Ontwerp van op staal gefundeerde reinwaterkelders

Inleiding
Bouwbesluit en Woningwet
Met de invoering van het Bouwbesluit per
1 oktober 1992 is er een nieuw kader
ontstaan voor ontwerp en dimensionering
van gebouwen en bouwwerken. De
Woningwet en het Bouwbesluit geven de
minimale eisen, die op het gebied van
veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en
energiezuinigheid in acht genomen
moeten worden. Deze regels gelden voor
nieuwe en bestaande bouwwerken.
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Dit in combinatie met een groot aantal
expliciet van toepassing verklaarde
normen.
Aanvullende normen
Voor vele gebouwen en bouwwerken zijn
er naast de minimale prestatie-eisen waaraan het bouwwerk moet voldoen volgens
het Bouwbesluit, aanvullende eisen noodzakelijk.
Zo kunnen de minimale prestatie-eisen
die in het Bouwbesluit omschreven staan
aangevuld worden al naar gelang de
functionele eisen die aan het bouwwerk
gesteld worden.
Voor reinwaterkelders is er van Kiwa een
aanvulling op de bestaande regelgeving in
concept aanwezig: 'In het werk gestorte
betonnen reservoirs voor drinkwaterinstallaties'. Deze richtlijn refereert aan
normen die door het Bouwbesluit van
kracht verklaard zijn. Daarnaast zijn er
aanvullingen op het gebied van ontwerp
en berekening, detaillering, materialen,
uitvoering, keuring en reparatie in opgenomen.
Gevolgen invoering Bouwbesluit voor
op staal gefundeerde reservoirs
Normen en voorwaarden voor het bouwen
Ten opzichte van voorgaande regelgeving
is er nu meer eenduidigheid over de toe te
passen bouwtechnische normen en voorwaarden. Vroeger was de regelgeving
gebaseerd op de verschillende gemeentelijke bouwvoorschriften. De gemeenten
konden een eigen beleid voeren, voor de

Samenvatting
Met de invoering van Woningwet en Bouwbesluit in 1992 is er een nieuw kader
voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken ontstaan. In het Bouwbesluit en
de Woningwet zijn de minimale eisen opgenomen waaraan gebouwen en bouwwerken moeten voldoen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid
en energiezuinigheid.
Voor reinwaterkelders zijn aanvullende eisen noodzakelijk zoals materiaalgebruik,
funderingsniveau ten opzichte van grondwaterniveau en lekkage.
Omdat scheuren en scheurwijdten in betonnen reservoirs beheerst moeten
worden, is het noodzakelijk om aandacht te besteden aan de keuze van de
berekeningsmethode.
Moderne computertoepassingen maken het mogelijk om interactie-gedrag tussen
ondergrond en fundering in de berekening te integreren. Een voorbeeld van een
integrale berekening van een reinwaterkelder met behulp van een eindige
elementen analyse is uitgewerkt. De resultaten van deze analyse zijn vergeleken
met een traditionele berekeningsmethode.

te hanteren voorwaarden voor het
bouwen. Dankzij een door de VNG opgestelde model-bouwverordening is er wel
een grote gelijkenis tussen de diverse
bouwverordeningen ontstaan maar de
inhoud kon toch van gemeente tot
gemeente verschillen. Op tal van punten
kunnen deze verschillen reëel zijn, zoals
op het gebied van welstandseisen en
invulling van de gemeentelijke ruimte.
Verschillen op het gebied van bouwtechnische voorwaarden en normen liggen
echter niet voor de hand in een land als
Nederland, zeker gezien in het kader van
Europese ontwikkelingen en aansluitende
certificering door CE keurmerken.
Verschillen met voorgaande normen
De grootste verschillen met voorgaande
normen voor constructies in het algemeen
en vooral betonconstructies zijn:
- een vernieuwde veiligheidsfilosofie;
- een integrale benadering van gewapend, ongewapend en voorgespannen
beton;
- een vollediger normenbestand en een
verbeterde aansluiting met Europese
normen;
- inhoudelijke aanpassingen met name in
de sfeer van bruikbaarheid en bruikbaarheidsgrenstoestanden.
Veiligheidsfilosofie
De nieuwe veiligheidsfilosofie is er op
gebaseerd om de onderdelen die deel
uitmaken van de totale veiligheid,
materialen en belastingen, afzonderlijk te
beschouwen afhankelijk van onzekerheden in die onderdelen zelf. Afhankelijk
van de functie van het bouwwerk wordt
het ingedeeld in veiligheidsklassen. Als
onderdeel van een primaire nutsvoorziening zullen reinwaterkelders worden
ingedeeld in de zwaarste klasse. Volgens
NEN 6702 'TGB 1990 Belastingen en
vervormingen' is dit veiligheidsklasse 3

met een bijbehorende referentieperiode
van 50 jaar.
Bruikbaarhcidsgrenstoestanden
De eisen en toetsingen voor de bruikbaarheidsgrenstoestanden, omschreven in
NEN 6702, bepalingsmethode volgens
NEN 6720 'TGB 1990 Voorschriften
beton', zijn nu gedetailleerder en
objectiever vastgelegd.
De toelaatbare verplaatsingen van
constructie, fundering en constructieonderdelen zijn nauwkeurig omschreven,
de bepaling van deze verplaatsingen
wordt gedetailleerd voorgeschreven.
Toetsingen van scheurwijdten zijn
vervangen door detailleringsregels van de
wapening zodat indirect aan de maximaal
toegestane scheurwijdten wordt voldaan,
afhankelijk van de omgevingscondities. Bij
deze detailleringsregels wordt, uitgebreider dan in voorgaande normen,
ingespeeld op het verschijnsel opgedrongen vervormingen zoals krimpverschillen, temperatuurbelastingen en
steunpuntszettingen.
Geotechnieken funderingen
Met de norm NEN 6740 'Geotechniek:
TGB 1990 Basiseisen en belastingen' is de
leemte in de bestaande normen, met
betrekking tot funderingen en geotechnische berekeningen, opgevuld. Hierdoor is een meer integrale berekeningsmethode mogelijk geworden en vereist
voor de berekening van constructies en
hun funderingen.
Ontwerpeisen voor betonnen reinwaterkelders
Prestatie-eisenen aanvullende eisen
De in het Bouwbesluit geformuleerde
primaire prestatie-eisen voor constructieve
veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en
energiezuinigheid, kunnen als minimale
eisen worden opgevat. Aanvullende eisen
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voor bruikbaarheid (waterdichtheid),
gezondheid (toe te passen materialen,
waterindringing van buitenaf) en eventueel energiezuinigheid liggen voor de
hand. Aanvullende eisen op het gebied
van constructieve veiligheid liggen minder
voor de hand.
Relatie veiligheid/scheurvorming
Bij op staal gefundeerde constructies
bestaat er een relatie tussen constructieve
veiligheid en waterdichtheid c.q. scheurvorming. De krachtsverdeling in betonconstructies in het bezwijkstadium (veiligheid) mag op verschillende manieren
bepaald worden. Zo is het mogelijk om
met niet exacte krachtsverdelingen voldoende constructieve veiligheid te
creëren. Gewapend beton heeft immers de
mogelijkheid om door scheurvorming
krachten her te verdelen. De mate waarin
gebruik gemaakt wordt van deze herverdelende werking heeft consequenties
voor de nauwkeurigheid van de theoretisch berekende scheurwijdten. Wil men
de onnauwkeurigheden in de bepaling van
de scheurvorming, door verschillen tussen
werkelijke krachtsverdeling en gekozen
krachtsverdeling, minimaliseren, dan zal
de schematisering en krachtsverdeling de
werkelijke situatie zo goed mogelijk
moeten benaderen.
Gezondheid en bruikbaarheid
De primaire prestatie-eisen voor gezondheid (materiaalkeuze, uitwendige waterdichtheid) en bruikbaarheid (vervormingen en scheurwijdte) vragen bij het
ontwerp van reinwaterkelders extra
aandacht. Het eerder genoemde Kiwaconcept geeft al aan dat de toe te passen
bouwmaterialen en hulpstoffen geleverd
moeten worden met een KOMO- of
Kiwa-kwaliteitsverklaring of goedgekeurd
moeten worden door het waterleidingbedrijf. Er worden in NEN 6720 (voorschriften beton) geen mogelijkheden
genoemd om constructies te maken die
'rekentechnisch waterdicht' zijn. Hiermee
verband houdende worden in de conceptrichtlijn van Kiwa aanvullende eisen
gesteld aan uitvoering, betonsamenstelling
en dimensionering. Wapening moet minimaal gedetailleerd worden volgens milieuklasse 3 en daarnaast wordt er afhankelijk
van de waterdruk in het reservoir een
minimale hoogte van de betondrukzone
voorgeschreven. Dit laatste is ter voorkoming van scheurvorming over de volledige doorsnede van het beton wat
uittreden van water tot gevolg kan hebben.
In dit kader wordt vermeld dat de Duitse
regelgeving in 'Planung und Bau von
Wasserbehältern' (Arbeitsblatt W311 feb.

1988) wel scheuren accepteert die, als er
een drukzone van minder dan 50 mm is,
beperkt moeten blijven tot 0,2 mm bij
water met 'selbstheilung von rissen' of tot
0,1mm bij water zonder zelfdichting van
scheuren. Hierdoor worden mogelijkheden
tot uitvoering in normaal gewapend beton
zonder voorspanning niet belemmerd.
Dimensionering: Interactie tussen
fundering en constructie
Inleiding
In het verleden was er een duidelijke
scheiding tussen de werkzaamheden van
de geotechnicus en de constructeur. De
geotechnicus hield zich bezig met de
grond, bijvoorbeeld bepaling van funderingswijze van de constructie afhankelijk van de grondslag ter plaatse,
bezwijkgedrag van de grond en zettingsberekeningen.
De constructeur begon vaak pas boven de
funderingsgrondslag aan de constructie te
rekenen. Al of niet met de aanname dat de
funderingsdruk gelijkmatig zou zijn of met
gebruikmaking van een tamelijk arbitrair
gekozen 'beddingconstante' bij constructies gefundeerd op staal. (De beddingconstante [c in kN/m 3 ] is de druk [kN/m2]
in een bepaald punt gedeeld door de verplaatsing [mj ten gevolge van die belasting.)
Door deze scheiding van taken is er door
de jaren heen weinig vooruitgang geboekt
over de kennis van diverse interactieverschijnselen tussen grond en constructie.
Deze interactieverschijnselen zijn afzonderlijk wel beschreven maar een integrale
benadering tussen constructie en fundering (grond) ontbreekt.
NEN6740 'Geotechniek, basiseisen en
belastingen'
Volgens de nieuwe norm NEN 6740 moet
de gronddruk en de verdeling daarvan, op
het ondervlak van de fundering, bepaald
zijn met de theorie van een ligger of plaat
op een elastische bedding die is samengesteld uit een of meer grondlagen met
een aangegeven elasticiteitsmodulus
afhankelijk van de grondsoort.
Constantebeddingconstante
Wordt een methode met een constante
beddingconstante gehanteerd dan wordt
voorbijgegaan aan diverse in de grond
onder het funderingsniveau optredende
verschijnselen:
- Hen starre funderingsstrook met een
lijnbelasting resulteert in een gelijkmatige
gronddrukverdeling, terwijl er in werkelijkheid onder de randen veel hogere
gronddrukken voorkomen dan in het
centrum van de plaat.

- De zakking onder een gelijkmatig
belaste funderingsplaat kan aan de randen
zo'n 50% minder zijn dan in het centrum.
Bij het gebruik van één beddingconstante
zal de zakking overal gelijk zijn en zullen
er geen buigende momenten in de
constructie optreden, in werkelijkheid
treden deze wel op.
- De beddingconstante is afhankelijk van
de verdeling van de belasting op de
ondergrond. Niet gelijkmatige belastingen
geven dus niet gelijkmatige beddingconstanten.
- Er wordt geen rekening gehouden met
het overschrijden van schuifspanningen in
de ondergrond en het ontstaan van trekspanningen in de grond wordt niet verdisconteerd.
Voorgaande kan voor reinwaterkelders
met forse afmetingen leiden tot 'gekozen'
krachtsverdelingen die bezwijktechnisch
juist zijn maar waarbij de werkelijke
krachtsverdeling zeer veel afwijkt van de
'gekozen' krachtsverdeling. Dit kan uiteraard scheurvorming tot gevolg hebben op
plaatsen waar dit rekentechnisch niet
verwacht wordt.
Beddingconstanten zijn niet constant
In het hiernavolgende wordt toegelicht
waarom het gebruik van en de grootte van
beddingconstanten vaak zeer arbitrair is.
Onderstaand voorbeeld is slechts één van
de meerdere verschijnselen waar men bij
de berekening met constante beddingconstanten geen rekening mee houdt.
Gehanteerde symbolen:
Es :constraint elasticiteitsmodulus (geen
zijdelingse verplaatsing mogelijk)
E„ :Young elasticiteitsmodulus
B :breedte funderingselement
z : invloedsdiepte
Cv :beddingconstante voor verticale
verplaatsing
C r :beddingconstante voor hoekverdraaiing
Voor lange starre stroken met breedte B
en een lijnlast geldt:
E
z
r = 0,8 — (Kany bij - = 3,0)
B
B
Voor lange starre stroken met breedte B
en een moment geldt bij benadering
(afhankelijk van afmetingen fundament) :
E,
C r = 3,15 — (Wunsch)

C r = 2,59 — (Boussinesq)
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STARRE FUNDERINGSSTROOK I I =*. I
F IkN/m')

STARRE FUNDERINGSSTROOK I l =«. |
M (kNn/m'l

Afb. 1-Starrefunderingstrook F (uit[Cur91-7
artikel4.5.21).

Afb. 2 -Starrefundermgsstrook M (uit['Beton und
Stahlbau l-'61':Goschy/Balazs,Beitragzur elastischen
Stützung vonBauwerken]).

Verschillen inbeddmgconstante
Door de grote verschillen in beddingconstanten voor verticale krachten
(verticale verplaatsingen) en momenten
(hoekverdraaiing) is een berekening met
een constante beddingconstante niet
mogelijk.
Is er sprake van een willekeurige starre
strook met een moment en een lijnlast dan
zullen de verplaatsingen 'ontleed' moeten
worden in een totale verticale verplaatsing
en een hoekverdraaiing met elk een
afzonderlijke beddingconstante. Bij een
smalle starre strook is dit nog praktisch
uitvoerbaar, bij continue constructies
belast met een willekeurig aantal puntlasten en/of momenten is dit nagenoeg
onmogelijk, zeker niet als in dat geval
sprake is van niet starre stroken.

Krachtsverdeling en schematisering:
integratie van grond en constructie
Integralebenadering
Met eindige elementen programma's zoals
DIANA is het mogelijk om zowel grond
als constructie integraal te benaderen.
Hierbij kan men de constructie en de
ondergrond in een over-all schematisering
betrekken zodat alle interactieverschijnselen door belastingverdeling en belastingspreiding automatisch verwerkt
worden.

Iteratieve berekeningen
De werkelijke beddingconstante in elk
punt is afhankelijk van de belastingverdeling op de ondergrond. Dit wordt
veroorzaakt door de mate waarin belastingspreiding onder de fundering
mogelijk is. Echter zonder beddingconstante kan men de belastingverdeling
op de ondergrond niet bepalen! Hierdoor
ontstaat er een iteratief proces om de
juiste belastingverdeling en bijbehorende
beddingconstanten te bepalen. Wordt
hierbij de belastingverdeling bepaald door
de constructeur en de beddingconstante
door de geotechnicus dan ontstaat er een
zeer moeizaam ontwerpproces.
In hoofdstuk 7 'Gronddrukverdeling voor
constructieve berekeningen' van NEN
6740 (geotechniek) wordt, naast een
benadering die slechts in een beperkt
aantal gevallen gehanteerd kan worden,
geen oplossing gegeven voor het bepalen
van interactie verschijnselen tussen grond
en constructie. Wel wordt er meerdere
malen kenbaar gemaakt dat het bepalen
van gronddrukverdelingen een complexe
zaak is.

Een eerste benadering van de werkelijke
krachtsverdeling kan een puur elastische
berekening zijn. Constructie en ondergrond worden opgedeeld in geschikte
elementen met verschillende elasticiteitsmoduli (en dwarscontractiecoëfficiënten).
Hierdoor wordt een schematisering
verkregen die al tamelijk goed overeenkomt met de werkelijkheid.
Met niet-lineaire berekeningen is het
mogelijk om eventuele afschuifvlakken
in de ondergrond en wrijving tussen
constructie en grond te verdisconteren.
Vergelijkingtheorieen elementenberekening
Om nu resultaten, bepaald met behulp van
eindige elementenprogramma's, te beoordelen op betrouwbaarheid ten opzichte
van traditionele berekeningen, kunnen
eerst elementaire verificatieberekeningen
gemaakt worden.

Voor de invloedsdiepte (z) wordt drie
maal de breedte (B) aangehouden.
Voor grond wordt een E y -modulus van
75 Mpa gehanteerd en een dwarscontractiecoëfficiënt van 0,3.
Bij de vergelijking moet er rekening mee
gehouden worden dat er met verschillende E-moduli gewerkt wordt. Bij de
theoretische bepaling van de beddingconstante wordt er uitgegaan van de
'constraint' E-modulus (E s ). In de
DIANA-berekening wordt gerekend met
de Young E-modulus (E y ). Bij een dwarscontractiecoëfficiënt (u) van 0,3 is er de
relatie: E s = 1,35 Ey volgens de volgende
formule:

s

~ ( T + u ) •(1 -2Ü7'

v

Uit de resultaten van de DIANAberekening kan men afleiden:
C v = 0,95 — {diana)
B
Ev
C,.= 3,08 — {diana)
Met de relatie E s = 1.35 E (u = 0,3)
verwerkt in de DIANA-resultaten :
Es
C v = 0,70 — {diana)
B
C, = 2,28 — {diana)
B

Afb. 3 -Beddingconstante voorverticale verplaatsing.
Afb. 4 -Beddingconstante voorhoekverdraaiing.
I = 100 kNm/m'

Als voorbeeld wordt een vergelijking
gemaakt tussen voornoemde theoretische
benadering met beddingconstanten voor
starre stroken, belast met een lijnlast of
moment, en de resultaten van een elastische DIANA-berekening.
De grond en de constructie wordt hierin
geschematiseerd in een lineair elastische
plain-strain situatie.
Dit houdt in dat de constructie wordt
gemodelleerd tot een strook met een
breedte van 1m.
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De DIANA-resultaten geven wat lagere
resultaten te zien dan de theoretische
benaderingen, de verschillen worden
voornamelijk veroorzaakt door het
verschil in gehanteerde E-moduli. Het
maximale verschil dat veroorzaakt kan
worden door de verschillende E-moduli is
in dit geval ongeveer 10 tot 20% (afhankelijk van de breedte van het lastvlak
ten opzichte van breedte en diepte van het
totale model). De resultaten van de
DIANA-berekening zou men moeten
vermenigvuldigen met een factor 1,10 tot
1,20 om de theoretisch juiste waarden te
verkrijgen.
Hierdoor ontstaat er een goede overeenstemming tussen de theoretische benaderingen en de elastische elementenberekening.
Continueconstructies
Aldus mag aangenomen worden dat er
voor continue constructies eenzelfde overeenstemming bereikt kan worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om
continue constructies belast met willekeurige belastingen met een lineair elastische modellering beter te benaderen dan
benaderingen met een 'arbitrair' gekozen
constante beddingconstante in combinatie
met theorieën van liggers op een elastische bedding. Immers het aanpassen van
de beddingconstante aan de belastingverdeling op de grond is bij de integrale
elastische modellering met DIANA inbegrepen.
Daarnaast worden ook verhoogde grondspanningen onder de randen automatisch
verdisconteerd evenals verschillen in
zakkingen tussen de randen en het
centrum van grote platen onder gelijkmatige belastingen. Hierdoor is een
modellering gerealiseerd die de werkelijkheid al stukken beter benaderd.
Voorgaande modellering valt nog te
perfectioneren door aanvullende niet
lineaire berekeningen. Hierdoor kunnen
schuifvlakken en breukvlakken in de
grond en wrijving tussen grond en
constructie in de berekening betrokken
worden. Hiervoor is het noodzakelijk om
de oorspronkelijk aanwezige grondspanningen in verticale en horizontale richting
in het model in te voeren zodat schuifvlakken afhankelijk van de grondspanningen kunnen ontstaan.
Met behulp van 'phased analysis' is het
mogelijk om de diverse bouwstadia en de
diverse bedrijfsstadia van een reinwaterkelder te simuleren. Vooral voor de bepaling van horizontale gronddrukken op
constructies kan deze optie waardevol zijn,
de grenzen tussen actieve, neutrale en

passieve gronddruk zijn immers afhankelijk van de verplaatsingen en stijfheden van grond en constructie.
Ook is het mogelijk om het niet lineaire
gedrag van gewapend beton mee te
nemen. Omdat de krachtsverdeling afhankelijk is van de stijfheidsverhoudingen
tussen beton en grond kunnen er grote
verschillen ontstaan tussen berekeningen
met ongescheurde betondoorsneden en
berekeningen met gescheurde betondoorsneden.
Een volledige modellering met alle voorgenoemde aspecten neemt relatief veel tijd
in beslag, het vergrootte inzicht in de
interactieverschijnselen is het resultaat.
Op termijn zijn op basis van de opgedane
ervaring met deze berekeningen wellicht
vereenvoudigingen in modellering mogelijk zonder dat er teveel afgeweken wordt
van de werkelijkheid. De resultaten
moeten met de nodige voorzichtigheid
geïnterpreteerd blijven worden omdat er
geen 'extra veiligheid' in de modellering is
opgenomen, wat doorgaans bij dergelijke
constructies wel gebruikelijk is. Zo kan in
de grond plaatselijk een extreem hoge
drukspanning optreden terwijl in
werkelijkheid ter plaatse de verdichting
van de grond wat minder kan zijn.

wordt ter vergelijking een niet lineaire
integrale berekening uitgevoerd met
DIANA waarbij zowel grond als
constructie door niet lineaire interface
elementen wordt gekoppeld.
Hierbij zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
Reservoir: zie afbeelding 5
Betonnen reinwaterkelder met een waterdiepte van 5,0m, kolommen op een
stramien van 4,5 bij 4,5 m 2 . De afmetingen
van de betondoorsneden zijn gedimensioneerd op de combinaties trekkracht met
dwarskracht c.q. ponskracht met dwarskracht. Berekeningen zijn uitgevoerd met
een elasticiteitsmodulus van beton van
15.000 N/mm 2 .
Grond: Onder de fundering bevindt zich
een relatief samendrukbare laag met een
dikte van 10m. Grondwater bevindt zich
vlak onder de constructie.
Grondgegevens:
Ev = 50 mPa, u = 0,3
0 = 3 0 graden, Mohr-Coulomb bezwijkgedrag
vochtig volumegewicht: 18 kN/m 3
nat volumegewicht: 20 kN/m 3
neutrale gronddrukcocfficiënt: 0,5

Voorbeeld van een integrale
berekening met behulp van DIANA
Schematisering
Ter illustratie van de verschillen die
kunnen optreden door het hanteren van
verschillende berekeningsmethoden wordt
hierna een reinwaterkelder op twee
manieren berekend.

Schematisering: Het totale reservoir
wordt geschematiseerd tot 3,5 stramienen
vanaf de buitenwand. Extra stramienen
hebben nagenoeg geen invloed op het
resultaat en worden daarom niet meegenomen.
De betonconstructie wordt verder geschematiseerd met balkelementen tot een
strook met een breedte van 1m.

De fundering wordt één keer geschematiseerd met gebruikmaking van een
constante beddingconstante, daarnaast

De beddingconstante wordt herleid uit de
indrukking van de grond in het centrum
van het reservoir. Doordat de grond in het

Afb. b -Doorsnede reinwaterkelder.
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centrum van het reservoir nagenoeg niet
zijdelings kan verplaatsen wordt er voor
de beddingconstante gerekend met de
constraint E-modulus E s . Bij Ev = 50 mPa,
u = 0,3 en een samendrukbare laag van
10 m vindt men een beddingconstante van
1,35 E / 1 0 , 0 = 6.750 kN/m 3 .
WS

^-U

(v njvingl

\ GROND (E,,n,tf)

dermate grote belastingen naar zich toe
dat het aan te bevelen is om de fundering
in beperkte mate uit te breiden buiten het
reservoir.
A/b. 8-Reinwaterkelderverplaatsingen bij integrale
berekening.

de fundering optredende verschijnselen
waar te nemen. Zo is de verplaatsing
onder de rand van de fundering veel
kleiner dan in het midden van het
reservoir. Dit verschijnsel wordt enigszins
onderdrukt door de hoekverdraaiing
onderin de wand door de horizontale
waterbelasting op deze wand.
— ONVERVORMOE TOESTAND
INTEGRALE BEREKENING
BEREKENING MET BEDDINGCONSTANTE

Verschillen tussenbeidemethoden
Het is duidelijk dat er onder de rand van
de fundering in werkelijkheid een veel
hogere beddingconstante ontstaat. Het is
zeer moeilijk om deze verhoging van de
beddingconstante onder randen van
funderingen vooraf goed in te schatten.
Door de complexiteit van het interactiegedrag tussen fundering en ondergrond,
verschillen in stijfheid tussen constructie
en grond, zal de mate van verstijving en
de invloedslengte van deze verstijving van
constructie tot constructie en van plaats tot
plaats verschillen.

Aß. 7-Reinwaterkelder mesh bijintegrale berekening.

De grond wordt geschematiseerd als niet
lineaire plain-strain elementen. De initiële
horizontale gronddrukken worden berekend uit een lineair elastische berekening
waarin alleen het grondgewicht als belasting wordt meegenomen. Hierdoor is het
mogelijk om in een later stadium plastische
grondvervormingen, door het overschrijden van maximaal opneembare
schuifspanningen, in de berekening te
betrekken.
De grenslaag tussen grond en constructie
wordt geschematiseerd met behulp van
interface elementen die wrijving tussen
grond en constructie niet lineair kunnen
beschrijven. De betonconstructie zelf
wordt verder geschematiseerd met balkelementen zoals bij de berekening met
constante beddingconstante.
Resultaten
Verplaatsingen
Het meest sprekende verschil tussen
beide berekeningen zijn de verplaatsingen. In afbeelding 8 zijn de verplaatsingen getekend van de geïntegreerde
berekening. In afbeelding 9 zijn de
verplaatsingen weergegeven van zowel de
berekening met beddingconstante als de
geïntegreerde berekening. Hierbij zijn

Aß. 9-Reinwaterkelderverplaatsingen bij berekening
metbeddingconstante/integrale berekening.

Uit afbeelding 9 blijkt uit de verplaatsingen dat de keuze voor de beddingconstante in het centrum van het reservoir
juist is geweest. De verplaatsingen van de
geïntegreerde berekening en van de berekening met beddingconstanten stemmen
hier nagenoeg overeen. Dit onderschrijft
de eerder aangegeven relatie tussen de
Young E-modulus en de constraint
E-modulus.
In afbeelding 10 zijn zeer hoge spanningsconcentraties te zien onder het uiteinde
van de fundering. Dit gaat samen met
plaatselijke overschrijdingen van de
schuifspanningen. Aangezien de verplaatsingen onder het uiteinde kleiner zijn dan
onder het midden van het reservoir moet
de beddingconstante onder het uiteinde
veel hoger zijn dan in het midden, immers
beddingconstante is druk gedeeld door
verplaatsing.
Het uiteinde van de fundering trekt

Aangezien de krachtsverdeling in de
constructie afhankelijk is van de verplaatsingen ontstaan er door de verschillen in
verplaatsingen tussen beide berekeningsmethoden verschillen in (berekende)
krachtsverdelingen. Deze verschillen
kunnen afhankelijk van de stijfheidsverhoudingen tussen ondergrond en
constructie zeer groot zijn, wat in de
praktijk aanleiding kan geven tot scheurvorming op plaatsen waar dit niet
verwacht wordt.
Conclusie
Ondanks het feit dat er met NEN 6740
(geotechniek) een leemte in genormeerde
kennis op het gebied van het berekenen
van funderingen is opgeheven, blijven er
voor complexe continue op staal gefundeerde constructies nog veel vragen
over. De norm is zeer summier met
betrekking tot het interactiegedrag tussen
constructie en ondergrond.
In veel gevallen is het veiligheidshalve
niet bezwaarlijk om met een zeer grove
schematisering de krachtsverdeling te
bepalen. Dit kan echter scheurvorming tot
gevolg hebben op plaatsen waar dit niet
verwacht wordt.
Voor reinwaterkelders kan hierdoor de
bruikbaarheid (waterdichtheid) aangetast
worden.
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Met behulp van moderne rekenhulpmiddelen zoals DIANA is het goed
mogelijk om het interactiegedrag tussen
constructie en ondergrond bij funderingen
op staal in de berekeningen te betrekken.
Door de integrale schematisering van
zowel constructie als grond wordt een tijdrovende iteratief berekeningsproces voorkomen.
Met de integrale benadering worden
krachtsverdelingen in de constructie
berekend die veel beter overeenstemmen
met de werkelijkheid. Hierdoor wordt het
aantal onzekerheden met betrekking tot
scheurvorming geminimaliseerd.
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lende rwzi's, waarmee een bredere inzetbaarheid verkregen wordt.
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J. P. VAN D E R HOUK, P. A. C. BONNE,
W. J. M. VAN ROSSUM and E. SPIJKERMAN:
R e m o v a l of b r o m a t e by reverse o s m o s i s
membranes
Bromate formation during ozonation or advanced
oxidation processes may restrict the applicability of
these processes, as the maximum admissible
concentration of bromate in drinking water is very
low. Besides removal of bromide before ozonation,
two other strategies can be applied: restriction of
the formation of bromate by using the optimum
process conditions during ozonation, and removal
of bromate after ozonation. Reverse osmosis
appears to be an attractive technique for bromate
removal: the retention is 96%. When reverse
osmosis is situated after ozonation or advanced
oxidation, these processes can be operated with
more variable conditions, also with high ozone
doses without the risk of too high bromate
concentrations in the final water.

Bestrijdingsmiddelen met
DDT nog steeds in Nederland
Onlangs zijn de toelatingen van vier
DDT-bevattende bestrijdingsmiddelen
verlengd door het College Toelating
Bestrijdingsmiddelen. De milieuorganisaties Stichting Reinwater, Natuur
en Milieu en de Zuidhollandse Milieufederatie eisten op 2 januari jl. een verbod
van deze toelatingen door de rechter via
een snelle procedure.
De bestrijdingsmiddelen bevatten de
giftige stof dicofol, waarin ook DDT voorkomt. DDT is in de jaren zeventig in veel
landen verboden, vanwege de schadelijke
effecten op het milieu. De stof breekt zeer

slecht af in het milieu en hoopt zich sterk
op in de voedselketen. Dit leidde bijvoorbeeld eind jaren zestig in Nederland tot
massale sterfte onder roofvogels.
Volgens de gegevens van het College
Toelating Bestrijdingsmiddelen (CTB)
bevat dicofol maar liefst 7% DDT.
Daarmee is het besluit van het CTB in
strijd met Europees recht (EG-richtlijn
79/117), waarin is vastgelegd dat dicofol
niet meer dan 0,1%DDT mag bevatten.
Ook gaat het CTB in tegen het Nederlandse bestrijdingsmiddelenbeleid, vastgelegd in het Meerjarenplan Gewasbescherming. Daarin staat onder meer dat
stoffen met een vergelijkbaar risicoprofiel
als DDT, nooit meer in aanmerking zullen
komen voor een toelating.
Volgens de milieu-organisaties zouden de
bestrijdingsmiddelen niet alleen vanwege
de effecten van DDT, maar ook door de
effecten van dicofol zelf moeten worden
verboden. Net als DDT breekt dicofol
slecht af en hoopt het zich op in
organismen. Onderzoek van het RIVM
toont zelfs aan dat dicofol het sterkst
ophoopt van alle thans gebruikte
bestrijdingsmiddelen. Uit onderzoek is
gebleken dat dicofol bij vogels tot verdunning van de eischaal leidt, waardoor
eieren vroegtijdig breken. Volgens de
milieucriteria voor bestrijdingsmiddelen
die sinds maart 1995 wettelijk zijn vastgelegd, zouden de bestrijdingsmiddelen
niet mogen worden toegelaten. Het CTB
heeft niet aan deze criteria getoetst en
handelt hiermee dus ook in strijd met de
wet.
De organisaties zien zich in hun mening
gesteund door een rapport van Rijkswaterstaat uit 1995. Het rapport dat de
effecten van een aantal bestrijdingsmiddelen op het oppervlaktewater
behandelt, komt eveneens tot de conclusie
dat dicofol verboden zou moeten worden.
Volgens de milieu-organisaties maakt deze
beslissing eens te meer duidelijk dat het
College Toelating Bestrijdingsmiddelen
slecht functioneert en zeer schadelijke
bestrijdingsmiddelen toelaat zonder enige
toetsing aan wettelijke milieucriteria.
(Persbericht Stichting Reinwater)

MOUSE Gebruikersdag
Op 25 januari 1996 organiseert Resource
Analysis in Delft voor de derde keer de
MOUSE Gebruikersdag. Gebruikers van
het rioolsimulatiepakket MOUSE kunnen
op deze dag met elkaar van gedachten
wisselen en worden op de hoogte
gebracht van de verwachte ontwikkelingen.
Nadere inlichtingen: Resource Analysis,
ing. M. Mollink, 0 1 5 - 2 1 2 2 6 2 2 .

