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WOORD VOORAF
In dezenota zijn de eerste resultaten verwerkt van een onderzoek,
datwerd uitgevoerd inhet kader van een Studieverlofregeling, zoals
dat gesteld is indeMemorie vanToelichting op debegroting van 1979
van hetMinisterie vanBuitenlandse Zaken.
Het onderzoekwerd begeleid vanuit deDrainage Contact Groep van
deLandinrichtingsdienst teUtrecht, insamenwerking met de afdeling
Bodemtechniek vanhet Instituut voor Cultuurtechniek enWaterhuishouding (I.C.W.)t;eWageningen.
De Studieverlofregeling ging inop 26 september 1982 en zal
eindigen op 11maart 1983.
Dekosten aan loon- inclusief premies aan sociale lasten-werden
gedurende genoemde periode doorhetMinisterie vanBuitenlandse Zaken
betaald. Deoverigekosten t.b.v.dit onderzoekkwamen ten lastevan
de Landinrichtingsdienst.
De standplaatswashet I.C.W. teWageningen, dathet verslag in
haar nota reeksheeft opgenomen.
Eenwoord van dankkomt toe aan ir.D.Boels (I.C.W.)voor zijn
bijdragen inde tot standkoming van dezenota.
In dezenota isaandacht geschonken aan deproblematiek vanhet
installerenvan geslotenhoofdafvoerleidingen ~tenbehoevevan drainage in instabiele gronden.
Deze 'loopzand' grondenworden vaak aangetroffen langs4a zomen van
rivier delta's, inde delta's zelf,op deovergangen van valleienmet
aangrenzende gebieden en in laag gelegenkustvlakten,waar veelal dunne
kleidekken vanwisselende dikte op strandwallen zijn afgezet.
Berekeningen tonen aan dat indenabije toekomst door de ontwikkelingslanden alleen al zo'n 500.000 tot 1.000.000 haper jaar aan
instabiele grondenvoor drainage aangeboden z a l worden.
Dezenunogmarginale gronden kunnen potentieel niet onaanzienlijk
bijdragen aandeverruiming van devoedselproductie.Voorwaarde isdat
dekosten vanhet draineren aanvaardbaar zijn* Ophetmoment isdit,
wegenshet ontbreken van een goede techniek,niet het geval.
Indien deNederlandse industriehierop eenpassend antwoord weet
te formuleren, komt het gebruikvan deze grondenbinnenhet gezichtsveld.
Bovendien mag danop een aanzienlijkeverruiming vanhet marktaandeel
gerekend worden.Bij eenmarktaandeel van zo'n 25% kandit neerkomen op
een extra jaaromzet indeze takvan dedrainage van ongeveer f 12,5miljoen.
De ontwikkeling vanmachines en technieken om 'loopzanden'te
draineren verdient daaromdevolle aandacht.

SAMENVATTING

Drainagedeskundigen,metnamedegenedieindeontwikkelingslanden
werkzaamzijn,wordenregelmatiggeconfronteerdmetdeproblemenvan
hetdrainerenvangrondenmet instabielelagenbinnendraindiepte;
dezogenaamde 'loopzandgronden'.
Uitervaringenblijkt,dathetpractischniethaalbaarisommet
detraditionelebetonbuis-metlengtesvan0,75- 1m-hoofdleidingen
voordrainageteconstruerendiehermetischgeslotenzijntegen
binnendringend zand.
Geleidelijkgaatmenertoeoverdebetonbuistevervangendoor
5m langeasbestbuizenof5mlangebuitenrioleringsbuizen,diemet
pvcmoffen-voorzienvanrubberafdichtingen-aanelkaargekoppeld
worden.
Deaanlegvandehoofdleidingengebeurtveelalmetbehulpvan
hydraulischegraafmachines.Voordat totontgravingvandeleidingsleufwordtovergegaan,wordtmomenteelindemeestvoorkomendegevallendegrondwaterstandmetbehulpvanhorizontalebronbemaling
verlaagd.
Dezemethodevanhet aanleggenvanleidingenistechnischbetrouwbaar,dochvraagtextrainvesteringenaan: eenbronbemalingsmachine,
pompenmetaandrijfeenheden,filterbuizen,afzuigbuizenenvraagt
extratoezicht.OnderNederlandseomstandighedenliggendekosten
tussen/ 10,-en/ 15,-permeteraangelegdefilterbuis.
Denoodzaakommeerinhetmateriaalvanhoofdleidingenteinvesterengeefttevensruimteomandereinstallatiemethodentoetepassen.
Definanciëleruimtekanyergrootwordendooreenmethodeteontwikkelen,waarbijontwateringvandeleidingsleufvoorafgaand aandeinstallatievanhoofdleidingenachterwegekanblijven«
Hetgebruikvandegroterediametersvooromhuldedrainageribbelbuisbiedt zelfsdemogelijkheidomeencontinuesleuflozeinstallatie
bijhogegrondwaterstanden toetepassen.Dezehoofdleidingenkunnen
daarnazelfdeleidingsleufontwateren,waarnamethet installeren
vandevooromhuldezuigleidingen-vanuitdedanontwaterdesleufkanwordenbegonnen.
Vermogensoverdracht viahetrupsstelaanhetmaaiveld isinveel

landbouwgebieden inde tropenmet een overwegend kleinschalig grondgebruik en eendicht net aan irrigatiekanalen eenbeperkende factor.
Een combinatie vanhet ontgraven van de stabielebovengrond met
behulp van eenketting, gevolgd door een sleufloze installatie van
devooromhulde geperforeerde pvc ribbelbuis inde instabiele ondergrond in éénwerkgang lijkt daaromop grond van dezeverkenning de
beste oplossing.
Als tweede oplossing is gedacht aan sleufloze installatie van de
hoofdleidingen indebodemvan een zobreed endiepmogelijk voorgegraven leidingsleuf.Het voorgraven van deze sleùfmet eenketting en
installeren vandehoofdleiding met eenwoelpoot gebeuren eveneens in
dezelfde werkgang.
Als derde oplossing isgenoemd het aanpassen van debronbemalingsmachinevoor het leggenvan hoofdleidingen.
Nader onderzoek dient zich terichten op:
- Het vloeigedrag van instabiele grond omwoelpoten
- Het effect vanbreedvoorgraven van een leidingsleuf op de trekkrachtbehoeftebij sleufloze installatie
-Met toe tepassen type graafketting inrelatie tot de teontgraven soort
grond.
Voor dit onderzoek iseen samenwerking denkbaar tussen devolgende
instanties:
Vanuit onderzoeksinstellingen:
T.H.Delft;T.H.Eindhoven; IWECO-TNO Delft; IMAG Wageningen,
Landinrichtingsdienst Utrecht enhet ICWWageningen.
Vanuit het bedrijfsleven:
-rMachinefabriekD.Barth enZN.B.V. te 's-Gravendeel
- Machinefabriek À.H.SteenbergenB.V. teKlaaswaal.
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1.INLEIDING

1.1.A a n b o d

v a n

i n s t a b i e l e

g r o n d e n

v o o r

d r a i n a g e
NOSENKO enZONN (1976)berekenden, dat er in 1975 zo'n 155miljoen
ha aan landbouwgronden in dewereld voorzienwas vanbuizendrainage.
DeFAO (1977)schat dat, terbestrijding vanwateroverlast enverzilting, in deperiode van 1975-1990,52miljoen hageïrrigeerde landbouwgronden inde ontwikkelingslanden gedraineerd moetworden.
In diezelfde periode - aldus FAO -moet tevens zo'n 26miljoen ha
niet geïrrigeerde landbouwgronden gedraineerd worden, of debestaande
drainagesystemen indeze gebiedenworden verbeterd.
Het totale aanbod van land dat inde ontwikkelingslanden indie
15jaar gedraineerd zoumoetenworden isdus eenkleine 80miljoen ha,
wat neerkomt op een gemiddeld aanbod van 6miljoenhaper jaar.
Hierbij dientwel teworden opgemerkt, dat het realiseren van deze
6 miljoenha per jaarvoor een zeer groot gedeelte afhankelijk isvan
hetbeschikbaar stellen van credieten aande ontwikkelingslanden.
Volgens KNOPS enDIERICKX (1979)zal een groot gedeelte van deze
grondenvallen in de groep 'moeilijk tedraineren';wat inhoudt dat
deze gronden vaak fijnzandig en/of siltig zijn, danwei een dispersieve
structuur hebben.Tot nu toewerd dit type gronden om redenen van
uitvoeringstechnische aard ontweken.
Door de zich accentuerende voedselproblematiek, zal - gezien de
ligging van deze instabiele gronden - een toenemend percentagevan uit
tevoeren drainagewerken indeze gebiedenmoetenworden gerealiseerd.
Het isdaarom zeer aannemelijk, dat 10-15%van de grond -dienu
door de ontwikkelingslanden jaarlijks voor drainage aangeboden zal
worden - instabiele lagenbinnen draindiepte zalhebben.Dit komt neer
op een aanbod van een 500.000 tot 1.000.000 haper jaar.
De totaleoppervlakte aan 'loopzand'gronden inEgyptewordt
geschat op zo'n 100.000ha.InPakistan ismen vanplan om grote gebiedenwaar 'loopzand'voorkomt -buiten het KhaipurProject - inde
nabije toekomst tegaan draineren. InLibië,Brazilië,Peru enwaar-

schijnlijkinvelehierniet vermelde landenkamptmenmethetprobleemvanhetinstallerenvandrainage-leidingenin'loopzand'.
1.2.V r a a g n a a r

d r a i n a g e m a t e r i e e l

Teneindedetoekomstigevraagnaardrainagematerieel-enhet
Nederlandsemarktaandeel-voordittype grondentebenaderen,zijn
devolgende aannamen gedaan:
••
-eenaanbodvaninstabiele grondenvan750.000ha/jaar
-eenmeervoudig samengesteld drainagesysteem (fig. 1),bestaandeuit:
A Zuigleidingen,opeenonderlinge afstandvan67,5m,meteen
gemiddelde lengtevan162,5m;ditkomt neerop

150m/ha

B Hoofdleidingen,waaronder begrepen:
-Verzamelleidingenmetdiametersvan150-200om(6en8")op
eenteinstallerendieptevan1,75-2,50m-mv.
Uithetbovenstaandeisafteleidendatditneerkomt
op
30m/ha
-Hoofdafvoerleidingenmetdiametersvan250-450mm(10— 18")
opeenteinstalleren dieptevan2,25-3,5 nrmv.Deaangehouden lengteis (SCHAIK,W. van,april 1981)
15m/ha
-Decapaciteit, alsmededeprijsvandeintezettenmachines
- inclusiefeenonderdelenpakket voor6jaar-isinonderstaand staatjevermeld.
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Type

Diameter van de

Draineermachine

buis inum

Capaciteit in

Prijs in

km/jaar

guldens

Zuigleidingenlegger

tot 100

250

400.000

Verzamel1. legger

150-200
250-450

175
125

500.000

Hoofdafvoerl. legger

600.000

Devraag naar drainagematerieel, alsmede demarktwaarde vanhet
materieel dat jaarlijks vervangen dient teworden is inhet volgende
staatje vermeld.
Rekening isgehoudenmet een technische levensduur van de
machines van 6jaar.

Type

teinstall.

Draineer-

leiding in

Capaciteit

Machine-park
vervanging per jaar
aantal
aantal marktwaarde
kt
in bedrijf
inƒ 10$-

machines

km/jaar

v/d mach.
in km/j.

Zuigl. legger

112.500

250

450

75

30

Verzamell.leggei

22.500

175

130

22

11

Hoofdafvoerl.
legger

11.250

125

90

15

9

totaal/ 50

De totale marktwaarde aanmaterieel isdusƒ50,-miljoen per jaar»
- stel eenNederlandsemarktaandeel op 25% dankomt ditneer op een
bedrag van / 12,5miljoen per jaar alleen aanextraomzet vandrainagematerieel dat in loopzand gebruikt kanworden.

2. INSTALLATIEVAN HOOFDLEIDINGEN IN INSTABIELE GRONDEN

2.1.T r a d i t i o n e l e

m e t h o d e n

2.1.1. Ontwatering van de leidingsleuf
Het installeren van stelsels vanhoofdleidingen in instabiele
gronden vraagt speciale technieken.Eer tot installatie kanworden
overgegaanwordt de leidingsleuf ontwaterd,waarbij - afhankelijk van
het toepassingsgebied -driemethoden kunnenworden toegepast:

Figuur2 Principevanverticale
Handv»nhotgrondwater

bronbemaling
(Terbeschikkinggesteld
doorLareffcoNederlandb.v.)

principe vertikale bronnering

Figuur3 Principevan

Figuur4 Bronbemalingsmachine

horizontalebronbemaling
horizontulfilterterlengtevan caSOtot100 m

pomp

principe horizontale bronbemaling

(Terbeschikkinggestelddoor
Lare^coNederlandb.v.)

(UitILRIpublication27)

a.Diepvoorgraven
Deleidingsleufwordt totongeveer 1mbenedendegrondwaterspiegelvoorgegravenenkrijgtenigedagendetijdomuitte
lekken.Hetdaarbijvrijkomendedrainagewaterwordt,viadesleuf»
naarlagergelegengedeelteninhetterreinafgevoerd.
Zodratotinstallatiewordtovergegaan»wordtdatgedeeltevan
desleufafgedamd,datopdiedaggeïnstalleerdkanworden.
Vrijkomend grondwaterwordtafgepomptenviadenietaangevulde
sleuf-ofdereedsgeïnstalleerdehoofdleiding-afgevoerd.Deze
methodewordtmomenteelineen-relatieflaaggelegen-oasein
Libiëtoegepast.Degrond isgrofzandigeneriseenredelijke
hellinginhetterreinaanwezig.
b.Verticalebronbemaling (fig.2)
Bijdezemethodewordenomde2-6meterafzuigbuizen,voorzien
vaneenfilter,verticaal,naastdeleidingsleuf indegrond
gespoten.Dezebronnenwordenviaeencentralebovengrondse
leiding aaneenpompgekoppeld.Naenigedagenvancontinuepompen
isdegrondwaterstand zovergedaald,dattotinstallatievande
hoofdleidingkanwordenovergegaan.Dezemethodewordtveeltoegepastbijhetaanleggenvanrioleringeninbebouwdekommen.
c.Horizontalebronbemaling (fig.3)
Bijdezemethodewordt-dooreenspecialebronbemalingsmachine
(fig.4) -eenvoorontwikkeldepvcribbeldrainagebuismeteen
lengtevanongeveer50mnaast enopeendieptevan 0,5 tot 1m
benedenhetniveauvandeteinstallerenhoofdleidingindegrond
gebracht.Eennietgeperforeerderibbelbuiswordthieropaangeslotenengekoppeld aaneenpomp,waarmeehetgrondwatertot
benedenhetniveauvandehoofdleidingwordt afgepompt.Deze
methodeisdemeesttoegepasteindedrainagevanvlakkelandbouwgebiedenmet instabielegrondenbinnendraindiepte.

2.1.2.Installatievanhoofdleidingen
Nadatdeleidingsleufvoldoendeontwaterd iskanmethetontgraven
begonnenworden;inderegelgebeurtditmetbehulpvanhydraulische

graafmachines.
Dehoofleidingen,dietotnutoeindittypegrondenwerdengeïnstalleerd,bestaanuitreeksenbetonbuizenmetdiameterstot50cm
ofsomsmeer.
Tervoorkomingvanhetverzandenvandezeleidingenishetvan
essentieelbelang,datindittypegronden devoegentussendeopeenvolgendebetonbuizendirectnahet leggenrondomzeerzorgvuldigaangesmeerd enopgezetworden.Iederenalatigheid indezehandelingstaat;
eenblijvend functionerenvanhetdrainagesysteemindeweg.

2.2.R e c e n t e

o n t w i k k e l i n g e n

Indepraktijkvandedrainage-voornamelijk indeontwikkelingslanden-bleek,datdetechnischgoeddoordachtemethodevanhorizontale-bronbemalingveelhakenenogenheeft.Hetnietgoedfunctioneren
vanpompen,bijvoorbeeld doorgebrekaandieselolie,ofhetuitvallen
vanstroom,indienelectrischaangedrevenpompengebruiktworden,heeft
direct gevolgenvoordegrondwaterstand.Alsgevolgdaarvankanhet
werkstilkomenteliggen,wat grotevertragingentotgevolgkanhebben.
Bovendienheeftditnadeligegevolgenvoordekwaliteitvanhetgeleverdewerk.
Ookkomthetnogaleensvoor,datondanksdezorgdieaanhetleggenvanbetonbuizenbesteed is,deleidingennakortetijdverzanden.
Hetherstellenvandedangeconstateerdegebrekeniseenschierhopelozetaak.
HetDrainageResearchInstituteinPakistan isertoeovergegaan
ominhethoofdstelsel inhaarDrainagePilotArea5meterlange
asbestbuizen (plusmoffenmetrubberringen)inplaatsvanbetonnen
buizenteinstalleren.
InheteerdergenoemdeLibiëproject,wordt,tervoorkomingvan
hetverzanden,

hethoofdtransportleidingsysteemuitgevoerd inhard

p.v.c?diemetbehulpvanpvc-moffen(metrubberaf
dichtringen)aan
elkaargekoppeldworden.Deleidingsleufwordtmeteenkraanuitgegraven,gevolgddoordeinstallatievande5meterlangehardpvcbuizen.Inhetzelfdeprojectwordendekleinereverzamelleidingen,van
pvcribbelbuismetdiametersvan0100-0200mm,metsucces,sleufloos
geïnstalleerdtotopeendieptevan 1,70mbenedenmaaiveld.

*Indehandelbekendals"buitenrioleringsbuis"

2.3. C o n c l u s i e s
Samenvattendkangesteldwordendat:
-Tervoorkomingvanhetverzandenvanhoofdleidingenininstabielegrondenerindeontwikkelingslandeneentendensisde
traditionelebetonbuismeteenlengtevan0,75- 1mtevervangendoorheenasbestbuis,eenhardpvc (buitenriolerings)-buis
ofdooreennietgeperforeerdepvcribbelbuis.Dezevervangende
buizenkunnennamelijkmetbehulpvanmoffenzand-dichtgekoppeld
worden.
-Erminofmeergelijktijdigvanafgezienwordthetsysteemvan
horizontalebronbemalingtoetepassen,watneerkomtopeenbesparingaanaanlegkostenvoorhoofdleidingenvan/ 10,-tot
/ 15,-perm'. (ziehetvolgendestaatje)

Kostenperbronbemalingsmachineperjaar
(Bijeengemiddeldesnelheidvaninstallerenvan75mperuur)

Eenheden
aantal

lengteentijd

Bronbemalingsmachine

1

1000uur

Pompeenheden

5
1

Trekker+wagen

30weken
1000uur

Kostenin

guldens*

pereenheid totaal

400

400.000

500

75.000

35

35.000

Vooromhuldepvc
Ribbeldrainagebuis
Nietgeperforeerderibbe
Arbeid

lbuis

75.000m

2,75

206.250

5.000m

U75

8.750

4

35.000

Overheid,B.T.W.enz.
Totalekostenperbronbemalingsmachineperjaar
PrijzendieinNederlandberekendworden
Ditresulteertineenbedragvanca.ƒ 13,50permeteraangelegd«
bronbemaling.

140.000
135.000

* um*m

Toelichting
Devooromhuldepvcdrainagebuisendeblinderibbelbuiszijnslechts
enkeledagentoteenweekfunctioneel.Alszelaternietmeergebruikt
wordenomhetgrondwateraftepompen,b.v.tenbehoevevanreparatiewerkzaamhedenaandehoofdleidingen,zijnzijdanookdirectafgeschreven.
Despecialebronbemalingsmachine,depompeenhedenmet toebehoren
en detrekker+ aanhangwagenbehorentotdeextrauitrustingvande
aannemer.
Besparingophetmanagement ismogelijkdoorminderstafpersoneel
intezettenindienhetsysteemvansleufontwateringendeaanlegvan
dehoofdleidingensynchroonverloopt.
Denoodzaakvoordeinzetvanextrastafpersoneel indeontwikkelingslanden,isaanhetbeginvandithoofdstukvoldoendetoegelicht.

3.NIEUWE INSTALLATIEMETHODEN

Indienbeslotenwordt om in instabiele gronden (ook)voor de hoofdleidingen pvc ribbelbuizen te gebruiken, inplaats vanbetonbuizen of
starre 5m lange asbest ofhard pvcbuizen,biedt dit tevens demogelijkheid om andere installatiemethoden te ontwikkelen en toe te passen.

3.1. D o e l
Het beoogdeonderzoek richt zich inhetbijzonder ophet ontwikkelenvan eenuitvoeringszekeremethode voorhet installeren van plastic
(pvc)ribbelbuizen voor hoofdleidingen in instabiele grondj waarbij
het verlagen van de grondwaterstand, voorafgaand aanhet leggen van
deze leidingen isniet nodig.Door ze teperforeren en tevoorzien van
eenniet verterend filterkunnen deze-bij eenvrije uitloop - de
sleuf zonder tepompen x draineren.Daarnakunnen de zuigleidingen
(vooromhulde pvc ribbeldrainage buis) gelegd worden, tebeginnen inde
dan ontwaterde sleuf van de hoofdleiding.
Deverbinding tussen de zuig- endehoofd- c.q. transportleiding
kan tot stand gebracht worden doormiddel van openof geslotenmanholes,
danwelmet plastic (spuit/gietstukken) T- ofkruisstukken, een draaitopverbinding of een Twist-Coupler.
Eenbijkomend voordeel bijhet gebruikvan geperforeerde vooromhulde pvc ribbelbuis voorhoofdleiding is,dat aanzienlijk ophet aantalmeters aan te leggen zuigleidingen perhabespaard kanworden.De
afstanden vande zuigleidingen zoudenbovendien definitief vastgesteld
kunnenworden,nadat het effect van de- ook als zuigleiding werkende
diep aangelegde -hoofdleidingen bekend is.Dit leidt tot eenhogere
graad van optimalisering vanhet ontwerp.

x Pompen kan noodzakelijk zijn indien:
- hetwater indeopen drain tehoog staat omdehoofdleidingen te
laten leeglopen,
- inhet systeem pompkelders ingebouwd zijn,vanwaaruit het drainagewater via hooggelegen open leidingen naar opendrainswordt
afgevoerd.

3.2. R e s u l t a t e n

van

L i t e r a t u u r s t u d i e

3 . 2 . 1 . Sleuf- en sleufloze i n s t a l l a t i e
Vanuitdepraktijkvandedrainageisbekenddatdrogegrondgoed
meteenkettinggraverofmeteenopengraafwielmetemmersteverwerken
is.Indienechterkettinggraversmeteenopenkettingofmachinesmet
opengraafwieleningezetwordeninsterkgranulairegrondenmeteen
hogegrondwaterstand,wordtdeverwerkingvandelosgesnedengronddoortoestromingvanhetgrondwaterenhetinzakkenvandesleufwandingrotematebemoeilijkt.Inzandgrondenzijngraafkettingen»kettingwielenengraafwieleneenkortlevenbeschoren.Vansleuvengraversis
ookbekend,datdezerelatiefeengeringetrekkrachtbehoeftehebben,zodat
ze ook opnatte (slappe)grondengoedinzetbaarzijn.
Hetsleufloosaanleggenvandehiervoorgesteldehoofdleidingen
zouzeergrotetrekkrachtenvragen.Extrapolerendopdegegevensvan
tabel5.1 (LD-mededelingenno.128)zou-uitgaandevaneenaanlegdieptevan3m-mveneenbreedtevandetegebruikenwoelpootvan
50cm-ditresulterenintrekkrachtenvan80tonofmeer.
Onderzeergunstigeomstandigheden ishetmisschienmogelijkdergelijketrekkrachtenophetmaaiveldovertebrengen.
Inontwikkelingslandenmoethetuitgeslotenwordengeachtdatdit
terealiserenis,enwelomdevolgenderedenen:
a.Indeincultuurzijndegebiedendoor:
-hetkleinschaligegrondgebruik,watgrotelengtesaanwegen,irrigatieleidingen,slotenenandereopenwaterlopeninhoudt,die
allemaalgekruistmoetenworden
- irrigatiepraktijkenvandeboeren.
Hetmoetpractischuitgeslotenwordengeacht,dat-tervoorkoming
vanhetonverwachtsonderwaterzettenvanpercelen-aannemersen
deoverheidzoverkunnengaandatzijeengebieddatinuitvoering
isvantoevoervanirrigatiewaterkunnenuitsluiten.
b.Inteontginnengebiedenkandebegaanbaarheid inernstigemategeperktwordendoorhogegrondwaterstanden.
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3.2.2.Verlagingvandetrekkrachtbehoeftebijsleuflozeinstallatie
vandrainsinstabielegronden
Inhetverledenzijn-metwisselendsucces-diversepogingen
ondernomenomdetrekkrachtbehoeftevandevoornamelijkzwaardere
grondbewerkingswerktuigen tereduceren.
Laterzijndezelfdetechniekenookopdesleuflozedraineermachines
toegepast.Hetmeestbekend zijnhettrillenenhetvoorvoelen.De
principesenderesultatenzulleninhetkortbesprokenworden.
T r i l l e n d e woel e l e m e n t e n
Bijdezemethodewordendewoelelementenvanhetgrondbewerkingswerktuig inzijngeheel,ofalleendiedelendiedeeigenlijkegrondbewerkinguitvoeren,intrillinggebracht,ofmenlietzeoscilleren,
TOTTENenKAUFMAN (1971)kwamen,opzwarekleigronden.-bijhet inde
rijrichtinglatenoscillerenvandewoelelementen-o.a.totdeconclusiedat:
-hethorizontaallatenoscillerenvanwoelelementennagenoeggeen
verlagingvandetrekkrachtbehoefteopleverde
-hetverticaal latenoscillerenleverdedaarentegeneengrote
reductieintrekkracht op,totongeveer70%vandievaneenniet
oscillerendwoelelement.
DANWOLFenITZHAKSHMUELEVICH (1977)kwamenbijhunproefnemingen
opeenzwarekleimet tweetotaalverschillendemachinestotdevolgenderesultaten.
A.Hetverticaalendwarsopderijrichtinglatenvibrerenvanhet
gehelewerktuig, inclusiefdedaaraanstargemonteerdewoelelementen
meteenwerkdieptevan0,4m-mv,gaf-bijfrequentiesvan7en9
Hz-devolgendereducties indetrekkracht-behoeften:
-bijrijsnelheden,kleinerdan0,8m/s, («»2,9km/u)reducties
variërendvan 10-26%
-bijrijsnelhedenvan0,8- 1,5m/s (2,9-5,4km/u)eenverhoging
vandetrekkrachtbehoeftmet 10%
-bijallerijsnelhedenwaseentoenamevanhetdoordetrekkerafgegevenvermogenwaargenomendatvarieerdevan 11tot30%.
B.Eeninderijrichting latenoscillerenvandewoelpotenvande
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ondergronden.Dewerkdieptewas eveneens0,4 m"-mV.;deopgelegde»
frequentieswaren 4en 5Hz.De resultatenwaren alsvolgt:
- bij rijsnelhedenkleiner dan0,7m/s (2,5km/u)eentrekkrachtreductievariërendvan 51 tot 58 %
- bij rijsnelhedenvan0,7 tot 1m/s (2,5- 3,6 km/u)varieerde da
trekkrachtreductie van 22 tot 25%
- eentoenamevanhet door detrekker afgegevenvermogen,variërend
van-16 tot+35 %.
ProefB leverdedusbeduidend gunstiger resultatenopdandeproef
vanTOTTEN enKAUFMAN, waarbij ookhetwoelelementhorizontaal inde
rijrichting geoscilleerd werd.
Inde techniekvanhet sleufloos installerenvan drainagebuizen
zijn ookpogingen ondernomen omreducties intrekkracht tebewerkstelligenmiddelshet opleggenvan trillingenopdewoelpoot.
- VOSS enZIMMERMAN (1974)vonden reductiesvan 11- 27 l,
- CORNELIUS inDuitsland experimenteerde in 1974met eentrillend«
woelpoot,
- VAN DERENDE (Borsele)bouwde omstreeks 1970eenwoelpoot,waarvan
het schuinoplopende rister eenoscillerendebewegingkanmaken,
- ookFransenhebben op dit gebiedpogingen ondernomen,
- CABELCO (Luxemburg)heeft zeerrecentelijk eendiepwoelerop demarkt
gebracht,waarvanhetwoelmes,dat eenverticaal snijdendebeweging
maakt,verbonden ismet eenonderplm.30°met dehorizontaal
geplaatst rister,dat een inderijrichting stekende en verticaal
lichtendebewegingmaakt.Dezemachinekanookworden gebruikt voor
het leggenvankabels endrains.
De resultaten schijnen echtervandien aard tezijn geweest,dat
men tochvandeze technieken afgezienheeft omdie indediepe drainage
toe tepassen.Alsmogelijke oorzakenkunnen genoemd worden:
- geenbesparing op energiepermeter geïnstalleerde drainbuis
(eerder een toename)
- eenduurdere enmeer gecompliceerde constructievandewoelpoot
met toebehoren
- operationeel gezieneen constructie diemeeronderhoud vraagt
- technisch ishet totnu toenogmogelijk geweest omde sleufloze
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draineermachines zodanig teverzwaren endevormvanhetwoelelement zo aan tepassen, datde benodigde trekkracht -bij eenwerkdiepte kleiner dan 2.m en eenbreedte van dewoelpoot kleiner dan
200om- nogvia de rupsen ophet maaiveld overgebracht konworden.

V o o r w o e l e n
Onder voorwoelenwordt indeze context verstaan het opbreken van
een strook grond boven deplaats van denaderhand intebrengen zuigleiding.De voor-woeldiepte isongeveer gelijk aandehalve draindiepte.
De tewoelen strookheeft eenbreedte aanhet maaiveld van ongeveer
tweemaal de draindiepte.
Het grootste effect vanhet voorwoelenwordt verkregen indienniet
overde zojuist gewoelde strookwordt gereden.
Voorwoelen enhet inbrengen vande zuigleiding dienen dan ook in
êënwerkgang teworden uitgevoerd.Dit vraagt een zeer ruim gebouwd
werktuig, daar deuitbreeklijnen van de grondkegel vóór dehoofdwoelpoot -die de zuigleiding inde grond voert -moetenvallen achter de
hielen vandevoorwoelers.
Inmededelingen 128wordt tevensvermeld dat: 'detotaal benodigde
trekkracht bij toepassing vanvoorwoelers - in êënwerkgang met een
diepwerkendewoelpoot - vrijwel gelijk is aandebenodigde trekkracht
zonder toepassing van voorwoelers'.Verder: 'toepassingvan voorwoelers
doet debenodigde trekkracht voor de diepwerkendewoelpoot aanzienlijk
afnemen' (zieverder LD-mededelingen 128pag. 13en14).

V o r m g e v i n g

aan

de

W o e l p o o t

TAWFIG FAHML DEMIAN (1974)onderzocht aan 10schaalmodellen de invloed vandevormgeving envan de aanspanningshoek van dewoelpoot
(gemeten inde rijrichting t.o.v.het maaiveld) op de trekkrachtbehoefte.
Daarbij kwamde enkelvoudig verticaal geplaatstewoelpoot met een vlak
en recht rister dat onder een aanspanningshoek van 45°geplaatst was
alsbeste uit debus.
DeV-vormig-samengesteldewoelpoot vroeg ietsmeer trekkracht.
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Dedoordewoelpoot uitgeoefendeverticalekrachtophetwerktuigframewasbijhetV-vormigewoellichaamneerdanhetdubbeledandat
vandeeerdergenoemdeverticalewoelpoot.Dezeextraverticaalopde
machineuitgeoefendekrachtgeeftaanderupseneengrotereserveaan
optebrengenafzetkrachten.
HARMÜTPIETSCH (1977)geeft inzijnproefschrift eenuiteenzetting
overhetberekenenvaneentrekkrachtbehoeftevaneenwoellichaam»
waarbijdevormvanhetwoellichaam,hoekvanaanspanning,rijsnelheid
engrondsoort alshoofd-parametersbeschouwdworden.Specialeaandacht
genoothetV-vormigewoellichaam.

3.2.3.Enkeleeigenschappenvaninstabielegronden
Gedragonderinvloedvanstromendwater
IndienineenDarcy-opsteiling-met alsmediumeenkolomcohesielosegrond-zoveeloverdrukaanhetonderindegrondkolominstromendewaterwordt gegeven,datdegronddeeltjesboveninbeginnente
zwevenisde 'Quick-Condition'bereikt.
Tijdenshetopvoerenvandewaterdrukonderindegrondkolom,
neemt-bijeenvrijeafstromingvanhetwaterbovendiekolom-het
volumevanhetgrondmonstergeleidelijktoe,endeweerstandtegen
afschuivennadertdaarbijtotnul.

Gedragonderinvloedvanherhaaldebelasting
Vanvolledigmetwaterverzadigdenietmaximaalverdichtegrondenisbekend
dat,indiendezeaansnelleherhaaldebelastingenonderworpenworden,datze
daardoordeweerstand tegenafschuivenbijnageheelkunnenverliezen.
Deverklaringvoorditverschijnsel is,dato.i.v.eenschuifspanning (trilling)dedichtheidvandegrondtoeneemt.
Daarhetopgeslotengrondwateronvoldoendesnelkanafstromenwordt
detoenameindebelastingvandegrondmeerdanevenredigomgezetin
eentoenamevandewaterspanning.
Dezeoverspanningvanhet grondwaterveroorzaakthetvloeienvande
grond.IndeEngelstaligeliteratuurwordtditbegrepenonderdeterm
'Liquefaction'.
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Of de toestand van.vloei in eenroetwater verzadigde zandgrond
bereikt wordt,wordt dusbepaald door het feit of (dedichtheid)het
volume van diegrond toeneemt, gelijkblijft of afneemt indien deze
grond aan een schuifspanningwordt onderworpen.
Indien tijdens zo'nproefbelastinghet volume vanhet monster
gelijkblijft,heeft datmonster eenporiëngetal dat inde literatuur
bekend isonder denaam "critical void ratio"»
In debouwwereld maakt menvan deze vloei-eigenschap gebruik door
stalen damwanden niet de grond in teheien-wat met grote krachten
zoumoeten gebeuren enveel vervorming van dedamwand tot gevolg zou
hebben-maar door ze er inte trillen.

3.3. C o n c e p t e n
m e t h o d e n

v o o r

n i e u w e

en n i e u w e

i n s t a l l a t i e -

m a c h i n e s

Het isbekend, dat -vanwege infrastructurele beperkingen -het
gewicht van de te construeren machine niet veelhogerkan zijndan
25 à30 ton.Dit gegevenhoudt in,dat de afzetkracht die eenmachine
viahet rupsstel ophet maaiveld kan overbrengen inhet gunstigste
gevalbeperkt is tot 45 ton.
Daar erook onderminder gunstige terreinomstandigheden gewerkt
moet kunnenworden, ishetweinig zinvol om teproberen ommeermotorvermogen in de rupsen testoppen.Diverse andere vormen van energieoverdracht aanhet draineermechanisme, die de trekkrachtbehoefte van
demachine doen verlagen, dienen inoverweging genomen teworden.
Drie typen draineermachines, die volgens eigen concepten de hoofdleidingen inde grond brengenworden behandeld.

3.3.1.Aangepastebronbemalingsmachine((fig« 5)z.o.z.j
Dezemachine, die gebruiktwordt omvooromhulde geperforeerde pvc
ribbelbuizen tot 5,50 m -mv te installeren, zoumet een verbrede en
verkorte graafboom eneen dito aangepastebuizenkast en- graafketting
uitgerust kunnenworden.
Degraafketting isgeschikt voorhet verwerken van instabiele
grond.De capaciteit van een standaard bronbemalingsmachine is echter
klein (40- 120m/ubij een installatiediepte van 4- 5m -mv).
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Figuur 5 Aangepaste Bronbemalingsmaclilne
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Figuur 6 Hoofdleidingenlegger met een (verbrede en
verkorte)Graafketting eneenWoelpoot
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Figuur 7 Universele Draineermachine
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3.3.2.Hoofdleidingenleggermet een (verbrede enverkorte)
graafketting en eenwoelpoot (fig.6)
Bij dezemethodewordt de stabielebovengrond van de leidingsleuf
zobreed en zodiepmogelijk afgegraven.(Er dient eendunne laag stabiele grond inde sleuf teblijven terverkrijging van een stuwvlak
om eengoede diepteregeling tewaarborgen
J,In dezelfdewerkgang van
demachinewordt dehoofdleiding sleufloos inde instabiele ondergrond
gelegd. De instabiele ondergrond wordt door de achter de graafboom
geplaatstewoelpoot tijdelijk indeontgraven ruimtevan de stabiele
bovengrond gedreven.Hoebreder de sleuf, des te gemakkelijker zal de
instabiele ondergrond, ookboven het niveau van deontgraving, omde
woelpoot tot stroming kunnen komen. Om dit te stimuleren kan, als
variant opdezemethode, dewoelpoot of alleenhet rister in trilling
worden gebracht.
Noot: Omstreeks eind februari 1983hoopt menbij Draineermachinefabriek A.H.Steenbergen B.V. teKlaaswaal dit tebeproeven.
Demachine graaft een sleufmet eenbreedte van 1,20 m eneen
diepte van 1,00 m -mv.
Daarna zalmet eenwoeltand,diedoorhet middenvan debodem
vande sleuf getrokkenwordt, eenbuis op de goede diepte
geïnstalleerd worden.

3.3.3.De 'UniverseleDraineermachine' (fig. 7)
Het concept van de toe tepassen methodeberust op:
- het ontgraven vande stabiele bovengrond op denormalebreedte van
de sleuf
- het omdewoelpoot latenvloeienvan de instabiele ondergrond.
Inprincipewordt uitgegaan van eenkettinggraafmachine, voorhet
installeren vanhoofdleidingen, met devolgende technische vormgeving:
- terbeperking vandewandwrijving zijn de graafboom endewoelpoot/
buizenschacht evenwijdig aan elkaar verbonden enkunnen -binnen
zekere grenzen - onafhankelijk van elkaar opdiepte gebracht worden;
- in stabiele grondenkunnen de trace's vandehoofdleidingen geheel
met deketting ontgravenworden, door deketting langs dewoelpoot/
buizenschacht te laten zakken;
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in instabiele grondenwordt dewoelpoot/buizenschacht uitgerust met
een speciaal teontwerpen verdringingslichaam. Ombeter van de instabiele eigenschappen vande grond gebruik tekunnenmaken,kan dit
verdringingslichaam in trilling gebracht worden,ofworden uitgerust
met spuitkoppen om lucht ofwater onder hogedruk te injecteren;
teneinde het uitvoeren van de ribbel-drainbuis met een diameter tot
0,45 m uit debuizenschacht tevergemakkelijken en terbeperking
vanhetwandoppervlak vande graafboommetwoelpoot, zou aan eenaanspan- c.q. werkhoek van de installeereenheid van 105 met hetmaaiveld gedacht kunnenworden.

Tervergelijking:bij eenbronbemalingsmachine isdezehoek 90 ;
bij eenkettinggraver met een steileketting is
deze ongeveer 120.
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4.AANBEVELINGEN VOORNADER ONDERZOEK

4.1.O n d e rw erp en
Aanbevelingen voornader onderzoekworden involgorde van afnemende prioriteit genoemd.
a.Omstromingstechniek
Ten einde de trekkrachtbehoefte van dedraineermachine temini-*
maliseren en tekunnenvoorspellen dient het vloeigedrag van de instabiele grond rond dewoelpoten teworden onderzocht.
Daarbijwordt aandevolgende factoren gedacht:
- type instabiele grond
- vorm en diameter van dewoelkop/verdringingslichaam
- voortbewegingssnelheid van dewoelpoot
- installatiediepte
- toe tepassen vormvan trilling enmet welke frequenties
- het onder hogedruk injecteren vanwater of lucht.
De resultaten van dit onderzoek zullenvoornamelijk verwerkt worden
inde "Universele Draineermachine".
b.Het effect vanbreed voor graven van een leidingsleuf opde trekkrachtbehoeftebij sleufloze installatie in instabiele gronden
De resultaten van dit onderzoekmoeten aantonen ofhet aanpassen van
eenhoofdleidinglegger (met eenverbredeketting eneenwoelpoot
waarmee buizen tot 0 450mm sleufloos inde instabiele grond gelegd
kunnenworden)voordelenbiedt t.o.v.deUniversele Draineermachine.
c. Ontgravingstechniek
Bij dit onderzoekmoet het accent komen te liggen op de toete
passen typen graafkettingen inrelatie tot de grondsoort endehoogte
van de grondwaterstand.
Het resultaat van dit onderzoekheeft betrekking op alle indeze
nota genoemde draineermachines.
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