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Hierbij ontvangt u het eindrapport over de schaal 1 : 1 belastingsproeven op een buiselement jrf 609 mm in klei, die in 1984 door het LGM zijn
uitgevoerd te Kesteren. De figuren in het rapport maken het mogelijk de
resultaten van het onderzoek te bestuderen zonder te beschikken over de
gerefereerde bijlagen. Mocht u echter nog een map met de 96 bijlagen
willen ontvangen, dan kunt u deze bestellen bij het LGM via ondergetekende.
Wij verwachten dat op basis van de thans vergaarde kennis een vruchtbare technische discussie kan worden gevoerd in de kringen van leidingeigenaren en dijkbeheerders en hopen dat dit rapport zal bijdragen aan
het optimaliseren van de berekeningsmethoden voor ontwerp en controle
van buisleidingen in en nabij waterkeringen.

Hoogachtend,
LABORATORIUM VOOR GRONDMECHANICA

ir. A.H. Ro1,
projectleider

Op alle aanbiedingen en op atle te sluiten overeenkomsten, alsmede de daaruit voortvloeiende leveringen van diensten en produkten en de daaruit voortvloeiende uitvoeringen van
werkzaamheden, zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan de Stichting Waterbouwkundig Laboratorium, welke zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage en bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken.

laboratorium voor grondmechanica delft
delft soil mechanics laboratory

KESTEREN
1984

postbus 69, 2600 AB delft
stieltjesweg 2, delft
telefoon 015-569223
telex: 38234 soil nl
postgiro: 234342
bank: mees en hope nv delft
rek.nr. 25.92.35.911
(giro: 6400)

laboratorium voor grondmechanica delft

stichting waterbouwkundig laboratorium

%^ Y ^ ~ ' .

bém

(jnAti

GRONDONDERZOEK GEDRAG VAN BLUSLEIDINGEN IN KLEI

0 /

t^

UW** L
*J<-Cj
Ml<?'&'\/Z^
Yl&r

ONDERZOEK UITGEVOERD TE RESTEREN IN 1984

Opdrachtgevers: VELIN
VEWIN
VEGIN
VESTIN
Rij kswaterstaat-COW
Ing. bureau DHV
Ing. bureau Haskoning
LGM

Uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken

LGM-rapportnummer: CO-272040/75
datum

: 85-01-10

opgesteld door

: ir. H.J.A.M. Hergarden
ir. A.H. Rol

projectbegeleider: ir. W.J. Heijnen

i s')^, C C '
i

- I -

CO-272040/75

Inhoud:

Biz.

Voorwoord door ir. W.J. Heijnen

III

0. Samenvatting en conclusies

1

1. Inleiding

3

1.1. Doel van het onderzoek

3

1.2. Financiering van het onderzoek

5

1.3. Proefterrein

6

1.4. Opzet van het proevenprogramma

6

1.5. Begeleidend grondonderzoek

8

2. Uitvoering van de belastingsproeven

9

2.1. Instrumentatie van de buis

9

2.2. Proefbelastingsopstelling

10

2.3. Conditionering van de sleuf

12

2.4. Registratie meetgegevens

13

2.5. Proevenprogramma en tijdschema

14

3. Grondonderzoek in de oorspronkelijke grond

15

3.1. Terreinonderzoek

15

3.2. Laboratoriumonderzoek op monsters

16

3.3. Beschrijving van de grondslag en de gehanteerde grondpa- 18
rameters
4. Predicties van de resultaten van de belastingsproeven

21

4.1. De wijze van berekenen

21

4.2. De resultaten van de berekeningen

25

5. Resultaten van de belastingsproeven

27

5.1. Opwaartse belasting (trekproeven)

27

5.2. Neerwaartse belasting (drukproeven)

29

5.3. Horizontale belasting in dwarsrichting

30

5.4. Horizontale belasting in langsrichting

31

5.5. Gronddrukmetingen

32

- II CO-272040/75

Inhoud:
6. Grondonderzoek in de sleufaanvullingen

Blz.
34

6.1. Sonderingen en grondwaterstandsmeting

34

6.2. Laboratoriumonderzoek op gestoken monsters

34

6.3. Pressiometerproeven in sleuf 4E en 4F

35

6.4. Conclusies

36

7. Vergelijking proefresultaten met de predicties

39

7.1. Opwaartse proeven

39

7.2. Neerwaartse proeven

42

7.3. Proeven in dwarsrichting

45

7.4. Proeven in langsrichting

48

8. Analyse van de gronddrukmetingen

52

8.1. Belasting horizontaal, dwars

52

8.2. Belasting vertikaal, neerwaarts

54

9. Conclusies voor de ontwerpberekening van leidingen

58

9.1. Neerwaartse gronddruk op een buis

58

9.2. Opwaartse gronddruk op een buis

60

9.3. Horizontale gronddruk dwars op een buis

62

9.4. Grondwrijving langs een buis

63

9.5. Vergelijking met de buisdrukproeven te Almere (1975)

65

9.6. Methoden voor grondonderzoek en parameterbepaling.

66

Lijst van bijlagen
Lijst van symbolen
Referenties

- Ill -

VOORWOORD
In Nederland komen kruisingen van gas- en vloeistofleidingen met
waterkeringen veelvuldig voor. Ze zijn te beschouwen als een
'vreemd' element in deze waterkeringen - vrijwel altijd dijken die vaak belangrijke gebieden tegen overstroming moeten beschermen. In het algemeen vormen dergelijke 'vreemde' elementen een additioneel risico. Enerzijds doordat bij breuk van de leiding nabij
of in de dijk sterke erosie zal optreden die de standzekerheid van
de dijk aantast; anderzijds omdat ook door interactie-gedrag van
de buisleiding met de dijk en z'n directe omgeving bepaalde verschijnselen kunnen worden opgeroepen die eveneens tot doorbraak
kunnen leiden.
In verband hiermee zijn door de Technische Adviescommissie voor de
Waterkeringen (TAW) leidraden samengesteld voor de constructie en
het beheer van vloeistofleidingen en gasleidingen nabij of in waterkeringen. Hierop aansluitend is door de Provinciale Waterstaat
van Zuid-Holland de zogenaamde Pijpleiding Code

uitgegeven met

meer gedetailleerde richtlijnen voor de berekening van buisleidingen in of nabij waterkeringen.
Het probleem van een buisleiding in een grondmassa is een gecompliceerd mechanicaprobleem. Zowel de buis als de grond zijn onderworpen aan bewegingen resulterend in belastingen op de buisleiding die
in hoge mate afhangen van het gedrag van het materiaal grond. Over
het algemeen wordt dit gedrag ten behoeve van het ontwerp sterk vereenvoudigd tot dat van een elastische veer met een boven- respectievelijk ondergrenswaarde die verband houdt met het 'bezwijken' van de
grond. De parameters voor de beschrijving van dit gedrag van de
grond zijn meestal de zogenaamde beddingsconstante en de schuifweerstandseigenschappen als cohesie en hoek van inwendige wrijving. Ze
dienen te worden gekozen op grond van de resultaten van een grondonderzoek.
Een belangrijke parameter is ook de zetting van de dijk na aanleg van
de buisleiding. Door deze zetting worden aan de buis bewegingen opgedrongen die op hun beurt leiden tot spanningen in de buis.
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In deze benadering zitten natuurlijk een groot aantal onzekerheden.
Onzekerheden die verband houden met zowel de noodzakelijke beperktheid van het onderzoek van de grond en de toegepaste simplicifcatie
in de berekeningsmodellen als de verstorende invloed die de uitvoering van de leidingkruising heeft op de bodemeigenschappen. Om deze
onzekerheden in de ontwerp-berekening te waarderen zijn in de genoemde TAW-leidraden zogenaamde onzekerheidsfactoren voor de verschillende grondparameters aangegeven. Deze zijn noch gekoppeld aan
de uitgebreidheid van het grondonderzoek noch aan de uitvoeringsmethodiek en uitvoeringscontrole. Ze zijn min of meer vastgesteld op
grond van algemene ervaring.
In 1972 is een onderzoek gestart naar het gedrag van ingegraven stalen buisleidingen. Het zwaartepunt van dit onderzoek lag op het werkelijk aanwezige draag- en vervormingsvermogen van de stalen buis
dat door middel van de toepassing van de plasticiteitsleer beter
kan worden voorspeld dan met behulp van de elasticiteitsleer, zoals
ook nu nog veelal gebruikelijk is.
Dit onderzoek is gefinancierd door de gezamenlijke leidingeigenaren
en leidingbeheerders. De uitvoering ervan geschiedde door TNO-IBBC.
In de begeleidingscommissie (Begeleidingscommissie Pijpleidingen)
onder voorzitterschap van prof. ir. A.A. van Douwen waren ook vertegenwoordigers opgenomen van de Technische Adviescommissie Waterkeringen (TAW) en van het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen (COW).
Deze laatste instanties namen deel omdat het voor de hand ligt de
resultaten van het onderzoek te gebruiken voor de revisie van de
reeds eerder genoemde Leidraden.
In mei 1978 is een voorstel voor 'Technische grondslagen voor de berekening van ingegraven stalen transportleidingen' (TGSL-1978) gereed gekomen.
Vanzelfsprekend is het effect van een verbetering van de ontwerpmethodiek door toepassing van de TGSL-1978 mede afhankelijk van de in
te voeren grondmechanische parameters. Hoge onzekerheidsfactoren en
daarboven op ongunstige aannamen met betrekking tot de aansluiting
grond/buis overstemmen de verfijning aan de kant van het incasseringsvermogen van de stalen buis zelf.
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In verband hiermee is op verzoek van de Begeleidingscommissie Pijpleidingen door het Laboratorium voor Grondmechanica nagegaan of ook
aan de kant van de grondmechanische parameters verbeteringen kunnen
worden aangebracht. Uitgangspunt daarbij was de aanpassing van de
onzekerheidsfactoren en ontwerp-uitgangspunten aan de omvang van
het grondonderzoek en eventueel een gecontroleerde ^rïvoering. Hieraan gekoppeld zouden de berekeningsmodellen die ten grondslag liggen aan de bepaling van de grondmechanische parameters in de buisleidingberekening nader moeten worden geanalyseerd. In 1983 werd het
rapport van deze studie 'Grondmechanische Leidingparameters voor de
Berekening van Buisleidingen bij Kruisingen met Waterkeringen, Waterlopen en Wegen' uitgebracht. De in dit rapport gebruikte modellen
voor de berekening van de leidingparameters zijn over het algemeen
tamelijk eenvoudig van opzet. In enkele gevallen is het wellicht wenselijk om met meer verfijnde modellen te werken, bijvoorbeeld door
toepassing van de Eindige Elementen Methode.
Een systeem, dat uit de volgende onderdelen is samengesteld:
- bepaling grondeigenschappen met hun mogelijke variatie
- bodemschematisatie
- onzekerheidsfactoren
- berekeningsmodel voor de leidingparameters
kan alleen goed worden beoordeeld als op uitgebreide schaal gedurende lange tijd aan buisleidingen in waterkeringen zou worden gemeten.
Daarin zouden dan alle omstandigheden, vooral ook die in verband
met de uitvoering, betrokken dienen te zijn. Dit is een vrijwel onmogelijke en ook zeer kostbare opgave.
Vanaf het begin van deze grondmechanische studie heeft dit aspect
van verificatie door middel van metingen gespeeld. Dit was vooral
het geval in de discussie in werkgroep 7 van de TAW 'Bouwwerken en
Leidingen in en nabij Waterkeringen'.
Op verzoek van deze werkgroep is dan ook door het LGM het eerste
voorstel voor een terreinproef gemaakt. Daarbij is niet meer gedacht
aan een meting aan een nieuw aan te leggen leidingkruising maar aan
een surrogaat daarvan: een terreinproef met een geïnstrumenteerde
buis die kunstmatig aan bepaalde belastingstoestanden wordt onder-
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worpen. Vanzelfsprekend dienen de resultaten van een dergelijke
proef nog te worden vertaald naar een echte leidingkruising.
Door de TAW konden de benodigde geldmiddelen voor een dergelijke
proefneming niet worden verschaft. Het is daarom verheugend dat
een gecombineerde financiering door de directe belanghebbenden en
het Ministerie van Economische Zaken werd verkregen.
De volgende instanties, bedrijven en groeperingen zijn betrokken
bij de proef en waren vertegenwoordigd in een begeleidingscommissie die als volgt was samengesteld:
voorzitter: ir. K.J.C, van de Ende, lid werkgroep 7 TAW
secretaris: ir. L.E.B. Saathof
leden

, lid werkgroep 7 TAW

: ir. P. Rietjens

, VELIN

ir. F. Alferink

, VEGIN

ir. W.P. Nelisse

, VEWIN

ing. G.P. Versteeg, VESTIN
ing. H. Cloo

, ingenieursbureau DHV

ir. A.H. de Vries , ingenieursbureau Haskoning
ir. A.M. Gresnigt , TNO-IBBC
ir. W.J. Heijnen

, lid werkgroep 7 TAW

Enige jaren tevoren was ook reeds een proefneming met een stuk gasbuis uitgevoerd in Almere. Het ging hierbij alleen om een verticale
drukproef van een niet geïnstrumenteerd stuk buis in zand. Deze
proef werd in Almere uitgevoerd.
Bij de nieuwe proef zou het accent gelegd worden op het gedrag van
een buis in sleuven in een kleibodem waarbij de sleufaanvulling ook
uit klei bestaat. De buis zou bij deze proefnemingen zowel in verticale richting naar boven en naar beneden worden bewogen, alsook in
horizontale richting dwars op de lengte-as van de buis yin de richting van de lengte-as. Het programma is in een later stadium nog
uitgebreid met verticale drukproeven op een buis die in een met
zand gevulde sleuf lag. Vanzelfsprekend houdt een dergelijke proef
in dat geen metingen kunnen worden verricht bij zeer lage deformatiesnelheden zoals die wel bij buisleidingen in de werkelijkheid
zullen voorkomen. Over het algemeen is het effect van de tijd wel
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te vertalen door middel van een aanpassing van de grondeigenschappen. Zo kunnen voor de sterkte, bijvoorbeeld de bovengrens van de
veerkarakteristieken van de grond, de effectieve parameters c' en
(j)' worden ingevoerd, in plaats van de ongedraineerde schuif sterkte
die het resultaat van de proef heeft bepaald. Vanzelfsprekend geldt
hierbij dat het mechanisme dat de sterkte bepaalt in grote lijnen
overeenkomt met het voor de prognose gebruikte model.
Voor de vervormingseigenschappen geldt in het algemeen dat zand nauwelijks significant tijdsafhankelijk gedrag- bezit. Voor klei wordt
de afhankelijkheid beheerst door het consolidatie-proces dat door
middel van berekeningen redelijk goed kan worden benaderd.
In dit rapport over de resultaten van de buisleiding-proef is deze
'vertaling' niet aan de orde. Nagegaan is of de berekeningsmodellen
goed aansluiten aan de resultaten van de verschillende proeven met
de geïnstrumenteerde buis met inachtneming van de in het terrein en
in het laboratorium bepaalde eigenschappen van de grond.
De resultaten van het onderzoek zijn van groot belang voor de in gang
gezette herziening van de TAW-leidraden voor vloeistof- en gasleidingen. Het ligt in de bedoeling om de verschillende grondmechanische en
uitvoeringstechnische onderdelen van deze leidraden uit te breiden en
zodanig aan te passen dat de onzekerheden beter kunnen worden begrensd
dan tot nu toe het geval is met de zogenaamde onzekerheid-factoren
die onzekerheden van allerlei aard, bekende en onbekende, moeten afdekken.
Het rapport zal zeker ook bijdragen aan de verdieping en verbreding
van het inzicht met betrekking tot het gedrag van buisleidingen in de
bodem, alhoewel de proefneming natuurlijk niet volledig kan zijn.
Het Laboratorium voor Grondmechanica stelt het op prijs hier ook
uiting te geven aan haar dankbaarheid voor het genoten vertrouwen
van alle deelnemende instanties.

Ir. W.J. Heijnen
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0. Samenvatting en conclusies
Een star buiselement jó 609 mm (250 0 mm lang) - voorzien van gronddrukdozen - is ingebed in sleuven van 1,10 of 2,60 m diep in een homogene
kleigrond. Veertien sleuven werden aangevuld met klei, verdicht of
onverdicht. Vijf sleuven werden aangevuld met rivierzand.
Het buiselement is onder deze verschillende sleufcondities onderworpen
aan belastingproeven:
- opwaarts
- neerwaarts
- horizontaal in dwarsrichting
- horizontaal in langsrichting
Krachten, verplaatsingen en gronddrukverdeling werden gemeten.
De resultaten van de proeven (vermeld in par. 5) zijn vergeleken met
berekeningen gemaakt volgens thans in de Nederlandse praktijk gangbare
methoden (zie par. 4 en 7 ) . In par. 9 worden aanbevelingen gedaan voor
de in de nabije toekomst te hanteren berekeningsmethoden. Verwacht
wordt dat in een later stadium berekeningen met Eindige Elementen Methoden meer exacte benaderingen mogelijk zullen maken.

De voornaamste conclusies uit het onderzoek zijn:
1. De maximum vertikale oplegreactie Q

kan goed voorspeld worden op

basis van de formule van Brinch Hansen voor een strookfundering in
ongedraineerde klei. Indien de hierbij in te voeren oplegbreedte B
wordt berekend uit de zetting S en de buisdiameter D, via
B = 2 / D . S - S ,dan wordt bovendien ook een goede benadering
gevonden voor de last-verplaatsingsrelatie. De voor dit onderzoek
berekende evenwichtsdraagvermogens Q

bedragen 110 a 120% van
v,grens

de gemeten waarden.
2. De gevonden opleghoek 3 voor neerwaartse belasting is, bij belastingen tot 0,7 p
, 1 0 ° groter dan uit de formule
grens
8 = 2 arcsin { — / D . s - s } volgt en in de Pijpleiding Code
vermeld is. Dit geldt zowel in verdicht als onverdichte
sleufaanvullingen.
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3. Verdichting van de klei-aanvulling in de sleuf bleek geen invloed te
hebben op de maximale gronddrukken (op-, neer- of zijwaarts). Wel
werden de deformaties onder verticale ^belasting door verdichten een
factoty2 a 3/Verkleind.
Terwijl het "onderstoppen" van de leiding dat plaatsvindt tijdens
het verdichten een gunstige invloed op de opleghoek heeft, leidt de
beperking van de deformaties echter tot beperking van de opleghoek.
De invloed van verdichten op de opleghoek 3 is daarom niet significant.
De maximale bovenbelasting voor een buis in een zakkende omgeving in
een "complete projection condition" in klei wordt goed voorspeld met
de formule van Marston zoals vermeld in de Pijpleiding Code:
H . (1 + f . -|) met f = 0,3
Voor zand houdt de formule te weinig rekening met de verdichtingsgraad van de zandaanvulling; in bovenstaande formule dient voor los
gepakt zand f = 0,2 en voor verdicht zand f = 0,8 genomen te woren.
Deze maximale bovenbelasting is aanwezig na een verplaatsing van de
buis ten opzichte van de grond van:
S

= ca. 50 mm in een onverdichte klei-aanvulling /

S
= ca. 30 mm in een verdichte klei-aanvulling
grens
S
= ca. 10 mm in een zandaanvulling.
grens

|

s'
—' '

fotfoi

Bij benadering kan worden gesteld dat bij de ontwikkeling van
bovenbelasting van neutrale naar passieve druk, de verplaatsing
lineair toeneemt van 0 tot S
grens
Voor de (maximum) l a n g s w r i j v i n g i n k l e i of zand op de met p o l y - e t h y leen beklede p r o e f b u i s ,

blijkt

de g l a d h e i d van h e t

buisoppervlak

maatgevend; deze maximum l a n g s w r i j v i n g i s 4 kPa i n k l e i en 6 kPa i n
zand. De maximale l a n g s w r i j v i n g o n t w i k k e l t /zich e v e n r e d i g met de
v e r p l a a t s i n g t o t h e t maximum i s
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7. De maximale horizontale gronddruk in klei blijkt goed te kunnen
worden voorspeld met de formule van Brinch Hansen voor de laterale
gronddruk op palen, mits rekening wordt gehouden met de geroerdheid
van de sleufaanvulling (gereduceerde sterkte). De ongedraineerde
schuifsterkte van de kleiaanvulling blijkt betrouwbaar gemeten te
kunnen worden via de plaatselijke kleefmeting tijdens een mechan
>sche

sondering. tor£ r*tf
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8. De horizontale gronddruk in klei is reeds bij kleine verplaatsingen
As

tamelijk uniform verdeeld over de halve buisomtrek (opleghoek 180",). //?
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verplaatsing'blijkt reeds ca. 2/3 deel van de maximale druk ff
ontwikkeld
d te zijn; de maximale druk is volledig ontwikkeld bij
circa 120 mm verplaatsing. Tussen 0 en 8 mm en tussen 8 en 120 mm

0L>p

verplaatsing mogen lineaire verbanden tussen gronddruk en verplaat
sing aangenomen worden.

De veel gebruikte formule van Schleicher voor de berekening van een
beddingsconstante geldt uitsluitend voor de grond onder de buis

\%ó-J-

tijdens herbelasten of ontlasten. De in de formule gebruikte elasti
citeitsmodulus dient dan wel bepaald te worden door tijdens een

t&cl?i t r i a x i a a l p r o e f ook e e n / o n t l a s t i n g - h e r b e l a s t i n g s c y c l u s u i t t e v o e ren.
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onderstaande enige kanttekeningen geplaatst bij de waarden van de Onze
kerheids Factoren (O.F.) voor de grondmechanische parameters, zoals die
vermeld staan in de Pijpleiding Code ( 1984) en de TAWLeidraden. In
principe zijn de Onzekerheids Factoren ook afhankelijk van de omvang
van het grondmechanisch onderzoek waaruit de parameters bepaald zijn,
dit aspect blijft hier echter buiten beschouwing.

a) Neutrale bovenbelasting: O.F. = 1,1.
Het huidige onderzoek geeft geen aanleiding hierin een wijzing voor
te stellen.
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Naar aanleiding van de onderhavige onderzoeksresultaten worden in het
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Passieve bovenbelasting volgens Marston: O.F. = 1,1.
Voor een "complete possitive projection condition" is volgens
Marston:
p p = T • H . (1 + f . -) met f = 0,3.
7

D

Echter het blijkt bovendien nodig voor f niet een constante gelijk
aan 0,3 te nemen, doch f afhankelijk te stellen van de grondsoort is
de sleufaanvulling. Zie conclusie 4. Er is dan geen directe aanleiding een andere O.F. te gebruiken dan 1,1.
Laterale beddingsconstante k: O.F. = 1,4.
In par. IV.1.B.8. van de Pijpleiding Code 1984 wordt uitgegaan van
een bi-lineaire benadering van de last-verplaatsingsrelatie. Het
onderhavige onderzoek heeft echter aangetoond dat een dergelijke
eenvoudige schematisering te veel van de werkelijkheid afwijkt; zie
conclusie 1, 5 en 8. Voorts blijkt de formule van Schleicher in ric.
meeste gevallen niet bruikbaar. In de conclusie 1, 5 en 8 worden
alternatieve benaderingen genoemd.
Er dienen verschillende beddingsconstanten c.q. schematiseringen te
worden gehanteerd voor neerwaarts, opwaarts en zijwaartse belasting.
Wanneer deze alternatieve - minder grove - schematisering wordt
toegepast lijkt het hanteren van een lagere onzekerheidsfactor O.F.
gerechtvaardigd. Voorgesteld wordt een O.F = 1,25 te hanteren op de
in de conclusies 1, 5 en 8 genoemde grensverplaatsingen.
Evenwichtsdraagvermogen in klei: O.F. = 1,5.
Bij benadering

op basis van een waarde voor de ongedraineerde

schuif sterkte (van de ongeroerde klei 0 tot ,_1D onder de sleufbodem)
die bepaald is via laboratoriumvinproeven of triaxiaalproeven, is
gebleken dat/maximale verticale oplegreactie op 20% nauwkeurig
berekend kan worden (volgens de formule van Brinch Hansen of van
Prandtl). Daarom wordt voorgesteld O.F. = 1,2 te hanteren.
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e) Maximale wrijving: O.F. = 1,4.
Gebleken is dat de gladheid van de met polyethyleen beklede proef
buis maatgevend is voor de maximale grondwrijving. Voorts bleek de
met schuifproeven in het laboratorium gemeten wrijving tussen een
monster grond en een stuk beklede buiswand 25 £ 100% hoger dan de in ^ / ^ Q{,_
werkelijkheid optredende gemiddelde langswrijving op de buis.
Als de tot nu toe toegepaste berekeningsmethode wordt gehandhaafd
dan blijkt de werkelijke wrijving meer dan een factor 1,4 lager te

'V

kunnen zijn. In gevallen dat een grote wrijving gunstig is'voor de
X^

buis bijvoorbeeld een O.F. = 1,8 aan te bevelen.

i
f) Verplaatsing waarbij de maximale langswrijving optreedt: O.F. = 1,4.
De in het onderhavige ondezoek bepaalde grensverplaatsingen bevesti
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gen de juistheid van de tot nu toe gehanteerde waarden, zoals die

' '

ook in de Pijpleiding Code zijn opgenomen. Dit zou een aanleiding

',W

kunnen zijn de hierbij gehanteerde Onzekerheids Factor te reduce

o.r '

h'

2.

tr,6<i^

ren.

/ /

g) Maximale horizontale gronddruk in klei: O.F. ■ 1,5.
Bij gronddekkingen in klei groter dan 2D mag de maximale gronddruk
niet meer berekend worden met de passieve gronddrukcoè'fficiè'nt gel
den voor damwanden (en zoals genoemd in par. IV.1.B.3 van de Pijp
leiding Code). Zie conclusie 7.
De onzekerheid in de voorspelling van de horizontale gronddruk
■—Rebuilt met name in de (veelal onbekende) schuifsterkte van de
sleufaanvulling. Om deze redenen dient de onzekerheidsfactor voor de
horizontale gronddruk [groter te zijn dan de O.F. = 1,2/voor de vert
1

d

■

icale oplegreactie ad. aO , tenzij de schuifsterkte va«—de _gleufaan
vulling achteraf gecontroleerd wordt.
~z=> * &

r

t^
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1. Inleiding
1.1. Doei van het onderzoek
Aan vloeistof- en gasleidingen in en nabij waterkeringen worden hoge
veiligheidseisen gesteld. In praktijk komt het er op neer dat dergelijke leidingtracées ontworpen moeten worden volgens de leidraden opgesteld door werkgroep 7 van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) /volgens de Pijpleidingcode 1972 van de Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland (revisie 1984).
Genoemde richtlijnen geven criteria voor de bij de berekening van de
buisleiding in de kruising in te voeren parameters en de spanningen.
Een belangrijk deel van deze parameters beschrijft de reacties van de
grond rondom de buis bij de vervormingen, die deze krijgt opgedrongen.
Enerzijds zijn deze opgedrongen vervormingen een gevolg van de zettingen en eventuele deformatie van de boezemkade of de dijk, anderzijds
ondergaat de buisleiding die onder invloed van druk- en temperatuursveranderingen (expansie).
Hierbij zijn vooral van belang de opleghoek van de buis op de sleufbodem, de zijdingse steun van de grondaanvulling, de gronddruk op de
bovenzijde van de buis en het wrijvingsgedrag grond/buis. Niet al deze
parameters zijn in gelijke mate van belang voor de verschillende diameters en typen transportleidingen, zoals hoge druk en lage drukleidingen, stalen leidingen, betonnen leidingen met flexibele verbindingen,
kunststofleidingen e.d.
De grondmechanische parameters worden in de regel vastgesteld op grond
van de resultaten van grondonderzoek in het terrein en in het laboratorium.
De aldus verkregen grondeigenschappen worden door middel van een zo
goed mogelijk passend berekeningsmodel tot parameters voor de buisleidingberekening vertaald.
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Omdat het grondonderzoek vanzelfsprekend moet worden uitgevoerd voor de
uitvoering van de ieidingkruising dienen bij deze vertaling veronderstellingen te worden gedaan voor de kwaliteit van de sleufaanvulling,
die in hoge mate afhankelijk is van de toegepaste uitvoeringstechniek.
Ook de zorgvuldigheid en de controle van de uitvoering speelt daarbij
een belangrijke rol.
Daarenboven is het grondonderzoek meestal beperkt tot enkele punten van
het geplande tracé van de kruising, waardoor een zekere mate van onzekerheid ten aanzien van de representativiteit van de verkregen grondeigenschappen in het berekeningsmodel moet worden meegenomen.
In de genoemde leidraden is getracht deze onzekerheden te dekken door
zogenaamde onzekerheidsfactoren, die op de gevonden grondeigenschappen
c.q. parameters, moeten worden toegepast.
In feite betekent dit dat waarden voor de grondparameters worden gebruikt in de berekening zonder dat voldoende inzicht bestaat in de
werkelijk aanwezige veiligheid van de buis.
In verband hiermee is en wordt onderzoek verricht door verschillende
groepen uit de gebruikerswereld. In hoofdzaak betreft dit theoretische
studies, aangevuld met materiaalonderzoek, vooral op het gebied van het
staal.
Het is duidelijk dat de beheerders van de waterkeringen met deze ontwikkelingen geconfronteerd, zullen nagaan of de noodzaak tot aanpassing
van de bestaande richtlijnen zich voordoet.
In verband daarmee is een onderzoekprogramma opgesteld, waarbij het
vooral gaat om de verificatie van bepaalde berekeningsmethoden voor
grondmechanische leidingparameters onder geconditioneerde omstandigheden. Hiervoor zijn elementaire proeven nodig op schaal 1 : 1, of dicht
daarbij, waarbij de werkelijkheid - ook wat de uitvoering betreft - zo
goed mogelijk wordt gesimuleerd.
Dergelijke proeven zijn in 1975 reeds verricht met een vertikaal belast
buiselement in Almere. Deze proeven betroffen slechts het onderzoek van
éen aspect, namelijk dat van de oplegging van een buis op een zandbodem
van een sleuf.
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De andere aspecten, zoals de bovenbelasting, zijdelingse steun, wrijving en uitvoeringsmethodiek dienen nog te worden onderzocht voor zover
zij althans van betekenis zijn voor de dimensionering van de leiding.
Zoals gezegd, hangt dit af van diameter en type leiding en grondsoort,
waarin de leiding wordt gelegd.
Het in 1984 uitgevoerde onderzoek is geconcentreerd op een buisleiding
in kleigrond, waarbij de leidingsleuf is aangevuld met de uitgekomen
grond. Voor de proeven is gekozen voor een stalen leiding )ó 609 mm,
bekleed met polyethyleen; de beproefde buis heeft een lengte van
250 0 mm. Een polyethyleen coating is op dit moment in Nederland de
meest gebruikte bekleding voor stalen leidingen, ter plaatse van kruisingen.
Tevens zijn 5 proeven uitgevoerd op deze buis liggend in een met zand
aangevulde sleuf.
Praktische en financiële randvoorwaarden maakten het slechts mogelijk
"snelle" belastingsproeven uit te voeren, dat wil zeggen dat de klei
zich ongedraineerd gedraagt. In vele praktijksituaties zal de belasting
zich zodanig langzaam ontwikkelen, dat de grond een geconsolideerd
gedrag vertoont. Desondanks wordt gemeend dat uit de onderzoeksresultaten veel te leren valt over het gedrag van een buis in klei ook op
langere termijn.
1.2. Financiering van het 22ÉSEÏ221S
Voor de financiering van het onderzoek zijn in eerste instantie de
organisaties benaderd van leidingeigenaren in Nederland; deze organisaties zijn de VELIN, VEGIN, VEWIN en VESTIN.
Via advertenties zijn ook andere bedrijven die betrokken zijn bij leidingproblemen benaderd om aan het onderzoek deel te nemen. Hieruit
resulteerde als deelnemers de ingenieursbureaus Haskoning en Dwars,
Heederik & Verheij (DHV). In het kader van stimuleringsregelingen bleek
het mogelijk op de research-inspanning van genoemde bedrijven subsidie
te verkrijgen van het Ministerie van Economische Zaken (EZ).
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Tot slot werd in de onderzoekskosten bijgedragen door het Centrum Onderzoek Waterkeringen (COW) van de Rijkswaterstaat en door het Laboratorium voor Grondmechanica (LGM) zelf.

1.3. Proefterrein
Gezocht is naar een proefterrein waar een homogeen kleipakket wordt
aangetroffen direct onder het maaiveld. Op geologische gronden komen
komklei-gebieden tussen de grote rivieren in het midden van Nederland
hiervoor het meest in aanmerking.
Verscheidende van deze gebieden zijn beoordeeld op:
- homogeniteit (via sonderingen en boringen)
- waterhuishouding
- door de eigenaar gestelde voorwaarden voor gebruik
- bereikbaarheid.
Uiteindelijk is gekozen voor een terrein aan de Fruitstraat te Kesteren
(Midden-Betuwe). De proeflocatie is gelegen ten Noord-Westen van het
viaduct in de Provinciale Weg over de Fruitstraat en de spoorlijn. Zie
bijlage 2A.
Het terrein werd kosteloos ter beschikking gesteld door de Gemeente
Kesteren.
1.4. Opzet van het proevenprogramma
De hierna te noemen parameters spelen een grote rol bij kruisingen met
waterkeringen, vooral bij kruisingen met hoofdwaterkeringen. De leiding
volgt in dat geval meestal het profiel van de dijk waardoor een soort
staande boog ontstaat.
Echter ook in vele andere situaties spelen deze parameters een meer of
minder belangrijke rol. Bijvoorbeeld bij bochten en aftakkingen in
leidingen, waar ten gevolge van druk- of temperatuurexpansie de leiding
in de grond wordt gedrukt.
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De volgende parameters zijn onderzocht (zie figuur 1.4.1.):
1. beddingsgetal, vaak beddingsconstante genoemd:
a. loodrecht op de leidingas, vertikaal (omhoog en omlaag)
b. loodrecht op de leidingas, horizontaal
c. evenwijdig aan de leidingas (in verband met de langswrijving).
2. grensdraagvermogen, dit is de maximale belasting op de buis die de
grond kan leveren:
a. loodrecht op de leidingas, omlaag gericht: het evenwichtsdraagvermogen genoemd
b. loodrecht op de leidingas, omhoog gericht: de passieve gronddruk
c. loodrecht op de leidingas, horizontaal: passieve horizontale
gronddruk
d. evenwijdig aan de leidingas: de maximale langs-grondwrijving
3. de verdeling van de gronddrukken over de buisomtrek (met name is
belangrijk de grootte van de opleghoek).
Ter verkrijging van deze parameters is een buiselement jó 0,61 m van
2,50 m lengte in een sleuf gelegd en met grond afgedekt. De uiteinden
ft*.

van deze buis was van armen voorzien zodanig dat uitwendige krachten op
de buis konden worden uitgeoefend. Aldus is het buiselement in achtereenvolgende proeven omhoog getrokken, omlaag gedrukt, horizontaal zijwaarts gedrukt en in lengterichting weggedrukt. Onder het stapsgewijs
opvoeren van de uitwendige kracht werden krachten op en verplaatsingen
van beide buisuiteinden gemeten.
Via de uit deze metingen resulterende last-verplaatsingsdiagrammen zijn
het grensdraagvermogen en de beddingsconstante te bepalen. Bij alle
proeven - behalve de trekproeven - is bij elke belastingtrap tevens een
cyclus ontlasten - herbelasten toegepast, zodat ook de beddingsconstante voor deze belastingssituaties zijn af te leiden.
Bij de belastingsproeven neerwaarts en zijwaarts is tevens de verdeling
van de gronddruk (ad. 3) op de buisomtrek gemeten. Hiertoe was de buiswand uitgerust met 30 gronddrukdozen. Zie verder par. 2.1.

maximale belastingen

opleghoeken

ONDERZOCHTE
f i g . 1.4.1.

PARAMETERS
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Uitgevoerd zijn:
- 9 trekproeven (opwaarts), waarvan 3 in zand
- 6 drukproeven (neerwaarts)
- 6 horizontale proeven in langsrichting, waarvan 2 in zand
- 4 horizontale proeven in dwarsrichting.
Bij deze proeven zijn steeds verschillende sleufcondities met elkaar
vergeleken:
- sleufaanvulling met verdichte en onverdichte klei (of zand)
- gronddekking op de buis 0,5 en 2,0 m
Zie verder par. 2.4. en bijlage 1.
1.5. Begeleidend onderzoek
De resultaten van de proefbelastingen zijn vergeleken met gegevens
volgend uit een uitgebreid programma van grondonderzoek.
februari 1984: - Verkenning van het proefterrein met 2 0 sonderingen,
controle op homogeniteit van de kleilaag
april 1984

: - 4 extra sonderingen en 8 boringen aan de zuidzijde van
het proefterrein waar de 4 proeflocaties zijn gekozen.
Zie bijlage 2A en B.
- Plaatsen 1 peilbuis in de klei en 1 in de daaronder
gelegen zandlaag.
- Start laboratoriumonderzoek op ongeroerde kleimonsters
. ontleend aan de 8 boringen

mei-juli 1984: - Direct voor of direct na elke proefbelasting 4 sonderingen en 2 boringen per sleufaanvulling
- Waarneming grondwaterstand in elke sleufaanvulling.
- Laboratoriumonderzoek van de monsters uit de sleufaanvulling.

In de met zand gevulde sleuven zijn geen boringen uitgevoerd. Tweemaal
zijn in een diepe (2,60 m) met klei aangevulde sleuf zogenaamde minipressiometer proeven uitgevoerd; 1 maal in een onverdichte en 1 maal in
een verdichte aanvulling.
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2. Uitvoering belastingproeven
2.1. Geometrie en instrumentatie van de proefbuis
De voor de proeven gebruikte buis is getekend op bijlage 5. De buis is
beschikbaar gesteld door de N.V. Nederlandse Gasunie. De stalen buis is
uitwendig j6 609,6 mm en heeft een wanddikte van 9,25 mm. De buis is
spiraalsgewijs gelast en voorzien van een zwarte polyethyleen coating
(dikte ca. 2,5 m m ) , die via het sinteren van P.E.-poeder is aangebracht
(zonder nabehandeling).
De buis inclusief belastingsarmen weegt ca. 550 kg (met lange armen 50
kg meer). In de loop van het onderzoek kwam ca. 100 kg grond en water
in de buis.
Voor de proeven is het 2,50 m lange buiselement voorzien van 3 verstijvingsschotten, namelijk 1 bij elk kopeinde en nabij het midden. Door
deze schotten is de buis vrijwel geheel vormvast, dat wil zeggen dat
tijdens het belasten tot 35 0 kN van de buis geen ovalisering van betekenis (max. 1 mm) optreedt.
De redenen om de proeven uit te voeren met een niet-ovaliserende buis
zijn:
- volledige ovalisering van het buiselement is in praktijk niet mogelijk, omdat het buiselement kopschotten moet bevatten om de uitwendige kracht aan te kunnen brengen
- voor de drukproeven tot het evenwichtsdraagvermogen was omwille van
de sterkte een dwarschot halverwege de buis noodzakelijk
- de invloed van ovalisering op de grondparameters is gering.
Opgemerkt wordt dat - door het niet ovaliseren - tijdens het onderzoek
ondergrenswaarden voor de opleghoeken zijn gevonden, omdat in 'praktijk
wel een zekere mate van ovalisering zal optreden, die afhankelijk is
van de diameter en wanddikte van de buis en van de inwendige en uitwendige druk.
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In de wand van de buis zijn 30 gronddrukdozen aangebracht en wel in 3
raaien:
raaien A en C: dwarsdoorsneden 0,60 m ter weerszijden van het midden
van de buis
raai B

: de dwarsdoorsnede in midden van de buislengte.

In bijlage 5 is getekend hoe de gronddrukopnemers 1 t/m 10 per dwarsdoorsnede zijn gesitueerd; de opnemers A.-7, B-7 en C-7 bevinden zich
vertikaal onder de as van de buis, de nrs. A-3, B-3 en C-3 zitten in
het horizontale vlak door de as van de buis.
Het meetoppervlak van de gronddrukdozen is plat en £ 30 mm en ligt
exact in het vlak dat gevormd wordt door de omringende polyethyleen
coating op de buis.
2.2. Proefbelastingsopstelling_en_-procedure
2.2.1. Vertikale proeven (zie bijlage 2B en 6)
Voor de vertikale belastingsproeven is de reactiekracht ontleend aan
een ligger HE 600B, die parallel boven de buis is opgesteld met onderkant ligger op ca. 1,60 m + maaiveld. Deze ligger is opgelegd op 2
paal jukken; elk juk bestaat uit 2 palen jz5 355 mm geheid tot ca. 12 m m.v. De jukken staan h.o.h. 8,50 m.
De ligger HE 600B is via trekstangen gekoppeld met de paaljukken.
Ten behoeve van de drukproeven zijn tussen de ligger en de 2 armen aan
de proefbuis hydraulische vijzels geplaatst met een slag van 33 cm.
De kracht op de vijzel werd continu gecontroleerd via een electrische
krachtmeetdoos.
De belasting is trapsgewijs opgevoerd, per trap is de belasting 50
minuten constant gehouden. Bij de neerwaartse proeven is aan het einde
van elke trap nog een ontlasting/herbelasting cyclus uitgevoerd van 2 x
5 minuten. Het aanbrengen van een belastingverhoging geschiedde met 100
a 200 kN per minuut, het ontlasten ging ongeveer 10 maal zo snel.
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Ten behoeve van de trekproeven zijn 2 electrische krachtmeetdozen en 2
vijzels met een slag van 8 cm bovenop de ligger geplaatst. Bovenop elk
van deze beide vijzels lag een trekkap waaraan 4 trekstangen jz5 20 mm
hingen die gekoppeld waren aan de armen van de proefbuis.
De neerwaartse proefbelastingen werden doorgezet tot ca. 30 cm verplaatsing';.^e trekproeven werd 6 cm verplaatsing gecreëerd.

De verplaatsingsmetingen zijn aan beide buisuiteinden uitgevoerd en wel
op 2 manieren:
1) Continue registratie via een foto-electrisch systeem, waarbij een
horizontale platte LASER bundel (vanuit een bron opgesteld op een
vast referentiepunt) invalt op een lineaalvormige fotodiode. Op
beide armen van de buis was een dergelijke fotodiode aangebracht. De
plaats waar de LASER bundel op de fotodiode invalt is continu electrisch geregistreerd.
2) Discontinu via een nauwkeurigheidswaterpassing.
Hiertoe was een precisie waterpasinstrument (Wild N3) geplaatst op

V

een vast referentiepunt en was op elke buisarm een vertikale linélaal
aangebracht.
Ter controle van de waterpassing werd ook een referentielin^aal
afgelezen die was gemonteerd op een (onbelaste) paal f6 0,35 m.
2.2.2. Horizontale proeven (zie bijlage 2B en 1)
Ten behoeve van de horizontale belastingsproeven is een loopgraaf-constructie gebouwd van 4 m lang, 1 m breed en 1,10 m respectievelijk
2,60 m diep. Zie principeschets op bijlage 1. De (voor)wand van de
loopgraaf aan de zijde van de buis bestond uit schotten baddinghout. In
deze voorwand waren 2 sparingen 0 17 cm gemaakt ten behoeve van de
arm(en) waarmee horizontaal tegen de proefbuis werd gedrukt.
De achterwand van de loopgraaf werd gevormd door een dragline schot dat
als dodebed fungeerde voor het afstempelen van de 2 vijzels (slag
33 cm) waarmee de kracht op de buis werd aangebracht.
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Voor de belastingsproeven in dwarsrichting lag de buis evenwijdig aan
de loopgraaf en was de buis voorzien van de 2 armen van 1,50 m lengte.
Voor de belastingproeven in langsrichting werd de buis een kwartslag
gedraaid, zodanig dat een kopeinde van de buis op ca. 5 cm afstand van
het baddingsschot lag. Door middel van een stalen kap werd voorkomen
dat er grond voor kop van de buis terecht kwam; aldus werkte er enkel
een wrijvingsweerstand op de buis. Via een vulstuk van 30 cm tussen
vijzel en kopschot van de buis werd een horizontale kracht ter plaatse
van de as van de buis aangebracht.
Op genoemde vulstuk dan wel op de 2 drukarmen was een lineaal gemonteerd. Deze linealen werden afgelezen via een theodoliet T-16 die in
een - ook qua kijkrichting - gefixeerde positie stond opgesteld op een
console aan één van de palen fó 0,35 m. Ter controle van de fixatie van
de theodoliet werd ook een lineaal op een vast referentiepunt op 17 m
afstand afgelezen.
Bij de horizontale proefbelastingen werd de buis maximaal 10 cm verplaatst. De belasting is trapsgewijs opgevoerd, per trap is de belasting 50 minuten constant gehouden waarna een ontlasting/herbelasting
cyclus ( 2 x 5 minuten) werd uitgevoerd. Het aanbrengen van een belastingsverhoging geschiedde met 100 a 20 0 kN per minuut, het ontlasten
ongeveer 10 maal zo snel.
2.3. Conditionering van de groefsleuf-aanvulling
In de oorspronkelijke kleilaag zijn twee zones te onderscheiden (zie
par. 3):
I.

van 0 tot ca. 1,4 m - m.v.: bruine klei met een watergehalte van

ca. 30% en cohesie c = 4 0 kPa
u
II. van ca. 1,4 m tot ca. 4 m - m.v.: groene klei met een watergehalte
van ca. 50% en cohesie c = 2 5 kPa.
u
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Bij het ontgraven en aanvullen van de sleuven zijn deze kleisoorten
gescheiden gehouden:
- de proefsleuven van 1,1 m diep is uitsluitend met kleitype I aangevuld
- in de 2,60 m diepe proefsleuf is onderin aangevuld met kleitype II en
boven 1 a 1,5 m - m.v. met kleitype I.
Bij het ontgraven is schrapenderwijze gewerkt, opdat de verkregen kleibrokken beperkt van afmetingen bleven. Na het ontgraven zijn beide
kleien in aparte depots op het maaiveld opgeslagen en met dekzeilen
beschermd tegen felle zonneschijn en hevige regenval.
Veelal is binnen 2 uren na ontgraven deze klei weer gebruikt voor het
aanvullen van de sleuf.
Tijdens het ontgraven is met de hydraulische graafmachine en met de
schop zodanig nauwkeurig gewerkt dat de sleufbodem vlak en horizontaal
was, dit werd met een waterpas van 1,5 m lengte gecontroleerd.
Het aanvullen is geschied in lagen van ca. 0,25 m. Voor de proeven 1A,
1B, 4B, 4D, 4F, en 4H is de klei laagsgewijze verdicht. Voor de lagen
tot ca. 0,3 m boven de proefbuis gebeurde dit met handstampers (hardhouten klossen van 0,2 x 0,2 x 0,2 m 3 aan een stalen T-greep). De klei
daarboven is aangedrukt met de lepel van de hydraulische graafmachine.
Bij het aanstampen van de eerste laag klei werd de klei ook schuin
onder de buis geslagen ("onderstoppen").
Voor het aanvullen van de sleuf is deze drooggehouden met behulp van
een klokpomp.
Voor de proeven 3C, 3D, 3E, 4K en 4L zijn de sleuven aangevuld met
rivierzand (zie par. 6 ) . Omdat de waterstand in de sleuf tijdens het
aanvullen toch vrij snel steeg onstond bij sleufaanvulling 3C een zodanig losgepakt zandpakket, dat de proefbuis hierin wegzakte.
Na deze ervaring is voor de overige sleufaanvullingen met zand eerst
een landbouwdrain op de sleufbodem rondom de proefbuis gelegd en aangesloten op een motorpomp.
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Voor de proeven 3D en 4L is de zandaanvulling verdicht in slagen van
ca. 0,25 m met behulp van een licht trilsleetje.
2.4. Registratie meetgegevens (zie bijlage 7)
Alle opgebrachte krachten zijn gemeten met electrische drukdozen. Deze
signalen werden ter plaatse zichtbaar gemaakt op een digitale displayen op papier getekend (penrecorder). De orde van grootte van de kracht
is steeds gecontroleerd door de oliedruk in de vijzels af te lezen op
manometers.
De verplaatsingen zijn in alle gevallen met optische instrumenten gemeten:
- voor de vertikale proeven met een waterpasinstrument N3
- voor de horizontale proeven met een theodoliet T16.
Deze meetresultaten zijn in tabellen genoteerd.
Bij de vertikale proeven is de verplaatsing bovendien continu gemeten
met een foto-electrisch systeem (zie par. 2.2.). Deze signalen zijn ter
plaatse met een penrecorder op papier uitgetekend.
Alle electrische signalen (kracht, verplaatsing en gronddruk) zijn
voorts vastgelegd op magneetband. Hiertoe werden op commando alle aanwezige opnemers uitgelezen door een 40-kanaals datalogger. De uitgelezen getallen werden bovendien direct op printstroken afgedrukt.

CO-272040/75

2.5. Proevenprogramma en tijdschema
Het tijdschema waarin het proevenprogramma (dat is gepresenteerd op
bijlage 1) is uitgevoerd, is samengevat in onderstaande tabel 2.5.a.
Tabel 2.5.a. : Tijdschema en proevenoverzicht

datum
(1984)

proef
nr.

sleufdiepte
(m - m.v.)

sleufaanvulling

soort
belasting

gem. 10/5
11/5
15/5
16/5
21/5
22/5
24/5
29/5
30/5
6/6
7/6
12/6
15/6
18/6
20/6
22/6
26/6
28/6
3/7
5/7
6/7
12/7
17/7
19/7

1A-T
1A-D
1B-T
1B-D
2A-T
2A-D
2B-T
3A-T
3A-D
3B-T
3B-D
3C
3D
3E
4C
4D
4A
4B
4G
4H
4E
4F
4K
4L

1,10
1,10
2,60
2,60
1,10
1,10
2,60
1,10
1,10
2,60
2,60
2,60
2,80
2,80
1,10
1,10
1,10
1,10
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60
2,60

klei, verdicht

vert. trek
vert. druk.
vert. trek
vert. druk
vert. trek
vert. druk
vert. trek
vert. trek
vert. druk
vert. trek
vert. druk
vert. trek
vert. trek
vert. trek
hor. dwars
hor. dwars
hor. langs
hor. langs
hor. dwars
hor. dwars
hor. langs
hor. langs
hor. langs
hor. langs

ii
it
ii

klei, onverdicht
ii
ii
ii
ii
ii
ii

zand,
zand,
zand,
klei,
klei,
klei,
klei,
klei,
klei,
klei,
klei,
zand,
zand,

onverdicht
verdicht
verdicht
onverdicht
verdicht
onverdicht
verdicht
onverdicht
verdicht
onverdicht
verdicht
onverdicht
verdicht
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3. Grondonderzoek in de oorspronkelijke grond
3.1. Terreinonderzoek
Zoals reeds in paragraaf 1.5 is vermeld zijn ter controle van de homogeniteit van de kleilaag ter plaatse van het gekozen proefterrein in
Kesteren in eerste instantie 20 middelzware sonderingen inclusief meting van de plaatselijke kleef uitgevoerd. De sondeerpunten zijn gesitueerd in een 4-tal raaien en zijn als volgt genummerd:
Raai I

1 t/m 5

Raai II

1 t/m 5

Raai III 1 t/m 5
Raai IV

1 t/m 5

De situatie van de sondeerpunten is aangegeven op de bijlage 2A.
Aan de hand van de resultaten van deze sonderingen is besloten de proeven te doen plaatsvinden aan de zuidzijde van het proefterrein tussen
de raaien I en II (is A en D) (zie bijlage 2A en B).
Teneinde het raster van sondeerpunten ter plaatse van de onderzoeklocaties te verdichten werden tussen de raaien I en II (is A en D) in 2
raaien B en C in totaal 8 middelzware sonderingen inclusief meting van
de plaatselijke kleef uitgevoerd.
De resultaten van de sonderingen uitgevoerd in de raaien A t/m D zijn
weergegeven op de bijlagen 51 t/m 68.
In de 2e fase van het grondonderzoek zijn tevens 8 Begemannboringen
$ 66 mm uitgevoerd op de lokaties A 1 t/m 4 (raai I) en D 1 t/m 4 (raai
II).
De resultaten van de boringen zijn schematisch weergegeven naast de
betreffende sonderingen (bijlagen 51 t/m 54 en 64 t/m 67).

- 20 CO-272040/75

Van de boorresultaten zijn foto's gemaakt. Afdrukken hiervan zijn als
bijlagen 69 t/m 76 bij dit rapport gevoegdTijdens fase 2 zijn 2 peilbuizen weggedrukt. De resultaten van de
tijdens het onderzoek uitgevoerde peilingen van de waterstanden in de
beide peilbuizen zijn weergegeven op bijlage 3.

peilbuisnr.

niveau filter in
m t.o.v. m.v.

P1
P2

- 2,10
- 6,10

3.2. Laboratoriumonderzoek op monsters
Op grondmonsters ontleend aan 8 Begemannboringen (jrf 66 mm) nr. A1 t/m
A4 en D1 t/m D4 zijn in het laboratorium de volgende proeven uitgevoerd:
A. Classificatie van de klei
- bepaling volumegewicht

(40 monsters)

- bepaling watergehalte

(40 monsters)

- Atterbergse grenzen

(40 monsters)

- soorteljke massa

( 3 monsters)

- korrelverdelingen vanaf 2 um ( 6 monsters)
- gehalte organische stof

( 6 monsters)

De resultaten van de classificatieproeven zijn weergegeven op de bijlagen 77, 78 en 79.
B. Onderzoek naar de vervormings- en wrijvingseigenschappen
- samendrukkingsproeven (10 monsters)
- consolidatieproeven

(10 monsters, elk 3 belastingtrappen)
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- handvinproeven (torvane) (51 monster)
- laboratoriumproeven (lab. vane) (9 monsters)
- triaxiaalproeven (4 monsters met 1 belastingtrap en 4 monsters met 2
belastingtrappen)
- directe schuifproeven
klei/klei (1 monster, 3 belastingtrappen)
klei/polyethyleen (2 monsters, 2 belastingtrappen)
De resultaten van de laboratoriumproeven ter bepaling van de vervormings- en wrijvingseigenschappen zijn met uitzondering van de directe
schuifproeven samengevat op de bijlagen 77 en 78. De resultaten van de
directe schuifproeven worden hieronder gegeven:
• directe schuifproef op klei (w - 35%, S

= 4 5 kN/m2)

$ = 13°; c = 33 kN/m2
• directe schuifproef klei over polyethyleen
(w = 36,8%; S = 34 kN/m2)
u
ö = 3 " - 3 , 5 ° ; a = 5 - 6 , 5 kN/m2

flMl

(w = 24,6%; S " 250 kN/m2)
u
6 = 22° - 28°; a = 3 - 5 kN/m2
In figuur 3.2.1. zijn bovendien de waarden van de ongedraineerde cohesie C en de elasticiteitsmoduli E verzameld als functie van het wateru
gehalte w.
Als E uit de triaxiaalproef, is de secanswaarde genomen voor een spanningsverhoging gelijk aan 0,5 maal de bezwijkspanning; bij dit spanningsniveau was de verticale rek ca. 0,5%.
Bij de normale proefprocedure was de vervormingssnelheid tijdens de
triaxiaalproef 0,1 mm per minuut, deze lage snelheid is nodig om een
goede waterspanningsmeting uit te kunnen voeren en daarmee $' en c*waarden te bepalen. De "snelle proef": (ter bepaling van C ) werd uitgevoerd met 1,5 mm per minuut. Voorts zijn in figuur 3.2.2. de C -waarden als functie van de diepte getekend.
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In de navolgende tabel worden van de in het laboratorium vastgestelde
Cu-waarden de gemiddelde waarden alsmede de variatie aangegeven.
Tabel 3.3.a.: C^-waarden

laboratoriumproef

klei I
gemid.
(kPa)

torvane
lab. vane
triaxiaal

aantal

klei I
stand, afw
gem.

60
26

0,27

gemid.
(kPa)
30
21
21

stand, afw
gem.
0,20
0,20

proeven
I

II

19

32
9
2

2

c. Verdichtingsproeven
- proctorproeven (6 monster)
De resultaten van de proctorproeven zijn getekend op de bijlagen 80 en
81.
3.3. Beschrijving van de grondslag en de gehanteerde grondparameters
Aan de hand van het voorafgaand aan de proeven uitgevoerde uitgebreide
grondonderzoek kan worden vastgesteld dat de kleilaag ter plaatse van
de proeflokatie een dikte heeft van 4 a 4,5 m. Onder dit kleipakket
bevindt zich zand.

Ten aanzien van de homogeniteit van het kleipakket wordt opgemerkt dat
de bovenste ca. 1,4 m verschilt met de dieper gelegen klei.
Het verschil kan worden toegeschreven aan rijping van de klei boven de
laagste grondwaterstand (dieper dan 1,2 m - m.v. volgens Stiboka).
Tijdens het rijpen van de klei boven de grondwaterstand oxyderen de
ijzerdeeltjes en er ontstaat roest. Door bodemdieren vindt een vermenging plaats. In het gerijpte kleipakket is daardoor de gelaagdheid
verdwenen en krijgt de grond een homogene bruine kleur.
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Het gedeelte van de kleilaag beneden de laagste grondwaterstand bevat
plantenresten en is grijs/groen van kleur.
Het verschil tussen de bovenste ca. 1,4 m klei en de dieper gelegen
klei komt ook tot uiting in de resultaten van het laboratoriumonderzoek.
Van de bovenste laag (kleitype I) werden de navolgende eigenschappen
vastgesteld:
Tabel 3.3.b.: Eigenschappen klei I
stand.af w
gemiddelde

gemiddelde

volumegewicht (Y n )
watergehalte (w)
vloeigrens (LL)
uitrolgrens (PL)
plasticiteitsindex (PI)
ongedraineerde
schuifsterkte (Su)
elasticiteitsmodulus (E)
adhesie (a) klei/P.E.
wrijvingshoek (<S)
klei/P.E.

18,5 kN/m 3
3 3% van droog
54% van droog
23% van droog
31% van droog

gewicht
gewicht
gewicht
gewicht

40 kPa naast de buis
30 kPa onder de buis
2500 kPa
(a. a 11 kN/m 2 )
6,5 kPa
3°

0,04
0,20
0,19
0,12
0,25
(tabel 3.3.a)
(tabel 3.3.a)

aantal
proeven
21
21
19
19
19

1
1
1

Voor de diepe laag (kleitype II) zijn de eigenschappen vermeld in tabel
3.3.C.
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Tabel 3.3.C. : Eigenschappen klei II
stand.afw
gemiddelde

gemiddelde

volumegewicht (Tn)
watergehalte (w)
vloeigrens (LL)
uitrolgrens (PL)
plasticiteitsindex (PI)
ongedraineerde
schuifsterkte (Su)
elasticiteitsmodulus (E)
adhesie (a) klei/P.E.
wrijvingshoek (°)
klei/P.E.

16,0 kN/m 3
64% van droog
74% van droog
39% van droog
49% van droog
2 5 kPa

0,06
0,23
gewicht.
0,18
gewicht
0,19
gewicht
0,20
gewicht
(tabel 3.3.a)

aantal
proeven
42
43
22
22
22

3000 kPa
(0. « 2 2 kN/m 2 )
6,5 kPa

4

3°

1

1

Indien er te weinig proeven van een bepaald type beschikbaar zijn, is
geen standaardafwijking te bepalen.
Voor de met klei aangevulde sleuven is voorts gerekend met de parameters in tabel 3.3.d.
Tabel 3.3.d.: Eigenschappen sleufaanvullingen met klei
klei II

klei I
parameter

Y
a
6
E
E
M

.kN/m3]
.kPa]
.kPa]
kPaJ*

verdicht
18,5
6,5
3
2500
750

onverdicht
16,0
5,7
3
1500
1100

verdicht
16,0
6,5
3
3000
300

onverdicht
16,0
5,7
3
1500
450

* bepaald uit later uitgevoerde pressiometerproeven.
In paragraaf 2.3. is vermeld dat voor de proeven 3C, 3D, 3E, 4K en 4L
de sleuven zijn aangevuld met rivierzand.
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Voor dit zand zijn de volgende eigenschappen aangehouden:

Onverdicht

Verdicht

poriëngehalte: n = 45%
3

»■ Y « 14,6 kN/m
d
Y = 1 9 , 0 kN/m 3
n
E = 10.000 kPa
v

= 0,35

n

= 35%

Y ■ 17,2 kN/m 3
a

Y » 20,6 kN/m 3
n
E = 20.000 kPa
v

= 0/30

$' = 30»; 6 = 21»

•' = 35»; 5 = 21 o

c' = 0

c' = 0.
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4. Predicties van de resultaten van de belastingproeven
Met behulp van de resultaten van het grondonderzoek is voorafgaand aan
de proeven een predictie gemaakt. Hierbij zijn per proef, op de in de
Nederlandse praktijk gebruikelijke wijze, waarden berekend voor:
- de passieve vertikale grondbelasting
- het evenwichtsdraagvermogen
- het vertikaal beddingsgetal
- het horizontaal beddingsgetal
- de horizontale grondreactie
- de maximale wrijving
- de verplaatsing waarbij de wrijving maximaal is.
4.1. De wijze van berekenen
• De passieve vertikale grondbelasting wordt berekend volgens Marston.
Marston gaat uit van een bezwijkmechanisme waarbij schuifvlakken
optreden langs een vertikale kolom-grond boven de buisleiding.
QP = C
TT

. Y • D2

r>

[kN/m11

L

J

en
Fm = L .

T

p
&

v

waarin:
kN/m']

QvP = passieve vertikale grondbelasting
H
Ho
c
= — + 0,3 (—) ; "complete projection condition"
c
H = gronddekking boven leiding

[-]

D

= diameter van leiding

[m]

T

= gemiddeld volumegewicht boven de leiding

L

= lengte buiselement

F

= totale kracht op het buiselement

n,

T

L-J

kN/m3]

[m]
kN]
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• Het evenwichtsddraagvermogen wordt berekend volgens J. Brinch Hansen.
a
a
a
a
p
= c (TT + 2 ) ( 1 + S + d - i - b
max
u
c
c
c
c

a
-g)
c

r i
IkPal

waarin:
c

= ongedraineerde cohesie " S

[kPa]

a

S = plaatvormfactor
0,0 5
c
a
d = dieptefactor * 0,43 c.q. 0,54
i ,b
c c

en g = factoren = 0
c

• Het vertikaal beddingsgetal is zowel met de formule van Schleicher
bepaald, als uit het evenwichtsdraagvermogen.
De formule van Schleicher is gebaseerd op de elasticiteitstheorie en
geeft een waarde voor de beginhelling van de veerkarakteristiek voor
een vlakke plaat (tangentiè'le beddingsconstant e k°) .
Volgens Schleicher:

k° =
v

—

E

,;v >'
z

m (1 - v ) VA

[kN/m3]
L

J

E = Elasticiteitsmodulus [kPa]
m = vormfactor; zie figuur 4.1.1.
v = dwarscontractiecoëfficiè'nt (= 0,35)
A = oppervlak

[mz]

Hoewel de formule van Schleicher geldt voor een half-oneindig medium
wordt de formule hier - evenals in de Nederlandse praktijk - zowel voor
de trekproef als voor de drukproef gebruikt.

m

1/ B
Verband t u s s e n de v o r m f a c t o r
a f m e t i n g e n L/ B
f i g . 4.1.1.

m en de p l a a t -
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Het vertikaal beddingsgetal kan ook worden afgeleid uit het even
wichtsdraagvermogen door aan te nemen, dat tot 50% van het even
wichtsdraagvermogen p

_ een lineaire relatie bestaat tussen belas

ting en verplaatsing van de buis. De bij 0,5 p

optredende in

drukking voor klei wordt dan gesteld op:
A^Je'.
g^*

verdichte klei

: S^ = 0,02 m

onverdichte klei: S

= 0,04 m.

• Het horizontaal beddingsgetal is berekend volgens de semiempirische
formule van Menard:

L . . i . ïf [0,65 . <2,65 E)" ♦ i f.]
h

p

o

[_J_3]

o

k = horizontaal beddingsgetal
h
L = referentie lengte volgens Menard = 0,60 m
o
D = buisdiamter = 0,61 m
a

= grondsoort afhankelijke factor; voor klei a = 2/3

E  E
.
[kN/m2]
p
pressiometer
N.B. In de leidingen praktijk wordt voor k^ veelal 0,6 a 1,0 maal
k v genomen.
• De horizontale grondreactie is de maximaal door de grond te leveren
kracht bij een horizontale beweging in de dwarsrichting van de buis
leiding. Bij de berekening van deze waarde wordt de buisleiding be
schouwd als een ankerplaat.
Bij een horizontale verplaatsing van de buis loodrecht op de buisas
wordt, aan de zijde waar de beweging naar toe is gericht, de zoge
naamde passieve grondweerstand gemobiliseerd. Aan de andere zijde zal
de druk afnemen van de beginwaarde  de neutrale druk  tot de aktie
ve druk of tot nul.
Uitgaande van glijvlakken doorlopend tot aan het maaiveld bedraagt
de maximale horizontale grondreactie bij langzame vervorming:

- 29 CO-272040/75

F
= L . - Y (H + D ) 2 . (X - X ) + 2c' / X + 2c' / X
H max
2
p
a
p
a
waarin;
F
= maximale horizontale grondreactie L[kN]
J
H max
L
= lengte buisleidingelement [mj
H

= gronddekking boven leiding [mj

D

= diameter van leiding [mj

T

= gemiddeld volumegewicht [kN/m3]

X

= coëfficiënt voor de passieve gronddruk [-J

X

= coëfficiënt voor de actieve gronddruk [-J

c'

= cohesie [kPaJ

$' = 2 5°; c' = 5 kPa; 6 = 0 °
X = 2,46 en X = 0,41 (bij rechte glijvlakken)
P
a
Voor snelle vervormingen dient bij kleigronden voor de berekening van
F

H max

met de schuifsterkte S van klei gerekend te worden.
u

F
= L . (H + D) . 2 . S .
H max
u
• De. maximale wrijving in langsrichting en tangentiële richting wordt
in het algemeen berekend met:
T
= a + a tg 5
max
n
en

1^f

F = T
V D .L
L
max '

[kPa

r i

IkNj
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waarin:
T
= schuifweerstand |kPa]
max
a
= adhesie [kPaJ
o

= normaalspanning op de buiswand [kPa]

<5

= wrijvingshoek tussen buiswand en grond

Voor de gehele omtrek van de buis kan voor 0 het gemiddelde (<?) van
de vertikale en horizontale korrelspanningen ter hoogte van de as van
de leiding worden genomen.
• De grenswaarde van de schuifweerstand treedt op bij een verplaatsing,

b*

J^'
j *
L\<^

waarvan de waarde gesteld kan worden op:
klei: S

= 4 - 6 mm
L

2"
. /#■■ z a n d : S
\/>

= 1-3 mm
L

4.2. De resultaten van de berekeningen
In de navolgende tabellen worden de resultaten van de berekeningen
weergegeven.
Tabel 4.2.a.: Predictie verticale proeven

trekproef
proef

1A
1B
2A
2B
3A
3B
3C
3D
3E

F neu

drukproef
FT

F

T

K

[kNj

[kNJ

[kN/m3]

14
38
12
32
12
32
34
44
37

18
75
15
63
15
63
69
92
78

2700
3300
1700
1700
1700
1700
11000
22000
11000

v[mm]^
4
15
6
24
6
24
4
3
5

Fmax k° [kN/m3] k° [kN/m3] k»[kN/m 3 ]

[kNJ

350
310
350
310
350
310




Schleicher Schleicher uit fig.
180°
60°
4.2.1 en
4.2.2
2700
3200
1700
1700
1700
1700




4700
5600
2800
2800
2800
2800




5700
5100
2850
2550
2850
2550
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Tabel 4.2.b.: Predictie horizontale proeven

proef
nr.

in langsrichting

L maxM

sL[mm]

30
34

3-5
3-5

F

4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H
4K
4L

31
37

in dwarsrichting
F

H max

langzaam

85
92
3-5
3-5
316*)
357*)

37
49

1-3
1-3

M

F

Hmax

snel

[kN]

kh [kN/m3]
Menard

220
220

3500
2400

325*)
325*)

1400
1000

*) glijlakken zijn tot aan maaiveld verondersteld.
Voor de proeven 1A, 2A, 1B en 2B is een predictie gemaakt voor het
last-vervormingsdiagram. Hierbij is een continu plastische deformatie
verondersteld. Met behulp van de formule van Brinch Hansen zijn de
bezwijkbelastingen bepaald, waarbij de breedte van het belastingsvlak
is gevarieerd als functie van de indrukking. Op deze wijze werden de
last-vervormingsdiagrammen voor de proeven in onverdichte kei vastgesteld (2A en 2B). Bij het vaststellen van de last-vervormingsdiagrammen
van de proeven in verdichte klei werd verondersteld dat bij een belasting van 0,5 F
de indrukking de helft is van de waarde bij de proemax

j

f

ven in onverdichte klei.
De last-vervormingsdiagrammen zijn getekend in de grafieken 4.2.1. en
4.2.2.
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5. Resultaten belastingsproeven
5.1. Opwaartse belastingproeven (trekproeven^
Op de bijlagen 11, 13, 15, 17, 19, 21, 43, 44 en 45 zijn de opwaartse
verplaatsingen van de buis getekend als functie van de kracht op de
buis.
Gepresenteerd is de gemiddelde waarde van de gemeten verplaatsingen van
beide kopeinden van de buis. De getekende kracht is de sommatie van de
beide krachten uitgeoefend op de uiteinden van de buis exclusief het
eigen gewicht van de proefbuis plus belastingsarmen.
De resultaten van de trekproeven zijn samengevat in onderstaande tabel
5.1.a. en in figuur 5.1.1.
Tabel 5.1.a.: Resultaat trekproeven

verplaatsing
grensproef bijlage sleuf- sleufaanvulling
kracht
F_
sT[mmJ waarbij
diepte
nr.
materiaal verdicht
F_
bereikt is
(m)
[kN]
1A
1B
2A
2B
3A
3B
3C
3E
3D

11
13
15
17
19
21
43
45
44

1,10
2,60
1,10
2,60
1,10
2,60
2,60
2,80
2,80

klei
it
ft
ft
ft
ti

zand
it
it

wel
wel
niet
niet
niet
niet
niet
niet
wel

48
75
20
78
11
70
60
62
156

28
14
33
52
17
48
22
15
18

Uit de tabel en de last-verplaatsingscurven worden de volgende conclusies getrokken.
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Kleiaanvulling
a. De proeven in de diepe sleuf resulteren in dezelfde grens-bovenbelasting: ca. 75 kN.
De invloed van de sleufvorm (vergelijking proef 2B en 3B) en van de
verdichting (vergelijking proef 1B en 2B) blijkt wat dit betreft
verwaarloosbaar.
Verdichting van de sleufaanvuling heeft wel effect op de stijfheid:
Bij proef 1B werd bij ca. 14 mm verplaatsing de maximale bovenbelasting bereikt, bij de onverdichte sleufaanvullingen was hier ca. 50
mm voor nodig.
b. In de ondiepe sleuf (klei type I) blijkt de verdichtingsgraad wel
invloed te hebben op de grenswaarde van de bovenbelasting:
proef 1A: F ■ 48 kN bij 28 mm verplaatsing
proef 2A: Fm = 20 kN bij 33 mm verplaatsing
De indruk bestaat dat bij proef 1A door boogwerking boven de buis
een geheel ander bezwijkmechanisme is opgetreden dan bij de andere
trekproeven. Zie par. 7.1.1.
De zeer smalle sleuf in proef 3A blijkt te leiden tot een nog veel
lagere bovenbelasting (F = 11 kN).
Zandaanvulling
Ondanks de uitvoeringsproblemen bij proef 3C blijken de resultaten van
deze proef goed overeen te komen met die van de herhaling (proef 3E).
Er is een groot verschil in bovenbelasting tussen de onverdichte en
verdichte zandaanvulling, namelijk 61 respectievelijk 156 kN.
In beide condities is de passieve bovenbelasting bereikt bij 15 a 20 mm
verplaatsing.
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5.2. Neerwaartse belastingproeven (drukproeven^
Op de bijlagen 12, 14, 16, 18, 20 en 22 zijn de neerwaartse verplaatsingen (gemiddelde van beide buiskopeinden) getekend als functie van de
uitwendige belasting op de buis (dus exclusief het eigen gewicht).
De resultaten van deze drukproeven zijn samengevat in onderstaande
tabel 5.2.a. en figuur 5.2.1.
Tabel 5.2.a.: Resultaat drukproeven

grenskracht F_ grensspanning
proef bijlage sleuf- sleufaanvulling
nr.
nr.
[kNJ
diepte materiaal verdicht
PD = r F D : ^ - D )

w

1A
1B
2A
2B
3A
3B

12
14
16
18
20
22

1,10
2,60
1,10
2,60
1,10
2,60

[kPaJ

klei

De vermelde grenskracht F

ii
ii
ti
it
ii

wel
wel
niet
niet
niet
niet

330
240
310
240
300
240

220
160
200
160
200
160

is die kracht waarbij de buis een verplaat-

sing van 305 mm (= halve buisdiameter = — D) bereikt.
Voor informatie over de gemeten gronddrukken wordt verwezen naar par.
5.5.
Uit de tabel en de grafiek blijkt dat voor de ondiepe sleuf de verdichtingsgraad en de sleufvorm vrijwel geen invloed hebben op het gedrag
van de leiding. Ook bij de diepe sleuf zijn deze invloeden gering.
Alleen de initiële stijfheid is in de verdichte aanvulling (1B) ca. 4
maal zo groot als bij de proeven 2B en 3B.
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5.3. Horizontale dwars-belastingproeven
Op de bijlagen 25, 26,, 29 en 30 zijn de zijwaartse verplaatsingen
(gemiddelde van beide buiskopeinden) getekend als functie van de totale
uitwendige horizontale kracht op de buis.
De resultaten van deze proeven zijn samengevat in onderstaande tabel
5.3.a. en figuur 5.3.1.
tabel 5.3.a.: Resultaat proeven in dwarsrichting

grenskracht F„
proef bijlage sleuf- sleufaanvulling
nr.
nr.
diepte materiaal verdicht

w

4C
4D
4G
4H

25
26
29
30

1,10
1,10
2,60
2,60

klei
tl

niet
wel
niet
wel

90
115
120
100

1

( pi\
( /PK

'«Ir ,

)
De genoemde waarden van de grenskracht zijn benaderende waarden verkregen door extrapolatie van de gemeten last-verplaatsingscurve. In vrijwel alle gevallen blijkt de F reeds bij ca. 120 mm verplaatsing beH
reikt te worden.
Opgemerkt wordt dat de F

uit proef 4H onwaarschijnlijk laag is. Moge-

lijk is door herhaald gebruik van de klei (na sleufaanvulling 4E, 4F en
4G) de klei in sleufaanvulling 4H zo verkneed geweest dat tijdens het
verdichten een verweking van de klei optrad.
Tevens wijst de vorm van het last-verplaatsingsdiagram (figuur 5.3.1.)
hierop:

Om F
te bereiken was bij proef 4H meer verplaatsing
H grens
nodig dan bij de andere proeven. Ook de mini-pressiometerproeven in
sleufaanvulling 4F (verdicht) tonen een lagere stijfheid (E ) en sterkP
te (P,) dan de proeven in de onverdichte sleufaanvulling 4E (zie bijlagen 120 en 121 en par. 6.3.).
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Algemene conclusie uit deze proeven kan echter zijn dat de sleufdiepte
en de verdichtingsgraad weinig (maximaal 20%) invloed hebben op de
maximaal te ontwikkelen horizontale druk op de leiding.
5.4. Horizontale langs-belastingsproeven
Op de bijlagen 23, 24, 27, 28, 46 en 47 zijn de axiale verplaatsingen
van de buis getekend als functie van de axiale kracht op het buisuiteinde.
De resultaten van deze proeven zijn samengevat in de onderstaande tabel
5.4.a. en in figuur 5.4.1.
Tabel 5.4.a.: Resultaat proeven in langsrichting

grens- T - — E - verplaatsing
1TD.1 s,(mm)waarkracht
diepte materiaal verdicht FL [KN] [kPa] bij F L
bereikt is

proef bijlage sleuf- sleufaanviilling
nr.

nr.

4A
4B
4E
4F
4K
4L

23
24
27
28
46
47

w

1,10
1,10
2,60
2,60
2,60
2,60

klei
ii

H
ii

zand
zand

niet
wel
niet
wel
niet
wel

24
18
15
18
35
30

5,0
3,8
3,1
3,8
7,3*
6,3

4
2
5
6
4
1

*) buis scheefgezakt.
Ter bepaling van de maximale specifieke wrijving T is de maximale
L
kracht F gedeeld door het manteloppervlak van de buis = ir . D . 1 =
L
ir . 0,609 . 2,5 = 4,78 m , zonder verder rekening te houden met parasitaire invloeden op de kopeinden van de proefbuis.
Met name het resultaat van proef 4K is hierdoor beinvloed: tijdens deze
proef zakte de buis 15 cm scheef weg en bleek er na de proef ca. 20 cm
zand tegen de voorkant (kopeinde) van de buis te liggen.
Uit de tabel en de last-verplaatsingsdiagrammen worden de volgende conclusies getrokken:
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Kleiaanvulling
Globaal kan worden gesteld dat de diepteligging van de buis en de verdichtingsgraad van de sleufaanvulling nauwelijks invloed hebben op de
maximale wrijving op de buis. De wrijving is gemiddeld 4 kPa en wordt
vermoedelijk bepaald door de gladheid van de P.E.-coating van de buis.
De maximale wrijving wordt ontwikkeld bij een verplaatsing van:
• 3 mm in de ondiepe klei
• 6 mm in de diepe klei.
Zandaanvulling
Ondanks de parasitaire krachten die zijn gemeten bij proef 4K lijkt de
conclusie gerechtvaardigd dat de wrijving tussen zand en buis ca. 6 kPa
bedraagt en nauweljks beinvloed wordt door de verdichtingsgraad.
Deze verdichtingsgraad heeft wel invloed op de verplaatsing waarbij F
Li

bereikt wordt:
• in verdicht zand: 1 mm
• in onverdicht zand: 4 mm of minder omdat dit resultaat beinvloed is
door parasitaire grondweerstand op de kop van de buis.
Tijdens de proeven stond de grondwaterspiegel in de zandaanvuling op
ca. 1,90 m - m.v., dus ca. 0,1 m boven de buis.
5.5. Gronddrukmetingen
De absolute waarden van de gemeten radiale drukken met de 3 0 gronddrukopnemers in de buiswand zijn per belastingsfase van de proef getekend
op de bijlagen nrs. 31 t/m 36 voor de vertikale drukproeven en nrs. 37
t/m 40 voor de horizontale proeven in dwarsrichting.
Op deze bijlagen zijn de gronddrukverdelingen per raai (A, B of C)
getekend, onder vermelding van de meetlocatie (= opnemerlocatie 1 t/m
10) (zie ook bijlage 5). Hierbij is opnemer nr. 7 het midden van onderkant buis (0 °).
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Deze absolute drukken zijn voor de diverse proeven niet exact vergelijkbaar daar de gemeten totaaldruk afhankelijk is van:
a. waterstand in de sleufaanvulling
b. initiële druk door aanvullen en verdichten
c. atmosferische druk op dat moment
d. eventuele nulpuntsverschuiving van de electrische opnemer op lange
termijn
e. gronddrukverandering tijdens de proefbelasting.
Tijdens een proef (d.i. binnen een termijn van 12 uur) zijn de drukbijdragen ad. a., c. en d. zo goed als constant; deze bijdragen zijn bovendien klein ten opzichte van ad. e.
Interessanter is het dan ook de gronddrukveranderingen te bestuderen in
plaats van de absolute drukken.
Om de gronddruktoename ten gevolge van de uitwendige kracht te bepalen,
dienen de gemeten absolute waarden gereduceerd te worden met de gemeten
drukken direct voor aanvang van de proef.
Een dergelijke reductie verandert echter het kwalitatieve totaalbeeld
niet:
Bij de verticale drukproeven ontwikkelen zich de radiale drukken
over de gehele onderkant (180°) van de buis, naarmate de verplaatsing van de buis toeneemt van 0,1 tot 0,3 m (— D tot — D ) .
Bij de horizontale proeven ontstaan de grootste radiale drukken niet
op het midden van zijkant buis (opnemer nr. 3) maar schuin onder de
buis (opnemer nr. 6).
Overigens zijn deze radiale drukken meer uniform verdeeld over de
(halve) omtrek van de buis, dan de radiale drukken tijdens de vertikale drukproeven.
Opgemerkt wordt dat uit de gronddrukmetingen van proef 4C de indruk
wordt verkregen dat tijdens de 4e en 5e trap de buis voorover gekanteld
is (verrold) zodanig dat opnemer nr. 6 midden-onder kwam.
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6. Grondonderzoek in de sleufaanvullingen
6.1. Sonderingen, boringen en grondwaterstandsmetingen
Direct voor of direct na elke proefbelasting zijn 4 sonderingen en 2
Begemannboringen (0 66 mm) in de sleufaanvulling uitgevoerd. Aan een
kopeind van de buis is tijdens het aanvullen van de sleuf een peilfiter
geplaatst, met behulp waarvan tijdens de proefbelastingen de grondwaterstanden in de sleuf werden gemeten.
De locaties van de sonderingen, boringen en peilfilter in de sleufaanvulling zijn weergegeven op bijlage 4.
Van de sondeerresultaten is per sleufaanvulling één sondering als bijlage bij dit rapport gevoegd (zie bijlagen 101A t/m 119A).
Aan de nummers van de sonderingen kan achtereenvolgens de volgende
informatie worden ontleend:
- proefnummer
- sleufdiepte (110 of 260 cm)
- aanvulmateriaal (klei (k) of zand (z))
- wel of niet verdicht (V of N)
- nummer sondeerlocatie.
Opgemerkt wordt dat de resultaten van de sonderingen met van de NEN
3680 afwijkende schalen zijn weergegeven.
6.2. Laboratoriumonderzoek op de gestoken monsters
Na binnenkomst van de gestoken grondmonsters in het laboratorium werd
per 0,5 m het gemiddelde volumegewicht bepaald.
Vervolgens zijn monsters uitgezocht waarop de volgende proeven zijn
uitgevoerd:
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- laboratorium vinproeven (lab. vane tests) (32 monsters) (incl.

bepa-

ling watergehalte)
- triaxiaalproeven (12 monsters)
- directe schuifproeven (klei en zand over polyethyleen bekleding) (4
monsters, elk 3 belastingtrappen)
- Atterbergse grenzen (2 monsters).
De resultaten van de laboratorium vinproeven, de triaxiaalproeven en de
Atterbergse zijn weergegeven op de bijlagen 82 en 83. Op deze bijlagen
is tevens per sleufaanvulling een gemiddeld volumegewicht vermeld.
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de directe schuifproeven
weergegeven.
tabel 6.2.a. Resultaten directe schuifproeven grond- buisbekleding
grondsoort

watergehalte

klei
klei
zand
zand

33,4
52,9

<5

a

2

[•]

[kN/m ]

3,5
4
21
25

3
5

opmerking
klei I
klei II
los gepakt
vast gepakt

6.3. Pressiometerproeven in sleuf 4E en 4F (zie bijl. 120 en 121)
Als aanvuling op het grondonderzoek in de sleufaanvulling zijn, ter
verkrijging van een in-situ stijfheid van de klei-aanvulling, enkele
mini-pressiometerproeven uitgevoerd.
Een pressiometer is een cilindrische cel die vertikaal in de grond
wordt gebracht. In de grond wordt de cel volgepompt, waardoor hij radiaal uitzet. De verhouding tussen uitzetting en celdruk is een maat
voor de elasticiteitsmodulus van de omringende grond.
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De pressiometerproeven zijn uitgevoerd in de sleufaanvullingen 4E (on
verdicht) en 4F (verdicht). Deze sleuven zijn 2,60 m diep en met klei
gevuld. Per sleuf werden in 2 vertikalen op een aantal diepten proeven
uitgevoerd.

Aan de hand van de proefresultaten zijn de navolgende parameters vast
gesteld:

.
[kN/m2J]
pressiometer L
P (limietdruk) [kN/m2]
E

KP

(ook E.,..
, genoemd)
Menard

(gecorrigeerde limietdruk) [kN/m2]

De E >
op deze bijlagen zijn standaard afgeleid via een aangenomen
Menard
dwarscontractiecoëfficiënt v = 0,33. Wordt uitgegaan van een geheel
ongedraineerde situatie (v = 0,50) dan worden 12% hogere E

waarden
m

gevonden. Opgemerkt wordt dat rondom de pressiometer rekken in de orde
van 0,2 tot 2% in de klei optreden.
Per vertikaal is het verloop van de waarden van de betreffende parame
ters met de diepte aangegeven op de bijlagen 120 en 121.

6.4. Conclusies
Aan de hand van een vergelijking tussen de resultaten van het grondon
derzoek voorafgaand aan de proeven en het grondonderzoek in de sleuf
aanvullingen kan het volgende worden geconcludeerd.

• De gemeten conusweerstanden in de sleufaanvullingen zijn lager dan de
waarden gemeten in de ongeroerde grondslag. De reductie is het
grootst in de bovenste kleilaag (0,25 a 0,35). Voor de diepere klei
laag geldt een reductiefactor van ca. 0,5. Tussen de verdichte en
■

f

o

'

onverdichte kleiaanvullingen zijn door middel van de conusweerstand
geen duidelijke verschillen aangetoond.
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• Ten aanzien van de gemeten plaatseli jke_ kleef wordt geconstateerd dat
in de sleufaanvulling lagere waarden werden gemeten dan in de ongeroerde grondslag. Het verschil was het grootst in de bovenste kleilaag (reductiefactor 0,3 a 0,5). Voor de diepere kleilaag was de reductiefactor 0,5 a 0,6.
Aan de hand van de gemeten plaatselijke kleef is een (gering) verschil
geconstateerd tussen de verdichte en de onverdichte sleufaanvulling.
De met behulp van een mechanische kleefmantelconus gemeten plaatselijke
kleef blijkt een redelijke indicatie te geven van de ongedraineerde
schuifsterkte (S ) bepaald met behulp van de laboratorium vinproef. De
bepaling van de S -waarde met behulp van de plaatselijke kleefmeting
heeft in geroerde grond het voordeel dat een beter totaalbeeld wordt
verkregen.
In de onderstaande tabel 6.4.a worden de aan de hand van de kleefmeting
bepaalde S -waarden weergegeven alsmede de waarden uit de laboratorium
vinproeven.
Tabel 6.4.a. S -waarden uit plaatselijke kleefmetingen en lab, vinproeven

sleufconditie

S

u uit
pi. kleef

watergehalte

verdicht
onverdicht
verdicht
onverdicht

30
20
14
9

S

vinproef (kPa)

[kN/m3] ongecor-

[kPa]

ondiep;
ondiep;
diep ;
diep ;

'nat

rigeerd

29
31
43
46

18,0
17,7
16,8
16,0

33
20
14
9

gecorrigeerd
31
19
10
7
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Volgens Bjerrum (1973) dient de met behulp van een (laboratorium) vinproef vastgestelde S -waarde te worden gecorrigeerd teneinde een vergelijking mogelijk te maken met de (werkelijke) S -waarde uit triaxiaalproeven.
De correctiefactor (a) is afhankelijk van de plasticiteitsindex (zie
figuur 6.4.1.).

Su(terrein) = S u ( v a n e ) * a

u

a
o

o
0

40

60

120

p l a s t i c i t e i t s index •/.
C o r r e c t i e op vinproef r e s u l t a a t
v o l g e n s B j e r r u m (1973 )

Figuur 6 . 4 . 1 .
Plasticiteitsindex voor de ondiepe sleuven: 26% + a = 0,95
Plasticiteitsindex voor de diepe sleuven

: 54% + a = 0,75.

De gecorrigeerde S -waarden zijn nu als volgt:
ondiep; verdicht

= 0,95 x 33 = 31 kPa

ondiep; onverdicht = 0,95 x 20 = 19 kPa
diep

; verdicht

= 0,75 x 14 = 10 kPa

diep

; onverdicht = 0,75 x

9 =

7 kPa

De resultaten van de triaxiaalproeven (bepaling $', c', C

en E) geven

geen duidelijk verschil te zien met de proeven uitgevoerd op ongeroerde
monsters. Ook het verschil tussen verdicht en niet verdicht komt niet
tot uiting in het resultaat van de triaxiaalproeven.
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7. Vergelijking proefresultaten met de predicties

7.1. Trekproeven
7.1.1. Grenstrekkracht
In de onderstaande figuur 7.1.1. worden de berekende grenstrekkrachten
(passieve grondbelastingen op de leiding) vergeleken met de tijdens de
proefbelastingen gemeten waarden.

1 5 0 - - VERTICALE
TREKPROEVEN

_ 100
u.

0

50

100

FT

berekend

150

[kN]

x s klei-aanvulling

sleuf

1.10 m d i e p

® s klei - a a n v u l l i n g

sleuf

2.60 m diep

A : zand - a a n v u l l i n g

fig. 7.1.1.

Opgemerkt wordt dat een eventuele invloed van de kopeinden van de buis
bij de berekening van F

niet is meegenomen.
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Uitgaande van een bezwijkmechanisme zoals door Marston is gehanteerd,
zou in verband hiermee een vergrotingsfactor van ca. 1,2 op de berekende waarden moeten worden ingevoerd.
Aan de hand van figuur 7.1.1. kunnen de volgende conclusies worden
getrokken.
Kleiaanvulling
a. Voor de proeven in de diepe sleuf (1B, 2B, 3B) zijn de berekende
waarden, na correctie, gemiddeld ca. 10% hoger dan de gemeten waarden.
Het in de berekening gehanteerde verschil in volumegewicht tussen
verdichte en onverdichte klei, komt in de meting niet tot uiting
(zie 1B en 2B).
Het verschil in sleufvorm tussen proef 2B en 3B, waarmee bij de
predictie geen rekening is gehouden, kan mogelijk de oorzaak zijn
van het - overigens kleine - verschil in de gemeten waarden.
b. Van de proeven in de ondiepe sleuf jts'de gemeten waarden van proef
2A ca. 10% hoger dan de gecorrigeerde (factor 1,2) berekende waarden. Het feit dat proef 3A een lagere F

opleverde dan was berekend

wordt veroorzaakt door de smalle sleuf (B = 0,8 m) waarin de buis
was gelegd.
De tijdens proef 1A gemeten grenstrekkracht is ca. 2,1 keer groter
dan de berekende waarde. Het vermoeden bestaat dat door de extreme
verdichting een bezwijkmechanisme is opgetreden zoals is aangegeven
in de onderstaande figuur 7.1.2.

fig. 7.1.2.
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Het vermoeden wordt versterkt doordat de getekende scheurvorming in
langsrichting van de buis tijdens de proef is geconstateerd.

Zandaanvulling
Van de proeven in sleuven met een niet verdichte zandaanvulling is de
berekende waarde hoger dan werd gemeten.
Bij een verdichte zandaanvulling daarentegen is de berekende waarde
beduidend lager dan werd gemeten. Het effect van verdichten van zand in
de leidingsleuf komt bij de formule van Marston alleen tot uiting in
een hoger volumegewicht. Uit de metingen blijkt dat het verdichten van
zand een grote invloed heeft op de grenstrekkracht. Vermoedelijk kan
dit worden toegeschreven aan het vergroten van d^dilatantiehoek (en
dus van de interne wrijving) van het verzadigde zand door verdichting.

9
7.1.2. Beddingsgetal
Voor de bepaling van het beddingsgetal aan de hand van de last-verplaatsingsdiagrammen (figuur 5.1.1.) dient het belastingstraject tussen
de neutrale en de passieve grondbelasting in beschouwing te worden
genomen. Bij de berekening van leidingen wordt er van uitgegaan dat
zonder relatieve verplaatsing tussen buis en grond de buis wordt belast
door de neutrale grondbelasting.
De relatieve last-verplaatsingsdiagrammen in figuur 5.1.1. tonen een
beeld waarbij tot een belasting van 40 a 70% van de grenstrekkracht nog
nauwelijks van een' relatieve verplaatsing sprake is. Voorbij de neutrale grondbelasting neemt bij toenemende belasting de verplaatsing sterk
toe.
In de navolgende tabel 7.1.a worden de berekende beddingsgetallen vergeleken met het beddingsgetal bepaald uit de gemeten totale verplaat<5ina bii
sing
DIJ F
c = —2 (FT - Fneu ) en een belastingtoename van Fneu tot
T2 <Fm
T "

F

neu>*
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Tabel 7.1.a. Vergelijking berekende en gemeten beddingsgetallen

proef „neu
berekend
nr.
1A
1B
2A
2B
3A
3B
3C
3D
3E

„neu
berekend „neu
uit meting
F
T
berekend
[kN]

ML* 1
r
14
38
12
32
12
32
34
44
37

0,80
0,50
0,80
0,50
0,80
0,50
0,50
0,48
0,48

24
34
14
39
5,5
28
30
78
31

F neu

metina

k°

gemeten

berekend

0,50
0,45
0,70
0,50
0,50
0,40
0,50
0,50
0,50

3

[kN/m ]
2700
3300
1700
1700
1700
1700
11000
22000
11000

proef

[kN/m3]
1000
1500
100
450
200
650
800
5100
3400

Geconcludeerd kan worden dat de gemeten beddingsgetallen in alle gevallen kleiner zijn dan de met behulp van de formule van Schleicher berekende waarden. Hierbij wordt opgemerkt dat Schleicher uitgaat van een in de richting van de belasting - oneindig uitgestrekt medium. Bij de
trekproeven is de grondlaag boven de buis echter zeer beperkt van dikte.
Duidelijk blijkt voorts dat verdichting van de sleufaanvulling tot een
groter beddingsgetal leidt (zie proef 1A, 1B, 3D).
De spreiding in de gemeten beddingsgetallen is groot.
7.2. Drukproeven
7.2.1. Grensdrukkracht
De vergelijking tussen de met behulp van Brinch Hansen berekende bezwijkkrachten en de gemeten waarden is in de navolgende figuur 7.2.1.
weergegeven.

-
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O

100

200
FQ berekend []<N]

X = sleuf

1.10 m diep

0 r sleuf

2.60 m diep

fig

300

400
^"-

7.2.1.

Uit figuur 7.2.1. blijkt dat de berekende waarden 10 a 20% hoger zijn
dan de gemeten waarden.
De spreiding in de resultaten is gering, zodat gesteld kan worden dat
verdichting en sleufvorm geen noemenswaardige invloed hebben op het
evenwichtsdraagvermogen.
7.2.2. Beddingsgetal
Aan de hand van figuur 5.2.1, waarin de relatieve last-verplaatsingsdiagrammen zijn weergegeven, zijn de beddingsgetallen vastgesteld uit
de gemeten verplaatsing bj 50% van de grensdrukkracht.

In hierna vol-

gende tabel 7.2.a. worden de op deze wijze bepaalde beddingsgetallen
vergeleken met de berekende waarden.
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tftf*
De spreiding van de aan de hand van de metingen vastgestelde beddings
getallen is groot.

f

Tabel 7.2.a. Vergelijking berekende en gemeten beddingsgetallen

n

v¥

x>!lb<'iiT>'

proef 0,5*F

4* 4£
S bij uit proef uit proef:
0,5

[kNJ

nr.

165
120
155
120
150
120

1A
1B
2A
2B
3A
3B

[mmj
19
27
30
58
32
72

lil

berekende waarden
afgeleide K bi J
k (1e
uit-^-ontl./herbel. kv Schleicher k^Schleicher k
v
e
=
180°
l
a
s
t
-verpl
&
=
60°
belasting
[kN/m3]

[KN/m3]

5700***1 26000
2900 »&% 13000
340 0 *W<,,<16000
1350**$ 13000
3 1 0 o / ^ 19000
1100/5* 9500

U

11000
8000
13000
9500
12000
9000

■

[kN/m 3 ]
2700
3300
1700
1700
1700
1700

>N/m 3 ]

diagrammen
[kN/m3]

4700
5600
2800
2800
2800
2800

5700
5100
2850
2550
2850
2550

Si

LW

In de tabel zijn verschillende uit de proefbelasting afgeleide k waar

den vermeld:

9

\bfiov

i

. ..
a) k bij eerste maal belasten
v
b) k bij ontlasten en herbelasten; hiervoor is aangegeven hoe de k 
v
v
waarde afneemt, bij een belastingniveau oplopend van ca. 0,4 tot 0,9
P grens
ad a: Geconcludeerd wordt dat het beddingsgetal voor de eerste maal
belasten redeljk voorspeld wordt door de verplaatsing bij 0,5
F

grens

uit de berekende lastverplaatsingskromme (figuur 4.2.1.

en figuur 4.2.2.) te hanteren.
Een voorspelling op basis van de formule van Schleicher geeft
geen goed resultaat: Schleicher gaat uit van zuiver elastisch
grondgedrag onder een vlakke plaat; in werkelijkheid komt de
zakking van een buis bij eerste maal belasten voornamelijk tot
stand door een continu bezwijken van de grond in een steeds gro
ter wordende gebied onder de buis.

VERTIKALE
DRUKPROEVEN
1.0

I 0.8
c
o

0.6

0,4

0.2

1.0

Schijnbare
afname

beddingsconstante

bij hogere

bij eerste m a a l

belastingniveau's

f'.g. 7. 2.2.

belasten-,
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ad b: Voor ontlasten/herbelasten zou een elastische berekening wel een
realistische benadering kunnen zijn. Uit de tabel blijkt dat
tijdens de proef een veel grotere stijfheid bij ontlasten/herbelasten is geconstateerd dan uit de deformatie tijdens de triaxiaalproef (alleen eerste maal belasten) is gevolgd (via berekening volgens Schleicher).

Algemeen kan geconcludeerd worden dat de proeven grote verschillen in
stijfheid tonen tussen de kleitypen I (ondiep) en II (diep). Deze verschillen zijn uit het grondonderzoek vooraf niet onderkend.
Voorts wordt opgemerkt dat als in /praktijk met een beddingsgetal wordt
gerekend, uitgegaan wordt van een lineair verloop van het last-verplaatsingsdiagram tussen belasting 0 en 0,5 p

. De in figuur 5.2.1.
grens
getekende diagrammen vertonen echter geen duidelijk lineair gedeelte.
Na de eerste belastingtrap (dat is ca. 0,15 x F
) neemt het bedv grens
dingsgetal (k -secans) af. De afname van k -secans ten opzichte van de
v
v
beginwaarde (dat is k -tangentieel) is weergegeven in figuur 7.2.2.
7.3. Proeven horizontaal in dwarsrichting
7;3.1. Grenskracht
In figuur 7.3.1. worden de gemeten en berekende grenswaarden van de
horizontale grondreactie vergeleken.
Geconcludeerd kan worden dat de oorspronkelijke berekeningen - gebaseerd op glijvlakken tot aan het maaiveld - leiden tot veel te hoge
waarden voor de horizontale gronddruk op een leiding. Dit geldt met
name voor de berekening uitgaande van de ongedraineerd grondgedrag
("snel").

nan
o.

e
150 

200

100

4G O 
100

OO
4H(ï)

50 

0 1
berekend

Oorspronkelijke
x
O

kN

berekening:

kleiaanvulling
k l e i  a a n v u II i n g

snel

300

200

100

sleuf
sleuf

1.10 m d i e p ( berekening met S u  4 0 kPa)
2.60m d i e p ( berekening met 5 U ; 25 k P a )

langzaam

H e r b e r e k e n i n g ■.
Grondonderzoek
f ssll e ui f

°{ :

4C
60
6G

in s l e u f a a n v u H i n g
S u : 20 kPa
. . . . 30 ,.

toonde;

herberekening

F^( =110 bij snelle b e l a s t i n g .
,. ..16 5 ..
..
,.

9

4H

fig.

7.3.1

..117
„182

..
..
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De predictie voor de ondiepe proeven op basis van gedraineerd grondgedrag blijkt (onverwacht) goed met de meetresultaten overeen te stemmen.
De waarden van F
onder snelle belasting is oorspronkelijk echter
H max
uitgerekend door in de formule
F
= 1 . (H + D) . 2 S
H max
u
de ongedraineerde schuifsterkte van de ongeroerde klei ter hoogte van
de buis te hanteren:^ ^ ^

,^/|.^. f . l ^ . A ^ ^ *

klei I : S

'\^X

= 4 0 kPa.^'* ,

)^y%

^

^j

\

f

2

s

|J.

C,

ij* '

Uit het grondonderzoek dat achteraf in de sleufaanvullingen is uitgevoerd zijn echter de volgende waarden voor de ongedraineerde schuifsterkte afgeleid:
- ondiepe sleuf, onverdicht
- ondiepe sleuf, verdicht

S = 2 0 kPa
u
S = 3 0 kPa
u

- diepe sleuf, onverdicht
- diepe sleuf, verdicht
Een herberekening van F , uitgevoerd met deze waarden van S , levert
H

een grotere overeenstemming tussen berekende en gemeten F .
H

U

De conclusie - uit par. 5.3. - blijft gehandhaafd dat proef 4H een
sterk afwijkend lage grenskracht toont, mogelijk ten gevolge van verkneding door het herhaald gebruiken van de aanvulklei. De overige 3
proeven tonen een gemeten F die gemiddeld 15% lager is dan de herbereH
kende waarden. De verdichtingsgraad van de kleiaanvulling heeft weinig
invloed op de maximale horizontale gronddruk.

, . > /v PJ
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7.3.2. Beddingsgetal

Ten behoeve van de predictie is een beddingsgetal k

berekend volgens

de formule van Menard op basis van een stijfheidmodulus E
pressiometer
afgeleid uit de pressiometerproeven in de sleuven 4E en 4F (zie par.
6).
De gemeten last-verplaatsingscurven kunnen worden geschematiseerd tot
een tri-lineair diagram:
2
- 1e tak: F van 0 tot =• F
, waarbij de verplaatsing oploopt van 0
tot 8 mm.
2
- 2e tak: FTT van — F
tot F
, waarbij de verplaatsing oploopt
H
3 H max
H max
' e
*
van S = 8 tot 120 mm.
H
- 3e tak: assymptoot F = F
H
H max
Zie ook figuur 5.3.1.
Voor elk van de proeven is voor beide takken een beddingsgetal Jt bepaald volgens:

k

H

=

A F
D

I • 75" tkN/m3]
H

De aldus afgeleide k -waarden worden in tabel 7.3.a. vergeleken met de
predictie.

grens
X

X

+
1- 4C
* > _ _ _ 6D
(ondiep )

4G

(diep)

schijnbare

kn-waarde

(onverdicht)
(verdicht)

bij eerste maal belasten
fig.

7.3.2.

grens
A
A AH
•_ —— 4D
+
+ AC
Schijnbare

bedd ingscon s t a n t e

bij o n l a s t e n / h e r be l a s t e n

f i g . 7.3.3.

co^

Tabel 7.3.a.

A
«?£ *
ic\f

^
/ >

•^
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Vergelijking gemeten en voorspelde beddingsconstanten k
in kN/m 3

4e^,. / -

k H uit proeven (na schematisering) k„ uit proeven
proef k„-predictie
V
H
nr.

[kN/m3]

a

f>.

4C
4D
4G
4H

3500
2400
1400
1000

F

H

1e tak
2

<

F

T H max

F

2e tak
2
H
3 F H max

4900
6300
6600
5500

>

175
225
235
195

M

ontlasten/
herbelasten
15000
18000
28000
8000

f
t
+
f

4000
2500
6000
4500

'Co
Conclusie is dat het gedrag van de horizontaal belaste buis niet met
één

beddingsconstante kan worden benaderd. Bij F. < — F
is de (aeH
3 max
^

schematiseerde) grondreactie (bij eerste maal belasten) 2 a 5 maal zo
stijf als de stijfheid berekend uit de pressiometerproeven.
Een alternatief op bovenstaande beschouwing is het hanteren van een
secanswaarde voor het beddingsgetal: k

1

= —
". De aldus gevonden
H
s
k -waarden zijn een continue functie van de belasting; zie figuur
H
7.3.2.

In de laatste kolom van tabel 7.3.a. zijn de k -waarden vermeld (die
H
zijn afgeleid uit de ontlasten/herbelasten-cyclus) bij
belastingsniveaus van ca. 0,4 en ca. 0,9 F
. Deze afname van de
H grens
k -herbelasten is ook geïllustreerd in figuur 7.3.3.
n
7.4. Proeven in langsrichting
7.4.1. Grenskracht
In figuur 7.4.1. worden de voorspelde en de gemeten grensschuifkrachten
vergeleken.

/oif<
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60

50
20 V.
1

40-

/

/ " I

(AAK)
30--

V

gemiddeld
voor zand

/

30°/,

/
k AA

20

- ^

gemiddeld
voor

/

klei

o AE

/
/

10

20

10
-

30
FL

40

berekend ( kN ) •

x

klei-aanvulling,

sleuf

1.10 m diep

o

klei-aan vulling,

sleuf

2.60m d i e p

A zand a a n v u l l i n g

Figuur 7 . 4 . 1 .

-p50
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Hieruit blijkt dat de gemeten grenswrijving ( x = 4 kPa voor klei en 6
kPa voor zand) veel lager zijn dpo'r de berekende waarden, namelijk ca.
25% lager in zand en 2 0 a 50% lager in klei.
In par. 5.4. is reeds geconcludeerd dat - voor zowel zand als klei - de
verdichting van de sleufaanvulling geen invloed van betekenis heeft op
de grenswaarde T van de wrijving tussen de met P.E.-beklede buis en de
Xi

grond. Voor klei is aangetoond dat ook de diepteligging geen invloed
heeft op de maximale langswrijving.
7.4.2. Verplaatsingen
De verplaatsingen die nodig zijn om de grensschuifkracht F te bereiken
L
zijn - zoals verwacht - klein, dat wil zeggen in de orde van 1 tot
7 mm. Bij een belastingniveau van 0,50 . F is de verplaatsing minder
Xi

dan 1 mm. Het lijkt daarom toelaatbaar in ontwerpberekeningen uit te
gaan van een lineair verband tussen langswrijving en verplaatsing tot
aan de maximale schuifspanning optredend bij de grensverplaatsing S .
Een vergelijking tussen voorspelde en gemeten waarden van S volgt
hieronder in tabel 7.4.a.
Tabe1 7.4.a. Vergelijking voorspelt en gemeten verplaatsingen S

predic- meting
tie

nr.
4A
4B
4E
4F
4K
4L

S. (mm)

sleufconditie

proef

klei,
klei,
klei,
klei,
zand,
zand,

ondiep, onverdicht
ondiep, verdicht
diep, onverdicht
diep, verdicht
diep, onverdicht
diep, verdicht

3
3
3
3
1
1

a 5
a 5
a 5
a 5
at 3
a 3

4
2
5
6
4
1

k

fictief "
n.D.l.SL

[kN/m3]
1250
1900
620
630
(1820)
6300

k L [kN/m3]
bij ontlasten/
herbelasten
ca. 3500
ca. 5000
ca. 3500
ca. 3500
zeer groot
zeer groot
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De gemeten S wijkt niet meer dan 1 mm af van de voorspelde waarden.
VOor het zand is er duidelijk een effect van de verdichting op te mer
ken.
Voor met klei aangevulde sleuven blijken in de diepe sleuf, met een
kleitype II (hoog watergehalte) rondom de buis, grotere grensverplaat
singen op te treden dan in de ondiepe sleuf.

Voorts blijkt uit het verloop van de proeven in klei dat bij ontlas
tings/herbelastingscycli op de hogere belastingsniveaus de grond stij
1

AF
ver reageert dan bij de eerste maal belasten. De verhoudingen
;—r—
5
*
TT.D.l.
A s

(■ k fi ct ief }

li(

3<3en

dan

tussen ^500 en 5000 kN/m3, dat wil zeggen 3 a 5

maal hoger dan bij de eerste keer belasten.
In zand zijn de verplaatsingen zo klein dat een kherbelasten niet te
onderscheiden is.
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8. Analyse gronddrukmetingen
8.1. Horizontale belasting
Uit de resultaten van de gronddrukmetingen (bijlagen 37 t/m 40) blijkt
dat de gemeten radiale gronddrukken tamelijk uniform over de halve
omtrek van de buis verdeeld zijn. Voor een rekenkundige vergelijking
van de gronddrukken met de totaalkracht op de buis wordt aangenomen dat
op de halve buisomtrek werkt:
a) een uniforme radiale gronddruk p .
b) een constante uniforme tangentiële grondwrijving T , die gelijk is
aan de adhesie a

tussen de P.E.-coating op de buis en de klei.

Uit schuifproeven in het laboratorium is gebleken:
- a

" 5 kPa voor de ondiepe klei (proef 4C en D)

- a

a

8 kPa voor de diepe klei (proef 4G en H ) .

'achterkant' | 'voorkant*

Figuur 8.1.1.
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Uit integratie van p en T over de halve buisomtrek volgt:
o
o
F t = R + R = D . 1 . fp + D . 1 . T L[kNl
J
H
p
T
o
o
hierbij is:
D

= buisdiameter = 0,61 m

1

= buislengte

D . 1 = 1,52 m

= 2,50 m

2

Op deze formule dient nog een correctie/worden aangebracht, omdat uit
de gronddrukmetingen is gebleken dat voor aanvang van een proefbelasting een gronddruk p

op de achterkant van de buis aanwezig is, die

31

tijdens de proef, bij toenemende verplaatsing van de buis, afneemt (tot
nul) .
De grootte van deze afnemende "rug-druk" p

is per belastingtrap te

Cl

schatten uit de gronddrukmetingen met de opnemers nr. 8, 9 en 10 (zie
bijlagen 37 t/m 40).
Opgemerkt wordt dat de grondwrijving langs de kopeinden van de proefbuis is te verwaarlozen (de grootte hiervan ligt in de orde van 3 a
5 kN) .
Op

grond van het bovenstaande is een "theoretische radiale gronddruk"

p
berekend volgens:
th
F
P

th

=

1752 " a u " Pa

Deze p

t kPa ^

waarden zijn ingetekend op de bijlagen 37 t/m 40 ter vergelij-

king met de gemeten radiale gronddrukken.
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Uit deze vergelijking blijkt dat de hierboven berekende waarde van de
radiale druk p

= p , een redelijke benadering geeft voor de werkeRAD
th
lijke gronddruk(-verdeling)

Opgemerkt wordt dat wanneer voor de horizontale gronddruk een opleghoek
3 = 120° was gekozen er 15% grotere p . waarden waren berekend. Uit
th
vergelijking met de gemeten gronddrukken wordt geconcludeerd dat er
geen aanleiding is deze kleinere f3- en grotere p

-waarden te kiezen.

8.2. Vertikale belasting
Doordat het midden van de onderkant van de leiding ligt op de ongestoorde klei is de vertikale opwaartse gronddruk minder uniform verdeeld dan de horizontale gronddruk. Zie bijlagen 31 t/m 36. De relatie
tussen gronddruk en uitwendige belasting (kracht) kan op de volgende
manieren worden beschreven.

lengte I

f M

lengte l

CÖOTC2

t t f f Pv

Prad.

0. sin V23

a) volgens de P i j p l e i d i n g Code

b) conform de metingen

Figuur 8 . 2 . 1 .
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Uit figuur 8.2.1.a. is direkt te zien:
R
P

v

=

D . 1 /sin 1/2 3

Uit integratie van p

tkPal
over de boog —

F

RAD

D . 1 . sin 1/2

( T . D) volgt

<c. 7T

RAD

[»«]

De getaiwaarden van p en p„„„ zijn dus gelijk.
v
RAD
Bij de bepaling van R

wordt er rekening mee gehouden dat de adhesie a

tussen klei en buis bij elke belastingtrap aanwezig is (reeds volledig
ontwikkeld bij de eerste belastingtrap). Zie ook par. 8.1. De vertikale
resultante van a (werkend over S = 180°) is W = D . 1 . a
u
v
u
(a " 5 kPa voor de ondiepe sleuf en a * 8 kPa voor de diepe sleuf),
u
u
De door p
op te nemen vertikale belasting R is dan:
RAD
v
R = F - W [kNl
v
D
v L J
waarin:
F = totale uitwendige kracht tijdens proefbelasting.
D
De gemeten verdelingen van de radiale druk p

(bijlagen 31 t/m 36)
RAD

z i j n geschematiseerd t o t een blokvormige d r u k v e r d e l i n g
figuur

8.2.1.b.).

(overeenkomstig
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Daarbij is voor p
een waarde gekozen die representatief is voor de
RAD
druk gemeten met de opnemers nummer 7 (en 6 en 8 ) . Na deze keuze van
p
^RAD

volgt 6 uit:
*

sin 1/2 o =

F

D

- W
v
RAD

Door bij het schematiseren relatief hoge waarden van p

te kiezen
RAD

zijn aldus vrij conservatieve waarden voor 3 gevonden. De schematiseringen zijn ingetekend in bijlagen 31 /tm 36. De B-waarden zijn verzameld in figuur 8.2.2., als functie van het belastingsniveau
we

D grens

Met uitzondering van de eerste belastingtrap van proef 1B tonen de
opleghoeken tijdens de 6 proeven veel overeenkomst. Door het stampend
verdichten in de diepe sleuf 1B is reeds voor de proefbelasting een
belangrijke kracht op het buiselement ontstaan, waardoor op de onderkant van de buis al een gronddruk over een opleghoek van ca. 30° was
ontstaan. Dit verschijnsel beïnvloedt de B-waarden afgeleid uit de
eerste (en tweede) belastingtrap sterk.
Uit grafiek 8.2.2. wordt geconcludeerd dat geen consistente invloeden
van verdichten of sleufbreedte zijn aangetoond.
Ter vergelijking is in figuur 8.2.2. ook de ontwerplijn volgens de
Pijpleiding Code (revisie 1984) ingetekend. Deze ontwerplijn blijkt een
ondergrens te vormen van de bundel meetresultaten: tot F

= 0,7 F

D

grens

z i j n de k l e i n s t e gemeten 3-waarden nog ruim 10° g r o t e r dan de ontwerpwaarden u i t de P.C. ' 8 4 .
Dat de u i t de metingen a f g e l e i d e B-waarden b i j F_ = F
D

kleiner
grens

zijn
J

dan 180° is het gevolg van de eerder gememoreerde conservatieve schematisering.

CQ_

LU

O
X
O

u
— i

CL

O

D.I.P

fig. 8.2.2

Uit gronddrukken afgeleide opleghoek |3 ,vergeleken met 6 -waarde
volgens de Pijpleiding Code, revisie 1984
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Indien de elastische samendrukking van de klei onder de sleufbodem
wordt verwaarloosd, volgt in een niet-aangevulde sleuf de opleghoek
rechtstreeks uit de zetting s (= de afstand waarover de buis in de
sleufbodem is gezakt):
o

o

p = 2 arccos

D - 2.s

Uit de bundel last-zakkingscurven (figuur 5.2.1 en 8.2.3-onder) is
aldus een bundel B-waarden bepaald en in figuur 8.2.3-boven getekend.
De bovenbegrenzing van deze gearceerde bundel wordt gevormd door de
resultaten van proef 3B. Bij proef 3B traden de grootste zettingen
op. De onderkant van sleuf 3B is niet breder dan het buiselement, zodat
niet aangevuld is naast onderkant buis. De uit de gronddrukmetingen
van proef 3B afgeleide B-waarden blijken goed overeen te stemmen met de
uit de zetting volgende opleghoeken. Voor alle andere proeven geldt dat
de uit de gronddrukmetingen volgende opleghoeken duidelijk groter zijn
dan de ondergrenswaarde volgend uit de zetting.

RC»*
uit retlmqscurvcn

Vergelijking opleghoeken afgeleid uit gronddrukmeting en afgeleid
uit de zetting van de buis
fig. 8.2.3.
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9. Conclusies voor ontwerpberekeningen van leidingkruisingen
9.1. Passieve bovenbelasting
9.1.1. In de klei-aanvulling
De berekening van de passieve bovenbelasting volgens de Pijpleiding
Code voor een "complete projection condition" met de formule van
Marston:
Q15 = Y • D 2 . C
v
c

[kN/m' ]

met C

[-]

- f (1 + 0,3 f)

dus Qp = Y • H . D . ( 1 + 0,3 -|)

[kN/m']

blijkt uit de proeven in klei tot een goede benadering te leiden. De
berekende bovenbelasting vormt 100 tot 120% van de gemeten waarde, indien een gemiddeld volumegewicht T = 18,5 kN/m3 voor klei I en Y =
16 kN/m3 voor klei II wordt gehanteerd (dit zijn de volumegewichten
bepaald voor de ongeroerde grond).

H —
In de bovenstaande formule geeft 0,3 — . Y . H . D de bijdrage aan de

bovenbelasting weer van de wrijving op de zijkanten van de grondmoot
recht boven de buis.
Bij een geringe gronddekking (0,5 m) en een smalle sleuf (0,8 m ) , is
geconstateerd dat tijdens de relatief snelle proeven er vrijwel geen
wrijving ontwikkeld werd tussen de kleibrokken van de sleufaanvulling
en de gladde wand van de sleuf. Bij lange termijncondities moet er
echter op gerekend worden dat er wel wrijving (adhesie) tussen sleufaanvulling en de ongeroerde grond ontstaat.
Als last-verplaatsingsrelatie wordt de in figuur 9.1.1. getekende trilineaire schematisering bruikbaar geacht.
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5 = zakking grond
t.o.v. b u i s

- »S

grens
n = rrY . H

a r e tg k v

P _ Pvn.( 1 * 0,3 -g )

Pv = bovenbelasting

QtPa]

Figuur 9.1.1.
Uit de proeven blijkt dat S
als (conservatieve) benadering kan
grens
worden gesteld op 50 mm voor de onverdichte en 30 mm voor de verdichte
sleufaanvulling.
Een alternatief is geen S
doch een k-waarde te kiezen ten behoeve
grens
van de ontwerpberekening. Uit de proeven in Resteren volgt via bovenstaande tri-lineaire schematisering:
k
v
k
- diep, verdichte klei
v
- ondiep, onverdichte klei kv
k
- diep, onverdichte klei
v
Zie figuur 9.2.3.
- ondiep, verdichte klei

7
>*"~

*r~)

= ca. 1000 kN/m3
= ca. 150 0 kN/m3
= ca.

100 kN/m3

= ca.

50 0 kN/m3

De formule van Schleicher, afgeleid voor een half-oneindig elastisch
medium, is niet geldig voor de berekening van het vertikaal beddingsgetal voor een opwaartse beweging van de buis ten opzichte van de grond.

/h

IfAxQ^?

r

^^i

Y<^(- jïl^/thsk

^(^^h^éé^u^
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9.1.2. In de zandaanvulling
De passieve bovenbelasting door de zandaanvulling blijkt niet goed met
de in par. 9.1.1. genoemde formules beschreven te kunnen worden met
name omdat in de formule alleen rekening kan worden gehouden met deverdichtingsgraad van de aanvulling door keuze van het volumegewicht.
Door het kunstmatig verdichten kan echter een geheel andere verhouding
tussen horizontale en vertikale korrelspanningen ontstaan en bovendien
neemt de hoek $ van inwendige wrijving toe. In dicht gepakt zand kan
bovendien extra inwendige wrijving ontstaan door zogenaamde dilatantie.
Het wrijvingsaandeel (pF - p

» (Y • H) . 0 , 3 - volgens de Pijpleiding

Code) dient daarom afhankelijk gesteld te worden van de verdichtingsgraad. Dit kan gebeuren door de constante 0,3 door een variabele factor
f te vervangen.
De resultaten van de proeven 3C, D en E kunnen verklaard worden door:
F
Qj (- -f)

- Y . H . D (1 + £ . f)

met:
f = ca. 0,2 voor het onverdichte zand (3C en E)
f = ca. 0,8 voor het verdichte zand (3D).
Voor het last-verplaatsingsdiagram kan eenzelfde schematisering worden
gehanteerd als in figuur 9.1.1., waarbij als conservatieve benadering
S
op 10 mm kan worden gesteld. Dit komt voor de situatie in Kestegrens
ren overeen met k = ca. 1700 kN/m3 voor onverdicht zand en k = ca.
v
v
8000 kN/m3 in verdicht zand.
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9.2. Vertikale oplegreactie in klei
De grenswaarde van de vertikale oplegreactie en de vorm van de last
verplaatsingscurve worden vrij goed benaderd door toepassing van de
formule van Brinch Hansen voor het bezwijkdraagvermogen van strookfun
deringen. Zie figuur 9.2.1.
Voor een strook ter breedte van B = 2 V s (D  s) worden voor diverse
waarden van de zetting s (< 1/2 D) de bezwijkdraagvermogens uitgerekend
Via

Vens * Cu
Hierin is:
d

(1T + 2 ) (1 + d

c

+ S

c) tkPa^
/L
^ — ^ ^  X^if

 diepte factor = 0,4 (H + D)/B voor1
o A
H + D
H_+_D ,
B — voor — rB — >
= 0,4 arctg — =

B

2

f ^ L
7'/

<1

B
S ■ vormfactor = 0,2 —
c.
L
= cohesie (a ongedraineerde schuifsterkte) van de oorspronkelijke
grond direct onder de buis.
Er is geen invloed van de sleufvorm (breedte) op waarde van p

grens

geconstateerd.

De hierboven berekende lastverplaatsingscurve geldt theoretisch voor
een nietaangevulde sleuf, maar blijkt voor een nietverdichte sleuf
aanvulling een redelijke benadering. Voor een goed verdichte sleufaan
*

%

vulling moet voor drukken kleiner dan 0,5 p
gerekend worden op een
grens
2 a 3 maal zo stijve grondreactie als hierboven berekend.
Bij p > 0,9 p
is er geen verschil in stijfheid,
J
v
grens
Voor 0,5 p^.^,, < p < 0,9 p
dient te worden geïnterpoleerd. Zie
grens
v
grens
figuur 9.2.2.
Uit dergelijke curven kunnen per belastingniveau equivalente beddings
constanten k worden afgeleid.

//l& f vv K^fónc^
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Beddingsconstanten

k ( i n k N / m 3 ) afgeleid

f i g . 9.2.3.

uit proeven in k l e i - a a n v u l t i n g e n
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Uit de zakking S

van de buis tijdens de proefbelastingen bij F

=0,5

F

is een elasticiteitsmodulus van de grond af te leiden op basis
D grens
van de formule van Schleicher:

E =

D . 1

z
m (1  V ) . / D

[kPa]

W

"ondiepe sleuf onverdicht: E = 290 0 kPa
^

2i*° Lm

Kt

&t

Aldus is gevonden (met m = 0,85):

ondiepe sleuf verdicht

: E = 5300 kPa

diepe sleufVerdicht

: E = 1100 kPa

diepe sleuf verdicht

: E = 2700 kPa

h

^

'

ijk

Het is echter aan te bevelen niet met een stijfheidsparameter voor de
oplegreactie te rekenen, doch rekening te houden met een afname van de
beddingsconstante bij toenemend belastingniveau, zoals geïllustreerd in
figuur 7.2.2.

Voor ontlasten en herbelasten dient met veel hogere kwaarden te worden
gerekend. Zie ook figuur 9.2.3.

9.3. Horizontale grondreactie in klei (dwars)
Bij de berekening van de maximale horizontale grondreactie in klei is
de veronderstelling dat de glijvlakken tot het maaiveld doorlopen reëel
bij een gronddekking H tot ca. 2D. Voor dieper gelegen leidingen zal
het bezwijken van de grond locaal rondom de leiding plaatsvinden.
Voor(snelle vervormingen (snel ten opzichte van de consolidatiesnel
heid) in klei kunnen de volgende formules worden gehanteerd.

H < 2D ♦ Frl
= L . (H + D) 2
H max
H > 2D ♦ F„
= L
H max

jfÜ+Oj.
K

M^'

u

*\ked. l/^vn. &*>chM-io{e
j
/Hu-

i/m

!H O

u

iJtft-vj^,

jz*«yy°~~/.
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tA

waarin:
C

H max

/

= maximale horizontale grondreactie [kNJ
= ongedraineerde cohesie

n

S

van de sleufaanvulling(geroerde

klei)
K

= factor volgens Brinch Hansen (1961) geldend voor horizontaal
c

belaste palen. Voor <& = 0 en C = C

i s K als functie van de
u
c
diepte H + y D getekend in figuur 9.3.1.
1

K

c

= 6 voor H = 2D en K

c

= 8 voor H > 15 D.

Bij de vaststelling van de S -waarden van de klei dient rekening te
worden gehouden met de geroerdheid van de sleufaanvulling.
Ten aanzien van het horizontaal beddingsgetal is in par. 7.3. geconcludeerd dat het last-verplaatsingsverloop uit 3 takken bestaat:
2
- 1e tak: F van 0 tot — F
, waarbij verplaatsing oploopt van 0 tot
8 mm
2
- 2e tak: F„ van — F
tot F„
, waarbij verplaatsing oploopt van
H
3 H max
H max
"
8 tot 120 mm
- 3e tak: F„ "* F„
H
H max

ei

De eerste tak heeft een 28 maal grotere stijfheid van de 2e tak.
Aan de hand van de gronddrukmetingen is geconcludeerd dat de gronddruk
redelijk uniform verdeeld is over de halve omtrek van de buis (opleghoek a = 180°), ook bij enkele mm's verplaatsing (zie bijlagen 39 en
40) .

Q\cc^od^

LC

I

10 3

-

8 7 o 5 -

u J
3 ?10
diepte

20

15

H • 0.5 D

diameter

Factor

Kc volgens

horizontale

Brinch

gronddruk

H a n s e n ( 1 9 6 1 ) v o o r d e berekening

in o n g e d r a i n e e r d e

f i g . 9.3.1.

klei ( *P = 0 )

van de
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9.4. Wrijving in langsrichting

W-'

9.4.1. In klei
De wrijving tussen klei en de met P.E. beklede buis wordt grotendeels
bepaald door de adhesie.
De uit proefbelastingen vastgestelde wrijving per oppervlakte eenheid
is lager dan de waarde aan de hand van schuifproeven tussen P.E. en
klei in het laboratorium. Een verklaring hiervoor kan zijn dat bij de
schuifproeven in het laboratorium het afschuifvlak voor 100% in contact
is met de beklede buis. Bij de proeven in het terrein is het contact
tussen het buisoppervlak en de klei vermoedelijk niet 10 0%.
Indien de mate van contact van belang is zou men in de verdichte sleufaanvulling meer wrijving verwachten, dan in de onverdichte aanvulling.
Dit is echter niet geconstateerd.
Uit het onderzoek is geen effect van de verdichting op de maximale
wrijving gebleken. Doordat de adhesie overheerst heeft ook de diepteligging van de buis weinig invloed op de grenswaarde van de wrijving.
Ten aanzien van de verplaatsingen, die nodig zijn om de grenswaarde van
de wrijving te bereiken, is gebleken dat deze zeer klein zijn: 2 a
6 mm.
De bij leidingberekeningen gehanteerde veronderstelling van een lineair
verband tussen verplaatsing en wrijvingskracht totdat de grenswaarde
wordt bereikt is reëel.
9.4.2. In zand
Aan de hand van resultaten van de 2 proeven in zand kan worden geconcludeerd dat ten aanzien van de maximale wrijving tot vrij conservatieve resultaten (d.i. hoge waarden) wordt gekomen, wanneer de gebruikelijke formule wordt gehanteerd:
T
= a tg <S u[kPal
J
max
n

w ^ ^
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waarin:
X
= maximale wrijving
max
O
= gemiddelde normaalspanning op de buiswand [kPa 1 (is ca. 0,75
n
maal de vertikale korrelspanning op niveau hart buis)
6

= wrijvingshoek tussen buiswand en zand (voor P.E.-bekleding is
genomen: ö = 2/3

*').

Gebleken is dat het verdichten van de sleufaanvulling geen invloed van
betekenis had op de grenswaarde van de wrijving. In beide gevallen is
voor de P.E.-beklede buis x = ca. 6 kPa gevonden.
Ten aanzien van de verplaatsing waarbij de grenswaarde van de wrijving
optreedt kan worden geconcludeerd dat er wel een duidelijk effect is
van het verdichten van zand. De grensverplaatsing is ca. 4 mm in los
gepakt zand en ca. 1 mm in verdicht zand.
Evenals bij klei is voor een buisleiding in zand een bi-lineaire veerkarakteristiek voor de langswrijving reëel.
9.5. Vergelijking met de buisdrukproeven te Almere (1975)
In 1975 werden in opdracht van het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen
door het LGM buis- en plaatdrukproeven uitgevoerd op een terrein te
Almere-Haven. Aan de hand van de resultaten van deze proefbelastingen
dienden de beddingsconstanten en het evenwichtsdraagvermogen van zowel
de buiselementen als de platen te worden bepaald.
Ter plaatse van het proefterrein werd tot 1,25 a 1,50 m diepte zand
aangetroffen. Onder deze toplaag van zand bevindt zich een slap kleipakket.
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De volgende buiselementen en platen zijn beproefd:
buis jó 600 mm, lengte: 2400 mm,
buis jó 300 mm, lengte: 1800 mm,
buis <ó 150 mm, lengte: 1200 mm,
plaat jó 1100 mm
plaat &

600 mm

plaat jó 300 mm.

De buizen en platen werden op het vlakke maaiveld geplaatst. De buizen
waren niet onderstopt.

De destijds uitgevoerde proefbelastingen leverden resultaten op die
vergelijkbaar zijn met de resultaten van het onderhavige onderzoek in
Kesteren.

Zo werd destijds onder andere geconcludeerd dat:
• bij de niet-onderstopte buizen er - in tegenstelling tot de platen gedurende het gehele indringsproces sprake was van een bezwijktoestand, zodat plastische vervormingen overheersen.
Dit houdt in, dat de uit de elasticiteitstheorie afkomstige formule
van Schleicher niet toepasbaar is voor buizen.

• de beddings-"constante" van een buisleiding goed kan worden benaderd
aan de hand van het berekende evenwichtsdraagvemlrogen en de indrukking van de buis in de grond.

• het evenwichtdraagvermogen van een buisleiding redelijk goed kan
worden vastgesteld aan de hand van formules gebaseerd op de plasticiteitstheorie (Prandtl, Brinch Hansen) of empirisch uit de conusweerstand.
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9.6. Methoden voor grondonderzoek en parameterbepaling
9.6.1. Zettingsparameters
Voor het ontwerpen van leidingkruisingen is het allereerst vereist een
goed inzicht te hebben in de te verwachten gronddeformaties in de lengterichting van de leiding. Terreinverkenning met behulp van sonderingen
vormt hiertoe de eerste fase.
Vervolgens worden boringen uitgevoerd zodanig dat ongeroerde monsters
worden verkregen, ten behoeve van laboratoriumonderzoek. In het laboratorium worden samendrukkingsproeven uitgevoerd, waaruit de samendrukkingsconstanten voor primaire (C ) en secundaire (C ) zetting worden
s
P
afgeleid.
Een zeer__globa:l:A_indicatie van de samendrukkingsconstanten kan verkregen worden via bestaande empirische correlaties met de conusweerstand
(uit de sondering).
Soms kan het van belang zijn ook inzicht te verkrijgen in de snelheid
waarmee de zettingen zich zullen ontwikkelen. Hiertoe dient de consoli-

4- /W u
\ > > ^ '

datiecoëfficiënt c bepaald te worden uit een consolidatieproef die in
combinatie met een samendrukkingsproef uitgevoerd wordt.
Ook het volumegewicht van de diverse grondlagen dient in het laboratorium bepaald te worden. Hierbij wordt opgemerkt dat uit ervaring bekend
is dat voor de monsters geplaatst in het samendrukkingsapparaat veelal
c
een te hog«4 volumegewicht wordt bepaald. Volumegewicht bepaling dient
daarom voor afzonderlijke monsters te geschieden. Tot slot dienen ook
de stijghoogten van het grondwater per grondlaag bekend te zijn.
9.6.2. Maximale gronddruk
De locaal te ontwikkelen maximale gronddruk wordt bepaald door de
sterkte van de grond of van het aanvulmateriaal in de sleuf.
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Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt tussen de sterkte op korte
termijn (d.i. bij "snelle" belasting en een veelal ongedraineerde
grondconditie) en de sterkte op lange termijn (d.i. bij "langzame"
belasting, in gedraineerde toestand).
9.6.2.1. Ongedraineerde sterkte
De ongedraineerde sterkte wordt uitgedrukt in de C

= ongedraineerde

cohesie
De C

is te bepalen uit (zie ook figuur 3.2.2.):

a) CU-triaxiaalproeven (in het lab)
b) vinproeven:
- in situ
- in het laboratorium: lab vane
of

torvane

c) sonderingen met plaatselijke kleefmeting (in situ) .
De proeven ad a) zijn het meest betrouwbaar. Van de vinproeven is bekend dat zij te hoge c -waarden kunnen geven, dit geldt vooral voor de
torvane (zie bijlagen 77 en 78).
Uit een studie van Bjerrum is gebleken met welke factor het resultaat
van een vinproef moet worden vermenigvuldigd om de correcte C -waarde
u
te benaderen; zie figuur 6.4.1.
Uit het onderhavige onderzoek is gebleken dat de plaatselijke kleef f
s
uit de sondering een goede benadering vormt voor de ongecorrigeerde C waarde uit de vinproef. Dit opent de mogelijkheid in de uitvoeringsfase
op een snelle wijze de sterkte van de geroerde grond in de sleufaanvulling te controleren (terwijl in de ontwerpfase voor deze sterkte een
aanname is gedaan).~\

Q)
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9.6.2.2. Gedraineerde sterkte
In een berekening met effectieve spanningen worden de hoek van inwendige wrijving $' en de gedraineerde cohesie c' gebruikt. Deze waarden
volgen uit een triaxiaalproef - waarbij ook de waterspanningen in het
monster worden gemeten - danwei uit een zogenaamde langzame celproef.
9.6.3. Maximale wrijving

f/&i'*-'A*'e''~'

f
'

S^

Voor de schuifsterkte geldt hetzelfde als in par. #.6.2y is gezegd,
echter met die aantekening dat voor de schuifweerstand tussen buis en
grond de gladheid van het (beklede) buisoppervlak maatgevend kan zijn.
Dit kan in het laboratorium worden onderzocht door schuifproeven uit te

£
W^s f J

voeren tussen een/proefstuk uit de buiswand en een grondmonster.
f

/nJ*tx9

'9.6.4. Stijfheid van de grondreactie

Uit het onderhavige onderzoek is gebleken dat de grondreactie op een
vertikaal of lateraal horizontaal verplaatsende buis zich niet goed
laat beschrijven door een bi-lineair last-vervormingsdiagram (d.w.z.
één elastische tak tot aan de assymptoot bij p
).
/
grens
De wijze waarop de grondreactie in de berekening wordt geschematiseerd
is in overheersende mate bepalend voor de wijze waarop de stijfheidparameters gekozen dienen te worden.
Beschikbaar voor de bepaling van deformatie eigenschappen zijn:
a. triaxiaalproeven
b. samendrukkingsproeven
c. pressiometerproeven
d. empirische correlatie met de conusweerstand.
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ad a: Uit het onderhavige onderzoek is gebleken dat de E-waarden uit de
triaxiaalproeven hoger zijn dan de relevante stijfheid van de
sleufbodem. Voor de sleufaanvulling kan met triaxiaal proeven

\

alleen de stijfheid van afzonderlijke kleibonken gemeten worden,
terwijl voor het gedrag van de buis in de sleufaanvulling juist
de stijfheid voóif het samenstel kleibonken en open holten bepalend is. De stijfheid van de sleufaanvulling kan daarom niet met
triaxiaalproeven worden vastgesteld.
ad b: Uit de zetting van het monster tijdens een samendrukkingsproef
(oedometerproef) wordt de samendrukbaarheid m

[m2/kNJ bepaald.

Indien wordt gecorrigeerd voor de in de oedometer-monsterring
verhinderde dwarscontractie van het monster kan uit de m een Ev
waarde worden afgeschat:
E = f .—
[kN/m2]
m
v
1 - v - 2V2
met f =
1 -v
en v = dwarscontractiecoëfficiënt (Poisson Ratio).
Afhankelijk van het tijdstip waarop de samendrukking is afgelezen, die gebruikt wordt voor de m -bepaling, kan op deze manier
»K
\Jr j

jr"
f

een stijfheid van de grondreactie worden geschat onder lange duur
belasting. Echter ook voor deze laboratoriumproef gelden dezelfde
beperking*/Qls genoemd onder ad. a.

ad c: Met (mini-)pressiometerproeven kan in-situ een E-waarde onder
relatief snelle belasting worden gemeten. Voordeel van deze methode is dat in sleufaanvullingen niet de stijfheid van één kleibonk doch van een cilindrisch gebied van minimaal 200 mm lengte
en 150 mm diameter wordt aangesproken.
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Dat de verdichte sleufaanvulling op proeflocatie 4 minder stijf
reageerde dan de onverdichte sleufaanvulling is met de pressiometerproeven voorspelbaar gebleken. De absolute waarde van de
E
blijkt echter niet direct vertaalbaar naar de gemepressiometer
ten stijfheid van het systeem buis-grond.
ad d; Indien een bestaande - onder andere in Geotubomechanica van PWSZuid-Holland vermelde - empirische correlatie tussen E-waarde en
conusweerstand q

wordt gebruikt:

q
c
E = — met a = 0,4 a 1 in klei

blijken voor de situatie in Resteren veel lagere stijfheden te
worden gevonden dan uit de verplaatsingen van het buiselement bij
F„ = 0,5 F
volgen. Waarschijnlijk
worden deformaties opr
J
D
grens
lange termijn wel beter benaderd met een uit de sondering ge/

>M

schatte E-waarde.

/o^J V
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lengte van het buiselement

m

n
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kN/m 3
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B
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d
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$
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DE INVLOED VAN BÜISBELASTI
OP HET GEDRAG VAN GROND
door ing. F. J. M. Alferink
Het Laboratorium voor Grondmechanica te Delft heeft in 1984
een - mede in opdracht van de VEGIN ingesteld - onderzoek
naar het gedrag van grond onder invloed van buisbelastingen
afgesloten met de publikatie van het rapport 'Buisleidingen in
klei'. Ing. Alferink, medewerker van de afdeling
Materiaalonderzoek van VEG-GASINSTITUUT n.v., gaat in dit
artikel in op doel en inhoud van dat onderzoek.

INLEIDING
In Nederland worden gassen en vloeistoffen-veelal getransporteerd via een in
de grond gelegd leidingnet. Vaak treden
daarbij kruisingen met waterkeringen,
wegen en spoorwegen op. In leidraden
worden richtlijnen gegeven voor het ontwerp van leidingen, die bijvoorbeeld waterkeringen kruisen. Deze leidraden zijn
gebaseerd op onderzoek naar het mechanisch gedrag van buisleidingen in de
grond, dat sedert het begin van deze
eeuw is uitgevoerd.
In eerste instantie heeft dit onderzoek
geleid tot grove ontwerpmethoden. Een
groot probleem is de beschrijving van het
interactiegedrag tussen buis en grond.
Tot nu toe heeft men dit gedaan door
veelal zeer eenvoudige voorstellingen
van de gronddrukverdeling rondom de
buis te hanteren. In een enkel geval ging
men verder en hanteerde een gronddrukverdeling bestaande uit een willekeurige
periodieke functie, die vervolgens in een
fourier-reeks werd ontwikkeld. Deze methode is meer realistisch doch aanzienlijk
bewerkelijker.
Met de komst van meer geavanceerde
rekentechnieken, zoalsde Eindige Elementen Methode, kan in principe het interactiegedrag veel beter worden bepaald.
De toepassing van deze verfijnde technieken is alleen dan zinvol, indien zij niet
worden overstemd doorgrote onnauwkeurigheden of onzekerheden bij de ingangsparameters, zijnde de buis- en
grondeigenschappen.
Van stalen buizen zijn de materiaaleigenschappen over het algemeen goed bekend. Het is dan zelfs mogelijk om rekening te houden met het plastisch gedrag,
wat uiteindelijk leidt tot een progressiever
ontwerp dan bij berekening volgens de
elasticiteitsleer.
Bij kunststoffen vormt de beschikbaarheid van kennis over deze materiaalei|| genschappen over het algemeen wél een
t\ probleem, met name het van tijd en ge443

schiedenis afhankelijk gedrag vormt een
aanzienlijk probleem. Doordat steeds
meer kunststoffen worden gebruikt als
belastingdragende constructiedelen,
neemt echter langzamerhand de kennis
over materiaaleigenschappen toe, zodat
wellicht binnen afzienbare tijd eveneens
geavanceerde berekeningen over kunststoffen constructiedelen mogelijk
worden.
Aan de andere kant vormen de grondeigenschappen een bron van onnauwkeurigheid. De grote verschillen ingrondgesteldheid maken het onmogelijk om zonder grondonderzoek de eigenschappen
van de grond nauwkeurig te voorspellen.
En zelfs als enig grondonderzoek wordt
uitgevoerd, dan blijken de modellen die
de parameters herleiden tot de relevante
stijfheidseigenschappen veelal ontoereikend. Om deze redenen worden dan ook
vaak relatief grote onzekerheidsfactoren
gebruikt.
Om de juistheid van de gebruikte modellen te bevestigen dan wel de grootte van
de onzekerheden waar mogelijk te verkleinen wordt veel onderzoek uitgevoerd.
Zo is in 1984 een rapport overeen onderzoek verschenen getiteld'Buisleidingen
in klei' (BIK). Het veldonderzoek voor dat
project heeft plaatsgevonden in Kesteren. Tijdens dit onderzoekwerd het gedrag van de grond, onder invloed van
mechanische belastingen veroorzaakt
door een zich in de grond bewegende
buis, bepaald. De gegevens van deze
proeven zijn vergeleken met de parameters berekend aan de hand van de gebruikelijke modellen. Dit onderzoek is gesubsidieerd door het Ministerie van Economische Zaken en uitgevoerd door het
Laboratorium voor Grondmechanica
(LGM) in opdracht van Centrum Onderzoek Waterkeringen, VELIN, VEWIN,
VEGIN, VESTIN, twee ingenieursbureaus en LGM.
In dit artikel wordt aangegeven welke
parameters bij dit onderzoek zijn onder-

zocht en wat het belang is van deze
parameters. Tevens wordt een indruk gegeven van de inhoud van het onderzoek.

ONDERZOEK PARAMETERS
De onderzochte parameters zijn het in
beddingsgetal het grensdraagvermogen
en de in de verdeling van de gronddrukkenoverde buisomtrek.
Het beddingsgetal
Het beddingsgetal geeft aan hoe de
grond reageert op een verplaatsing van
een buis in de grond. Het is in feite een
stijfheidsparameter van de grond. Het
beddingsgetal kan bepaald worden uit
zogenaamde last-verplaatsingsdiagrammen (zie figuur 1).
Het beduingsgetal is de helling van de
lastverplaatsingslijn. Het is duidelijk, dat
deze helling van punt tot punt verschilt. Er
bestaat dus in het algemeen geen lineair
verband tussen de verplaatsing en de
belasting. Om deze reden is in het BIKonderzoek terecht opgemerkt, dat men
beter van beddingsgetal als functie van
de verplaatsing dan van beddingsconstante kan spreken.
In relatief stijve grondsoorten zal de belasting cp de buis toenemen volgens lijn b
terwijl bij relatief slappe grondsoorten de
belasting langzamertoeneemt volgens
Bovengrondse installatie voorde verticale
belastingproef
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lijn a. In figuur 2 is het onderscheid in de
verschillende beddingsgetallen aangegeven.
Het verticale beddingsgetal is van belang bij relatieve bewegingen in verticale
richting van de buis ten opzichte van de
grond. Hierbij kan men verschil maken
tussen een neerwaartse en een opwaartse verplaatsing. Verwacht mag worden
dat de beddingsgetallen voor beide situaties zullen verschillen. Bij beweging van
de buis in neerwaartse richting is de belaste massa grond zeer groot, terwijl bij
beweging in opwaartse richting de grondlaag slechts 0,5-1,5 meter is.
Het horizontale beddingsgetal is van belang bij leidingen die zijdelings door de
grond worden gedrukt, bijvoorbeeld bij
bochten in leidingen waardoorheen media met wisselende temperatuurworden
gepompt. Het horizontale beddingsgetal
is ook en vooral bij flexibele buizen van
belang, vanwege deflectie van de buiswand. Vooral bij kunststoffen buizen zal
de buiswand onder invloed van de bovenbelasting zijdelings uit willen wijken.
Bij beweging van de buiswand door de
grond wordt zijdelingse steundruk ontwikkeld, hetgeen guritig is met het oog op
het bezwijken door plooien van de buis.
Het beddingsgetal in langsrichting van
de buis is met name van belang bij bijvoorbeeld stadsverwarmingsleidingen
en andere leidingen waarbij een relatieve
verplaatsing van de buis ten opzichte van
de grond in langsrichting js te vewachten.
Grensdraagvermogen
Het grensdraagvermogen is feitelijk de
bezwijklast van de grond in de verschillende richtingen.
Het grensdraagvermogen loodrecht op
de leidingas en omlaag gericht noemt
men heXevenwichtsdraagvermogen (zie

figuur 3). De maximale belasting op de
buis is dus Pwe. Bij die belasting zal de
buis theoretisch zonder toename van
weerstand door de grond blijven bewegen.
Het grensdraagvermogen loodrecht op
de leidingas omhoog gericht noemt men
de passieve verticale grondbelasting.
Deze situatie is karakteristiek voor het
geval waarin een leiding op palen gefundeerd is waarde grond langs zakt op het
moment dat de bezwijklast (passieve
grondbelasting) wordt bereikt.
Analoog noemt men het grensdraagvermogen loodrecht op de leidingas in horizontale richting de passieve horizontale
grondbelasting.
Het grensdraagvermogen evenwijdig
aan de leidingas noemt mende maximale langs-grondwrijving. Hiervan is sprake
als bijvoorbeeld een expanderende leiding los komt van de omliggende grond.
Dit effect is van groot belang bij stadsverwarmingssystemen die volgens het zogenaamde verbonden systeem zijn gelegd.

belasting

" verplaatsing

Figuur 1: Last-verplaatsingsdiagram

De verdeling van de gronddrukken
over de buisomtrek
Voor het bezwijken van een buis is o.a.
de grootte van de uitwendige belasting
van belang, maarookde wijze waarop de
uitwendige belasting zich verdeelt over
de omtrek van de buis. Bij zuiver rotatorisch symmetrische belastingen kan een
hoge uitwendige belasting worden toegelaten (figuur4), in tegenstelling tot bijvoorbeeld bij een uitwendige belasting
die uit een puntla^bestaat.
Het is dus van belang om zo goed mogelijk de juiste gronddrukverdeling te kennen. De uiteindelijke gronddrukverdeling
is een resultaat van de interactie buisgrond, dus een functie van de grond- en
buisstijfheid. Verder heeft de relatieve
verplaatsingstoestand een belangrijke
invloed. Uit de gronddrukverdeling rondom de buis kan de grootte van de opleghoeken worden bepaald.

Figuur 2: Verschillende beddings getallen

PROEVENPROGRAMMA
BIK-ONDERZOEK

Figuur 3: Evenwichtsdraagvermogen

Om de genoemde parameters te kunnen
bepalen zijn proeven uitgevoerd. Bij deze
proeven werd een stalen buis met een
uitwendige diameter van 609,6 mm en
een wanddikte van 9,25 mm doorde
grond bewogen in een aantal verschillende richtingen. De stalen buis was voorzien van een polyetheen bekleding. Tijdens de proeven werden de verplaatsing
en de benodigde belastingen voor deze
verplaatsing gemeten.
Om de gronddrukverdeling rondom de
buis te kunnen bepalen zijn in de buiswand 30 gronddrukdozen geplaatst. De
buis is bij benadering oneindig stijf geconstrueerd door schotten aan te brengen. Ovalisering van de buis tijdens de
proef kon dus worden verwaarloosd. Op

<JU
1 Kd

5TINGEN
ijze werd voorkomen dat de buisheidseigenschappen een verstorend e rol speelden bij de bepaling van het
vervormingsgedrag van de grond. Doordat geen ovalisering optreedt zal voor de
opleghoek (de hoek waarover de gronddruk op de buis werkt) een ondergrenswaarde worden gevonden.
In figuur 5 is aangegeven welke soorten
proeven zijn uitgevoerd met de beschreven buis. Vooreen gedetailleerde beschrijving van de proefuitvoering wordt
verwezen naar het BIK-rapport. De proeven zijn steeds uitgevoerd bij verschillende condities, nl.:
• sleufaanvulling met verdichte en onverdichte klei met zand;
• sleufdieptes respectievelijk 1,10 m en
2,60 m.
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Naast dit veldonderzoek heeft er een uitgebreid grondonderzoek plaatsgevonden.
Een deel van dit onderzoek is uitgevoerd
om de grondeigenschappen ter plaatse
van de proeflokatie te Kesteren zo volledig mogelijk vast te leggen, zodat vergelijking met andere onderzoeken beter
mogelijk is.
Een ander belangrijk deel van het grondonderzoek was nodig om de gebruikelijke
predicties te kunnen maken. De predicties werden gemaakt met deinde Nederlandse praktijk gebruikelijke rekenmodellen. Deze modellen zullen achtereenvolgens worden opgesomd.

DE TOEGEPASTE REKENMODELLEN
Grenswaarden voorde belastingen
De passieve vertikale grondbelasting
volgens Marston is:
Q? = C c -7-D 2 (kN/m)
Daarin is Cc = H/D + 0,3 (H/D)2, geldend
voor'complete projection condition'.
N.B. De betekenis van de symbolen is
vermeld in de lijst aan het eind van dit
artikel.
Complete projection condition is de tegenhanger van complete ditch condition,
waarbij wordt verondersteld dat de buis in
een nauwe sleuf ligt en de sleufwanden
de kolomgrond dragen. Complete projection condition is de meest ongunstige
conditie. De buis krijgt de maximale belasting te verduren. Erwordt verondersteld dat de omliggende grond a.h.w. aan
de kolom grond boven de buis hangt.
Het evenwichtsdraagvermogen wordt
berekend volgens J. Brinch Hansen:
Pmax = Cu (TT + 2)(1 + Sca + d» - i§ - b? 9?)(kPa)
Daarin is:
Cu = Su (kPa)
S? = 0,05
d? = 0,43 c.q. 0,54
ij, b§, g* = factoren = 0 (voordit geval)
De maximale horizontale grondbelasting
isde maximaal doorde grond te leveren
kracht bij een horizontale beweging
dwars op de buis. De buisleiding wordt
beschouwd als een ankerplaat; bij be450

Figuur4: Twee uiterste gevallen in uitwendigede waarde gesteld wordt op 4-6 mm voor
belasting
klei en 1 -3 mm voor zand.
zwijken wordt verondersteld, dat dit geschiedt volgens glijlijnen die tot aan het.
maaiveld doorlopen. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt in langzame en
snelle vervorming. We zullen ons hier
beperken tot de snelle vervorming:
FHmax = L ( H + D ) - 2 - S u
De maximale wrijving in langs- en tangentiale richting wordt in het algemeen
berekend met:
-rmax = a + (Tn-tg8(kPa)
enF L =
TT7
,(Tr>L)(kN)
Voor crn wordt dél<orrelspanning ter
hoogte van de buisas genomen. De
grenswaarde van de schuifweerstand
treedt op bij een verplaatsing, waarvan
Figuur 5: Overzicht proeven
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Beddingsgetallen
Het verticale beddingsgetalkan worden
bepaald met de formule van Schleicher:
K?=E/m(1-v2)A(kN/m 3 )
Daarin is:
v = 0,35
De formule van Schleicher geldt voor een
halfoneindig lineair elastisch medium en
derhalve alleen voor de beweging van de
buis naar beneden. Toch past men deze
formule ook toe voor bewegingen naar
boven. De formule van Schleichergeeft
een waarde voor de beginhelling van de
veerkarakteristiek voor een vlakke plaat.
Het verticaal beddingsgetal kan ook
worden bepaald uit het e"*enwichtsdraagvermogen. Bij berekening van het beddingsgetal met behulpvan het evenwichtsdraagvermogen (Pwe) wordt verondersteld, dat ertot 50% van Pwe) een
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! relatie bestaat tussen belasting
j'rplaatsing van de buis (zie figuur 6).
I oor klei wordt gesteld dat de indrukking
^/"bijiP w e vooronverdichteklei0,02m
K \
7 bedraagt en voor verdichte klei 0,04 m. lu-

C:J3.

Het horizontale beddingsgetal wordt be
rekend volgens de semiempirische for
mule van Ménard:
1/Kh= 1/EpLo/3(0,65(2,65D/Lo)a +
{ D/LJO /kN/m3)
Daarin is:
Lo = 0,6m
D = 0,61m
ex = voor klei 2/3
Let wel: I n de praktijk wordt voor Kh veelal
0,6 è 1,0 maal K, genomen en wordt de
formule van Ménard niet gebruikt.

ENKELE RESULTATEN
Uit de resultaten verkregen met het BIK
onderzoek zijn voorontwerpberekenin
gen van leidingkruisingen enige conclu
sies getrokken. Enkele van deze conclu
siesworden hierweergegeven.
Passieve verticale grondbelasting
In de klei-aanvulling
De berekening van de passieve verticale
grondbelasting volgens de pijpleidingco
de vooreen 'complete projection condi
tion'met de formule van Marston luidt:
QP = YHD(1 +0.3H/D)
Dit blijkt in klei tot een goede benade
ring te leiden. De berekende bovenbelas
ting vormt 100 tot 120% van de gemeten
waarde. Als lastverplaatsingsrelatie
wordt de in figuur 7 getekende schemati
sering bruikbaar geacht. Uit de proeven
blijkt, dat Sgrens als (conservatieve) bena
dering op 50 mm voorde onverdichte en
30 mm voorde verdichte sleufaanvulling
kan worden gesteld.
Een alternatief is geen Sgrens doch een K
waarde te kiezen ten behoeve van de
ontwerpberekening. Uit de proeven in
Kesteren volgt (zie figuur8) uit de tri
lineaire schematisering van figuur 7:
. ondiep, verdichte klei: Kv = ± 1000 kN/
m3
• diep, verdichte klei: Kv = ± 1500 kN/m3
. ondiep, onverdichte klei: ry, = ± 100
kN/m3
. diep, onverdichte klei: K, = ± 500 kN/
m3.
De formule van Schleicher, afgeleid voor
een halfoneindig elastisch medium, is
niet geldig voor de berekening van het
verticaal beddingsgetal voor een op
waartse beweging van de buis ten op
zichte van de grond. Dit was te verwach
ten, uit de overweging dat er zich boven
de buis slechts een 'elastisch medium'
van hooguit enkele meters dik bevindt.
In de zandaanvulling
De passieve verticale grondbelasting
door de zandaanvulling blijkt niet goed
met de voor kleiaanvullingen geldende
formules beschreven te kunnen worden,
met name omdat in de formule alleen
door keuze van het volu megewicht reke.
ning kan worden gehouden met de ver
dichtingsgraad van de aanvulling. Door
het kunstmatig verdichten kan echtereen

Sgrens

QJ = YH (neutraal)
Qp = QJ (1 + 0,3 H/D)
(passief)
zakking grond
t.o.v. buis

Figuur 6: Beddingsgetal bepaald uit het
evenwichtsdraagverrnogen

Figuur 7: schematisering lastverplaatsingsgedrag

geheel andere verhouding tussen hori
zontale en verticale korrelspanningen
ontstaan; bovendien neemt de hoek van
inwendige wrijving ( ^ t o e . Indicht ge
pakt zand kan bovendien extra inwendi
ge wrijving ontstaan door zogenaamde
dilatantie.

zand ca 0,2 en ca. 0,8 voor het verdicht?
zand bedraagt.
Voor het lastverplaatsingsdiagram kan
dezelfde schematisering worden gehan
teerd als in figuur 7, waarbij als conserve
tieve benadering Sgrens op 10 mm kan
worden gesteld. Uitgedrukt in bedding?
getallen geeft dit in het geval van Keste
ren Kv = ± 1700 kN/m3 voor onverdicht
zand en ± 8000 kN/m3 in verdicht zand.

Het wrijvingsaandeel volgens de pijplei
dingcode (QP  QJ = (y ■ H) • 0,3 H/D)
dient daarom afhankelijk gesteld te wor
den van de verdichtingsgraad. Dit kan
gebeuren doorde constante 0,3 dooreen
variabele factorf te vervangen:
QP = T H  D ( 1 +fH/D)

Voor de proeven in Kesteren (BIKonder
zoek) volgt dan dat f voor het onverdichte
Figuur 8: Beddingsgetallen K (in kN/m3)
afgeleid uit proeven in klei-aanvullingen

Het evenwichts-draagvermogen in
klei
De grenswaarde en de vorm van de last
verplaatsingscurve worden vrij goed be
naderd door toepassing van de formule
van Brinch Hansen voor het evenwicht?
draagvermogen van strookfunderingen
Het is gebleken, dat de sleuf breedte
geen invloed heeft op de grenswaarde.
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A fiquur 9 wordt de met Brinch Hansen
/'■ geconstrueerde curve,vergeleken met
'
enkele curves van de proeven in Keste
ren De berekende lastverplaatsingscur
ve qeldt theoretisch voor een niet aange
vulde sleuf, maar blijkt vooreen nietver
dichte sleufaanvulling een redelijke be
naderinq. Voor een goed verdichte sleuf
Sfnvuningmoetvoordrukkenkleinerdan
05P
qerekendwordenopeen^aj
maairaivegrondreactieals volgens
Brinch Hansen berekend. Bi) Pv <u,s
p
is er qeen
verschil in stijfheid.
9

Voo7a5P

grens<P^

0.9 P r e n t t e

worden geïnterpoleerd, zie tig. 10.
Uit dergelijke curves kunnen per belas
tingniveau equivalente beddingsgetallen
worden afgeleid.
Zoals blijkt uit de curves die het verband
tussen belasting en verplaatsing schet
sen is het aan te bevelen voor de opleg
reactie niet met één stijfheidsparameter
te rekenen. Bij toenemend belastingni
veau neemt het beddingsgetal af. Bij ont
lasten en herbelasten dient men veel ho
gere Kwaarden te hanteren.
Horizontale grondbelasting in klei bij
een relatieve beweging van de buis
ten opzichte van de grond m dwars-

Figuur 9: Vergelijking Brinch Hansen curves
met proefresultaten
*"

klei in het laboratorium. Een verklaring
hiervoor kan zijn dat bij de schuif proeven
in het laboratorium het afschuifvlak voor
100% in contact is met de beklede buis.
Bij de proeven in het terrein is het contact
tussen het buisoppervlak en de klei ver
moedelijk niet 100%. Indiende mate van
contact van belang is zou men in de
verdichte sleufaanvulling meer wrijving
verwachten, dan in de onverdichte aan
vulling. Dit is echter niet geconstateerd.
Uit het onderzoek is ook geen effect van
de verdichting op de maximale wrijving
gebleken. Doordat de adhesie over
heerst heeft ook de diepteligging van de
buis weinig invloed op de grenswaarde
van de wrijving. Ten aanzien van de ver
plaatsingen, die nodig zijn om de grens
waarde van de wrijving te bereiken, is
gebleken dat deze zeer klein zijn: 2 a 6
De bij leidingberekeningen gehanteerde
veronderstelling van een lineair verband
tussen verplaatsing en wrijvingskracht
totdat de grenswaarde wordt bereikt is
reëel.

In zand
, 0
Aan de hand van resultaten van de 2
proeven in zand kan worden geconclu
Bij de berekening van de maximale hori
deerd dat men wat de maximale wrijving
zontale grondbelasting in klei wordteen
betreft tot vrij conse rvatieve resu Itate n
onderscheid gemaakt in diepe en on
(d.i. hoge waarden) komt, wanneer men
diepe ligging van de buis. Bij snelle ver
de gebruikelijke formule hanteert:
vormingen treedt de maximale grondbe
Tmax = ^ntg5(kPa)
lastinqop.Ondersnelwordthierver
Daarin is:
.
S d a t d e vervorming snel plaatsvindt
er
=
(ca.
0,75
maal
de
verticale
korrel
ten opzichte van de consolidatiesnel
spanning op het niveau van het hart van
heid De consolidatiesnelheid is de snel
de buis) 5 = (voor PE bekleding) 2/3 0.
heid waarmee de uiteindelijke vervor
Gebleken is dat het verdichten van de
ming wordt bereikt nadat een belasting is
sleufaanvulling geen invloed van beteke
opqebracht.
. , .
nis had op de grenswaarde van de wrij
De volgende formules kunnen nu in klei
ving In beide gevallen is voorde met P t
gehanteerd worden:
beklede buis T = ca. 6 kPa gevonden.
. aerinqegronddekking:
Ten aanzien van de verplaatsing waarbij
H^2DF H m a x=L(H+D)2C u
de grenswaarde van de wrijving optreedt,
. veelgronddekking:
kan worden geconcludeerd dat er wel
H>2DF H m ax=LDK c C u
een duidelijk effect is van het verdichten
Hierin is:
.
_„„
van zand. De grensverplaatsing is ca. 4
K = factor volgens Brinch Hansen
mm in los gepakt zand en ca. 1 mm in
f 1861) qeldend voor horizontaal belaste
verdicht zand. Dit laatste effect is ook
palen. Voer o1 = O is K, als functie yan de
geconstateerd in de'zandbak vanVEG
diepte H + \ D getekend in figuur 11.
GASINSTITUUT n.v. in het kader van
een ander onderzoek.
.
Figuur 10: Kv-curves bij onverdichte en
Uit het onderzoek is gebleken, dat wat
Evenals bij klei is voor een buisleiding in
verdichte sleufaanvulling
betreft het horizontale beddingsgetal het
zand een bilineaire veerkaraktenstiek
lastverplaatsingsdiagram geschemati
voorde langswrijving reëel.
seerd kan worden tot een trilineair ver
verplaatsing horizontaal (mm)
loop (zie figuur 12).
Aan de hand van de uitgevoerde grond
120
gNTKKËRHEIDSFACTUflËN
drukmetingen is geconcludeerd dat de
(O.F.)
qronddnjk redelijk uniform verdeeld is
over de halve omtrek van de buis (opleg
Tenslotte zal nog worden aangegeven
hoek 180°), zelfs al bij enkele millimeters
welke aanbevelingen in het BIKonder
verplaatsing.
zoek voor de te hanteren onzekerheids
factoren zijn gegeven.
Wrijving tussen grond en buis in
langsrichting van de buis
Neutrale verticale grondbelasting:
In klei
„
,DC
O.F. = 1,1.
,
,.
De wrijvino tussen klei en de met P t
Het huidige onderzoek geeft geen aanlei
beklede buis wordt grotendeels bepaald
% F H max
FH i
ding hierin een wijziging voorte stellen.
door de adhesie. De uit proefbelastingen
belasting
vastqestelde wrijving peroppervlakte
Figuur 12: Tri-lineaire schematisering van het
eenheid is laoerdan de waarde aan de
horizontale last-verplaatsingsdiagram
►
hand van schuif proeven tussen P t en
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heidsfactoren kleiner zullen worden.
Door toepassing van de eindige eiemen
tenmethode zullende exact optredende
spanningenen vervormingen in onder
qrondse buisleidingsystemen beterwor
den benaderd dan tot op heden het geval
De resultaten van het BIKonderzóek zul
len worden ingebracht in werkgroep 7
van de Technische Adviescommissie
voor de waterkeringen (TAW), zodat zi]
hun uitwerking zullen hebben in de op te
stellen leidraden.

dieote
^diameter
^ ^ 7 =

Figuur 11: Kc-waarden als functie van de
diepte

Passieve verticale grondbelasting
volgens Marston: O.F. = 1,1.
,
Voor een 'Complete projection condition
is deze volgens Marston:
QP = T (1+fH/D)metf = 0,3
Het blijkt echter bovendien nodig voor f
geen constante te nemen, f afhankelijk
te stellen van de grondsoort in de sleuf
aanvulling. Er is dan geen directe aanlei
ding een andere O.F. te gebruiken dan
1,1.
Laterale beddingsconstante k: O.F. =
14
Irï par. IV.1.B.8. van de pijpleidingcode
1984 wordt uitgegaan van een bilineaire
benadering van de lastverplaatsingsre
latie Het BIKonderzoek heeft echter
aanqetoond dat een dergelijke eenvoudi
ae schematisering te veel van de werke
lijkheid afwijkt. Voorts blijkt de formule
van Schleicher in de meeste gevallen met
bruikbaar.
Er dienen verschillende bed
dingsconstanten c.q. schematiseringen
te worden gehanteerd voor neerwaartse,
opwaartse en zijwaartse belasting. Wan
neer deze alternatieve, minder groye
schematisering wordt toegepast lijkt het
hanteren van een lagere onzekerheids
f actor gerechtvaardigd. Voorgesteld
wordt O.F. = 1,25 te hanteren op de
verschillende grensverplaatsingen.
Evenwichtsdraagvermogen in klei:
O.F. = 1,5.
.
Bij benadering op basis van een waarde
voor de ongedraineerde schuifsterkte
(van de ongeroerde klei op 0 tot 1D onder
de sleuf bodem) die bepaald is via labora
toriumvinproeven of triaxiaalproeven, is
gebleken dat de maximale verticale op
legreactie op 20% nauwkeurig berekend
kan worden (volgens de formule van
Brinch Hansen of van Prandtl). Daarom
wordt voorgesteld O.F. = 1,2 te han
teren.
Maximale wrijving: O.F.  1 , 4 .
Gebleken is dat de gladheid van de met
polyethyleen beklede proefbuis maatge
vend is voor de maximale grondwrijving.
Voorts bleek de met schuif proeven in het
laboratorium gemeten wrijving tussen

H +(p,5)p
n

c
*

een monster grond en een stuk beklede
buiswand 25 a 100% hoger dan de in
werkelijkheid optredende gemiddelde
langswrijving op de buis. Als de tot nu toe
toegepaste berekeningsmethode wordt
gehandhaafd, dan blijkt de werkelijke
wrijving meer dan eenfactor 1,4 lagerte
kunnen zijn. In gevallen dat een grote
wrijving gunstig is voorde buis, is bijvoor
beeld O.F. = 1,8 aan te bevelen.
Verplaatsing waarbij de maximale
langswrijving optreedt: O.F. = 1,4.
De in het onderhavige onderzoek bepaal
de grensverplaatsingen bevestigen de
juistheid van de tot nu toe gehanteerde
waarden, zoals die ook in de pijpleiding
code zijn opgenomen. Dit zou een aanlei
ding kunnen zijnde hiergehanteerde
onzekerheidsf actor te reduceren.
Maximale horizontale grondbelasting
inklei:O.F. = 1,5.
Bij gronddekkingen in klei groter dan 2U
mag de maximale gronddruk niet meer
berekend worden met de passieve
gronddrukcoëff iciënt die geldt voor dam
wanden (zoals genoemd in par. IV.1.B.3
van de pijpleidingcode). De onzekerheid
in de voorspelling van de horizontale
qronddruk schuilt met name in de (veelal
onbekende) schuifsterkte van de sleuf
aanvulling. Om deze redenen dient de
onzekerheidsfactorvoorde horizontale
qronddruk groter te zijn dan O.F.  1,2
voor de verticale oplegreactie, tenzij de
schuifsterkte van de sleuf aanvulling ach
teraf wordt gecontroleerd.

Symbolenlijst
(kPa)
a
adhesie
(m 2 )
A
oppervlak
(-)
Cc
constante
Cu
cohesie
(m)
D
diameter leiding
H
dl
dieptefactor
(kPa)
E
elasticiteitsmodulus
E.
stijfheid van de
grond bepaald met
(kN/m 2 )
een pressiometer
f
variabele
F H ™ horizontale grondbelasting
(kN)
(maximaal)
(kN)
FL
kracht
(m)
H
gronddekking
Kh
horizontaal
(kN/m 3 )
beddingsgetal
(kN/m 3 )
K$
verticaal beddingsgetal
(m)
L
lengte van de buis
L^
referentielengte
(m)
volgens Ménard
(-)
m
vormfactor
p
verticale belasting bij
(kN/m)
neerwaartse beweging buis
(kPa)
Pm*,
evenwichtsdraagvermogen
(kN/m)
p^*
evenwichtsdraagvermogen
(kN/m)
Q"
verticale grondbelasting
Q;
passieve verticale
(kN/m)
grondbelasting
■ Qi
neutrale verticale
(kN/m)
grondbelasting
H
S;
plaatvormfactor
Sg™„5 verplaatsing waarbij
passieve bovenbelasting
wordt bereikt
(kPa)
Su
schuifsterkte
u
van grondsoort afhankelijke
a
(-) 3
factor volgens Ménard
(kN/m )
gemiddeld volume
y
gewicht boven de
leiding
5
wrijvingshoek tussen
buiswand en grond
„
dwarscontractiecoëfficiënt

SLOTOPMERKINGEN
Er is een kleine greep gedaan uit de
informatie verkregen uit het BIKonder
zoek. Voor belangstellenden wordt ver
wezen naar het rapport'Buisleidingen in
klei' van ir H. J. A. M. Hergarden en ir A.
H Rol dat ter inzage ligt bij de bibliotheek
vanVEGGASINSTITUUTn.v.Ookkan
men exemplaren bestellen bij het LGM
(Stieltjesweg 2, Postbus 69,2600 AB
Delft tel. 015569223) onder vermelding
van:'Buisleidingen in klei', Kesteren
1984, rapportnummer: CO272040/75.
De verwachting is dat in de toekomst
door de komst van betere modellen voor
grond en buismateriaal de onzeker
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Influence of pipe loads on soil behaviour
Directives in the Netherlands for designing
gas or liquids pipes crossing dikes or roads,
are based on often rather outdated research
on the mechanical behaviour of pipes in the
soil. M odern methods allow much better
determination of interaction between pipe and
soil. The article describes research activities
intended tot verify the correctness of used
mathematical models and to reduce
uncertainties wherever possible.
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