden tarkasteluista tulee haastavaa.



NEGATIIVISEN VAIPPAHANKAUKSEN LASKENTAPERIAATE

1. Suorita painumalaskenta, jolla määritetään maakerroksen paksuus joka painuu enemmän kuin

5mm verrattuna paaluun.

2. Laske vaippavastus tähän syvyyteen asti (adheesio + kitka)

3. Laske negatiivisen vaippahankauksen suunnitteluarvo



LASKENTAESIMERKKI



KYSYMYKSIÄ TAI KOMMENTTEJA?



ENNAKKOKYSYMYKSIÄ

Kysymys:

Ryömintätilallisissa/Kellarillisissa talokohteissa tulee tilanteita,

jolloin alapohjan alla ei tapahdu painumaa, mutta pihan täyttöjen takia pihalla

tapahtuu. Tulisiko tällöin negatiivinen vaippahankaus ottaa huomioon

esim. reunimmaisilla paaluilla kokonaan vai puolittain vaiko ollenkaan?

Jatkokysymys:

Tällöin pihat usein kuitenkin pohjanvahvistetaan (esim. stabilointi), jolloin pihan

painuma pienenee. Onko tällä vaikutusta vaippahankauksen suuruuteen

(mitoituskaavassahan mainitaan vain painuvan kerroksen paksuus)?



PAALUTETTU LAATTA

VIERUSTÄYTÖSTÄ TULEVA KUORMA

Painuma


