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Geachte heer De Koek,
Bijgaand zend ik u een brief aan de voorzitter en leden van werkgroep 7
van de TAW, betreffende het rapport "Grondmechanische leidingparameters
voor de berekening van Buisleidingen met Waterkeringen en Wegen".
Ug»*f

Zoals toegezegd zend ik u hierbij twee exemplaren van dit rapport.
Ook treft u hierbij aan nog een exemplaar van het rapport "Materiaaleisen"
en een exemplaar van het rapport "Vermoeiingsberekening....", een en ander
conform mijn toezegging van 10 februari 1983.
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Ten behoeve van de PC'72 treft u hierbij verder aan een exemplaar van de
"Samenvatting van de resultaten van de discussie in het Technisch Overleg
Provincie-Gasunie over de berekening van leidingkruisingen van voor 1965".
Op de laatste bladzijde heb ik een paar veranderingen aangebracht. Tevens ") /Lt/wC?
heb ik hierbij nog een exemplaar gevoegd van de aankondiging t.b.v. een

>/ÖKC6tc**t-

aantal vakbladen.
Tenslotte treft u aan hoofdstuk 5 van de cursus Plasticiteitsleer en het
MaTS-rapport "Strength and deformation properties of pipelines in deep
water. Final report of the second stage of MaTS project PL-3," september
1981; een en ander naar aanleiding van mijn toezegging tijdens het Technisch Overleg van 1 maart jl.
Met vriendelijke groeten,

(ir. A.M. Gresnigt)
'Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn op eventueel te verlenen opdrachten de Algemene Voorwaarden voor onderzoeks- en ontwikkehngsopdrachten
aan TNO, 1979' zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te s-G raven h age en bi] de Kamers van Koophandel en Fabrieken van toepassing".
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VOORWOORD

In 1971 werd op advies van de Technische Adviescommissie voor de
Waterkeringen (TAW) door de Minister van Verkeer en Waterstaat de
Leidraad voor constructie en beheer van vloeistofleidingen in en
nabij waterkeringen gepubliceerd. In 1973 volgde de Leidraad voor
constructie en beheer van gasleidingen in en nabij waterkeringen.
Bij toepassing van de in de leidraden gehanteerde uitgangspunten
ten aanzien van de in rekening te brengen belastingen, zettingsverschillen, veiligheidsfactoren e.d., op bij de publicatie reeds
bestaande kruisingen van leidingen met waterkeringen, bleek dat
een aantal van deze kruisingen niet aan de gestelde eisen voldeed.
De betreffende kruisingsconstructies werden door de dijkbeheerders
dan ook onvoldoende veilig geacht. Dit vormde voor hen de aanleiding om maatregelen in constructieve zin (aanpassing, dan wel vervanging van bestaande kruisingsconstructies) en/of operationele zin
(verlaging van de toelaatbare inwendige druk) te vragen.
Naar aanleiding hiervan is in 1972 een uitgebreid theoretisch experimenteel onderzoek gestart naar het gedrag van ingegraven stalen transportleidingen. Het zwaartepunt hierbij werd gevormd door het onderzoek
naar het werkelijk aanwezige draag- en vervormingsvermogen van de stalen leiding. De reden hiervoor was dat het werkelijke draag- en vervormingsvermogen van ingegraven stalen leidingen aanzienlijk groter kan
zijn dan met de elasticiteitsleer kan worden berekend; de bestaande
(1972) berekeningsmethoden waren alle hierop gebaseerd.
Met de plasticiteitsleer kan een beter inzicht worden verkregen in
het werkelijk aanwezige draag- en vervormingsvermogen, of bij gegeven
constructie en belastingscondities een beter inzicht in de werkelijk
aanwezige veiligheid tegen bezwijken.
Het doel van het onderzoek is het opstellen van een berekeningsmethode
waarmee een betere beoordeling van het werkelijk aanwezige draag- en
vervormingsvermogen van ingegraven stalen leidingen mogelijk wordt.
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De uitvoering vond in hoofdzaak plaats bij het Instituut TNO voor
Bouwmaterialen en Bouwconstructies (IBBC-TNO).
In afwachting van de resultaten van het onderzoek, werd aan de pijpleiding-eigenaren toegestaan het nemen van maatregelen zoals eerder
omschreven, in sommige gevallen (o.a. bij de N.V. Rotterdam Rijn
Pijpleiding Maatschappij), voorlopig achterwege te laten. Verwacht
mag worden, dat het mogelijk zal zijn om aan te tonen dat in een aantal gevallen het nemen van deze (kostbare) maatregelen met het oog op
de veiligheid niet nodig is.
Het onderzoek wordt financieel gesteund door de Samenwerkende Pijpleiding Beheerders (thans VELIN), waarbij zich in een later stadium
de VEWIN en de VEGIN aansloten, alsmede door de rijksoverheid via een
stimuleringssubsidie.
Voor de begeleiding werd een Begeleidingscommissie ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de eerder genoemde pijpleiding-eigenaren, de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen en het IBBCTNO. In 1977 nam ook de Gemeente Rotterdam zitting in de Begeleidingscommissie.
Deze Begeleidingscommissie voor het totale onderzoek bestaat uit:
Prof.ir. A.A. van Douwen - TH-Delft, voorzitter
Ir. K.C.J. v/d Ende

- TAW

Ir. A.M. Gresnigt

- IBBC-TNO, secretaris

Ir. A. de Groot

- TAW

Ir. J. Hieter

- VEWIN

Ing. C. Menzel

- VEGIN

Ir. K. Noorlander

- Gemeente Rotterdam

Ir. P.H.A. Rietjens

- N.V. Nederlandse Gasunie

Ir. L.E.B. Saathof

- COW

Ir. F.P. Spoor

- VELIN

Ir. J.W.B. Stark

- IBBC-TNO

Ir. H. van der Winden

- SIPM

Ill

In maart 1975 werd in overleg met de TAW besloten de resultaten van
het onderzoek in te passen in de op dat ogenblik van kracht zijnde
TAW-leidraden. In mei 1978 is een voorstel voor "Technische grondslagen voor de berekening van ingegraven stalen transportleidingen"
(TGSL-1978) gereed gekomen. Thans wordt nog gewerkt aan de verdere
uitwerking van de TGSL en aan het oplossen van enkele deelproblemen.
Naast het onderzoek naar het gedrag van de stalen leiding is in overleg met het LGM nagegaan of door wijzigingen en/of uitbreidingen van
het grondmechanisch onderzoek de in dit verband van belang zijnde
eigenschappen van de grond - de grondmechanische parameters - nauwkeuriger kunnen worden bepaald. Hierdoor zouden de zogenaamde onzekerheidsfactoren voor de grondmechanische parameters eventueel kunnen
worden verlaagd.
Het resultaat van de door het LGM verrichte werkzaamheden treft u aan
in de vorm van het thans voor u liggende rapport.
De begeleiding hiervan werd verzorgd door de subgroep Grondmechanica,
die gevormd werd door de volgende vertegenwoordigers uit de Begeleidingscommissie :
Ir. R.J. Cirkel
- COW
Prof.Ir. A.A. van Douwen - TH-Delft
Ir. K.C.J. van den Ende

- TAW

Ir. A.M. Gresnigt

- TNO-IBBC

Ir. J. Hieter

- VEWIN

Ing. H.A. Koebrugge

- VELIN

Ing, H.A. Kruijtbosch

- Gasunie

(voorzitter)
(secretaris)
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Het rapport "Grondmechanische Leidingparameters voor de berekening
van Buisleidingen bij kruisingen met Waterkeringen, Waterlopen en
Wegen" is samengesteld door Ir. W.J. Heijnen van het Laboratorium
voor Grondmechanica Delft, aan wie de Begeleidingscommissie veel
dank is verschuldigd.
Door enkele leden van de eerder genoemde Begeleidingscommissie en
hun medewerkers is een "Korte beschrijving van enkele aan te bevelen
wijzen van uitvoering van grondwerken ten behoeve van rivier- en
dijkskruisingen" opgesteld; deze is als bijlage bij dit rapport gevoegd .
In de Begeleidingscommissie en in de Werkgroep 7 (Bouwwerken en
Leidingen) van de TAW is het rapport besproken. Het geleverde commentaar is door het LGM verwerkt.
Het rapport bevat een aantal interessante gegevens voor belanghebbenden bij kruisingen van pijpleidingen met waterkeringen en wegen.
De Begeleidingscommissie verwacht dat door het verspreiden van dit
rapport het begrip ten aanzien van het gestelde in de eerder genoemde
leidraden wordt bevorderd, waardoor een positieve bijdrage kan worden
geleverd aan de veiligheid van het ontwerp en de uitvoering van kruisingen van pijpleidingen met waterkeringen en wegen.

Prof.ir. A.A. van Douwen,
Voorzitter Begeleidingscommissie
Pijpleidingen

Delft, december 1982
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0. Samenvatting,

concZuAA.eA en aanbzve&lng&n

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de parameters, die
in de berekeningsmodellen voor buisleidingkruisingen met rivieren,
kanalen, vaarten, waterkeringen en wegen het interactiegedrag tussen buis en bodem beschrijven.
In dit interactie-proces wordt het volgende onderscheid gemaakt:
a) aan de buisleiding opgedrongen bewegingen, zoals zettingen en
horizontale deformaties die meestal samenhangen met aangebrachte
of nog aan te brengen grondophogingen,
b) de weerstand, die de grond lokaal rondom de buis levert omdat de
buis zich, ten gevolge van zijn eigen stijfheid, tegen de opgedrongen beweging verzet dan wel zelf vervormt door expansie.
Deze weerstand wordt gekarakteriseerd door inbeddingsparameters.
Deze worden geschematiseerd door niet-elastische veren in vertikale, horizontale, tangentiële en longitudinale richting, die elk
een begrenzing van de belasting hebben, waarbij de vervorming onbepaald toeneemt (bezwijken).
De grondslagen voor de berekening van de verschillende leidingparameters die dit interactieproces tussen grond en buis in het berekeningsmodel moeten karakteriseren, worden nader geanalyseerd. Door
toepassing van berekeningsmodellen met eindige elementen kan eventueel aan een aantal nu bestaande bezwaren tegen de gebruikelijke methoden worden tegemoet gekomen. Met name is dit het geval voor de
inbeddingsparameters van de buis, zoals horizontale en vertikale
beddingconstante, die tot nu toe als van elkaar onafhankelijke
parameters worden behandeld. Ook de opleghoek van de buis is door
toepassing van de methode van de eindige elementen voor de grond,
beter te bepalen dan met de huidige geschematiseerde werkwijze. De
grenswaarden van de veerkarakteristieken zullen echter wel met de
plasticiteitstheorie berekend moeten worden.
De grondeigenschappen, die in hoofdzaak bepalend zijn voor de verschillende leidingparameters en de wijze van meting hiervan worden
kort besproken. Dit gebeurt vooral in verband met de nauwkeurigheid
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van de meting en de schatting van de mate van representativiteit
van het resultaat voor de onderzochte punten van de kruising.
In algemene zin wordt ingegaan op de wijze waarop de schattingsintervallen van de verschillende parameters bij een gekozen betrouwbaarheid kunnen worden aangegeven op grond van de resultaten
van één of van meerdere steekproeven.
Mede in verband hiermee wordt een aantal methoden voor de berekening van de leidingparameters besproken. Aangetoond wordt dat
het in het algemeen noodzakelijk is om meerdere steekproeven te
nemen voor een voldoende nauwkeurige bepaling van het schattingsinterval voor de werkelijke gemiddelde waarde van de relevante
grondeigenschappen.
De omvang van het grondonderzoek wordt nader besproken in verband
met de in rekening te brengen onzekerheidscoëfficiënt op de zettingsparameter. Voorgesteld wordt hiervoor te nemen:

waarin N het aantal onderzochte monsters op de betreffende plaats
is. Tevens wordt een voorstel gedaan voor de presentatie van de
zettingsparameters.
De verschillende aspekten worden ook nader bekeken voor de kwaliteit van de aanvullingsgrond van de sleuf waarin de buisleiding
is aangelegd. Toetsing van de eigenschappen van de aanvulling aan
de aangenomen waarden in de berekeningsmodellen van de leidingparameters door middel van proeven wordt in het algemeen noodzakelijk geacht.
Tenslotte wordt nog een aantal aspekten met betrekking tot de
uitvoering besproken, voornamelijk met het doel tot een zo goed
mogelijke schatting vooraf van die eigenschappen van de aanvullingsgrond te geraken die essentieel zijn voor de berekening van
de leiding.

IX

Dit rapport dient te worden gezien als een eventuele aanzet voor
een verdere uitdieping van het behandelde onderwerp. Toepassing
van moderne rekentechnieken en statistische methodieken om tot een
betere karakterisering van het interactiegedrag tussen buis en
grond te komen, vereist verdere studie en samenspraak met de ontwerpers van leidingkruisingen. Voor de behandelde uitvoeringsmethoden van sleuf en aanvulling alsmede voor de kwaliteitscontrole
van het gerede produkt is verder overleg noodzakelijk met eigenaren
en aannemingsfirma's.
De beoordeling van het belang van verdere uitdieping is vanzelfsprekend afhankelijk van de mate waarin de resulterende vervormingen en gronddrukken de sterkte van de buis aanspreken.
Naar aanleiding van het rapport zijn de volgende aanbevelingen opgesteld:
1. Toevoeging in de TAW-leidraad van invloedsfactoren voor de grondmechanische parameters die afhankelijk worden gesteld van de uitgebreidheid van het grondonderzoek. Dit vooral toe te spitsen op de
zettingsparameter en de parameter voor de bovenbelasting.
2. In de TAW-leidraad op te nemen de methode voor een eenduidige presentatie van de zettingslijn en de daaruit af te leiden verwachtingswaarde voor de kromtestralen, zoals in het rapport "Grondmechanische parameters" is opgenomen.
3. Het punt uitvoeringszakkingen in de TAW-leidraad verdient aanpassing. Koppeling met de methode van uitvoering en controle is wenselijk.
In dit verband komen de volgende aspekten in aanmerking:
a) richtlijnen voor de uitvoering van de kruisingen op te nemen;
b) schatting van de uitvoeringszakking (of onzekerheid van de
ligging direct na de aanleg) voor alle karakteristieke punten
van de buisleiding. Een en ander gekoppeld aan de uitvoeringsmethode die voor de kruising met de dijken tot andere verwach-
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tingswaarden voor de uitvoeringszakking kan leiden dan voor
het gedeelte van de leiding die het water kruist.
N.B. De huidige leidraad is op dit punt onduidelijk!
c) voorschriften voor controle van de sleufbodem, zowel met betrekking tot de geometrie als de kwaliteit.
Het deel over de grondmechanische parameters in de TAW-leidraad
zou zinvol kunnen worden uitgebreid met aanwijzingen voor het
grondonderzoek en de afleiding van de verschillende parameters.
Een nadere studie van de vervanging van de inbeddingsparameters
door een model met schijven grond dat met een "Eindige Elementen
Methode" wordt opgelost, wordt van belang geacht.
In de TAW-leidraad zouden aanwijzingen moeten worden gegeven
voor de wijze van uitvoering en controle indien opleghoeken, die
de 30° overschrijden, in de buisberekening worden toegepast.
Hierbij dient te worden aangegeven welke kwaliteitseisen kunnen
worden gesteld.
In het rapport "Grondmechanische parameters" is het punt van de
neutrale horizontale steundruk niet opgenomen. Deze ruststeundruk
is in bepaalde gevallen wel van belang. Er is vanzelfsprekend een
sterk verband tussen de ruststeundruk en de toegepaste uitvoeringsmethode, de grondsoort en de grondwaterstand. Bovendien zijn
ook de vervormingen van de buis en vooral de veranderende vervormingen (bijvoorbeeld door eerst bovenbelasting zonder inwendige
druk, daarna inwendige druk en vervolgens weer afname van de inwendige druk) van invloed op deze ruststeundruk.
Het nu veelal gehanteerde uitgangspunt dat de neutrale horizontale steundruk op = 0 stelt, is over het algemeen te ongunstig.
Voor die gevallen waarbij de ruststeundruk van wezenlijke invloed
is op het ontwerp van de buisleiding, bijvoorbeeld bij dunwandige
buizen met lage inwendige druk, is het zinvol richtlijnen te geven voor de vaststelling van de in rekening te brengen initiële
horizontale steundruk voor verschillende grondsoorten en uitvoeringstechnieken .
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1. Algmzne. InZzi-dinq
Een niet gefundeerde buisleiding is te beschouwen als een langgerekt, op een betrekkelijk geringe diepte in de grond ingebed
element met horizontale en vertikale bochten, dat vervormingen
krijgt opgedrongen als gevolg van de vrijwel nooit in rust verkerende bovenlaag van de funderingsgrondslag. Dit is in het bijzonder het geval bij de kruisingen van een leiding met wegen,
waterkeringen, boezems, kanalen en rivieren, waar als gevolg van
recente en soms ook van oudere ophogingen langdurige vormveranderingen in de bodem kunnen optreden.
In hoofdzaak gaat het om vertikale deformaties, die in ons land
groot kunnen zijn.
Afhankelijk van de stijfheid zal de leiding zich verzetten tegen
deze opgedrongen vervormingen. Dit betekent dat de buis op de omringende grond drukveranderingen zal uitoefenen, waarvan de grootte
afhangt van de spannings/vervormingseigenschappen van deze grond.
Deze spannings/vervormingseigenschappen zijn eveneens bepalend voor
de grondweerstand die de buis in de bochtgedeelten ondervindt bij
het vervormen door o.a. veranderingen van de inwendige druk in de
buisleiding en temperatuur.
De buisleiding wordt gelegd in een gegraven of gebaggerde sleuf,
die over het landgedeelte als regel weer wordt aangevuld met de
uitgekomen grond. Het zinkergedeelte wordt meestal ingebed in een
zandaanvulling rond de onderste kwadranten van de buis en verder
aangevuld met uitgekomen grond. Dit geldt niet voor een buisleiding,
die door middel van de doorpersingsmethode Helvoirt onder waterkering en boezem wordt doorgevoerd.
In bepaalde gevallen wordt ter plaatse van de leiding in de dijk
uit veiligheidsoverwegingen een extra overhoogte aangebracht.
Een buisleiding geeft, macroscopisch gezien, geen grote blijvende
verandering ten opzichte van de toestand die er voordien, zonder
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leiding, in de bodem heerste. Vanzelfsprekend geldt dit niet voor
de fase waarin de uitvoering plaatsvindt. Als gevolg van de ontgravingen en de noodzakelijke bemalingen zullen tijdelijk veranderingen van de spanningstoestand in de bodem optreden. Na afloop van de
uitvoering zal zich echter de oude toestand weer gaan instellen,
hetgeen overigens geruime tijd kan vergen.
In het geval dat een extra overhoogte op de dijk wordt aangebracht,
geldt bovenstaande overweging in zoverre ook dat de invloed van deze
extra belasting kan worden gesuperponeerd op de toestand, die in de
bodem heerste vóór de aanleg van de kruising.
Met betrekking tot de inbedding van de buis is de uitvoering vanzelfsprekend wel van grote betekenis. De eigenschappen van de aanvullingsgrond zullen, ook op lange termijn, in onbekende mate kunnen
afwijken van de eigenschappen van de oorspronkelijke bodem.
Uit bovenstaande volgt, dat uit een grondonderzoek, voorafgaande aan
de uitvoering van de kruising, wel een betrouwbare analyse kan worden gemaakt van de aan de leiding opgedrongen vervormingen, maar dat
er ten aanzien van de weerstand die de grond kan leveren tegen het
zich verzetten van de leiding tegen deze opgedrongen vervormingen alleen goede voorspellingen kunnen worden gedaan indien aan de kwaliteit en kwaliteitscontrole van de grondaanvulling van de sleuf eisen
worden gesteld.
In dit rapport wordt nader ingegaan op de vaststelling van de verschillende parameters die nodig zijn voor de invoering van het gedrag
van de grond in de sterkteberekening van de buisleiding bij een kruising met een waterloop of weg. Deze zogenaamde leidingparameters worden mede bepaald door een aantal grondeigenschappen die door middel
van een grondonderzoek in het terrein en/of in het laboratorium worden vastgesteld. Hierbij spelen factoren een rol met betrekking tot
de representativiteit en nauwkeurigheid van de gevonden beproevingsresultaten. Ook hierop wordt nader ingegaan.
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G^ondrmchanica-pcuiameXeAi voon. leidingbeAzke.yUngg.n

1. 1.

OvoAzlzht

In overeenstemming met het voorgaande komen in het mechanicamodel
van een niet gefundeerde buisleiding in de grond de volgende kategorieën van zogenaamde leidingparameters voor:
1) De zettingen en eventuele horizontale deformaties die de grond
onder en naast de buis worden opgedrongen. Indien de buis zich
hiertegen, bijvoorbeeld wegens een geringe stijfheid, niet verzet,
werken op de buis de zogenaamde "neutrale" gronddrukken. De buis
verplaatst volledig mee met de grond.
2) De gronddruk/vervormingsrelaties, de zogenaamde veerkarakteristieken dus, van de grond rondom de buisleiding die bepalend
zijn voor de afwijkingen van de neutrale gronddruk in het geval
dat de buis zich tegen de opgedrongen verplaatsingen verzet dan
wel zich vervormt tegen de grond in ten gevolge van inwendige druken temperatuurveranderingen. In de toegepaste mechanica-modellen
wordt het inbeddings-continuüm vervangen door een systeem van
horizontale en vertikale "veren" loodrecht op de as van de buis
en "veren", die tangentieel en longitudinaal op de buitenwand
werken. In principe zijn deze veerkarakteristieken niet lineair
en niet elastisch. Ze worden begrensd door de bezwijkbelastingen
van de buis in de grond in de aangegeven richtingen (o.a. de zogenaamde actieve en passieve grondweerstanden).
3) De extra zakkingen van de leiding als gevolg van de uitvoering
van de sleuf en de aanleg van de buisleiding hierin. Deze hebben
geen te voorziene relatie met de eigenschappen van de oorspronkelijke grondslag en kunnen dan ook als zodanig niet in de vorm van
grondmechanische leidingparameters in het mechanica-model worden
ingevoerd. Op het ogenblik wordt een vastgelegde maat voor het uitvoer ingszakkingsver schil toegepast.
Van een enigszins ander karakter zijn de aan de buis opgedrongen
extra zakkingen die het gevolg zijn van klink van de grondaanvuiling

4

in de sleuf. Dit fenomeen houdt verband met het zogenaamde Marstoneffect (zie ook hoofdstuk 4 . 3 . 1 ) . Een beschouwing over dit effect en
de daardoor veroorzaakte zakking van de buis is opgenomen als bijlage
III van dit rapport. Aangezien dit effect redelijk goed voorspelbaar
i s , dient het eigenlijk niet tot het domein van de uitvoeringszakkingen te behoren.
In figuur 1 zijn beide eerste categorieën van parameters in de dwarsen langsdoorsnede over de buisleiding schematisch aangegeven.
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Schematisatie van de leidincroarameters

2.2. MadeAe. dz'^YLivujiq

van de. diveAAZ IZsidingpcuiameXeAA

van catzgosvcz 1 .• zojjtingzn

en kofvLzontalz

dz^o-tmcuti^

Onderscheid dient te worden gemaakt tussen:
a) zettingen en horizontale deformaties ten gevolge van ophogingen,
verlagingen van de grondwaterstand en dergelijke, die vóór de
aanleg van de buisleiding reeds waren aangebracht;
b) zettingen en horizontale verplaatsingen door grondaanvulling,
ophogingen boven en naast de leiding, grondwaterstandswijzigingen en dergelijke, die tijdens of na de uitvoering van de b u i s leiding worden aangebracht.
De onder a) en b) genoemde zettingen voltrekken zich meestal over
een lange periode. Schematisch worden ze gesimuleerd door een
parallelschakeling van een niet lineaire veer en een buffer
pot) , die voor de vertraging aansprakelijk i s .

(dash-
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Van cjxtzQQfviz Z-. \je.ejikcuw.k£&vti,£izktin
De leidingparameters die de weerstand karakteriseren die door de
grond wordt geleverd bij het zich verzetten van de leiding tegen
de opgedrongen vervormingen door zettingen en horizontale deformaties moeten het verband weergeven tussen kracht en vervorming in
de verschillende richtingen vanuit de zogenaamde neutrale toestand.
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Geschematiseerd horizontaal inbeddingsgedrag van de buis voor rechter buishelft

Over het algemeen is dit verband - zie figuur 2 - bij kleinere vervormingen nagenoeg lineair (elastisch); bij grote vervormingen plastisch (bezwijken).
In de zone, die representatief is voor de indringing van de rechterzijde
van .de buis in de omringende grond - het rechter gedeelte van de grafiek van figuur 2 - heerst een zogenaamde passieve toestand; daar
waar de rechterzijde van de buis als het ware de grond ontwijkt het linkergedeelte van de grafiek van figuur 2 - wordt de toestand
actief genoemd.
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De maximale weerstand die de grond levert, wordt bereikt op het
moment dat totaal bezwijken of breuk van de grond optreedt.
Een diagram als dat van figuur 2 geeft dus als het ware de karakteristiek van inbedding van de buisleiding in de bodem.
Dergelijke veerkarakteristieken worden vastgesteld voor zowel de
vertikale richting als de horizontale richting dwars op de buis,
alsmede voor de longitudinale richting (verschuiving van de buis is
axiale richting) en de tangentiêle richting (rotatie om de as van
de buis).

Van caX.zqoKlz 3: vuitvoeAótg-szakkingen
Deze zakkingen houden verband met de uitvoering van de sleuf en
de aanleg van de buis hierin. Uit de tot nu toe verrichte metingen
is geen duidelijke relatie gevonden tussen deze uitvoeringszakkingen en de grondgesteldheid. Wel zijn duidelijk aanzienlijke uitvoeringszakkingen aangetoond. Tot nu toe worden de uitvoeringszakkingen in een vorm van een in de TAW-leidraad opgenomen vaste toeslag
op de voorspelde zettingen in de leidingberekeningen ingevoerd. Op
deze uitvoeringszakkingen wordt in hoofdstuk 6 nader teruggekomen.

2-3. B<zAzkzyiLngAg/ioncU>lagzn van de leadingpaAam&t2AA
2.3.1.

lztting_

Zettingen worden berekend als de som van de samendrukkingen van alle grondlagen die beneden het niveau van de nieuwe belasting aan belastingsverhoging worden blootgesteld. Een deel van de samendrukking
is het direkte gevolg van de indrukking van het korrelskelet van de
grond onder de opgelegde belastingen (primaire samendrukking), een
ander deel het gevolg van een langzaam proces dat veel overeenkomst
vertoont met kruip (secundair effect). Voor grond heeft in de ééndimensionale toestand de samendrukking geen lineaire relatie met de
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aangebrachte spanningsverhoging. Dit komt door de afwezigheid van
een grote onderlinge binding tussen de korrels, die bijvoorbeeld
wel bij staal en beton aanwezig is. De in de grond aanwezige ini
tiële spanning is mede van invloed op de stijfheidseigenschappen
van het korrelskelet. Het verband tussen spanningen en vervormingen
blijkt logarithmisch te zijn.
In de volgende formule voor de berekening van de verwachte samen
drukking van een grondlaag zijn primaire samendrukking en kruip
samengevoegd:
P o + AP
Zt  Z | h . (^ + ^ l o g
■)
24 x 60 x 60
p
s

waarin: z
h

(i:

In

over alle
lagen

= de totale zetting van de bodem (m) ten tijde t
= de dikte van de verschillende grondlagen van
de bodem (m)

C

= samendrukkingsconstante voor de primaire samen

ir

drukking ()
c

= idem
s

voor de secundaire samendrukking (kruip) ()

P Q = initiële korrelspanning in de beschouwde grondlaag
(N/m2)
Ap = verhoging van de spanning door de aangebrachte
belasting (N/m2)
t

= tijdsduur na het aanbrengen van de belastings
verhoging (s)

Deze formule voor ééndimensionale samendrukking wordt algemeen ook
toegepast voor twee en driedimensionale toestanden, waarbij de
spanningsverhoging in de verschillende lagen wordt berekend met be
hulp van de elasticiteitstheorie.
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Opgemerkt wordt dat in bovenvermelde formule de vertraging als gevolg van het consolidatieproces niet is opgenomen. De formule geeft
dus een goed beeld van het zettingsverloop met de tijd na de hydrodynamische periode. Indien noodzakelijk moet het zettingsverloop
tijdens de hydrodynamische periode worden bepaald met een berekening van het consolidatieproces.
Hiervoor wordt als regel een ééndimensionale consolidatietheorie
van Terzaghi toegepast.
Voor 1-dimensionale consolidatie wordt in de praktijk de tijdsduur t

van de hydrodynamische periode bepaald door de volgende

formule:

= ±h2 £ Y

t
c

k

(2)
K

w

'

waarbij het water zowel aan de boven- als aan de onderzijde uit
de laag ter dikte van h (m) kan stromen.
waarin: t
a

= consolidatietijd (s)
= samendrukbaarheidscoëfficiënt van het korrelskelet (m2 /N)

k

= doorlatendheidscoëfficiënt van de grondlaag (m/s)

Y

= volumiek gewicht poriënwater (N/m3)

De in formule (1) vermelde — en — waarden worden verkregen uit de
p
s
resultaten van in het laboratorium op ongeroerde monsters uitgevoerde samendrukkingsproeven.
In het buitenland wordt voor de berekening van de uiteindelijk te
verwachten zetting algemeen gebruik gemaakt van de eenvoudige
formule:
,

p

+ Ap

..t|fl,-S_ï|
o

over alle lagen

,3,

Hierin is C een samendrukkingsconstante, waarin impliciet een deel

9

van de secundaire zetting (de kruip) is opgenomen. Omdat voor de
zettingsvoorspelling van buisleidingen juist deze secundaire zetting van belang kan zijn, is formule (3) vaak niet toereikend.
Tijdens het graven van de sleuven kan door zwelling van de ondergrond de sleufbodem omhoog komen. Na wederaanvulling wordt een
groot deel van deze zwelling weer teniet gedaan. Dit betekent dat
een extra zetting van de buis zal optreden. Voor de berekening van
deze zetting wordt de in formule (3) vermelde samendrukkingsconstan^e C vervangen door de zwelconstante A. Aangezien deze constante enige malen groter is dan C, zullen de desbetreffende zettingen
naar verhouding klein zijn. De zwelconstante A kan uit de samendrukkingsproef worden afgeleid door bijvoorbeeld het monster bij
de verschillende belastingstrappen één of meerdere malen te ontlasten en opnieuw te belasten.
De spanningsverhogingen Ap kunnen over het algemeen met goede betrouwbaarheid worden berekend met de theorie van Boussinesq.
Met behulp van computerberekeningen met eindige elementen kan,
door invoering van een meer met de werkelijkheid overeenstemmend

f
grondgedrag, ook het effect van plasische deformatie en in principe eveneens dat van consolidatie in 2 dimensies op het zettingsverloop worden geanalyseerd. De eigenschappen, die daarbij aan de
verschillende elementen moeten worden toegekend, worden meestal
vastgesteld door middel van zogenaamde triaxiaalproeven op ongeroerde grondmonsters.
Bij de triaxiaalproef worden cilindrische monsters van de grond
aan vervormingen en spanningen onderworpen tot een niveau waarbij
bezwijken optreedt.
De gevonden belastings/vervormingskarakteristieken worden representatief gesteld voor de verschillende elementen, waaruit de
grond in het mathematische model is opgebouwd gedacht.
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In verband met de bijzondere gecompliceerdheid van werkelijk re
presentatieve gedragskarakteristieken van de grond wordt in de
meest gangbare elementenmethoden voor de grond, zoals bijvoorbeeld
Consol, een vereenvoudigd verband tussen spanningen T en vervormin
gen

^xv

toe(

? e P as t/ zoals in figuur 3 is weergegeven:

E
plastisch
■ aangenomen verloop
//~~~ werkelijke verloop

xy
Fig. 3

Spannings/vervormingsdiagram van grond

Alhoewel deze methode in verschillende gevallen met succes is toe
gepast, is het toch wenselijk deze ook voor het geval van een lei
dingkruising te toetsen aan metingen.

2.3.2. Ho^zoYV^z^dzfa onmcutlzA
Over het algemeen zijn horizontale deformaties van de grond het ge
volg van de spanningsverandering in de bodem ten gevolge van plaat
selijke grondophogingen zoals dijken en weglichamen. Bij langgerekte
ophogingen treden deze horizontale deformaties dwars op de lengte
richting van de ophoging op.
Voor grond met een geringe doorlatendheid voor water komen de hori
zontale deformaties niet direct volledig tot stand maar voltrekken
ze zich over een tijdsperiode die afhangt van de snelheid van het
afstromingsproces van het overtollige poriënwater.
In dit probleem spelen ook de plastische deformaties van de grond
een belangrijke rol.

X
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Als de veiligheid tegen bezwijken niet hoog is, treden in de grond
onder en buiten de teen van het talud van de ophoging schuifspanningen op, die niet ver van de schuifweerstand van de grond liggen.
In sommige grondsoorten kunnen zich hierbij voortgaande plastische
deformaties in horizontale richting voordoen.
Voor de voorspelling van deze horizontale bewegingen in de bodem
wordt echter meestal gebruik gemaakt van analytische "elastische"
berekeningen, waarin de grondparameters uit de resultaten van triaxiaalproeven op ongeroerde monsters wordt ingevoerd.
Met behulp van de reeds genoemde computer-berekeningsmethoden met
eindige elementen kunnen in principe zowel het proces van de consolidatie als dat van de plastische deformatie worden berekend.

2.3.3.

Vz&tko^ktzr^&^zn

De karakterisering van de inbedding van een buisleiding in de grond
is, ten gevolge van het complexe gedragspatroon van grond, een bijzonder ingewikkeld probleem, dat momenteel alleen nog door invoering
van vereenvoudigde rekenmodellen wordt opgelost.
In het model voor de berekening van een leiding wordt gewerkt met een
aantal onafhankelijke "veren" voor de beschrijving van de inbedding.
Daarbij worden de volgende onderscheidingen gemaakt:
a) de vertikale veerkarakteristiek, die het verband geeft tussen een
vertikale verplaatsing van de buis en de door de grond geleverde
tegenkracht;
b) de horizontale veerkarakteristiek dwars op de leiding, die het
verband aangeeft tussen de horizontale verplaatsing van de buis
en de door de omgevende grond geleverde tegenkracht;
c) de longitudinale veerkarakteristiek, die het verband aangeeft
tussen een longitudinale verplaatsing van de buis en de tegenwerkende mantelwrijving;
d) de tangentiële veerkarakteristiek, die het verband geeft tussen
rotatie van een buisdoorsnede en de tegenwerkende wrijving.
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De veerkarakteristieken a) en b) zijn samengesteld uit een aandeel
van de grond onder en boven de buis voor de vertikale richting en een
aandeel van de grond aan de linker en rechterzijde van de buis
voor de horizontale richting.
Een en ander is in figuur 4 getekend voor zowel de vertikale als
de horizontale richting.
In de berekening van een door grond ondersteunde buis wordt de
veerkarakteristiek op verschillende manieren ingevoerd, waarbij
het werkelijke gekromde verloop zo goed mogelijk wordt geschemati
seerd. Meestal gebeurt dit door een verdeling in twee of drie line
aire stukken, waarvan de helling een maat is voor de veerstijfheid
bij de betreffende verplaatsing.
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+P,

onder de buis
esulterende vertikaal

/"rechts van de buis
/'*~~^re sul terende horizontaai

+Z

■+ IJ

■boven de buis

TTTTTTTTTI

links van de buis

>.',',,.>,

— + IJ en + P,
en + P

Fig. 4

Veerkarakteristieken voor de vertikale beweging
en voor horizontale verplaatsingen dwars op de
buisas
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Bij een aantal berekeningsmethoden wordt het verloop van de
geschematiseerde veerkarakteristiek met toenemende verplaatsing
op de voet gevolgd. In enkele berekeningsmethoden, o.a. het
Belipo-computerprogramma, wordt echter gewerkt met schijnbare
veerconstanten, die gelijk zijn aan de helling van de respektieve vectoren vanuit de oorsprong, die hun eindpunt hebben in
het punt op de veerkarakteristiek dat hoort bij de betreffende
verplaatsing. In figuur 5 is dit verduidelijkt.
In dit geval kan de veerkarakteristiek voor beide richtingen
tot één karakteristiek voor de relatie tussen de schijnbare veerkonstante en de verplaatsingen worden getransformeerd.
Deze is dan van de vorm als in figuur 5 aangegeven.
De hiervoor geschetste veerkarakteristieken voor de buis in
vertikale richting en in dwarsrichting volgen uit de op grond van
gemeten grondeigenschappen voorspelde relaties tussen kracht en
verplaatsing van de buis voor de grond boven en onder en terzijde
van de buis. Deze richtingen worden daarbij dus geïsoleerd van elkaar geanalyseerd. De grond rondom de buis is echter een continu
medium, waarin gebeurtenissen op een bepaalde plaats in dit medium
invloed ondervinden van het gebeuren op andere plaatsen. Dit proces
kan alleen maar redelijk goed worden weergegeven in een numeriek
mathematisch model met eindige elementen.
Ter vermijding van de hiervoor benodigde zeer gecompliceerde 3dimensionale methoden kan het berekeningsmodel wellicht worden vereenvoudigd door in de lengterichting van de buisleiding op nader
te kiezen afstanden 2-dimensionale, in elementen onderverdeelde,
schijven van grond rondom de buis aan te brengen. Alhoewel ook dit
een simplificatie is van de werkelijkheid, wordt het model toch
meer representatief dan de tot nu toe gebruikte modellen met onafhankelijke veren in twee richtingen. Het is duidelijk, dat de berekening ook met deze vereenvoudiging nog aanzienlijk gecompliceerder
wordt dan de nu toegepaste berekeningen.
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Bij grote verplaatsingen van de buis zal de grond rondom de buis
in een toestand van bezwijken verkeren. De belasting, waarbij dit
bezwijken optreedt, wordt algemeen berekend met behulp van de
plasticiteitstheorie, waarin de wrijvingseigenschappen van de grond
maatgevend zijn. Deze wrijvingseigenschappen worden gekarakteriseerd door de cohesie c en de hoek van inwendige wrijving <j>.
Omdat bij de eindige elementenmethode kunstgrepen - zoals bijvoorbeeld zeer "slappe" elementen - moeten worden ingevoerd om bezwijken
te simuleren, verdient het vooralsnog aanbeveling om ook in de eindige elementenmethode als grens van de veerkarakteristieken waarden
in te voeren, die volgen uit plasticiteitsberekeningen.
Overigens dient de hiervoor geschetste toepassing van de elementenmethode voor de berekening van de buisleiding eerst nader te worden
geanalyseerd voordat ze in de praktijk wordt gebruikt.
In de tot nu toe gebruikte eenvoudige methoden voor de berekeningen
van de veerkarakteristieken voor de buisleiding wordt de grenswaarde
van de veerkarakteristiek bepaald met de hiervoor genoemde plasticiteitsberekening. De beginhelling van de veerkarakteristieken wordt
berekend met behulp van de elasticiteitstheorie, waarbij voor dat
doel het grondmassief wordt opgevat als een homogeen half oneindig
elastisch medium nabij de grens waarvan een belasting wordt uitgeoefend op een stijf element, in dit geval de buis, van relatief
kleine afmetingen.
In principe is dit probleem analytisch door Mindlin opgelost.
Omdat de veronderstelling van een homogeen medium echter niet met
de werkelijke toestand van een buis in de grond overeenstemt, geeft
de analytische methode slechts een globale indicatie van de beginhelling van de veerkarakteristieken.
Aanbevolen wordt dan ook om hiervoor een numerieke methode toe te
passen, bijvoorbeeld met eindige elementenmethode, waarvoor geschikte programma's aanwezig zijn.
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Deze bieden bovendien het voordeel dat de elementen een van de
spanningstoestand afhankelijke elasticiteitsmodulus kunnen krijgen
wat een meer met de werkelijkheid overeenkomend model is
Het gehele begintrajekt van de veerkarakteristieken kan dan voorspeld worden door invoering van uit triaxiaalproeven of in situ
vastgestelde spannings/vervormingseigensohappen van de grond
Voor de eigenschappen van de aanvullingsgrond van de sleuf moeten
verwachtingswaarden worden ingevoerd, die zo goed mogelijk dienen
te z l j n afgestemd op de toe te passen uitvoeringstechniek.
Resumerend wordt gesteld dat voor de voorspelling van de veerkarakteristieken voor de richtingen dwars op de buisleiding het
gebruik van een numerieke berekeningsmethode met eindige elementen
wordt aanbevolen voor het begintrajekt van de karakteristiek. De
grenswaarde van de veerkarakteristieken, dit is dus de tegenwerkende
kracht in het bezwijkstadium van de grond, kan het beste worden bepaald met behulp van de plasticiteitstheorie.
De grenswaarde van de veerkarakteristieken c) en d) (zie blz. 11),
die het verband geven tussen de verplaatsing van de buis in langsrichting of rotatie om de as en de daarbij opgewekte tegenwerkende
kracht, wordt bepaald door de wrijvingseigenschappen van het grensvlak buis-grond en de daar heersende spanningstoestand. Bij een ruw
buisoppervlak zullen deze wrijvingseigenschappen nauwelijks afwijken
van die van de grond rondom de buis.

2e

worden in dat geval dus ge-

karakteriseerd door de cohesie c en de hoek van inwendige wrijving <fr.
De spanningstoestand wordt bepaald door het proces van opgedrongen
vervormingen van de leiding als geheel en de daardoor langs de as
van de buis opgewekte tegendrukken dwars op de leiding. Voor de voorspelling van deze spanningstoestand zou eerst een buisleidingberekening moeten worden uitgevoerd. In de praktijk gebeurt dit echter niet
In het reeds vermelde geval dat in deze berekening de grondbedding
wordt gesimuleerd door middel van in elementen onderverdeelde schijven
grond, worden direct resultaten verkregen van de normaalspanningen a
op de buiswand.

n
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De maximaal in die toestand ter plaatse van de onderzochte grondschijf te leveren schuifkracht S is dan:
S =
= f

omtrek
(c + 0

tan <J)]

(N/m' buis;

(4)

Bij een buisbeweging in de asrichting, gecombineerd met een rotatie van de buis om de as, is deze schuifweerstand S vanzelfsprekend
de maximaal te leveren resulterende kracht. De ontbondenden in
langs- en dwarsrichting kunnen daarvan worden afgeleid.
In het geval dat de berekeningen worden uitgevoerd met de afzonderlijke vertikale en horizontale veerkarakteristieken, die het
verband tussen verplaatsing u en de opgewekte kracht P beschrijven,
kan de normaalspanningsverdeling op de buiswand niet direkt uit het
berekeningsresultaat worden afgeleid.
In figuur 6 is aangegeven hoe voor de vertikale en de horizontale
richting de krachten P

en P
V

worden vastgesteld als functie van

ii

de buisverplaatsing, die nodig zijn voor de voorspelling van de
maximaal te leveren schuifkracht S.

rechts buis
S onder buis

boven buis

Fig. 6

Vaststelling van de vertikale en horizontale krachten
op de buis voor de wrijvingsberekening

links buis
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Door deze krachten te vertalen in spanningen op de buiswand en
vervolgens te integreren over de buisomtrek wordt voor de schuifkracht S per eenheid van lengte van de buis gevonden:
S = TT . D . c + |-(P

+ PH)tan $

|kN/m' |

(voor afleiding: zie Appendix I).
Dit is dus tevens de grenswaarde van de veerkarakteristiek voor de
tegendruk tegen langsverplaatsingen en rotaties van de buis.
Het verloop van het verband tussen de schuifkracht en de verplaatsing, respektievelijk rotatie van de buis, is samengesteld uit de
vervorming van de grondslag ten gevolge van de aan het grensvlak
met de buis uitgeoefende schuifspanningen en de slip van de buis
ten opzichte van de omringende grond, die nodig is om de maximale
schuifkracht te doen ontwikkelen. Uit proefnemingen aan buizen en
palen is gebleken, dat deze slip ongeveer 10 mm bedraagt.
Voor de verschillende grondsoorten kunnen de volgende waarden worden gebruikt:
zand: 1 -

5 mm

klei: 2 -

6 mm

veen: 4 - 13 mm
De schuifvervorming van de grondslag, die hierbij nog moet worden
opgeteld, is alleen van belang voor het geval van verschuiven in
langsrichting.
Bij rotatie is de schuifvervorming van de grond, die bij de slip
moet worden opgeteld, in het algemeen te verwaarlozen. De schuifkrachten op tegenover elkaar gelegen buisgedeelten werken elkaar
in dit opzicht tegen (zie figuur 7).
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Fig. 7

(1)

N| grondverplaatsing
i
resulterende verplaatsing 6 = 6 - 6 -

Grondverplaatsing ten gevolge van rotatie
van de buis

De schuifvervorming van de grondslag onder een uitgeoefende horizontale schuifkracht kan worden benaderd met behulp van de door Mindlin*
gegeven oplossing voor het probleem van een horizontale kracht op
enige diepte in een half oneindig elastisch medium.

* Raymond D. Mindlin: "Force at a Point in the Interior of a
Semi-Infinite Solid", Physics, Vol. 7, May 1936.
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De eigenschappen van de grond worden bepaald door middel van proefnemingen in het laboratorium op ongeroerde monsters van de bodem
die uit boringen ter plaatse van het object worden verkregen.
Ze worden ook wel vastgesteld uit ter plaatse in de bodem uitgevoerde terreinproeven.
Met de resultaten van de laboratoriumproeven op ongeroerde monsters
worden in de regel elementaire grondeigenschappen bepaald, die direct voor de berekening van de leidingparameters worden gebruikt.
De resultaten van in situ uitgevoerde metingen bevatten deze elementaire eigenschappen meestal impliciet. Ze kunnen er slechts uit worden
afgeleid als de relatie tussen gemeten grootheden en de elementaire
grondeigenschappen door middel van een theoretische analyse of empirisch is vastgesteld.

3-' • GtiondesLgziaAcnappm vooti de. zeXtlng^patumoXeAA
De in paragraaf 2.3.1. beschreven formules (1) en (3) voor de berekening van de te verwachten aan de buisleiding opgedrongen zettingen
bevatten de samendrukkingseigenschappen C en C en C. Deze worden
p
s
meestal bepaald met een samendrukkingsproef in het laboratorium op
een ongeroerd grondmonster van 20 mm dikte. De proef is zo ingericht
dat zijdelingse deformatie van het monster onder de aangebrachte belastingen niet kan optreden. De monsterhoogte is bovendien zo klein
dat de vertraging van de samendrukking als gevolg van het uitstromen
van het poriënwater zeer gering is. Door de verschillende belastingstrappen gedurende enkele dagen te handhaven, kan ook de factor C

voor
s
de secundaire zetting, ook wel aangeduid als kruip, worden bepaald.
Feitelijk is de samendrukkingsproef een getrouwe afbeelding van het
samendrukkingsproces van een elementje grond in de bodem, mits van-
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zelfsprekend voldaan is aan de voorwaarde van ééndimensionale samendrukking. Het afstromingsproces van het poriënwater en daarmee de
ontwikkeling van de korrelspanningsverhogingen verloopt in werkelijkheid als gevolg van de veel langere afstromingsweg natuurlijk veel
trager dan in de samendrukkingsproef. Dit blijkt ook duidelijk uit
formule (2) van bladzijde 8.
De betrouwbaarheid van de samendrukkingsgrootheden uit de samendrukkingsproef hangt in overwegende mate af van de kwaliteit van het
"ongeroerde" monster. Er zijn momenteel technieken beschikbaar, zoals de continu-boring van het LGM, waarmee praktisch ongeroerde monsters van de bodem kunnen worden verkregen. Bij toepassing van dergelijke methoden zijn de resultaten van de samendrukkingsproeven representatief voor de werkelijkheid.
De methoden waarmee de samendrukkingseigenschappen van de verschillende grondlagen worden bepaald uit de resultaten van in situ uitgevoerde proeven geven over het algemeen minder betrouwbare resultaten
dan de samendrukkingsproef op ongeroerde monsters. Dit geldt met name
voor de in Nederland gebruikte zogenaamde 3-methode, waarbij op grond
van de gemeten conusweerstand q

in een laag van een bekende grond-

soort de samendrukkingscoëfficiënt wordt berekend met de volgende
formule:

è - B fc
Hierin is: p = de in de betreffende laag heersende vertikale
korrelspanning
8 = een van de grondsoort afhankelijke coëfficiënt
Uit de correlatie van uit g-waarden en conusweerstanden bepaalde
C-waarden en de C-waarden uit samendrukkingsproeven werd voor de
verschillende grondsoorten een grote spreiding gevonden.

c«>
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Deze methode is dan ook voor de berekening van de zettingen in
het algemeen weinig betrouwbaar.
Een andere, ook in het buitenland gebruikte, methode maakt gebruik
van de correlatie voor verschillende grondsoorten tussen de reci
proke waarde van de samendrukkingscoëfficiënt l/C en het volumieke
gewicht van de betreffende grond.
Het Laboratorium voor Grondmechanica heeft voor Nederlandse gronden
ook een dergelijk correlatieonderzoek uitgevoerd.
De resultaten ervan zijn in een relatiediagram van figuur 8 uit
gezet.

gemiddelde waarde
! 95% waarschijnlijkheidsgebied
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Het volumieke gewicht van de grondlagen kan worden bepaald door
weging van grondmonsters in het terrein. Bij continu-boring gebeurt
dit in het laboratorium door weging van de 1 m lange monsterstrengen, die uit de boring zijn verkregen.
De spreiding in de 1/C-waarden bij een bepaald gevonden volumiek
gewicht van de grond is beduidend kleiner dan bij de hiervoor besproken B-methode.
De variatiecoëfficiënt bedraagt echter altijd nog ca 0,35.

3.2. Gn.ondeA.gzru>cka.ppe.n \JOOH. de eventuele opgncUionge.n hohA^zowtaLz

In de analyse van de horizontale gronddeformaties onder de aangebrachte belastingsverhoging, zoals bijvoorbeeld extra dijksverhogingen e.d., wordt gebruik gemaakt van de spannings-deformatie
karakteristieken van de elementen waaruit de grond is opgebouwd.
In grond zijn deze eigenschappen mede afhankelijk van de initiële spanningstoestand en van de wijze waarop de spanningsveranderingen plaatsvinden. In feite betekent dit dat een groot aantal
zogenaamde spanningspad-proeven op ongeroerde monsters zouden moeten worden uitgevoerd voor een goede vastlegging van het spanningsvervormingsgedrag. Dergelijke spanningspad-proeven, waarbij de in
werkelijkheid te verwachten spanningen, spanningsveranderingen en
vervormingen aan de grondmonsters moeten worden opgelegd, zijn over
het algemeen bijzonder gecompliceerd. Bovendien zijn de aan te brengen spanningsveranderingen tevoren slechts bij benadering te schatten.
Feitelijk is een iteratieproces tussen proeven en berekeningen nodig
voor de verkrijging van een sluitende oplossing.
Voor de meeste statische problemen wordt echter een goede oplossing
verkregen door gebruik te maken van het spannings-vervormingsverband
uit triaxiaalproeven op ongeroerde grondmonsters volgens een min of
meer gestandaardiseerde procedure.
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De betrouwbaarheid van de resultaten van deze proef is vooral voor
het min of meer elastische begintrajekt van het verband sterk afhankelijk van een aantal verstorende factoren, die uit de inrichting
van de triaxiaalproef voortvloeien. Hiervoor moeten correcties worden aangebracht die voor stijve grond, zoals bijvoorbeeld zand en
zeer harde klei, in dezelfde orde van grootte liggen als de gemeten
deformaties. Voor een dergelijke grondslag zijn de horizontale deformaties voor de berekening van de buisleiding echter in het algemeen onbetekenend. Voor slappe grond zijn de resultaten van triaxiaalproeven voor de bepaling van het spannings-vervormingsgedrag,
ook bij de lage belastingsniveaus, over het algemeen voldoende
nauwkeurig. Eventuele afwijkingen van de werkelijke waarde zijn niet
van systematische aard.
In situ worden de spannings/vervormingseigenschappen van grond
bepaald met behulp van de zogenaamde pressiometerproef volgens
de methode Ménard. Hierbij wordt de wand van een zorgvuldig in de
grond gevormd boorgat door middel van een langgerekt ballonachtig apparaat radiaal belast', waarbij de drukken en de bijbehorende deformaties worden gemeten.
De betrouwbaarheid van de meting hangt voor een belangrijk deel
af van de kwaliteit van het gemaakte boorgat.
Technieken voor het verkrijgen van een ongestoord boorgat in
alle grondsoorten zijn momenteel beschikbaar.
In samenhangende grond, bijvoorbeeld klei, kan met de meer traditionel
Ie boortechnieken ook een boorgat van goede kwaliteit worden gemaakt. In deze gevallen is het met de pressiometerproef bepaalde
spannings-vervormingsverband zodanig representatief dat bij invoering ervan in de berekening voor de horizontale deformaties van
de grond onder en naast een ophoging betrouwbare resultaten worden
verkregen.

e
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Het is een voordeel van de in situ uitgevoerde pressiometerproef
dat de spannings-vervormingseigenschappen van de grond worden
vastgesteld onder de ter plaatse in de bodem heersende initiële
spanningstoestand.

3.3. Gfiondzl.gznMiha.ppzn

VOOK
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In de berekening van de grenswaarde van de veerkarakteristieken
worden de wrijvingseigenschappen van de grond in de omgeving van de
buisleiding ingevoerd. Dit zijn de cohesie c en de hoek van inwendige wrijving <J>.
Beide worden in het laboratorium bepaald door het uitvoeren van zogenaamde celproeven, triaxiaalproeven of directe schuifproeven op
ongeroerde grondmonsters, waarbij een aantal kritische hoofdspanningscombinaties (o^ en a ) worden bepaald, waarbij bezwijken van het
grondmonster optreedt.
Op de in figuur 9 aangegeven manier worden de hoek van inwendige
wrijving $ en de cohesie c uit de beproevingsresultaten bepaald.

*> O

Fig. 9
Mohr-Coulomb
vloeicriterium
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Het zogenaamde Mohr-Coulomb vloeikriterium voor de kritische spanningscombinaties
volgt:

(a
*

a

^(<Jv-(V2
x
y

y

en T

+ 4T

xy

) in een grondmassief, is nu als

l = s i n * (2c cot (() + o +<j }
xy
x
y

Deze voorwaarde voor de spanningstoestand wordt ingevoerd in de
verschillende methoden voor de berekening van de bezwijkbelasting
van een funderingselement, of zoals in dit geval een buiselement,
waarmee de grenswaarden van de veerkarakteristieken worden voorspeld.
Uit de triaxiaalproeven en celproeven zijn de verschillende
kritische hoofdspanningscombinaties vrij scherp waar te nemen.
Een bezwaar is echter dat meerdere proeven noodzakelijk zijn voor
de bepaling van de hoek <j> en de cohesie. Bij de triaxiaalproeven
wordt dit bereikt door meerdere monsters te gebruiken; bij de
celproef door hetzelfde monster bij meerdere spanningsniveaus te
beproeven.
Uit onderzoekingen is gebleken dat de bepaling van de hoek cj> over
het algemeen een geringe spreiding te zien geeft. Het resultaat kan
dus als representatief voor een element uit de werkelijke grond
worden beschouwd.
De spreiding in de gevonden cohesie-waarden blijkt meestal nogal
groot te kunnen zijn. In veel gevallen heeft deze cohesie echter
geen belangrijk effekt op de grootte van de schuifweerstand. Deze
omstandigheid doet zich voor bij goed waterdoorlatende grond of
bij langzaam verlopende vervormingsprocessen in niet voorgeconsolideerde kleigrond. Voor snel verlopende processen gaat de poriënwaterdruk een belangrijke rol spelen. Het water in de poriën vindt
dan geen tijd om af te vloeien, zodat de verhoging van de isotrope
spanningstoestand geheel of gedeeltelijk door het water wordt opgenomen .

(6)
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De korreldrukken veranderen dan ook nauwelijks, zodat de schuifweerstand van de grond niet of slechts in geringe mate toeneemt ten opzichte van de waarde van vóór het aanbrengen van de snelle belastingsverhoging. De grond bezit in een dergelijk geval schijnbaar
een constante schuifweerstand, ook wel "schijnbare cohesie" genoemd.
Deze ongedraineerde schuifweerstand, bepaald door middel van zogenaamde ongedraineerde triaxiaalproeven op ongeroerde grondmonsters
geeft over het algemeen een betrouwbare waarde voor de werkelijke
schuifweerstand van de betreffende bodemlaag. Bij een aanhoudende
belastingsverhoging van de grond en toegelaten drainage treedt aanpassing van de korrelspanning op en neemt daarna de schuifweerstand
toe tot de bij de belastingsverhoging passende waarde.
Voor de directe bepaling van de wrijvingseigenschappen van de grond
door middel van in situ uit te voeren proefnemingen wordt meestal
gebruik gemaakt van de zogenaamde "vane-proef".
Indirect worden ook uit de resultaten van sonderingen schuifweerstandswaarden afgeleid. Beide methoden geven alleen in samenhangende gronden betrouwbare waarden voor de "schijnbare cohesie".
De hoek van inwendige wrijving <j> van zandige grond kan er slechts
zeer globaal mee worden bepaald.
Voor de voorspelling van het begintrajekt van de veerkarakteristieken moeten betrouwbare gegevens bekend zijn van de spanningsvervormingsrelaties van de grond in de invloedszone van de buis.
De bepaling van deze relaties geschiedt o.a. aan de hand van de
resultaten van triaxiaalproeven op ongeroerde monsters, die hiervoor reeds werden besproken bij de paragraaf over de grondeigenschappen die voor de berekening van de opgedrongen horizontale
deformaties worden gebruikt.
In situ kan het spannings-vervormingsgedrag bij benadering worden
afgeleid uit de resultaten van een "pressiometerproef".
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In het berekeningsmodel voor de inbedding van de buis is de stijfheid van de grond van essentieel belang. Zoals reeds werd opgemerkt, is de bepaling van het spannings-vervormingsverband bij de
stijvere gronden niet nauwkeurig ten gevolge van niet te vermijden
onvolkomenheden bij de triaxiaalproef.
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Voor de vaststelling van de leidingparameters, die voor de leidingberekeningen worden gebruikt, is het noodzakelijk te beschikken over
betrouwbare gegevens over de samenstelling van de bodem, de relevante grondeigenschappen van de verschillende onder en nabij de
leiding gelegen bodemlagen, de geometrische randvoorwaarden en in
sommige gevallen ook de belasting. Op grond van deze gegevens wordt
het berekeningsmodel voor de betreffende leidingparameters gemaakt.
Hierbij kan aan een zekere schematisatie niet worden ontkomen.
Met dergelijke geschematiseerde berekeningsmodellen wordt de beste
verwachtingswaarde van de leidingparameters vastgesteld. In deze
bewerking zitten op een aantal plaatsen onnauwkeurigheden. In verband hiermee dient een schattingsinterval te worden aangegeven, waarbinnen de werkelijke leidingparameters met een betrouwbaarheid van
bijvoorbeeld 95% liggen. De vaststelling van dit schattingsinterval
geschiedt door invoering van de verwachte spreiding van de verschillende factoren in de berekeningen. De belangrijkste bronnen van onzekerheid zitten in de uitkomsten van de analyses van de grondeigenschappen. Maar ook aan de belastingkant zijn er onzekerheden, terwijl
ook het berekeningsmodel geen exacte afspiegeling is van de werkelijkheid. De benodigde gegevens voor een analyse van de nauwkeurigheid
van de uitkomst van een leidingparameterberekening ontbreken nog voor
een belangrijk deel. Systematisch onderzoek op dit gebied, bijvoorbeeld
door het op grote schaal toetsen van het op grond van berekeningen
voorspelde vervormingsgedrag van een constructie, is nog maar op beperkte schaal uitgevoerd. *)
Door het C.O.W. wordt momenteel de voorspelde zetting van leidingen
bij kruisingen getoetst aan de waargenomen verplaatsingen. Een moeilijkheid hierbij is het verkrijgen van betrouwbare gegevens over het
O-niveau van de metingen.

*) LGM-rapport CO-212799/54 van augustus 1978: "Uitwerking van zakkingsmetingen, verricht door de N.V. Nederlandse Gasunie".

30

Aan de invoerkant van de berekeningen zijn het de grondeigenschappen
en de belastingen waarvoor een schattingsinterval dient te worden
vastgesteld.
De grondeigenschappen, zoals bijvoorbeeld de samendrukkingscoëfficiënt, worden vastgesteld door middel van een meestal zeer beperkt
aantal steekproeven, waarbij een directe meting van de betreffende
grondeigenschap plaatsvindt.
Is in een bepaalde grondlaag, waarvan - op grond van boringen en
sonderingen - is vastgesteld dat deze min of meer homogeen is * ) ,
één steekproef - dat wil zeggen één monster - genomen dan kan het
schattingsinterval van de gemiddelde waarde van de betreffende
grondeigenschap bij de gewenste betrouwbaarheid alleen maar worden
opgegeven als de spreiding van de betreffende grondeigenschap in
een dergelijke "homogene" laag met inbegrip van de toegepaste meetmethode, bekend is. Deze spreiding wordt gedefinieerd door middel
van de standaardafwijking a of the variatiecoëfficiënt v.
Hierbij is: O = v . U, waarin U de werkelijke gemiddelde waarde van
de betreffende eigenschap is.
Als gewenste betrouwbaarheid wordt meestal 95% gekozen. Deze keuze
houdt verband met het in de bouwpraktijk gangbare veiligheidsniveau
dat is gekoppeld aan een zo kleine kans op falen of bezwijken van
de constructie dat deze aan de ene kant in maatschappelijk opzicht
aanvaardbaar en aan de andere kant ook economisch haalbaar is.
Voor 95% betrouwbaarheid geldt dat het werkelijke gemiddelde ligt
in het schattingsinterval:
M = x ± 1,96 . a

(7)

waarin: x = de gemeten waarde van de enkele steekproef.
De grootte van de standaardafwijking a zal afhangen van de grootte
van de gemiddelde waarde u van de onderzochte eigenschap en is dan
niet in absolute grootte bekend.
Uit uitgevoerde onderzoekingen naar de spreiding van bepaalde grondeigenschappen binnen een homogene laag is wel de grootte-orde van
de variatiecoëfficiënt v vastgesteld.**)
*

Onder homogeen wordt in dit geval verstaan een laag, die over het
trajekt, dat wordt beschouwd, van dezelfde geologische origine is.
** Zie bijvoorbeeld: Lumb, p.:"Application of Statistics in Soil Mechanics
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De formule wordt dan:
U = x ± 1,96 . v . U

(8)

waaruit wordt gevonden dat:

y

(9)

1 ± 1,96 . v

Deze formule geeft dus het schattingsinterval waarbinnen de werkelijke gemiddelde waarde met een betrouwbaarheid van 95% ligt.
Worden meerdere monsters uit één homogene laag onderzocht dan
wordt het schattingsinterval verkleind. De kansverdeling van het
steekproefgemiddelde heeft vanzelfsprekend, evenals de kansverdeling van de meetwaarden, als gemiddelde u. De standaardafwijking a
bedraagt.-

m

waarin: n = aantal uitgevoerde steekproeven.
Dit betekent, dat het schattingsinterval voor u wordt:
y = x ± 1,96 -ym
/
n
waarin: x
ofwel :

= de gemiddelde waarde van de steekproefuitkomsten x,
x
u =

m

(11)

1 + 1,96 -Uit de uitkomsten van meerdere steekproeven kan ook een schatting
van de spreiding worden gemaakt door invoering van de standaardafwijking s van de steekproef.
Déze standaardafwijking wordt gevonden uit:

3

2

=

Ex2 - (Zx)Vn
n

- 1

<12>
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Het schattingsinterval voor y wordt gevonden uit:

» ' * * * * • - -

(13)

/n
Hierin is t een toetsingsgrootheid, die afhankelijk is van de
gewenste betrouwbaarheid en het aantal graden van vrijheid <J>
(= n - 1) .
Bij een aantal van 4 steekproeven en een betrouwbaarheid van
95% is t = 3,18.
Dus wordt:

U=x

m

±3,18f

(14)

De waarde voor t neemt bij minder dan 4 steekproeven aanzienlijk
toe, waardoor deze methode dan niet meer goed bruikbaar is.
In het geval dat de grondeigenschappen uitsluitend indirect worden afgeleid uit een correlatie-onderzoek tussen de resultaten
van in situ metingen en de betreffende eigenschappen, kan ook
een systematische afwijking van de werkelijke waarde optreden.
De spreiding in de empirische relatie wordt dan vanzelfsprekend
niet verkleind door opvoering van het aantal in sitvwa»tingen.
Voor de bepaling van het schattingsinterval van de betreffende
grondeigenschap dient de gevonden spreiding uit het correlatieonderzoek volledig te worden ingevoerd.
Dit betekent, dat het schattingsinterval bij dezelfde betrouwbaarheid aanzienlijk groter kan zijn dan bij een directe meting
van de betreffende grondeigenschap.
In de berekeningsmodellen voor de leidingparameters komen meestal meerdere correlatievrije grootheden voor, die ieder hun eigen
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spreidingsgebied hebben. De kans dat de meest ongunstige waarden
van elk van deze grootheden samenvallen, is vanzelfsprekend kleiner dan de onderschrijdingskansen van elk van deze grootheden afzonderlijk bij een gekozen betrouwbaarheid.
Bij rekenkundige bewerkingen als optelling en aftrekking wordt
de standaardafwijking a

va-

van het resultaat:

+ o

(15)

Bij producten wordt de variatiecoëfficiënt v
v

r

van het resultaat:

= / v2, + vi
1
2

(16)

Door toepassing van deze regels kan een schattingsinterval worden
berekend voor de leidingparameters. Door invoering van correlatiecoëfficiënten kan dit soort bewerkingen ook worden gedaan voor niet
geheel correlatievrije grootheden.

4.7. L&idingpcvumeX&u WOK de zztting
Deze worden meestal berekend met de in hoofdstuk 2.3.1. gegeven
formules:
T
1
1
f
P + Ap -|
z = E h ( — + — log
) in °
9
C C
24x60x60' l n
p
J
o v e r a l l e lagen
of
z =Z

'.
p +Ap-i
e
h , ^o
— ln
C
p

over alle lagen

34

Bij kleine belastingsverhogingen Ap ten opzichte van p

gaat deze

laatste formule, betrokken op één grondlaag, over in.-

De variatiecoëfficiënt v z
v

voor de zetting wordt gevonden uit:

= V vf + v2, . + v2, + v2
z
h
l/c
Ap
p

Voor een normale laagdikte h van enkele meters kan bij een zorgvuldig onderzoek v

= 0,01 worden aangenomen.

Bij kleine laagdikten wordt v

groter.

Als geen gegevens over de spreiding bekend zijn, lijkt het niet
aannemelijk uit te gaan van een variatiecoëfficiënt v , = 0 , 2 voor
een als redelijk homogeen gekenschetste laag. Door andere onderzoekers worden ongeveer dezelfde waarden gebruikt.*) Vanzelfsprekend
houdt een en ander ook verband met de definitie van homogeniteit,
Tabel 4.0

Variatiecoëfficiënten
Properly

Density
Voids ratio
Permeabilitv
Compressibility
Undrained cohesion (clays)
Tangent of anale of shearing resistance (sands)
Coefficient of consolidation

cv\
5-10
15-30

:oo-?oo
25-30
20-50
5-15
25-50

waarbij het vooral gaat om de variatie in relatie tot de afstand tussen
de onderzoekpunten in de betreffende laag.**)
Bij 2 monsters wordt dan de variatiecoëfficiënt v4 .
1/C
proefgemiddelde (l/C )
m
m Vl/C
._
v
=
i/c = —
°'7 Vl/C
ofwel

voor het steek-

v 1 / c m = 0,7 . 0,2 = 0,14
De grootte van de variatiecoëfficiënt v.

hangt, in de gevallen waar-

bij de zetting onder een grondophoging aan de orde is, af van de
* ) Lumb, P.: "The variability of natural soils",
Canadian Geotechnical Journal, Vol. Ill, no. 2 (1966).
**) Vanmarcke, E.H.: "Probabilistic Modeling of Soil Profiles",
Journal of Geotechnical Eng. Div., GT 11.
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nauwkeurigheid van het geschatte uiteindelijke volumieke gewicht
van de ophogingsgrond en van de juistheid van de berekende belastings
spreiding in de bodem onder de ophoging. Bij uitgestrekte ophogingen
is een redelijke schatting:
=

%

O'1

Bovenstaande geldt ook voor de schatting van v , zodat ook v
P
wordt gesteld.

.0,1

Nu wordt dus:

v
z

= /o,012 + 0,142 + 0,12 + 0,12 =0,2

Het schattingsinterval voor z met een betrouwbaarheid van 95% wordt
dus :

1

1(berekend) 1 ± 1,96 ■ 0,2

ofwel:
het schattingsinterval, bij een betrouwbaarheid van 95%, loopt
van:
°' 72 2 wv, > < z < 1,64 z
Kber)
1
'
1 (ber)
De leidingparameter voor de zetting wordt gevonden door sommatie
van de berekende zettingen van de verschillende lagen h , h , etc.

Z = Z

l

+ Z

2

De standaardafwijking o
CT

+ 2

3 •••

wordt gevonden uit:

=
2
l •••
z~ /erz i + ai„
Z2 + UaZ3
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waarin de standaardafwijkingen a ^ enz. uit de schattingsintervallen
van ï l# z 2 , enz. kunnen worden afgeleid. Hiermee kan het schattingsinterval voor de werkelijk te verwachten totale zetting z bii de
w J
gekozen betrouwbaarheid van 95%, worden afgeleid uitz = z ± 1,96 • a
w
z
De hier gegeven beschouwing heeft slechts een oriënterend karakter,
dienend voor de bepaling van de gedachten. Momenteel wordt door verschillende onderzoekers studie verricht om tot betere methoden te
komen.

4-2. LzldingpaAamzisJi

VOOK

dz opgzdAongzn hofyLzoYitaZo. ddjonmcutlz

Voor de berekening van de aan de buisleiding opgedrongen horizontale
deformaties ten gevolge van plaatselijk aangebrachte grondophogingen
wordt gebruik gemaakt van 2-dimensionale computerprogramma's, meestal gebaseerd op de eindige elementenmethode. De grondeigenschappen,
die hierin moeten worden ingevoerd, zijn de "elasticiteitsmodulus E"
en de contractiecoëfficiënt V. Beide worden in het laboratorium bepaald uit de resultaten van triaxiaalproeven op ongeroerde monsters
uit de grondlagen waaruit de bodem terplaatse is samengesteld.
Het schattingsinterval van beide waarden bij de gewenste betrouwbaarheid van 95% is afhankelijk van de grootte van de spanningsverhogingen. Bij lage spanningen, dus kleine deformaties, is de
nauwkeurigheid van het meetresultaat gering. Bij hogere spanningen
is het gemeten resultaat aanzienlijk nauwkeuriger. Gegevens voor
het goed afschatten van de betreffende variatiecoëfficiënten zijn
niet beschikbaar. Voor het gebied van de grotere deformatie is
het waarschijnlijk dat de variatiecoëfficiënten voor E en v niet
veel zullen afwijken van die voor de samendrukkingsconstante c
(z9e 4.1.). De daar behandelde aspecten zijn dan ook van toepassing voor de bepaling van het schattingsinterval van de leiding-
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parameters voor de horizontale vervorming van de grondslag waarin
zich de buisleiding bevindt. Het effect van de relatieve versmalling van het schattingsinterval door de sommatie van de vervorming
van boven elkaar gelegen lagen, zoals dat bij de berekening van de
zetting mag worden toegepast, is in dit geval natuurlijk niet aanwezig.
Bij toepassing van de eindige elementenmethode voor de berekening
van de horizontale deformaties kan de werkelijke spreiding in de
waarden van de betreffende grondeigenschap in het model worden ingevoerd door de waarden uit het spreidingsgebied met hun frekwentie
"at random"over de elementen te verdelen. Het is te verwachten, dat
met een dergelijke werkwijze een meer nauwkeurige voorspelling van
de horizontale deformaties kan worden bereikt.

4.3.

LzidingpaAtmzteAA

voo/i de. ve.eAkaAa.kteAi&£Le.kzn

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de grenswaarde van de
veerkarakteristiek en het begintraject van de curve (zie hoofdstuk
2.3.2.) .
De grenswaarden worden berekend met de plasticiteitstheorie. Over
het algemeen stemmen de berekeningsmodellen redelijk goed overeen
met de werkelijkheid. Uit vele onderzoekingen op dit gebied, zowel
voor paalfunderingen als funderingen op staal, is gebleken dat voor
een min of meer homogene grondslag goede voorspellingen van de bezwijkbelasting kunnen worden gegeven. *)
Bij de bezwijkbelasting schuift een moot grond over een deel van
de in rust verkerende grond. Het verloop van dergelijke glijvlakken
wordt berekend met de methode der karakteristieken.
Voor een aantal eenvoudige randvoorwaarde-gevallen zijn deze berekeningen analytisch uitvoerbaar. De resultaten worden dan weergegeven door betrekkelijk eenvoudige formules.

*) Ir. F.P. Smits.- "Boundary value problems in soil mechanics as re:ated
to soil cutting", Laboratorium voor Grondmechanics, Delft.
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4.3.1.

GKQ.YU>uxwjide.n van de. vzeAkaJtakteAlitl^kzn

In v&utLkale. lichting

De grenswaarde Q van de veerkarakteristiek voor een buis in vert i k a l e benedenwaartse r i c h t i n g wordt gevonden u i t :

^ = q = iY'BN d +N d (DY'+ccot<|>)N d - c cot*

(18)

Hierin i s :
N = e

TT tan Tè

t a n 2 (45+ + <f>/2)

N M 1,5 (N - l)tan <j>
Y
q
d en d zijn dieptefactoren, waarvoor geldt:
dy = 1
d

= 1 + 2 tan (J)(l -sin <j))2arctan D/B (voor D > B)
(een veilige waarde is d = 1 )
q

De formule in deze vorm is afkomstig van Brinch Hansen. *) De berekeningsresultaten zijn getoetst aan de resultaten van proefnemingen
met funderingsplaten.
In figuur 10 is het schema voor de berekening geschetst.

} / > > > > > > > } > > >

?>>>>>>>>?>>>>>>>>>,)>>>;>>>)}}}
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maaiveld
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/

/

' '

y

Grenswaarde van de vertikale veerkarakteristiek

) Brinch Hansen, J: "A revised and Extended Formula for Bearing Capacity".
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De grenswaarde wordt dus in hoofdzaak bepaald door de grondeigenschappen § en c.
In de bepaling van het schattingsinterval voor deze grenswaarde O
speelt de spreiding in de meting van f en c een overwegende rol.
Over het algemeen is de spreiding van de t£-waarde in een homogene
grondlaag betrekkelijk klein. Door Brinch Hansen wordt gewerkt met
zogenaamde partiële veiligheidscoëfficiënten voor tan <J> en c.
Door hem worden de volgende waarden aanbevolgen:
voor tan <j> : f , = 1,25
<P
voor c
: f = 1,75
c
Dit zou wijzen op een variatiecoëffciënt v
. voor tan é in de
T
tan (p
orde van 0,13. Voor c is de variatiecoëfficiënt v

ongeveer 0,4.

Waarschijnlijk zit in de factoren f , en f een stuk extra veiligheid. Door het nemen van meerdere steekproeven uit de grond onder
en opzij van de buisleiding kan een goede indicatie van de variatiecoëfficiënten v

en v

worden verkregen.

Voor de berekening van het schattingsinterval voor <j> dient ermee
rekening te worden gehouden dat de termen in de vergelijking onderling niet correlatievrij zijn, zodat de waarden die de spreiding im
deze termen aangeven, gesommeerd moeten worden voor de bepaling van
de standaardafwijking a

van Q. Een vereenvoudigde berekening leert

dat de waarde van O een veelvoud bedraagt van de standaarddeviatie
a

tan d>d i e

de s

P reidin< ?

van d

e waarden van tan <j> in een "homogene"

grondlaag karakteriseert.
Een en ander betekent dat er ten aanzien van de werkelijkheid ook
voldoende zekerheid moet bestaan dat de kwaliteit van de sleufaanvulling niet veel - althans niet in ongunstige zin - afwijkt van de
in de berekeningen aangenomen kwaliteit. Dit dient door middel van
contröleproeven te worden vastgesteld. In hoofdstuk 5.3 komt dit
aspect nader aan de orde.
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De grenswaarde voor de veerkarakteristiek in de vertikale richting
omhoog wordt bepaald door het boven de buis aanwezige gewicht G
aan grond.

I

Fig. 11

>N^'.^N\^^'.V^^U'.,^^^'>^V\

maaiveld

Grenswaarde voor de veerkarakteristiek bij omhoog
gerichte buisverplaatsing

G  Y • B(D  | TT B)

(19)

|]CN|

Hierbij komt nog de wrijving W in de vertikale vlakken, die wordt
geleverd door de in deze vlakken heersende spanningstoestand:

W ■ W

+ W 2 = 0,16 YD 2

|kN|

(20)

waarin de waarde 0,16 de grondwrijvingscoëfficiënt voor de actie
ve gronddruk op een ruwe vertikale wand voorstelt (= K

tan cj>) .
3.

De waarde van deze coëfficiënt is praktisch ongevoelig voor de
grootte van de wrijvingshoek <j>. Dit betekent dat de nauwkeurigheid,
waarmee W kan worden gevonden, afhangt van het schattingsinterval
van de gemiddelde waarde van het volumieke gewicht y van de grond
boven de buis.
Dit geldt eveneens voor het gewicht G.
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Overigens moet er rekening mee worden gehouden, dat het gebruikte
berekeningsmodel sterk is gesimplificeerd. De methoden van Marston
en Spangier *) leiden tot hogere waarden. In verband hiermee wordt
op de uitkomst van vergelijking (20) nog een factor 1,3 toegepast.
Omdat het hier de aanvullingsgrond boven de buis betreft, zal bij
de uitvoering moeten worden getoetst of het schattingsinterval, behorende bij een betrouwbaarheid van 95%, dat uit de steekproefresultaten volgt, binnen de bij de berekeningen aangehouden spreiding
voor Y ligt.
Verder moet over het gedeelte van de aanvullingsgrond dat zich onder
de grondwaterstand bevindt met het volumieke gewicht Y onder water
b
worden gerekend.
De grenswaarde Q van de veerkarakteristiek voor omhooggerichte beweging
volgt uit:
Q = Y • 3 (D - - -TB) + 0,16 yüz

IkN/m'l

(21)

In dit geval hangt de spreiding van Q direct samen met het interval
waarbinnen het gemiddelde volumieke gewicht van de aanvullingsgrond na de
uitvoering met een betrouwbaarheid van 95% zal vallen. Dit hangt mede
samen met de zorgvuldigheid van uitvoering en met de uitvoeringsmethode.
Op dit punt wordt in hoofdstuk 5 nader ingegaan.
4-3.2. GttzYihvMxvidz \jpon. de uee/ifea/iafe^e/tió-tcefe. In

konJjzontatz

ulaktZng

De grenswaarden van de veerkarakteristiek in de horizontale dwarsrichting
worden eveneens berekend met behulp van de plasticiteitstheorie. De hoek
van inwendige wrijving tj) en de cohesie c zijn dus ook in dit geval de bepalende grondeigenschappen. Bij een horizonale verplaatsing van de buis loodrecht op de buisas wordt aan de zijde waar de beweging naar toe is gericht,
de zogenaamde passieve grondweerstand gemobiliseerd. Aan de andere zijde zal
de druk afnemen van de beginwaarde - de neutrale druk - tot de actieve druk
die in bepaalde gevallen de waarde 0 kan aannemen. Dit betekent dat de grenswaarde van de horizontale veerkarakteristiek Q,

wordt gevonden uit het ver-

hor
schil van de op de buis werkende passieve en actieve gronddruk.
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Fig. 12 Veerkarakteristiek bij horizontale verplaatsing
dwars op de buisas

Uit proeven met ankerplaten van Buchholz is gebleken, dat voor
waarden van D/B S 2, de totale passieve weerstand van een vlak ab
(in figuur 12) op het ankerschot  in casu dus de buis  wordt gecon
centreerd. **)
Dit geldt eveneens voor de actieve gronddruk.
De passieve gronddruk, gesommeerd voor ab, bedraagt:

Q

= èY(D + iB)2 • K

f

jkN/m'|

(22)

|kN/m'|

(23)

p

De actieve gronddruk:
Q a = iY(D + iB)2 ■ K a
waarin: K
K

a

= coëfficiënt voor de passieve gronddruk
= coêfficiênt

voor de actieve

gronddruk

Dus wordt:
Q

hor

= i Y ( D + iB)2

•

(K

p  Ka}

M

(24a)

) Spangier, M.G. "Analysis of loads and supporting strengthts, and
principles of design for highway culverts", Proc. Highway Research
Board, no. 26, p. 189.
:

) Ir. T.K. Huizinga: "GRONDMECHANICA".
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K

p

Sn K

a

zi

^n

factoren

/ die afhankelijk zijn van de wrijvings

eigenschappen c en <j) van de grond ter weerszijden van de buis en
van de wrijvingshoek <j> tussen buis en grond.
Uit plasticiteitsberekeningen van Sokolovski *) zijn de volgende
v/aarden voor (KP  ka) afgeleid voor onsamenhangende grond (zie
tabel).

20

<j) o

30

40

!

i

6 •

0

10

20

0

15

30

0

20

40

|
I
t

K - K
p
a

1,55

2,07

2,45

2,67

4,17

4,38 8,91 13,83
■_ . J - ...
Tabel 4.1: K  K )waarden voor onsamenhangende grond (c =0)
5,40

volgens Sokolovski
Hieruit blijkt dat de waarde voor (K  K ) vooral in het aebied
p a
van de hogere ^waarde sterk toeneemt bij toenemende waarde van $.
Voor snelle vervormingen dient bij kleigronden voor de berekening
Van
^Kp ~ K a' m e t d e s c h u i f s t e r k t e s van de klei gerekent te wor
den.
Globaal geldt:
(D + }B);
hor

TT S

U

(24b)

Om tot een nauw schattingsinterval voor de grenswaarde O
behorend
hor
bij een betrouwbaarheid van 95% te komen, is het noodzakelijk dat de
gemiddelde waarde van de hoek van inwendige wrijving <j) van de grond
om de buis nauwkeurig overeenkomt met de in de berekening ingevoerde
waarde(n).
*) Sokolovsky, V.V.: "Staties of Soil Media", Butterworths Scien
tific Publ., London, 1960.
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Een belangrijk deel van de grond die meedoet in de ontwikkeling
van de passieve weerstand bevindt zich in de aangevulde sleuf.
De wrijvingseigenschappen van deze aangevulde grond dienen dus
bij de uitvoering te worden getoetst aan de gedane aannamen voor
de berekening van de grenswaarde van de veerkarakteristiek.

4.3.3.

GA.zyuMxaA.dzn van dz vzzAkafiaktzfvUtlzkzn
zn ta.nQzntA.zl-Z fvic.ktA.nq

In lanqAAA.cktinq

De grenswaarden voor de veerkarakteristieken in langrichting en
in de tangentiële richting van de leiding hangen direct samen met
op de buis werkende gronddrukken en de wrijvingseigenschappen c en
tan <j) (zie hoofdstuk 2.3.3.).

4.3.4.

Bzpatlng van dz bzddingconitayitzn
vzznh.afiaktzAAJitA.zkzn)

[bzg.inuia.jzkt van dz

Omdat de buis zich bevindt in de grondaanvulling van een in de
grond gemaakte sleuf zal het verloop van de belasting-vervormingslijn bij verplaatsingen van de buis in vertikale, maar vooral in
horizontale richting in belangrijke mate worden bepaald door de
vervormingseigenschappen van deze aanvullingsgrond. De verwachtingswaarden van deze vervormingseigenschappen moeten bij voorkeur
worden bepaald door middel van laboratoriumproeven op grond, die
bij de uitvoering voor de aanvulling zal worden gebruikt. Grondelementen voor deze proeven moeten representatief zijn voor de aanvullingsgrond na aanbrengen en eventuele verdichting. Dit betekent
dat bij het maken van deze grondmonsters rekening moet worden gehouden met de bij de uitvoering van de aanvulling van de sleuf
toegepaste werkwijzen.
Voor bepaalde grondsoorten zal daarbij tevens de mogelijke verbetering van de vervormingseigenschappen op langere termijn in beschouwing moeten worden genomen, Als een bovengrens kan daarvoor
de kwaliteit van de ongestoorde grond naast en onder de sleuf wor-
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den gebruikt. Ook in het geval dat de kwaliteit van de aanvulling
beter is dan de oorspronkelijke grondslag kan als bovengrens voor
de vervormingseigenschappen, die van de grond naast en onder de
sleuf worden gehanteerd.
De vervormingseigenschappen van de representatieve grondelementen
kunnen worden bepaald door middel van de eerdergenoemde triaxiaalproev
Uit het vervormingsgedrag bij kleine spanningsverhogingen kan, op
overeenkomstige wijze als bij beton en staal, de elasticiteitsmodulus E en de contractiecoëfficiënt v worden geschat. Door invoering van deze waarden in een numerieke berekeningsmethode voor het
randvoorwaardeprobleem van de verplaatsende buis in de grond, kan
dan de beginwaarde van de veerkarakteristieken - of de zogenaamde
beddingconstante k - voor zowel in horizontale als in vertikale
richting worden bepaald.
Als geen numerieke berekeningen met de eindige elementenmethode
worden gemaakt dan kan het begintrajekt van de veerkarakteristiek
worden bepaald met behulp van de beddingconstante-methode.
De beddingconstante k geeft de verhouding aan van de op een oppervlak uitgeoefende specifieke druktoename Ap en de bijbehorende
verplaatsing van dit oppervlak.
In het geval van de buis in de grond wordt bij de berekening onderscheid gemaakt tussen de vertikale beddingconstante k

en de

horizontale beddingconstante k, .
h
Globale waarden voor deze beddingconstanten voor verschillende
grondsoorten zijn in verschillende publikaties te vinden. *) **)
Ter informatie zijn in de tabellen 4.1, 4.2, en 4.3 door Terzaghi
opgegeven waarden aangegeven voor verschillende grondgesteldheden
Hierin is de diepte en de diameter van de buis verwerkt.

* ) Heijnen, W.J., "Stabiliteit van Gebouwen",
LGM-Mededelingen, Deel XIV - no. 4 - november 1971.
**) Terzaghi, K., "Evaluation of coefficients of subgrade reaction",
Geotechnique, Vol. V, no. 4 (dec. 1955).
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Tabel 4.2: Beddingconstanten voor platen van 0,3 x 0,3 m in klei
consistentie van klei
druksterkte

stijf

zeer stijf

|MN/m2 | (0,1 - 0,2 : 0,2 - 0,4

*u

beddingconstante k |l4N/ra3 |

15-30

30-60

hard
> 0,4
I > 60

Door Heijnen is hieruit de meer voor Nederlandse omstandigheden
relevante tabel afgeleid.
Tabel 4.3: Beddingconstanten voor platen van 0,3 x 0,3 m in klei
,
, slaP

hoedanigheid in klei
conusweerstand g

middelmatig :

|MN/m2 | J < 0,5 ! 0,5- 1

beddingconstante k |MN/m3 | ! < 7,5
E-modulus

vast

MN/m

2

1,5

zeer vast

1- 2 ;

2-4

7,5-15 ! 15-30 30-60
1,5- 3
3- 6
6-12

ih a r d
I > 4
> 60 ;
> 12 .:

Voor een strookbelasting met een lengte 1 = n B wordt:

k

-v

D + °' 5

n " s • 1,5 n

Als n = °°, wordt k

1

•I

= 0,67 k.

Tabel 4.4: Beddingfactors voor zand voor horizontale beddingconstante
relatieve dichtheid zand

los

middelmatig

dicht

- onder water

1,5

6

14

- boven water

2,5

8

22

beddingfactor n,

[MN/m3

De horizontale beddingconstante k

wordt gevonden uit:
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Hierna is schematisch een methode aangegeven, waarmee redelijk goede schattingen van de beddingconstanten k

en Je kunnen worden

gedaan. De gegeven voorbeelden dienen slechts voor het aangeven van
de methodiek. Voor het maken van een goede prognose met betrekking
tot de waarden van de vertikale en horizontale beddingconstante is
de vaststelling van betrouwbare vervormingsparameters een vereiste.

Vertikale beddingconstante k

Fig. 14

Schema voor berekening beddingconstanten
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Van belang is alleen de benedenwaartse richting van de buisverplaatsing.
E << E
a
o

a

O

(grenswaarde; zie formule IJ

2

Fig. .15—-Verband tussen belasting en zakking buis bij E << E
a
o
a

(grenswaarde) = Jy'B N d + (Dy* + cotg <j>)N d -c cotg <j> *)
q q

Bij het begin van de penetratie geldt:
q

= iy'B* N d +(D7'+c cotg <j))N d -c cotg (f)
z YY
q q

waarin q_^ = de druk van op het vlak met breedte B* bij penetratiediepte z

Fig. 16

Schema voor berekening beddingconstante buis bij E << E
a
o
*) Uit de resultaten van de in Almere uitgevoerde proeven met vertikaal belaste buisen is gebleken dat de hier gegeven theoretische grenswaarde overeenkomt met de gemeten grenswaarde. Een en
ander geldt ook voor de kvl-waarde (zie LGM-rapport CO-231390/30
van november 1979: "Proeven ter bepaling van beddingconstanten
voor buisleidingen en platen").
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De beddingconstante k . kan worden benaderd met;
vl
q

z

(MPa)

vl
Voor z bijvoorbeeld te nemen z = — B
10
Voor belastingsherhalingen geldt de beddingconstante k

. Deze kan

met de formule van Schleicher (of Timoshenko) worden berekend:

v2

(25)
m(l  v 2 )/A

waarin:
m = vormfactor
A = meewerkend oppervlak
V = contractiecoëfficiënt (~ 0,35)
De meewerkende lengte van de buis is afhankelijk van de verhouding
tussen buigstijfheid van de buis en de beddingconstante van de
ondersteunende grond. Voor het geval van een stalen hogedruk buis
is de meewerkende lengte L in de orde van 15  20x de buisdiameter
B.
Voor een penetratie van z = —

B

is de effectieve breedte B* ~

0,6 B .
Dit betekent, dat de verhouding tussen meewerkende lengte L en
effectieve breedte B* ongeveer 3 0  3 5 bedraagt.
In figuur 17 is het verband gegeven tussen de vormfactor m en
log L/B* volgens Timoshenko.

Fig. 17

Verband tussen de vormfactor m
en de plaatafmetingen l/B

0,5 ■

100

l/B'

50

Hieruit blijkt, dat m voor normale gevallen niet veel van 0,5
zal afwijken. In de navolgende berekening is voor m dan ook
de waarde 0,5 gebruikt.
VOOr Z =

TO B

wordt B

* = 0,6 B en dus, uitgaande van L = 15 a

20 B:
E

F

0,5 * 0,88 * 3B
Voor zand zal E

°'

75

1"

(

—>

« 10-20 MN/m2 bedragen.

Dit betekent voor de buis met B = 0,6 ra:
k , z 12,5- 25 MPa
v2
'

(ofwel 1,3-2,5 kg/cm3 )

E > E
a
o

**— ly. (grenswaarde; zie formule 18)

C> z
Fi

g-

13

Verband tussen belasting q en zakking buis bij E

SE
a

k

- k v 2 t e berekenen met de formule van Schleicher voor de volle buisbreedte
vl

vl

v2

m(l - V2)/A

o
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waarin: m

-0,65 vanwege de grotere effectieve breedte

/A =

/B

x 15B ~ 4B

\> = 0,35

waaruit volgt:
k . = k , * 0,44 -~
vl
v2
B

m

Horizontale beddingconstante k
De passieve richting is ongeveer een orde belangrijker dan de actieve richting en daarmee bepalend voor de horizontale beddingconstante k, .
E << E
a
o

q (grenswaarde)

K

* O'

P
v
waarin o' de gemiddelde
vertikale korrelspanning
is voor het trajekt van
maaiveld tot onderkant
—-O IJ
F±

g-

19

_Y? r b a n d tussen belasting q
buis ij

buis.
en horizontale verplaatsing

Als gevolg van de aanwezigheid van de veel stijvere oorspronkelijke
grondslag is volgens de spanningsleer de lastspreiding in de aanvulling gering. Egorov heeft het probleem voor een in horizontale richting oneindig uitgestrekt elastisch medium opgelost. Onderstaande
afleiding is hierop gebaseerd.

*) Zie: Harr, M.E.: "Foundations of theoretical soil mechanics",
McGraw-Hill Book Company N.Y.
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-I
y-richting

|

-I
1 2 % 23
^ 3 B (invloedssfeer vlg.
Terzaghi)

F

ig- 20

—H

Berekeningsschema voor horizontale beddingconstante
(zie ook Appendix II)

Afgeleid wordt (zie appendix II):

. °> 7 B

0,5 B

v

--ï— q +Hs— q

y

= q

(26)

ofwel
E

a

E '
o

Z=B(^Z+0,5
;
q
E
E
a

Voor buis van 0 0,6 m, 1

1

= 0,6

o

m,

E

=5
a

MN/m2

en E

=15

MN/m2

o

wordt dan gevonden:

en dus: k h = 10

E

a

S E

o

MN/m3

(ofwel 1 kg/cm 3 )

Op basis van dezelfde theorie wordt in dit geval gevonden :
1

1,2 B

(27)
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Voor de buis 0 0,6 m en E = E = 1 5
a
o
beeld gevonden:

J_ . 1,2 x 0,6
<_

en dus:

~~

k. = 20

15

MN/m3

MN/m2

wordt dan biivoorJ

0,05
(ofwel 2 kg/cm3)

Zoals reeds eerder is opgemerkt, zal bij een willekeurige beweging
van de buis uit de as een grondreactie worden opgeroepen, die sterk
afwijkend kan zijn van de, met de hiervoor aangegeven methode, berekende vertikale of horizontale reactie of beddingconstante.
Zo zal de grenswaarde van de vertikale veerkarakteristiek belangrijk worden verlaagd door de horizontale schuifkracht, die wordt
opgewekt door de component in horizontale richting van de aan de
buis opgelegde beweging.
Eén en ander wordt duidelijk geïllustreerd door het volgende voorbeeld,
waarbij de bewegingsrichting een hoek van 45° maakt met de horizontaal.
bijvoorbeeld
TT

a = 45° = 44
<f> = 30°

c = 0

D = 1,3 m
B = 0,6 m

Figuur 21 - Beweging buis onder 45'
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De algemene formule van Brinch Hansen wordt nu (zie ook formule 18):

—

=i Y'B N d b + (h . Y' + c cotg «j>)N d b - c cotg <f> | M |
^

(28)

***

T. ^L

waarin: b = e " 2 ' 7 ° t a n *
Y
,
-2 a tan T<t>
b = e
q
Dit zijn de factoren, die de invloed van de helling a aangeven.
Voor <p = 30° wordt: N y = 15 en N
d

q =

1 +

2

2 tan (j) * (1 - sin $)

= 18,4 (zie Brinch Hansen)

* arctan D/B; dL = 1

d g = 1 + 2 tan 30 * (1 - sin 30) 2 * arctan 1,83 = 1,31
h

b

_
q ~

e

"2 et tan <j>

= e -2,7

= e

-2 * 0,785 * tan 30

atan(f)= e - 2 , 7 * 0 , 7 8 * t a n 30

= 0,404
=

0

294

Nu wordt dus:
Q

a

—

»i x 1 0 x 0 , 6 x 15 x 1 x 0,294 + 1,1 x 10 x 18,4 x 1,31 x 0,404 = 120 kN/m2

Voor vertikale beweging zou zijn gevonden:

2V
— =1x10x0,6x15x1x1+1,3x10x18,4x1,31x1
En voor een horizontale beweging (zie formule 24):
Q h = i x 10 x (1,3 + 0 , 3 ) 2 x 5,4 = 69,12 kN
ofwel:
Q

h

T

69,12

= ÖT^ITT

= 1 1 5 kN/m2

= 358 kN/m 2

55

In figuur 22 zijn deze waarden uitgezet:

(kPa)
Fi

g-

22

Grenswaarde O voor beweging van de buis in willekeurige
richting

Ook voor de beginwaarden van de veerkarakteristieken geldt dat er
bij een willekeurige beweging van de buis wederzijdse beïnvloeding
is van de veerkonstante of beddingconstante. De mate van beïnvloeding is echter niet op betrouwbare wijze te bepalen met behulp van
de hiervoor gegeven globale berekening.
Het verdient dan ook aanbeveling de schematisatie met onafhankelijke veren in vertikale en horizontale richting te vervangen door
een systeem van op bepaalde afstanden langs de buisas geplaatste
schijven grond. Met gebruikmaking van berekeningen met eindige elementen kan dan het inbeddingsgedrag van de buis beter worden benaderd dan met de hiervoor beschreven methoden.
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In figuur 23 is schematisch de dwarsdoorsnede getekend van een
kruising van een transportleiding met een boezem.
Aan de hand van dit schema wordt geprobeerd om in kwantitatieve
zin het effect van de uitgebreidheid van het onderzoek op de
nauwkeurigheid van de leidingparameter nader aan te geven.

buisleiding

Figuur 23 - Dwarsdoorsnede over een kruising
In de regel wordt in deze situatie slechts onderzoek van de bodem
door middel van sonderingen en boringen met ongeroerde monsters
uitgevoerd in de vrij gemakkelijk bereikbare aangegeven punten
1, 2, 3 en 4. Een belangrijk deel van de kruising, namelijk dat
gedeelte dat zich onder de bodem van de boezem of het kanaal bevindt, wordt ten onrechte vaak niet of slechts globaal onderzocht,
omdat hiervoor te kostbare voorzieningen nodig zijn. In veel gevallen is het echter voor het uitvoeren van een betrouwbare leidingberekening nodig ook in dit deel over betrouwbare grondgegevens te beschikken. Zijn die er niet, dan moet met de in de punten
1, 2, 3 en 4 gevonden grondgesteldheid, door middel van interpolatie,
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ook de beste verwachting van de grondgesteldheid tussen de punten
2 en 3 worden opgemaakt.
Vanzelfsprekend is deze werkwijze erg speculatief als de grondgesteldheid van de punten 1 en 2 sterk afwijkt van die in de
punten 3 en 4, zoals dat bijvoorbeeld bij een gekanaliseerde rivier het geval kan zijn.
Zijn er echter geen redenen voor de veronderstelling dat grote
geologische verschillen aanwezig kunnen zijn tussen beide oevers

l.

dan zal de beste verwachting van de samenstelling van de grondslag tussen de punten 2 en 3 en de mogelijke afwijking daarvan
worden verkregen uit een analyse van de samenstelling van de bodem in de punten 1, 2, 3 en 4. Het gaat hierbij dan in de eerste plaats om het schatten van de diepteligging van de verschillende grondlagen en de dikte van deze lagen. Hierbij dient te
worden bedacht dat de uit het onderzoek van de punten 2 en 3 verkregen waarden voor diepteligging en dikte van de lagen, als gevolg van de belasting door de dijk, verschilt van de initiële ligging en dikte van deze lagen. Deze gegevens zijn dus niet rechtstreeks bruikbaar voor de analyse van de verwachte grondgesteldheid over het onderwatergedèelte van de leiding. Ze moeten eerst
worden terugvertaald naar de oorspronkelijke toestand, waardoor
nog een onzekerheid wordt toegevoegd aan de reeds bestaande.
Voor de vaststelling van de beste verwachtingswaarde van de
leidingparameters over het niet onderzochte onderwatergedeelte
van de leiding moeten ook de relevante grondeigenschappen van de
onder de buis voorkomende grondlagen worden geschat uit de gegevens van de onderzochte punten 1, 2, 3 en 4, waarbij op het verschil in korrelspanning moet worden gecorrigeerd. Een belangrijk
aspect hierbij is de verandering van deze eigenschappen die kan
zijn opgetreden bij het maken van de sleuf in de bodem van de
waterloop. Dit verhoogt de onzekerheid in de verwachtingswaarden
van de leidingparameters over dit trajekt van de leiding.
In die gevallen dat de buisleiding in het onderwatergedeelte van
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de kruising op een zodanig diep niveau ligt dat de ondergrond
uit zand of sterk zandige lagen bestaat, zijn de voor de spanningstoestand in de leiding meest bepalende waarden van de opgedrongen vervorming (zetting) bij een goede ligging van de buis
in de gebaggerde sleuf echter klein en van weinig invloed op de
spanningstoestand in de buis.
Bij zorgvuldig uitgevoerd baggerwerk geldt dit ook voor een
bodem van meer samendrukbare grond. De belastingsverhoging is
in dit trajekt immers meestal zeer gering, zodat eventuele opgedrongen zettingen alleen in het geval van ernstige verstoring van
de grondslag van betekenis voor de leiding zijn.
Vanzelfsprekend moet in het algemeen wel met uitvoeringszakkingen
rekening worden gehouden.
De vaststelling van de toestand van de ondergrond en van de in
rekening te brengen spreiding langs het tracé van de kruising is
in hoofdzaak van belang voor de bepaling van de aan de leiding
opgelegde vervormingen ten gevolge van eventuele zettingen en
voor de bepaling van de veerkarakteristiek en de opleghoek in
benedenwaartse richting.
De weerstand van de grond in horizontale richting en vertikaal
omhoog, wordt in overwegende mate door de kwaliteit van de aanvullingsgrond en de sleufafmetingen bepaald, die natuurlijk niet
vooraf kan worden vastgesteld.

5.7. Onzzk.dnkQA.dAha.cXon. van de. zeXtlnq-ipanameXeA.
De leidingparameters met hun spreiding die de opgedrongen vervormingen van de leiding (zettingen en horizontale verplaatsingen)
geven, kunnen door middel van een statistische analyse van de
resultaten van het grondonderzoek op het landgedeelte eventueel
inclusief het watergedeelte bij de gewenste mate van betrouwbaarheid worden vastgesteld.
Over het algemeen zijn de optredende horizontale verplaatsingen
gering. In gevallen waarin ze een rol zouden kunnen spelen, kunnen
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ze eigenlijk alleen maar betrouwbaar uit terreinmetingen worden
afgeleid. Worden ze theoretisch geschat dan moet een hoge onzekerheidsfactor worden toegepast.
Wordt, zoals bij tweede waterkeringen het geval is, de buisleiding in de bestaande dijk aangelegd zonder dat extra ophoging
plaatsvindt of kort tevoren heeft plaatsgevonden, dan zullen de
opgelegde deformaties ten gevolge van zettingen over het algemeen
klein zijn.
Dit betekent vanzelfsprekend dat ook de absolute waarde van de
spreiding klein is. In een dergelijk geval is een-intensivering van
het grondonderzoek, met het doel nauwkeuriger informatie te verkrijgen over het werkelijke spreidingsgebied van de zettingsparameters, niet meer doeltreffend. Vanzelfsprekend geldt dit temeer omdat in de T.A.W.-leidraden wordt aanbevolen de berekende zettingsverschillen langs de leiding te verhogen met een uitvoeringszakkingsverschil van 0,10 m.
Wordt de dijk tijdens of kort voor de uitvoering van de kruising
of in een later stadium opgehoogd dan zijn in het algemeen zettingen te verwachten die een wezenlijke invloed op de vervorming
van de buis hebben. Uitbreiding van het normale grondonderzoek is
dan van belang voor de verkrijging van nauwkeuriger zettingsparameters en daarmee van betrouwbaarder gegevens over de te verwachten vervorming van de buis. Een dergelijke uitbreiding zou dan
meestal wel beperkt kunnen blijven tot de omgeving van de ophoging.
In hoofdstuk 4.1 is een beschouwing gegeven over de betrouwbaarheid van de berekende leidingparameter voor de zetting. Bij een
betrouwbaarheid van 95% bedraagt het schattingsinterval van de
gemiddelde zetting z:

Z

z
berekend
" 1 ± 1,96 o
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Ter plaatse van de boringen is de dikte van de samendrukbare
lagen redelijk nauwkeurig bekend. In dat geval is de variatiecoëfficiënt van de zettingsparameter ongeveer 0,14 voor het
geval van een grondopbouw uit 3 lagen, waarbij uit elke laag 1 ongeroerd monster werd beproefd. Daarbij is de variatiecoëfficiënt van
de reciproke waarde van de samendrukkingscoëfficiënt op 0,2 gesteld.
Dit is een waarde die, zoals reeds werd opgemerkt, veilig kan worden
genomen als verder geen gegevens over de grootte van de spreiding in de betreffende laag bekend zijn. Deze dient dan echter
wel op grond van bijvoorbeeld sonderingen als homogeen te zijn
geklassificeerd.
Dit betekent dat met een betrouwbaarheid van 95% de onzekerheid
met betrekking tot de berekende waarde ongeveer 1,4 zal bedragen.
De onzekerheidsfactor voor de gemiddelde zetting is in de Leidraden voor constructie en beheer van vloeistofleidingen en gasleidingen in en nabij waterkeringen op 1,5 gesteld.
Uit voorgaande beschouwing is duidelijk dat deze waarde uit de
leidraden toch redelijk goede bekendheid met de grondgesteldheid
en de grondeigenschappen, alsmede met de variatie daarvan, veronderstelt.
Afhankelijk van de geologische omstandigheden is dus een minimum
van onderzoek op te stellen
Uitbreiding van het grondonderzoek ter plaatse van de recent aangebrachte of nog aan te brengen ophogingen verschaft extra gegevens
voor een betere karakterisering van het grondprofiel en daarmee
voor een nauwkeuriger schatting van de gemiddelde zettingsparameter
en de spreiding. In een dergelijk geval kan voor de in rekening te
brengen spreiding een lagere onzekerheidscoëfficiënt dan 1,5
worden gebruikt.
Alhoewel de grootte van de onzekerheidscoëfficiënt, behalve van de
uitgebreidheid van het onderzoek ook van de samenstelling van de bodem afhankelijk is, lijkt het gewenst en ook mogelijk een bruikbare

J
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en voldoende betrouwbare relatie op te stellen, waarmee de toe te
passen onzekerheidscoëfficiënt £ voor de zettingsparameter aan
de uitgebreidheid van het grondonderzoek wordt gekoppeld.
Uitgaande van een voor ons land redelijk representatief grondprofiel dat in principe is opgebouwd uit 3 samendrukbare lagen, wordt
bij benadering E gevonden uit de volgende vergelijking:
e

1

°'7

e2 - i + - J -

(25:

•N

waarin N het totaal aantal onderzochte monsters van de bodem is,
die representatief mogen worden gesteld voor de betreffende locatie. Ook monsters uit boringen in de buurt, die duidelijk afkomstig zijn uit dezelfde grondlagen, kunnen hierbij mee in beschouwing worden genomen.
In het geval dat de grondslag uit minder dan 3 verschillende samendrukbare lagen bestaat, kan de formule ook worden gebruikt.
Bij meer dan 3 lagen geldt als eis dat minstens 1 ongeroerd monster per laag is onderzocht.
Het is ondoenlijk om alle invloedsfactoren in een dergelijke
eenvoudige formule onder te brengen. Zo is bijvoorbeeld in de
formule het aantal boringen, waaruit de N monsters zijn genomen,
niet expliciet opgenomen.
De formule gaat er dan ook van uit dat er voldoende boringen,
eventueel in combinatie met sonderingen, zijn uitgevoerd voor
een voldoend betrouwbare vaststelling van de dikte van de grondlagen van de bodem in het gebied waar de ophoging van de dijk of
kade plaatsvindt.
Het zal duidelijk zijn dat de nauwkeurigheid van de zettingsparameters voor een zeer belangrijk deel afhangt van de bekendheid met de opbouw van de grond. Deze wordt optimaal vastgesteld
met een continue boormethode.
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Samenvattend kan worden gesteld:
(a) Indien tijdens of na de aanleg van de leidingkruising geen
ophogingen of andere belastingsverhogend werkende invloeden
(bemalingen e.d.) worden aangebracht, zullen de absolute
waarden van de zettingen en zettingsverschillen klein zijn.
In dergelijke gevallen zal het grondonderzoek als in figuur
23 aangegeven, waarbij echter ook grondonderzoek is uitge
voerd in het natte deel van de kruising, over het algemeen vol
doende zijn voor het doen van een goede schatting van de zet
tingsparameters voor de leidingberekening.
(b) Bij plaatselijke ophogingen van de dijk(en) in de leiding
kruising zullen, bij aanwezigheid van samendrukbare lagen in
de ondergrond, zodanige zettingsvervormingen aan de buislei
ding kunnen worden opgedrongen, dat deze een wezenlijke in
vloed hebben in de sterkteberekening van de buis. Bij het
beperkte grondonderzoek van figuur 23 is de in de "Leidraad"
vereiste onzekerheidsfactor van 1,5 voor de gemiddelde zetting
toepasbaar voor het gebied van de ophoging mits de samendruk
kingseigenschappen van de ondergrond door middel van labora
toriumproeven op ongeroerde monsters zijn vastgesteld. Bij een
meer uitgebreid grondonderzoek kan de toe te passen onzeker
heidscoëfficiënt E,z met goede benadering worden gevonden uit:

c x . , ♦ °tl
/N
waarin N het totaal aantal onderzochte monsters is.

5.2. PizAzyvta tie. va n de zzttingipa Aa mzteA
De aan de leiding opgedrongen vervormingen ten gevolge van de bij
de dijkskruisingen optredende zettingsverschillen is een belang
rijke invoerparameter bij de sterkteberekening van de buis. De
zettingsverschillen bepalen de krommingen van de buis, waaraan

S3

ook in de berekeningen volgens de plasticiteitsleer een grens is
gesteld (zie TGSL-1978).
De zettingen met de mogelijke spreiding worden voor een aantal
karakteristieke punten van de leidingkruising berekend.

K

Fig. 24

Berekening kromming van de buisleiding

Worden in een dergelijk geval de toppen afwisselend verbonden met
de onderkanten van de schattingsintervallen (zie lijn (a) in figuur
24) dan worden krommingen gevonden die maar zeer geringe kans van
voorkomen hebben.
Deze werkwijze leidt doorgaans tot de ongunstige waarden voor de
kromming.
Een geschikte werkwijze is de krommingen te berekenen uitgaande
van de berekende beste schatting van de zettingen (zie lijn (b)
van figuur 11).
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Hiervoor kan in principe een methode worden gekozen als die
van Ir. Alma, waarmee het mogelijk is om de krommingen (■£—£) in
dx2
de karakteristieke punten uit te drukken in de waarden y ; y •
y 3 , etc. en de afstanden x^; x 2 ; x 3 , etc. van deze punten.
Het is eveneens mogelijk om uit deze relatie de standaard
deviatie te bepalen van de aldus berekende kromming in de ver
schillende punten.
Dit is in het volgende voorbeeld gedaan voor het punt met de
grootste kromming. In dit voorbeeld is voor de afstand tussen
punten waarvoor de zettingsvoorspelling zijn gedaan, eenvoudig
heidshalve een constant bedrag aangehouden. Omdat vanzelfspre
kend niet in alle punten een boring is gemaakt, zijn de voor
spelde zettingen niet voor alle punten even betrouwbaar. In het
voorbeeld is echter voor alle zettingen dezelfde variatiecoëffi
ciënt van 0,2 aangehouden.

Voorbeeld:
In figuur 25 zijn de aangenomen waarden voor de verwachte zettin
gen Y1 t/m y ? aangegeven. De afstand tussen de punten is op 5 m
gesteld. De grootste kromming zal optreden in punt 5.

Fig. 25

Schema voor de krommingsberekening
Boring + sondering
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In dit punt wordt de kromming als volgt gevonden (zie Alma):
d2

(

2yt - 12y2 + 15y3 +200y 4 - 420y 5 + 228y6 - 13y?

*^

}

=

(5)

lib"!2

<26'

Bij een variatiecoëfficiënt v = 0 , 2 wordt de standaardafwijking
van —-^ in punt 5:

U

a(

d ^ 1 ) = l 8 Ö V " d r V ( 2 y l ) 2 + ( 1 2 y 2 ) 2 +( 1 5 Y 3 ) 2 + ( 2 0 0 y 4 ) 2 + ( 4 2 0 y 5 ) 2 +
+ (228y 6 )^ + (13y 7 )

2

(2 7)

Dit veronderstelt een zekere correlatievrijheid tussen de termen
van de vergelijking. Deze veronderstelling is aan de veilige kant.
Bij systematische afwijkingen zou de voorspelling voor alle punten
te hoog of te laag zijn.
Voor de waarden van figuur 25 wordt gevonden:
Jd22 v

a dx2
en

(

H^J")
cut

m
=
(5)

" °'036

(—)
m

(dit i s de gemiddelde waarde)

Met een betrouwbaarheid van 95% geldt voor de kromming:
(dx
-5-7-)
i - 0,036 - 1,64 x 0,016 (-)
(5)
m
ofwel:
d2v
(--f)
dx

1
S - 0,062 (i)

Deze kromming is dus te beschouwen als een soort karakteristieke
waarde, die in de buisleiding-berekening kan worden ingevoerd.
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Wordt de kromming in punt 5 berekend uitgaande van de vervormingslijn die de verbinding vormt tussen de zettingen in de punten x
t/m x gevonden uit de met de onzekerheidsfactor 1,5 vermenigvuldig
de berekende waarden dan wordt gevonden:

(

d2 v

1

d x ^ ; 5 ) - - ° ' 0 5 5 <m->

Dit is dus iets lager dan de hiervoor berekende karakteristieke
waarde.

Zou de kromming worden berekend met afwisselende topwaarde ne de
laagste waarde van het schattingsinterval van de zetting in ieder
punt (zie lijn (b) in figuur 24) dan wordt gevonden:

( 0 ) ( 5 ) S - 0,080 (I)
waarbij vanzelfsprekend de kans dat deze waarde wordt onderschreden aanzienlijk kleiner is dan 5%.
Naar aanleiding van voorgaande beschouwing wordt aanbevolen om
de zettingsparameters van de karakteristieke punten van een dijkskruising aan te geven met een zo goed mogelijk uit het onderzoek
geschatte standaardafwijking of variatiecoëfficiënt.
Hiervoor kan o.a. worden uitgegaan van het met de onzekerheidscoëfficiënt £ = 1 + -^- berekende spreidingsgebied dat globaal
een betrouwbaarheid heeft van 95%. Dit betekent, dat de variatiecoëfficiënt v globaal kan worden gevonden uit:
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v= o 5 x

'

¥

<

Overigens verdient het aanbeveling om zo mogelijk de waarden van
v rechtstreeks uit de resultaten van grondonderzoek en berekeningen af te leiden.
5.3. InbzdcUngApaAjzmeXeAA
Hieronder worden verstaan de parameters die de veerkarakteristieken beschrijven die bepalend zijn voor de opgewekte grond-reactie
bij vertikale en horizontale bewegingen van de buis.
Deze parameters worden in overwegende mate bepaald door de eigenschappen van de aanvullingsgrond. Alleen bij neerwaarts gerichte
bewegingen is de buis in direct contact met de oorspronkelijke
bodem, die echter als gevolg van de uitvoering nog in meer of
mindere mate verstoord zal zijn. In kwantitatieve zin zijn vrijwel
geen gegevens voorhanden over de mate van gestoordheid. Het valt
te verwachten, dat deze verstoring vooral voor het in het water
gebaggerde deel van de sleuf aanzienlijk kan zijn.
In dit licht bezien zullen uit de gegevens van het vóór de uitvoering van de kruising uitgevoerde grondonderzoek slechts grove indicaties kunnen worden afgeleid over de te verwachten waarden van de inbeddingsparemeters.
De aanvulling van de sleuf gebeurt voor het landgedeelte van de
leiding praktisch altijd met de grond die uit de sleuf is gekomen,
behalve in veengebieden waar zogenaamd "Flugsand" wordt gebruikt.
In die gevallen dat hieraan geen kwaliteitseisen worden gesteld,
zijn de verwachtingswaarden van de grondeigenschappen, die voor
de te leveren weerstand tegen vervormingen van de buis bepalend
zijn, slechts zeer globaal aan te geven. Nu gebeurt dit wel door
de uit het grondonderzoek afgeleide eigenschappen van de grond in
de initiële toestand, dus voordat met de uitvoering van de kruising een aanvang is gemaakt, voor de aanvulling als de bovenste be-

63

grenzing van het spreidingsgebied te beschouwen. Gerekend wordt
met de minst gunstige gevonden waarden van de betreffende grondeigenschappen .
Verificatie van deze aanname heeft echter nooit plaatsgevonden.
Verwacht moet ook worden dat een dergelijke toetsing zeer verschillende resultaten zal opleveren omdat zowel de aard van de
aanvullingsgrond, de aanvullingsmethode als klimatologische randvoorwaarden tijdens de aanvulling van invloed zijn op de kwaliteit.
De factor tijd speelt, in samenhang met de reeds genoemde klimatologische en hydrologische randvoorwaarden, op langere termijn een
belangrijke rol. Het is te verwachten dat bij een zeer losse aanvulling van de sleuf de kwaliteit op langere termijn over het algemeen zal verbeteren. In één geval zijn hiervan door middel van metingen gegevens bekend (zie rapport Rutten en Kruisman C39/C40-IIIA
van mei 1974). Voor de veronderstelling dat de aanvullingsgrond
uiteindelijk altijd weer zijn initiële eigenschappen zal verkrijgen,
zijn hieruit echter niet voldoende argumenten te ontlenen.
Voor het onderwatergedeelte is de voorspelling van de kwaliteit van
de aanvulling nog zwakker, dan voor het landgedeelte.
De in de "Leidraad" gegeven onzekerheidsfactoren die op de inbeddingsparameters moeten worden toegepast, namelijk 1,4 voor de
gemiddelde beddingsconstante, 1,2 voor het evenwichtsdraagvermogen
voor zand, respektievelijk 1,5 voor klei, zijn gebaseerd op een
redelijk goed gecontroleerde uitvoering van de aanvulling van de
sleuf.
Een verdere verlaging van deze onzekerheidsfactoren moet worden
gevonden in een uitbreiding van het grondonderzoek dat is toegespitst op de kwaliteitscontrole van de uitgevoerde grondaanvulling
van de sleuf.
De waarden voor de inbeddingsparameters ten behoeve van de sterkteberekening van de buis kunnen, zoals tot nu toe gebruikelijk is,
worden afgeleid uit de gegevens van het grondonderzoek van de boven-
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ste bodemlagen dat voorafgaande aan de uitvoering wordt verricht,
richt; Omdat voor de aanvulling meestal de oorspronkelijke grond
wordt gebruikt, kunnen realistische waarden voor de materiaaleigenschappen worden vastgesteld. Eventueel kan deze vaststelling
geschieden aan de hand van laboratoriumproeven, zoals bijvoorbeeld
de Proctor-proef. Vanzelfsprekend dient het resultaat van de aanvullingswerkzaamheden te worden getoetst aan de uitgangspunten van
de berekeningen door middel van sonderingen en/of dichtheidsmetingen.
Indien bij de aanvulling geen bijzondere werkmethoden worden gebruikt
om de kwaliteit op een vooraf gestelde gemiddelde waarde te brengen,
doet zich de mogelijkheid voor dat, als gevolg van klimatologische
en hydrologische omstandigheden, de kwaliteit van de aanvulling met
de tijd zal veranderen. De losse aanvulling zal op den duur vaster
worden. Kwantitatieve gegevens over dit proces zijn niet bekend.
Uit het eerder genoemde onderzoek van het Ingenieursbureau Rutten
en Kruisman naar de kwaliteit van de aanvullingsgrond rondom een
relatief diep onder maaiveld gelegen buis is gebleken dat ca 15
jaar na de aanleg de wrijvingseigenschappen over de omtrek geen
significante verschillen vertonen.
Vanzelfsprekend kunnen aan een incidenteel onderzoek, dat bovendien
een nogal van de normale leidingkruisingen afwijkend geval betrof,
in dit stadium geen algemene conclusies worden verbonden die kunnen worden gebruikt voor de sterkteberekening van nieuw aan te leggen leidingen. Het onderzoek was ook niet daarvoor bedoeld.
Voor een eventuele herberekening van reeds bestaande leidingkruisingen ligt de situatie natuurlijk anders. Toch moet het zonder nader
onderzoek toepassen van de conclusies uit het onderzoek van Rutten
en Kruisman, dat in een dergelijke geval een opleghoek van 160° in
alle richtingen als ondergrens mag worden aangehouden, worden afgeraden.
In het geval van een slechte kwaliteit van de oorspronkelijke grondslag, zoals bijvoorbeeld slappe klei en veen, is het duidelijk dat
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de sterkte- en vervormingseigenschappen van de aanvullingsgrond
ook kort na de uitvoering niet veel zullen afwijken van die van
de oorspronkelijke bodem. Het is daarom dan ook aanvaardbaar voor
de inbeddingsparameters waarden te gebruiken van de oorspronkelijke
grond.
Wordt in een dergelijk geval "Flugsand" voor het aanvullen gebruikt,
dan zullen de eigenschappen van de aanvulling duidelijk beter zijn
dan die van de oorspronkelijke bodem.
Is de oorspronkelijke grondslag van goede kwaliteit dan zullen, indien althans geen werkwijzen worden toegepast om de kwaliteit op
een gewenst niveau te brengen, de sterkte- en vervormingseigenschappen van de aanvullingsgrond rondom de buis over het algemeen slechter zijn dan die van de oorspronkelijke grond.
Met verloop van tijd treedt wel verbetering op. Of op den duur de
waarden van de oorspronkelijke grond worden bereikt, is echter onzeker. Een en ander zal in sterke mate afhangen van de reeds genoemde klimatologische en hydrologische factoren.
Over de relatie tussen de kwaliteit van sterkte- en vervormingseigenschappen van een recente aanvulling en die van de oorspronkelijke grond zijn geen, op onderzoek gebaseerde, gegevens aanwezig*.
Het is wel mogelijk uit de gegevens van het vooraf uitgevoerde
grondonderzoek, eventueel eengevuld met speciale proeven, minimum
en maximum inbeddingsparemeters af te leiden.
Zeer waarschijnlijk voert een dergelijke werkwijze niet tot in
technisch en economisch opzicht optimale oplossingen.
Aanbevolen wordt dan ook om in het grondonderzoek voor de leidingkruising de vaststelling van een kwaliteitseis voor de aanvullingsgrond op te nemen. Bij de uitvoering van de aanvulling dient dan
te worden nagegaan of aan de gestelde eis binnen de toegestane,
marges wordt voldaan. Dit kan met eenvoudige proeven achteraf
gebeuren.

71

Het aanvullen van de sleuf zou in lagen moeten gebeuren, die dan
vervolgens kunstmatig worden verdicht. Van belang is hierbij vooral, dat de grond onder de buis een zodanige kwaliteit verkrijgt
dat in de buisberekening met een grote opleghoek mag worden gerekend.
Bij een goede uitvoering van de aanvulling die voldoet aan bepaalde
kwaliteitseisen, kan zonder bezwaar met een opleghoek van 90° worden
gerekend. *)
Zo zou bijvoorbeeld kunnen worden geëist dat de kwaliteit van de
grond over de onderste kwadranten van de buis tenminste dezelfde
is als die van de oorspronkelijke grond. Een en ander kan door middel van sonderingen worden geverifieerd.

5-4. Rztatiz tmuzn de koótzn van hzt glondondzAzozk zn de onzzkzA.kzicUjacXosizn voox de zzttlnqi,zn InbzddlnqipaAamztznA
In het kader van deze nota kan slechts in globale zin op deze vraag
worden ingegaan. De werkelijke kosten van een grondonderzoek zijn
namelijk in hoge mate afhankelijk van de geometrie van de leidingkruising en van factoren zoals toegankelijkheid, waterwerkzaamheden,
e.d.

t

Wordt het geval van een leidingkruising met dijkophoging als uitgangspunt genomen dan werd reeds gesteld in het voorgaande dat een
eventuele uitbreiding van het onderzoek slechts zin heeft voor het
deel van het leidingtrajekt, inklusief de bijbehorende invloeds- en
oplegzöne, dat onderhevig zal zijn aan de extra zakkingen ten gevolge van genoemde ophoging.
Over het algemeen betekent dit, ten opziente van het totale "normale"
grondonderzoek, slechts een relatief geringe uitbreiding.
Hiervoor werd een onzekerheidscoëfficiënt voor de zetting voorgesteld
die voldoet aan:

?2 = i

+

2*2
/N

Dit is ook aangetoond bij een in 1982 uitgevoerd onderzoek
stadsverwarmingstransportleiding van de Pegus te Nieuwegei:
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Voor een grondonderzoek, bestaande uit 3 boringen met ongeroerde
monsters, 3 sonderingen en samendrukkingsproeven op 3 monsters
van iedere boring per dijkkruising, zou een onzekerheidscoëfficiënt E, = 1,25 kunnen worden toegepast.
Een verdubbeling van dit onderzoek resulteert in een waarde voor
?z

=

1,15. Dit komt neer op een vermindering van ca 8%.

De extra kosten voor deze verdubbeling van het grondonderzoek-.kunnen zeer globaal worden gesteld op ƒ 8000,- per dijkkruising.
In grote lijnen komt dit dus neer op ca ƒ 1000,- per 1% verlaging
van de onzekerheidsfactor.
Voor de inbeddingsparameters ligt een en ander aanmerkelijk gecompliceerder.
Voor het geval van een "slechte" bodemgesteldheid levert meer onderzoek van de bovenste grondlagen van de bodem waarin de buis zal
worden gelegd, een betere schatting op van de gemiddelde sterkteen vervormingseigenschappen. Het is echter zeer de vraag of in
dergelijke gevallen deze betere informatie de uitkomsten van de
leidingberekening wezenlijk zal beïnvloeden.
Voor het geval van een "goede" grondgesteldheid, waarbij aan de
aanvullingsgrond kwaliteitseisen worden gesteld, levert het benodigde extra onderzoek van de grond voorafgaande aan de uitvoering
in combinatie met de controle-onderzoek tijdens de aanvullingswerkzaamheden betrouwbaarder parameters voor de buisberekening in vergelijking met de huidige werkwijze. Vanzelfsprekend moeten de extra
kosten voor grondonderzoek, contróleproefnemingen en de zorgvuldige
aanvulling en verdichting opwegen tegen de besparingen waarbij ook
de beperking van het risico van buisbreuk dient te worden betrokken.
Overigens is een zorgvuldige aanvulling en verdichting ook noodzakelijk om kwel langs de buisleiding te voorkomen.
Het is onmogelijk deze afweging in dit kader nader te kwantificeren.
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Heel globaal worden de extra kosten voor grondonderzoek vooraf,
inclusief controle, tezamen met de extra kosten verbonden aan de
aanvulling en verdichting van de sleuf in het landgedeelte van de
leidingkruising geschat op ƒ 250,- per m' leiding.
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6L. Invlozd

van dz ixJXv o znA.no

In de hoofdstukken 2, 3 en 4 is een aantal methoden geschetst om uit de gemeten mechanica-eigenschappen van de ongestoorde grond in de directe omgeving van het tracé van de
buisleiding, de parameters met hun waarschijnlijke spreiding
voor de sterkteberekening van de buis af te leiden. De betrouwbaarheid van deze zogenaamde leidingparameters wordt
volledig bepaald door de nauwkeurigheid - en de omvang - van
het uitgevoerde grondonderzoek.
Dit onderzoek blijft in de praktijk echter beperkt tot de
initiële toestand. De verstorende invloed die het ontgravingsproces zou kunnen hebben op de relevante grondeigenschappen
kan hierbij niet worden meegenomen.
Dit geldt ook ten aanzien van de aanvullingsgrond van de
sleuf, waarvoor overigens wel enige indicaties met betrekking
tot de te verwachten grondeigenschappen zouden zijn te verkrijgen door middel van laboratoriumproeven. Dit betekent dat
de buisleiding vrijwel geheel wordt omgeven door "gestoorde"
grond waarvan de eigenschappen over het algemeen zullen afwijken van die van de oorspronkelijke grondslag.
Vanzelfsprekend moet hiermee bij de sterkteberekening van de
buisleiding ter plaatse van de kruising, rekening worden gehouden. Vaste richtlijnen hiervoor zijn echter niet te geven.

6.7. HLu.cU.qz praktijk
lüJiv o znA.no,

van hzt -in fizkzvu.no, biznqzn van dz

Ten aanzien van het aspekt van de zakkingen wordt in de TAWLeidraden voor de berekening van vloeistof- en gasleidingen gesteld dat een extra zakkingsverschil van max. 0,1 moet worden toegevoegd aan de in de grondmechanische studie berekende zettinqsverschi

75

len om het effect van de uitvoering zo goed mogelijk te verdisconteren. In deze eis zit ook het effect van de opgelegde
extra zettingen door klink van de aanvullingsgrond rondom de
buisleiding - het zogenaamde Marston-effect - dat echter ook
tot het domein van de voorspelbare zakkingen kan worden gerekend. Appendix III bevat een notitie over de afschatting van
dit Marston-effect.
Het aspect van de grondeigenschappen van de aanvulling, zoals
hoek van inwendige wrijving

<J>, de cohesie c, de spannings-

vervormingsmoduli en het volumieke gewicht y wordt verdisconteerd door bij de schatting uit te gaan van de aanvullingsgrond,
die gemiddeld slechter is dan de oorspronkelijke grondslag ter plaatse. Daarbij wordt er van uitgegaan dat de gemiddelde waarden van deze eigenschappen van de oorspronkelijke
grond voor de aanvulling een bovengrens vormen. Tevens wordt
aangenomen dat de spreiding voor de aanvulling dezelfde is als die
van de oorspronkelijke grond.

6.2.

Xnatq^z van zak.'iu.nQ^mztLnQQ.n van buAJ>lzA.dingzn

Ter verkrijging van een indruk van de betrouwbaarheid van de
berekende zakkingen zijn zakkingsmetingen van een aantal leidingkruisingen geanalyseerd.
De resultaten van deze analyse zijn neergelegd in het rapport
CO-212799/54 d.d. augustus 1978 van het Laboratorium voor
Grondmechanica, "Uitwerking van zakkingsmetingen, verricht door de
N.V. Nederlandse Gasunie".
In figuur 26 is een overzicht van de analyse gegeven.
Door het Centrum Onderzoek Waterkeringen zijn eveneens zakkingsmetingen van een aantal gas- en vloeistofleidingen bij kruisingen
vergeleken met de zettingsprognose.
Het identificeren van de zakkingen die het gevolg zijn van de
uitvoering (grcndverstoring, onnauwkeurigheid van aanleg, Marston-
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effect) bemoeilijkt de i n t e r p r e t a t i e aanzienlijk.
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Figuur 26

I l i m IJl

Uitkomsten van de analyse van zakkingmetingen aan
gasleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunie

In het LGM-rapport is getracht de uitvoeringszakking zo
goed mogelijk af te leiden uit het gemeten zettingsverloop
over een bepaalde periode. Maar ook hierbij doet zich de
moeilijkheid voor dat het O-niveau van de metingen meestal
niet goed vastligt. Getracht is dit door middel van een
grondmechanische interpretatie terug te vinden.
Door het Drinkwaterleidingbedrij f van 's-Gravenhage werden
gegevens van zettingsmetingen ter beschikking gesteld.
Deze betroffen:

77

- de kruising van de 0 800 mm transportleiding zuid met de
roeibaan te 's-Gravenhage
- de kruising van de 36" aardgasleiding met de Smoutjesvliet
- de kruising van de D.W.L. transportleiding Andelse MaasBergambacht met de Linge.
Uit deze meetresultaten blijkt dat in de meeste gevallen het
als uitvoeringszakking aan te merken gedeelte van de totale
zetting minder dan 0,1 m heeft bedragen.
Over het algemeen is de uitvoeringszakking bij in een droge
bouwput ingevoerde kruising kleiner dan bij een uitvoering in
de natte.
Uit metingen bij de in de natte uitgevoerde kruisingen van hoge
drukleidingen met de Mooldijk en het Spui* is gebleken dat de
uitvoeringszakkingen zeer groot kunnen zijn. In de genoemde gevallen bedroegen ze ca 0,25 en 0,30-0,50 m.

6.3.

VoüAZop-igz cöKic£oó^e,6 Lilt de

zakfvinq^mttinqtn

Uit deze meetgegevens blijkt dat het mogelijk is door een zorgvuldige uitvoering de extra uitvoeringszakking bij in de droge
uitgevoerde kruisingen binnen de 0,1 m te houden.
Indien ook nog wordt zorggedragen voor een goede aanvulling
van de sleuf in de zone onder en naast de buis kan de uitvoeringszakking nog verder worden beperkt. Het zogenaamde Marstoneffect treedt dan namelijk niet op.
Ook bij kruisingen in de natte kan de uitvoeringszakking in
veel gevallen door middel van een bijzondere uitvoeringstechniek binnen de marge van 0,1 m worden gehouden. Hiervoor zullen
echter wel hoge eisen worden gesteld aan de nauwkeurigheid van
de uitvoeringswerkzaamheden en aan de controle van de geometrie
en de kwaliteit van de gebaggerde sleuf. Hierbij kan ook het
trekken van tijdelijke damwanden invloed hebben op de zakking
van de buis.
* LGM-rapporten: CO-22041-0/II, Rapport "Metingen aan hogedrukleidingen
A.24" Total-zinker in het Spui", april 1974.
CO-22041-0/III, Rapport "Metingen aan hogedrukleidingen B.kruising 36"
aardgasleiding Hoogvliet-Maasvlakte met de Mooldijk", maart 1978.

73

Overigens wordt bij kruisingen in de natte met naar verwachting
zakkingsverschillen van meer dan 0,1 m meestal een paalfundering
toegepast of wordt de kruising door middel van doorpersing tot
stand gebracht.
Uit een en ander blijkt dat voor een ongenuanceerde toepassing
van de in de TAW-leidraden gegeven waarden voor de uitvoeringszakking nauwelijks aanleiding bestaat.
Een meer genuanceerd gebruik, waarbij bijvoorbeeld in de droge
uitgevoerde kruisingen een extra zakkingsverschil van 0,05 m zou
kunnen worden aangehouden, zal ten aanzien van de veiligheid
geen nadelige konsekwenties hebben.
Bij nat uitgevoerde kruisingen is de veiligheid ook beter gediend door de koppeling van eventueel een lagere eis voor de in
rekening te brengen uitvoeringszakking aan voorschriften ten
aanzien van uitvoering en controle, dan door de eis hoge uitvoeringszakkingen in rekening te brengen zonder hieraan eisen
voor speciale controle te verbinden.
Het is echter wel duidelijk dat de uitvoeringszakkingen bij
dergelijke uitvoeringen in de natte, ook bij zorgvuldige uitvoering, over het algemeen niet tot 0,10 m zullen kunnen worden
beperkt.
Vanzelfsprekend geeft een paalfundering of een doorgeperste leiding een optimale zekerheid ten aanzien van de zakkingsverschillen

6-4. MegA gzconcLLtiomtA.de. luXvoe/Uyig-imz-thodzn
Hierna wordt nader ingegaan op de verschillende aspecten van een
meer gecontroleerde uitvoering van het maken en aanvullen van de
sleuf. Vanzelfsprekend kan slechts globaal op deze materie worden
ingegaan. In elk voorkomend geval dienen wijze van uitvoering en
uitvoeringscontröle in nauw overleg met de uitvoerende bedrijven
en vergunning-gevende instanties te worden besproken.

6.4.7. Landqzde.eZ.tz van de lzld.lnq\uu.uj>lnq
Voor onder de grondwaterspiegel liggende gedeelten van de buisleiding kan bij graafwerkzaamheden in de droge verweking optreden van de sleufbodem. Om dit te voorkomen, is het van belang
niet alleen het zich in de sleuf verzamelende water af te voeren,
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maar tevens de grondwaterstand zo ver te verlagen dat zwel
van de sleufbodem wordt voorkomen. Dit beperkt de kans op
latere extra zettingen.
Dit kan worden verwezenlijkt door toepassing van een bronof vacuumbemaling.
Een bijkomend voordeel van de bemaling is dat de sleufbreedte
kan worden beperkt.
Bij de werkzaamheden in de droge sleuf verdient het aanbeveling om, voor het leggen van de buisleiding, de grondslag van
zand of klei enigszins aan te stampen.
Bovendien moet de sleufbodem goed worden geëgaliseerd.
Bij het aanvullen van de sleuf verdient het aanbeveling de grond
in lagen aan te brengen en te verdichten. Naast de buis kan dit
in de regel door middel van aanstampen geschieden. Voor de verkrijging van een goede oplegging van de buis en tevens om een
goede aansluiting van buis en grond te bewerkstelligen, is het
nodig om ook de grond in de wigvormige spleet tussen buis en
sleufbodem enigermate te verdichten.
Als alternatief zou ook kunnen worden gedacht aan de toepassing
van een verstevigende klei-cementsuspensie, bijvoorbeeld over
de onderste 0,2 m van de sleuf. Deze methode is in veen echter
niet toepasbaar.
Ook voor het gedeelte van de aanvulling boven de buis is het
toepassen van verdichting van belang voor de waterkerende functie van de dijk of kade in verband met het voorkomen van kwel
langs de buis. Voor kruisingen met wegen geldt in dit verband
het voorkomen van nazakking van de aanvulling van de sleuf.

ó

-4.2. "hiaXJiz" nddzztte.

van de. IzldlngktuUA-Lno

Bij graaf- of baggerwerkzaamheden onder water voor het prepareren van de sleuf voor zinkers is er een groot aantal omstandigheden, die in principe ongunstig kunnen uitwerken op de nauwkeurigheid.

3C

Bij getijrivieren treedt vaak in korte tijd aanslibbing van
de gebaggerde sleuf op. In verband hiermee wordt met een bepaalde overdiepte gebaggerd. De kwaliteit van

het aangeslibde

materiaal is echter meestal zodanig slecht dat de buis hierdoor
niet kan worden gedragen, zodat veel grotere zakkingen dan verwacht optreden.
Een ander aspect is de verstoring van de sleufbodem door het
baggerproces dat eveneens kan resulteren in een "weke" grondslag
waarin de buis vrij gemakkelijk kan wegzakken.
Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijke spanningsloze
initiële toestand van de buisleiding dient bij de uitvoering van
de gebaggerde sleuf met bovenstaande aspecten rekening te worden
gehouden.
Hierbij is het nuttig een splitsing te maken naar de aard van
de te kruisen waterweg en naar de wijze van uitvoering daarbij
doelend op uitvoering in de droge en uitvoering in de natte.
Meer uitgebreide informatie over de uitvoeringsmethoden voor
leidingkruisingen met dijken en waterwegen, is opgenomen in
Appendix IV. "Korte beschrijving van enkele aan te bevelen uitvoe
ringsmethoden van grondwerken bij kruisingen van leidingen met
dijken en waterwegen", die is opgesteld door een aantal buisleidingbeheerders.
6.4.2.1.

J2A.(Llnqkn.uAAinc\ moX boezmó

In gevallen waarin dit kan, zal een tijdelijke afsluiting van de
vaarweg bij boezems weinig of geen onoverkomenlijke bezwaren ontmoeten.
Een en ander betekent dat de hele kruising in de droge kan worden uitgevoerd door toepassing van een door damwanden afgesloten
en bemalen bouwkuip. Deze methode biedt een goede waarborg voor
een zorgvuldige uitvoering en goede controlemogelijkheden.
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In veengebieden wordt in plaats van de uitgegraven grond o.a.
"Flug-sand" gebruikt voor aanvulling.
Het verdient aanbeveling om vóór het inbrengen van de op maat
gemaakte leidinggedeelten de bodem van de sleuf te bedekken met
een laag "Flugsand" van 0,1 - 0,2 m dikte. Dit beperkt de onzekerheid met betrekking tot de zetting omdat de buis niet kan
penetreren in de weke sleufbodem. Vanzelfsprekend zal, ter verkrijging van een goede buisoplegging, de aanvulling naast en boven de buis in lagen moeten worden verdicht.
Bij een leidingkruising met een boezem die "nat" wordt uitgevoerd,
verdient het eveneens aanbeveling in veengebieden de sleuf ook ter
plaatse van de koptaluds na uitbaggeren te profileren door het
aanbrengen van een laag "Flugsand" ter dikte van 0,2 - 0,3 m.
Tegenwoordig wordt voor.boezemkruisingen ook veel gebruik gemaakt
van de doorpersingsmethode met een gesloten kopwand van de buis en
een zogenaamd "mud-shield". Hierbij wordt de buis, zonder wezenlijke verstoring van de omringende grond, onder de waterkeringen
en de boezem, aangebracht.
Dit betekent dat de buis rondom wordt begrensd door de oorspronkelijke grond. Er treden geen extra zettingen op, omdat geen plaatselijke dijksophogingen behoeven te worden aangebracht.
In de lanceer- en ontvangstputten zal een tijdelijke bemaling moeten worden toegepast. Door de korte duur van deze bemaling zullen
echter geen zettingen van betekenis optreden. Er dient echter wel
rekening te worden gehouden met tegenvallers bij de uitvoering.
Dit betekent, dat in de leidingberekening geen opgelegde zettingen en uitvoeringszakkingen behoeven te worden ingevoerd. Het gedrag van de buis wordt slechts bepaald door de veerkarakteristieken van de ongestoorde - of slechts licht gestoorde - grond
rondom de buis.
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Ter

plaatse van het punt van aansluiting van de doorgeperste

buis met het landleidingsgedeelte dient wel met een zakkingsverschil van 0,1 m ten gevolge van de uitvoering rekening te
worden gehouden.

6.4.2.2. L^LcUnQkALLii^nQ mzt -tcv-ceA&n
Het is zinvol om voor dit type kruisingen onderscheid te maken
tussen de boven- en de benedenloop van de rivier. Bij kruisingen
met het bovenbeloop-gedeelte kan zandtransport een belangrijk
aspekt zijn, waarvan de konsekwenties goed dienen te worden nagegaan .
In de benedenloop kan het getij en het daarmee aan- en afgevoerde
slib een rol spelen.
Omdat de sleufbodem meestal uit zand bestaat dat in ongestoorde
toestand een goede vastheid bezit, worden de zakkingen van de
leidingen vrijwel uitsluitend veroorzaakt door de uitvoering.
Aan de ene kant kan dit samenhangen met het baggerproces waarbij,
als gevolg van het optreden van bressen, verweking van de grondslag kan optreden. Aan de andere kant is het nauwkeurig onder het
voorgeschreven profiel baggeren van een sleufbodem een moeilijke
opgave die hoge eisen stelt aan de deskundigheid van het uitvoerend en toezichthoudend personeel. Hierbij komt dan nog het probleem van aanzanding respektievelijk aanslibbing. Hierdoor kan een
aanvankelijk goed onder profiel gemaakte sleuf vóór het afzinken
van de leiding in ernstige mate worden verstoord.
In het algemeen verdient het aanbeveling om bij het baggeren van
de sleuf voor de onderste uit te baggeren laag (bijvoorbeeld de
onderste 1 - 1$ m) nauwkeurig te werk te gaan. Dit kan door toepassing van emmerbaggermolens en cutterzuigers, waarbij een kleine
snijhoogte dient te worden aangehouden.
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Vanzelfsprekend is de nauwkeurige profilering van de sleuf
vooral van belang in en nabij de opgaande takken van de leiding.
Hier is extra goed toezicht vereist.
In het bovengedeelte van een rivier kan zandtransport en als
gevolg daarvan het aanzanden van de gebaggerde sleuf, een probleem vormen. Uit een goede analyse van de situatie kan een redelijk
betrouwbare voorspelling worden gemaakt over de te verwachten aanzanding. Hiermee zou door het met overdiepte baggeren rekening kunnen worden gehouden. Blijkt uit peilingen korte tijd voor het afzinken dat de overdiepte nog niet is gecompenseerd door de aanzanding dan moet alsnog grof zand worden bijgestort. Vanzelfsprekend
is het van groot belang de tijdsspanne tussen baggeren respektievelijk aanstorten en het afzinken van de leiding zo kort mogelijk te
houden.
In het benedenloops gedeelte van de rivier waar zich om de gebaggerde sleuf slib kan afzetten, moeten maatregelen worden genomen
ter voorkoming van de aanwezigheid van sublagen of slibophogingen
op het moment van afzinken van de buisleiding.
Meestal is de kwaliteit van recent afgezette sublagen dermate
slecht, dat ze een onbetrouwbare bedding voor de buisleiding vormen. Zo kunnen ze door roering tijdens het afzinken tijdelijk tot
'een suspensie worden gebracht. Omdat het niet uitgesloten is dat
dit sterk gelokaliseerd kan gebeuren, zou een zeer slechte ondersteuning van de buis het gevolg kunnen zijn.
In verband hiermee wordt aanbevolen de sleuf kort voor het afzinken op te schonen.
Een goede methode is de volgende:
- Met groot baggermaterieel de sleuf ruwweg onder profiel brengen
waarbij er acht op wordt geslagen dat nergens overdiepte ten opzichte van het ontwerpprofiel voorkomt.
- Zeer kort voor het afzinken de sleuf met een baggermolen of
cutterzuiger nauwkeurig onder profiel te brengen, waarbij er
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vooral voor moet worden gezorgd dat de mors gering is. Het
opgebaggerde materiaal dat sterk slibhoudend kan zijn, dient
op voldoende afstand van de sleuf te worden gedeponeerd.
Het aanvullen van de zinkersleuf vraagt bijzondere zorg. Het
is praktisch onmogelijk om het aanvulmateriaal onder water
te verdichten.
Voor het verkrijgen van een goede inbedding is het dan ook
nodig het onderste deel van de sleuf in dunne lagen aan te
vullen met grof zand. Meestal zal dit door middel van gedoseerd storten vanaf een bak gebeuren. Deze bak dient dan nauwkeurig boven de buis te zijn gesitueerd.
Het bovenste deel van de aanvulling kan eventueel iets ruwer
gebeuren.
Bij sleepzinkers trekt de zinker zich als het ware een bedding
in de sleufbodem. In het algemeen wordt hierdoor een goede oplegging verkregen. Het betekent echter wel dat de buis zich
enigszins in de sleufbodem invreet. De mate waarin dit gebeurt,
kan met behulp van grondmechanische berekeningen redelijk goed
worden afgeschat. Dit aspekt moet bij het bepalen van het lengteprofiel van de sleuf in rekening worden gebracht. Uit de grondmechanische beschouwing kan ook een goede schatting van de opleghoek worden gemaakt.
In het geval van afzinken met bokken of lieren, waarbij de buis
in de geprepareerde sleuf wordt neergelaten, zal in het algemeen
een minder goede inbedding ontstaan. Het is vrijwel zeker dat ook de
aanvulgrond niet in de goede pakking onder de buis zal terecht
komen. In het algemeen zal dan ook de kwaliteit van het aanvulmateriaal in de zone onder de buis minder zijn dan de kwaliteit
van de sleufbodem. Voor de buisberekening moet in zo'n geval dan
ook met een kleine öpleghoek worden gerekend, waarvan de
grootte met behulp van een grondmechanische analyse kan worden
geschat op grond van de eigenschappen van de grond van de sleufbodem. Bij een relatief "harde" sleufbodem is het veilig een opleghoek van 30° aan te houden; bij een "slappe" sleufbodem kan deze
hoek groter worden genomen.
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Het is wenselijk dat ook de aanvulling van het natte gedeelte
van de kruising door middel van proeven wordt gecontroleerd.
Dit is vooral van belang voor het deel in en nabij de opgaande
takken van de leiding.
De sondering is hiervoor een geschikte methode.
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APPENDIX I

Afleiding voor de formule voor de schuifkracht in langsrichting
van de buis per lengte-eenheid (formule 5 van het rapport)
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APPENDIX II

Afleiding van de formules voor de horizontale beddingcon
stante (hoofdstuk 4.3.4)

De berekening is uitgevoerd met de door Egorov gegeven oplossing
voor de zakking van een stijve plaat met belasting q op een elas
tische laag met een stijve onderbegrenzing. De betreffende tabel
len zijn te vinden in het boek van Harr, M.E. "Foundations of
theoretical soil mechanics".
In het geval van een sleufaanvuiling met een kwaliteit die slech
ter is dan die van de oorspronkelijke grondslag buiten de sleuf
is de berekening in twee fasen uitgevoerd. Daarbij is in de eer
ste fase de sleufwand als star beschouwd. Op dit grensvlak wordt
dan de belasting q' bepaald alsmede de afmeting van het belaste
oppervlak. In fase 2 wordt dan de samendrukking bepaald van de
laag tussen sleufwand en de denkbeeldige begrenzing op een af
stand van 3x de buisdiameter van het belaste oppervlak.
Deze begrenzing wordt door Terzaghi opgegeven.
Voor het geval van een sleufaanvulling met een kwaliteit gelijk
aan die van de oorspronkelijke grondslag (of beter) vervalt de
eerste fase en wordt de indrukking ij berekend voor één laag
ter dikte van 3x de binnendiameter met een starre onderbegrenzing.
In de figuren 1 en 2 is de werkelijke en de geschematiseerde si
tuatie geschetst.
Door Egorov wordt voor de zakking w van een stijve plaat de
volgende formule gegeven:
2aq(l  v2)K
.,

■

r

Voor de verhouding m = b/a is in dit geval de waarde 10 aange
nomen. In werkelijkheid zal de meewerkende of effectieve lengte
wel iets groter zijn  eerder werd m ~ 15 aangehouden  maar uit
de tabel van figuur 3 is wel duidelijk, dat de invloed gering is.
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In dit geval is aangehouden dat 1

~ B is. Dit betekent dat

h/a  2 is.
Uit de tabel wordt gevonden: K 0,77
Dus wordt voor fase 1: (E ~ E )
a
o
B . q . 0,88 . 0,77
y

a

'.

3

'.

m

0,7 B
—'.

Q

H
E
E
a
a
Dit betekent ongeveer dat over de hoogte h een gemiddelde druk

*1

van 0,7 q in de laag werkt.
Globaal wil dit zeggen dat de druk op de onderbegrenzing
ca 0,4 q bedraagt. Hieruit kan worden afgeleid dat het belaste
oppervlak op de ondergrens ongeveer 4,45 a x 22,45 a ~ 100 a2
Hierbij hoort m ~ 5 en h/a* ~ 1,77.
Uit de tabel wordt via interpolatie dan gevonden: K

= 0,685

Dus wordt voor fase 2: (E << E )
a 0,4 q
o . 0,88 . 0,685 __ 0,5 B
_ 2,25 B .
y
2
E2
' E
o
o
Dus wordt:
0,7 B
0,5 B
y = v1 ♦ y 2  - T - q + - T ~ q
a
o
Voor het geval E ~ E wordt voor m = 10 enh/a ~ 6 gevonden
dat K ~ 1,35.
r
Dan wordt:
B . q . 0,88 .1,35

y =

1,2 B

'— = - V
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Inleiding
Deze notitie is in oktober 1979 door Ir. W.J. Heijnen en
Ir. A. Inckel opgesteld naar aanleiding van de discussie
in Werkgroep 7 van de T.A.W.
Het punt van discussie was de zakking van een buisleiding
in een sleuf als gevolg van de uitvoering. Een en ander
naar aanleiding van de door het C.O.W. uitgevoerde interpretatie van langdurige zakkingsmetingen aan een groot aantal olie- en gasbuisleidingen. Hierbij vormen de uitvoeringszakkingen een moeilijkheid omdat deze uit de metingen meestal slechts door extrapolatie kunnen worden verkregen.
Enerzijds zijn uitvoeringszakkingen het gevolg van de verstoring van de sleufbodem en de daarmee gepaard gaande onregelmatige oplegging van de buis bij aanleg op de sleufbodem.
Hierbij spelen ook factoren een rol die te maken hebben met
de onnauwkeurigheid van de geometrie van de sleuf en van de
buis. Dit aspekt is vooral belangrijk bij zinkers.
Anderzijds kunnen zakkingen optreden die het gevolg zijn van
de sleufaanvulling die meestal niet wordt verdicht. Hierdoor
treedt in de aanvullingsgrond "klink" op die, vooral bij brede
sleuven, een neerwaarts gerichte extra belasting op de buis
uitoefent.
Alhoewel naar de mening van de opstellers van deze notitie de
daardoor veroorzaakte zakking thuis hoort tot het domein van
de berekeningen en dus in de eigenlijke zin geen. gevolg is van
onzekerheden bij de uitvoering, wordt deze zakking meestal toch
ook als een onderdeel van de uitvoeringszakking gezien.
De discussie in Werkgroep 7 spitste zich daarbij toe op de verwachtingswaarde van de zakking ten gevolge van klink voor verschillende grondgesteldheden.
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In deze notitie wordt een poging gedaan een en ander door
middel van een gesimplificeerde berekening te kwantificeren.
Het effect wordt vaak aangeduid als het Marston-effect, alhoewel ook andere specialisten zich met dit effect hebben
bezig gehouden.

- 3 -

2. 3erekening van het "Marston" effect

Het gaat om de drukverhoging op een buis in een brede sleuf
en de daarmee gepaard gaande extra zakking van de buis ten gevolge van 'het verschil in zakking van de grond boven de buis
en de grond naast de buis door inklinking van de losgestorte
aanvulling.
Het verschijnsel treedt vanzelfsprekend niet op als de grondaanvulling op de juiste wijze in lagen wordt verdicht. Er is dan
immers geen klink.
Figuur 1 geeft een beeld van de situatie voor een brede sleuf,
zoals bijvoorbeeld het geval is bij een zinker.
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De verschillende krachten die op de buis werken, zijn aangegeven
met K, t/m K.. Voor evenwicht is het nodig dat:
1
4
K

(1)

+ 2K2 » 2K3 + K 4

Deze krachten zijn het gevolg van de schuifspanningen die ont
staan door. het verschil in zakking van de buis + grondkolom boven
de buis en de grondkolom naast de buis. Als er geen zakkings
verschil is, zijn de krachten Kj t/m K 4 ■ 0. Bij grote zakkingen
bereiken de krachten de maximale waarden

K

1/max)

t m

/

^(max 1

Voor de berekening is aangenomen dat het verloop van de K's line
air is met het optredende zakkingsverschil Az.

J

In figuur 2 is het verloop van de zakkingen van buis en grondkolom
boven de buis, alsmede die van de grondkolom naast de buis schets
matig weergegeven. De buis is onsamendrukbaar aangenomen.

zakkingsverloop grond naast de buis(ongestoc
zakkingsverloop grond boven de buis

zakking van de buis

FcguuA 2

ZakkcngaueAXoop va n de ba l& en dz

gxond
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I
I

K
I

I
I
I
I

In figuur 3 is het voor de berekening aangenomen verloop van de
krachten K met het zakkingsverschil Az ter plaatse van het beschouwde element geschetst.

K =
fC

W;

Az

l
• K,
, (tot A)
w
(max)
(voorbij A)

K = K (max)
AZ

W

FigauM. 3 VznJLoop K mut

zakkingAveAéduJ.

Het zakkingsverschil w, nodig voor de ontwikkeling van

K

/max)>

zal niet voor alle krachten K hetzelfde zijn.
Het is niet onredelijk aan te nemen, dat w voor K, t/m K^ wel
ongeveer dezelfde waarde zal hebben.
De tegenwerkende kracht K

zal echter zijn maximale waarde pas

bereiken bij grote waarden van w. Deze reactie gedraagt zich dus
continu als een elastische veer.
Een globale benadering van de veerstijfheid van K. kan worden
gevonden door uit te gaan van het draagvermogen van de buis bij een
indringing van 0,10 m in de verstoorde grondslag (zie figuur 4).
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Aangenomen is, dat de grondslag een hoek van inwendige wrijving
cj) = 30° heeft. Volgens Meijerhof:

Si = T

q

4

°fN q d q +

HY B

\ dY

(2)

= 10 * 3 * 18 * 1,5 + h * 10 * 0,6 * 19 * 1,5

q

ofwel: K

= Y

= 895 kN/m

2

bij w* = 0,1 m wordt ca 895 x 0,6 = 537 kN/m'.

4 = Ö7TÖ

537 (kN/m,)

(3)

Berekening van K. t/m K^:

1

Az
w

1(max)

K ,
„ = 4 . 2 2 • 10 K tan è * 2
1(max)
K tan $ a 0,5

(pessimistische aanname)

Dus wordt:
K,,
.  20 kN/m'
1(max)
en dus:
K,  —
1
w

• 20 (kN/m')

4Az
2

w

2(max)

K_,
. « a(20 + Ha
2(max)

■ 10)K tan <j>

= 0,5 a(20 + 5a)
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Gerekend wordt dan ook met het verband:
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en d u s :
^Az
K0 = ■===■ • 0 , 5 a ( 2 0 + 5a)
2
w

3

w

(kN/m')

(5)

3(max)

K,,
, = (1 - a) { 20 + 10a + 4 ( 1 - a) 10} K
3(max)

t a n <>
j

K-,
. ' - 0 , 5 ( 1 - a ) (25 + 5a)
3(max)
en d u s

wordt:
h ■z
K, = - —
3
w

verder i s :

Az : z.

• 0 , 5 ( 1 - a ) (25 + 5 a )

= a :('l

z. =
b

(kN/m')

a- .)

1 -a .
Az
a

zodat
K

Uit

(1),

A5_.20
w

(3),

+ 2 f

^ L .
w

(4),

, iË£ . LZ±

(5) en (6)

0 > 5 a ( 2 0 + 5 a ) = 2

• o , 5 ( l - a) (25 + 5a)

^ . i z ± .
w a

0

, 5

( 1

_

a ) ( 2

5

+

5 a ) 4 - ^ - ^ - ■ 537
a 0 , 1 0

vereenvoudiging:

( l - a ) ( 2 5 + 5 a ) + - ~ - • 537

ofwel:
20 + 10a + 2 , 5 a 2

= 0,5

• cl

• (1-a)

2

(25+5a)

+ - ~

. 107

3-

20a + 1 0 a 2 + 2 , 5 a 3 = 1 2 , 5 - 2 2 , 5 a + 7 , 5 a 2 + 2 , 5 a 3 - 107a + 107
ofwel:

(6)

volgt:

S t e l w = 0 , 0 2 m dan w o r d t d i t n a
20 + 0 , 5 a ( 2 0 + 5a) = 0 , 5 —

(kN/m')

2,5 a2 + 149.5 a - 119,5 = 0

a 

De goede oplossing hieruit is:
a « 0,8 m

ofwel:

Az : z^= 0,8 : 0,2
D

z^  0,25 Az
b
en volgens figuur 2
 z , = Az + z
3 nb
b

J'

i z
 1,25 Az
3 no
ofwel:
A2
uz

Büz

= —i— ■z
Ï 0,27 z , ,
3,75
nb
nb

= 0,15 m wordt, dus:
nb
Az = 0,04 ra en

z

= 0,01 m

Dit betekent dat we rechts van punt A in figuur 3 zitten en boven
staande afleiding zou moeten worden herhaald met de maximale waar
de van K . Het gevolg zal zijn

dat zfa nog iets lagere waarden zal

aannemen dan de hiervoor berekende 10 mm.
Uit een en ander volgt dat voor een ingegraven buis op les zand het
Marstoneffect niet van praktische betekenis is.
Voor een buis op slappe klei wordt de situatie iets ongunstiger,
zoals door de volgende, eenvoudige berekening wordt aangetoond.
2
Uitgaande van een ongedraineerde schuifsterkte s = 10 JeH/m voor
2
de grond onder de buis en van s = 5 kN/m voor de geroerae aan
vullingsgrond wordt gevonden:
K
a = — = 5,14 • 10 = 51,4 kN/m2
A
Deze waarde is onafhankelijk van de oplegbreedte.

•I

Het effect van de bovenbelasting naast de buis valt grotendeels
weg tegen het grondgewicht op de buis- Het is daarom niet in de
berekening meegenomen.
Bij een indringing w* = 0,1 m wordt dus:
K 4 = 0,6 • 51,4 = 31 kN/m'
ofwel:

u

K

Voor K

=

4

t/m K

FTTÖ-

31

(kN/m,)

(7

>

wordt gevonden:
1
K

w

1(max)

l(max) = 2 • 2 • s u = 2 • 2 • 5 = 20 kN/m'

en dus:
Az
K, = — • 20

(kN/m')

(8)

Op dezelfde wijze wordt gevonden:
K2 - — dus:
K

2

=

Az
~ '

„_
* 2'5

a

O)

h z

En:
K

3 - ~

dus:

a • 5

*

(1 a)

"

*

5

K 3 = -^ • (1-a) • 2,5

(10)

Wordt uitgegaan van de redelijke aanname dat w = 0,02 i is dan
wordt respektievelijk:
K, = Az • 1000

(kN/m')

K 2 = Az • 125 • a

(kN/m')

K 3 = 2 b - 125(l-a)

(kN/m')

Uit (1) volgt dan:
Az • 1000+ 2Az • 125 • a = 2z^ • 125(l-a) + z^ • 310
b
b
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Omdat:

z, = — — Az
b
a

wordt na herleiding gevonden uit vergelijking (1)
a = 0,3 m
en wordt:
Az : z. « 0,3 : 0,7
b

z

= 2,33 Az
b

ook is:

•i

/3 z . = Az + z,_
nb
b

ofwel:

1

/3

z . = 3,33 Az
nb

Az » 0,1 z .
nb
Als z

= 0,15 m is, wordt dus:
Az = 0,015 m

en:

z b = 2,33 • 0,015 = 0,035 m

(2 35 mm)

Dit is dus nog betrekkelijk weinig.
Wordt uitgegaan van een hogere waarde van z
dan wordt iSz al snel
nb
groter dan 0,02 m. Dit betekent dat K
De invloed van K 2 en K^

is

de max. waarde heeft bereikt.

relatief klein. Dit betekent dat de buis-

zakking niet veel groter zal worden dan de waarde die wordt berekend voor Az = 0,02 m.
Dus wordt:

Z

b(max) = 2 ' 3 3 ' °' 02 = °' 047 m ( = 5 0 m m )
In werkelijkheid zal z voor de geschetste omstandigheden nog klei-

ner zijn omdat de tegenwerkende kracht K

in dit gebied van de buis

zakking sneller toeneemt dan uit formule (7) volgt.
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Conclusies
Uit de voorgaande beschouwing, die slechts een oriënterend karakter heeft, blijkt dat de extra zakking die het gevolg is
van de inklinking van de grondaanvulling van een in een sleuf
gelegde buisleiding, wel van betekenis kan zijn.
Zo wordt voor een buis in losgepakt zand een extra zakking
verwacht van ca 10 mm.
Voor slappe klei met een ongedraineerde schuifsterkte
2
s u = 10 kN/m wordt een extra zakking verwacht van ca 50 mm.
Vanzelfsprekend zijn er wel omstandigheden denkbaar, bijvoorbeeld bij een zeer sterk geroerde sleufbodem in veen of klei,
waarbij de tegenwerkende kracht van de sleufbodem (K ) zeer
laag is. Dit betekent dat de buis vrijwel volledig met de..klink
meezakt. In een dergelijk geval zal echter de echte uitvoeringszakking ook beduidend groter zijn dan de normaal daarvoor in
de buisberekening ingevoerde waarden.

APPENDIX IV

C O N C E P T

Korte beschrijving van erikele aan te bevelen wijzen van uit

I

•■

voering van grondwerken ten behoeve van rivier en dijkskruisingen

•I

augustus 1981
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1. Inleiding
Sedert 1971 worden er bij het Instituut TNO voor Bouwmaterialen
en Bouwconstructies onderzoekingen verricht naar het gedrag van
ingegraven stalen transportleidingen in dijkskruisingen met het
doel tot het opstellen van een berekeningsmethode te geraken,
waarmee een betere beoordeling van de sterkte en de veiligheid
van kruisingen van leidingen met dijken mogelijk zou worden.
Dit onderzoek wordt begeleid door een begeleidingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de VELIN, VEWIN, TAW, Gemeente
Rotterdam en TNO-IBBC. De begeleidingscommissie staat onder leiding van prof.ir. A.A. van Douwen, hoogleraar aan de Technische
Hogeschool te Delft.
Doordat de ingegraven leiding in evenwicht moet zijn met de haar
omringende grond moet er een wisselwerking bestaan tussen de belastingen op de leiding en de reactie van de grond, waarin de
leiding is gebed. De grondbelastingen en de grondreacties op de
leiding moeten, omdat het werkelijke gedrag van de grond rondom
de leiding niet precies kan worden beschreven, geschematiseerd in
de leidingberekening worden ingevoerd. Dit betekent dat de waarden
voor zowel de grootte als het patroon van de grondparameters langs
de buisomtrek aan de veilige kant in de berekening moeten worden
ingevoerd.
In discussies tussen vertegenwoordigers van het Laboratorium
voor Grondmechanica te Delft en een uit de begeleidingscommissie
gevormde subgroep "Grondmechanica" is getracht om uitgaande van
de huidige stand van wetenschap en techniek te komen tot een zo
goed mogelijke schematisering van de belastingaanname en de in
rekening te brengen onzekerheden in de grondmechanische grootheden .
Tijdens deze discussies bleek het noodzakelijk de uitvoeringswij zen van de grondwerken voor leidingkruisingen met rivieren,
boezems en dijken nader toe te lichten.
In deze notitie is dit in kort bestek gedaan.

2. Rivier-, kanaal-, boezem- en andere watergangkruisingen
In vrijwel elk tracé, dat in westelijk Nederland wordt uitgezocht
voor het leggen van een transportleiding voor gas, olie of water
komt tenminste wel één kruising met een watergang, boezem, kanaal
of rivier voor. Een uitzondering op dat gegeven zou wellicht gevormd kunnen worden door een leidingtracé, dat wordt gesitueerd
in een leidingstraat.
De uitvoering van deze kruisingen moet geschieden zonder dat de
scheepvaart en/of de waterhuishouding in dit gebied noemenswaardig wordt gestremd of gestoord.
Met uitzondering van het toepassen van de nieuwste uitvoeringswij ze voor het kruisen van kanalen, boezems en andere watergangen
- te weten die waarbij de leiding door middel van een speciale
persmethode in de grond onder deze wateren wordt aangebracht
(zogenaamd spoelboren) - wordt voor de kruising in het algemeen
gebruik gemaakt van zogenaamde zinkers. Een zinker is een, speciaal voor de te kruisen rivier of watergang passend gemaakt stuk
leidinggedeelte, dat op de één of andere wijze in de van tevoren gebaggerde sleuf van zoveel mogelijk dezelfde geometrische vorm wordt neer
gelaten. Afhankelijk van de wijze waarop men de zinker op zijn plaats
brengt en van de hulpmiddelen die men hierbij gebruikt, onderscheidt
men:
a. sleepzinkers
b. bokkenzinkers
c. zinkers, opgehangen in lieren
d. jukkenzinkers
Sleepzinkers kunnen worden toegepast indien op een van de oevers,
gerekend in de richting van de kruising, voldoende voorland aanwezig is om de zinker te kunnen samenstellen.
Bokkenzinkers vinden hun toepassing in gevallen, waarin de zinker
op de oever parallel aan de rivieras of elders moet worden samengesteld; in plaats van bokken kan men de zinker - vooral bij kleine
zinkers - ook wel ophangen in lieren, die op drijvende bakken zijn
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gemonteerd.
Jukkenzinkers, samen te stellen op een stellage boven de watergang, kunnen alleen worden toegepast bij niet te brede boezems
of watergangen, waarin geen scheepvaart voorkomt en die niet
mogen worden afgedamd.
In het hierna volgende worden de verschillende zinkers zeer
in het kort beschreven.
a. Sleepzinkers
Deze zinkers worden aan één zijde van de kruising samengesteld op
rolstellen en vervolgens met zware lieren, welke op de tegenovergelegen zijde van de kruising staan opgesteld, over de bodem van
een tevoren gebaggerde sleuf naar de andere zijde van de kruising
getrokken.
Tijdens de trekoperatie moet de kop van de zinker vrij van de
sleufbodem worden gehouden door een kopbak. Deze zinkers moeten
altijd worden vervaardigd van een materiaal, dat in staat is trekkrachten op te nemen; daarom wordt veelal staal toegepast, hoewel
sleepzinkers ook wel van H.P.E. (High Density Poly Ethylene) worden vervaardigd.
Voor de bouw van een sleepzinker heeft men normaliter een groot
"voorland" nodig, waarop de zinker in zijn geheel of in gedeelten
kan worden samengesteld; op plaatsen waar de terreinomstandigheden
daartoe aanleiding geven, worden sleepzinkers ook wel achter dijken of duinen samengesteld en door middel van een speciaal daarvoor gebouwde stelling over deze dijken of duinen getrokken.
Teneinde de benodigde trekkracht te minimaliseren, en anderzijds
ervoon te zorgen dat de zinker tijdens de trekoperatie toch de
bodem van de sleuf blijft volgen, wordt voor elke sleepzinker een
optimaal "zink"-gewicht per m' bepaald.
Dit "zink"-gewicht wordt verkregen door de zinker te bekleden met
beton van een bepaalde samenstelling, dat wordt gewapend met gaas.
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De samenstelling van het beton wordt, in samenhang met de dikte
ervan, zodanig gekozen, dat het beton bij het trekken van de zinker
zodanig kan meebuigen dat de integriteit van het beton gehandhaafd blijft.
De hoogteligging van de rolstellen ten opzichte van elkaar,
alsmede de toe te passen hellingen in de taluds van het gronden baggerwerk wordt c.q. worden in feite bepaald door de toe te
passen elastische straal van de zinker. De elastische straal is
hoofdzakelijk afhankelijk van de diameter en van de materiaalsoort van de zinker.
Vanaf het begin van de sleepoperatie wordt de scheepvaart gestremd totdat de kopbak de helft van de rivier is gepasseerd,
waarna deze helft weer kan worden opengesteld voor de scheepvaart. Sleepzinkers worden - zoals reeds is opgemerkt - toegepast bij voldoende voorland met bij voorkeur zo weinig mogelijk
reliëf.
Wanneer deze omstandigheden aanwezig zijn, verdient het aanbeveling sleepzinkers te maken, daar deze zowel technische als
financiële voordelen bieden. Bovendien komt dit de inbedding van
de buisleiding ten goede.
b. Bokkenzinkers
Bokkenzinkers worden ter plaatse van de kruising of elders aan
vaarwater samengesteld, vervolgens door een aantal drijvende
bokken opgetild en hangende in de bokken boven water vervoerd naar
de plaats van bestemming. Nadat de zinker met behulp van sleepboten
en/of andere middelen in het tracé is gemanoeuvreerd, kan de zinkoperatie plaatsvinden. Deze bestaat hoofdzakelijk uit het vullen
van de zinker met water em het bij het toenemende gewicht van de
zinker door de watervulling, trapsgewijze en door alle bokken gelijktijdig over dezelfde afstand laten vieren van de zinker, totdat deze
zijn bedding in de tevoren gebaggerde sleuf heeft gevonden. Het meest
geëigende materiaal voor bokkenzinkers is staal. Betonnen buizen met

stalen kern zijn minder geschikt voor grote zinkers omdat teveel
ophangpunten nodig zijn om scheurvorming in het beton te voorkomen en tevens om de grootte van de buigende momenten in de
lengte van de zinker bij een mogelijk niet helemaal gelijkmatig
verlopende zinkoperatie binnen de aanvaardbare grenzen te houden.
H.P.E. kan wel worden gebruikt in combinatie met verstijvingsconstructies. Deze verstijvingsconstructies doen dan tevens dienst
als ballastmateriaal.
Tijdens de invaarmanoeuvre en de zinkoperatie is de scheepvaart
in de rivier gestremd totdat de bokken zijn vertrokken.
Deze zinkmethode wordt veelal toegepast in rivieren en kanalen.
c. Zinkers, opgehangen in lieren
Deze zinkers kunnen in een droog "bouwdok" of op een helling
worden gebouwd. Nadat de beide uiteinden van de zinker zijn afgesloten, wordt de zinker te water gelaten en in drijvende toestand naar de zinkplaats gesleept. Hier wordt de zinker opgehangen
in lieren, die zijn opgesteld op de langs de gebaggerde sleuf geheide damwand of op drijvende bakken.
Om het gewicht van de zinker te verminderen, is het gunstig in
de zinker gelijkmatig verdeeld blokken van schuimplastic of soortgelijk materiaal te stapelen. Hierdoor wordt het gewicht per stel
lieren en de afstand tussen de lieren gunstig beïnvloed. De zinkers
worden voor het zinken geheel gevuld met water of verzwaard met
ballastblokken en daarna in de vooraf gebaggerde sleuf neergelaten.
Het verdient aanbeveling de zinker te berekenen op het buigend
moment, dat in de lengte-as ontstaat als tijdens de zinkoperatie
een stel lieren onklaar raakt.
Voor deze zinkerconstructies komen zowel stalen buizen, HPE- en
pvc-buizen als betonnen buizen met stalen kern in aanmerking.
De methode wordt toegepast bij smalle kanalen, waar een drijvende
bok niet kan komen en bij boezems en watergangen.
De scheepvaart is tijdens de uitvoering gedurende geruime tijd
gestremd.

d. Jukkenzinkers
Dit type zinkers wordt samengesteld op een stellage boven de
kruising die door een naast de zinkersleuf geheide damwandconstructie wordt ondersteund. Op deze damwanden rusten portaalconstructies, waarop de zinkerlieren zijn geplaatst. Tijdens de zinkoperatie wordt eerst de zinker een weinig opgeheven om de stellage te verwijderen. Overigens geldt voor deze
zinkers dezelfde zinkprocedure als vermeld onder "Zinkers opgehangen in lieren".
Deze methode wordt toegepast bij watergangen, waarin geen
scheepvaart mogelijk is.
Voor de hiervoor vermelde zinkerconstructies gelden voor vergelijkbare werkzaamheden dezelfde eisen. De meest belangrijke
zullen in het volgende hoofdstuk worden besproken.
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3. Het ontgraven van de zinkersleuf
Voor een op staal gefundeerde zinker dient aan de bedding, waarop hij moet worden neergelaten, de grootste zorg te worden besteed. Vandaar dat aan het grond- en baggerwerk voor de vorming
van de bedding hoge eisen moeten worden gesteld. De hoogteligging van de zinker - en daarmee vanzelfsprekend ook de diepte
van de bedding - wordt bepaald door de rivierbeheerder.
Het verdient aanbeveling de taludhellingen van de bedding door
enkele met de rivier vertrouwde deskundigen te laten vaststellen. Bij de keuze van de taludhellingen zijn tevens de factoren,
zoals de stroomsnelheid, stroomrichting en het al dan niet aanwezig zijn van getijdestromen in de te kruisen rivier van belang.
Het ontgraven van de hellingen van de kopgaten eist de meeste
zorg, omdat de opgaande einden van de zinker, bezien vanuit berekeningstechnisch oogpunt de meest gevoelige elementen zijn.
Als de terreinomstandigheden dit toelaten, moet de helling van
het kopgat bij voorkeur flauwer zijn dan het natuurlijke talud
van de grond. Alle ontgravingen moeten zodanig worden uitgevoerd
dat er geen gevaar kan ontstaan voor afschuivingen.
Voor het grondwerk van leidingkruisingen in grote rivieren kunnen profiel-, cutterzuigers en baggermolens worden gebruikt.
Bij kanalen en watergangen verdient het aanbeveling te werken
met kleine baggermolens.
De voorkeur wordt echter gegeven aan knijperschepen of draglines,
die op bakken of op damwandconstructies zijn geplaatst.
Zoals reeds is opgemerkt, kan voor het grondwerk van de kruising
van brede rivieren gebruik worden gemaakt van profielzuigers of
cutterzuigers. Dit materieel heeft een hoge produktiecapaciteit.
Het ontgravingsproces is echter betrekkelijk slecht te controleren als gevolg van het ontstaan van instabiele bressen. Dit heeft
een ongunstige invloed op de nauwkeurigheid van de ligging van
de sleufbodem en op de kwaliteit van de bedding.

In verband hiermee verdient het aanbeveling de laatste IJ m
van de ontgraving, vanwege de inherent aan dit materieel klevende bezwaren en met name door de reële kans van plaatselijk
tot een te grote diepte zuigen, niet door deze zuigers maar
door middel van een baggermolen te laten ontgraven.
Eventueel kan ook toepassing van een cutterzuiger worden overwogen voor het verwijderen van de laatste Ij m.
Voor het ontgraven van de koptaluds is het gebruik van profielzuigers uitgesloten. Het verdient aanbeveling deze ontgravingen
te doen met behulp van een kraanschip of een baggermolen met een
kleine emmerinhoud. Eventueel kan gecontroleerd cutteren ook
worden toegelaten.
Bij het ontgraven moet de op tekening aangegeven diepte, behoudens een geringe overdiepte voor de berging van het fijnkorrelig
bezinkingsmateriaal dat met de rivier wordt meegevoerd, nauwkeurig worden gevolgd.
Bij een zorgvuldige controle en uitvoering is het mogelijk een
nauwkeurigheid in de hoogte van + of - 0,1 m te bereiken.
Tijdens het ontgraven van de zinkersleuf dient veel zorg te worden besteed aan het peilen van de bodem van de sleuf. Deze peilingen worden frekwent uitgevoerd. De resultaten worden zorgvuldig
op de desbetreffende profieltekeningen ingetekend, zodat er voortdurend een goed beeld aanwezig is van zowel de voortgang als de
vorm van de ontgravingen. De peilingen worden veelal uitgevoerd
met een peilvlet voorzien van een zelfregistrerend echolood met
een nauwkeurigheid van 0,05 m. De peilingen worden zowel in
langs- als in dwarsrichting van de sleuf uitgevoerd.
Als het grondwerk gereed is, wordt de definitieve peiling uitgevoerd. Aan de hand hiervan wordt door de directie en/of beherende instantie toestemming tot het zinken gegeven. Ook na deze
definitieve peiling wordt het werk nog nagepeild tot het moment
van het zinken.
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Al het gebaggerde, niet voor aanvulling geschikte materiaal,
moet worden gestort op een door de rivierbeherende instantie
aangegeven plaats. Deze instantie bepaalt ook de plaats waar
het gebaggerde en wel voor aanvulling geschikte materiaal tijdelijk kan worden opgeslagen.
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4. Het aanvullen van de zinkersleuf
Het aanvullen van zinkersleuven vereist veel zorg, omdat enerzijds de ligging en anderzijds het gedrag van de zinker erdoor
kunnen worden beïnvloed. Een en ander geldt voornamelijk het gedeelte van de aanvulling direct boven en naast de buisleiding.
Het verdient aanbeveling de sleuf in zijn geheel gelijkmatig
aan te vullen, waarbij erop dient te worden gelet dat eerst de
gehele zinker goed is bedekt, voordat men verder gaat met het
aanvullen van het resterende sleufgedeelte.
Voor de eerste aanvulling wordt aanbevolen knijpers toe
te passen, die precies boven de zinker liggen of onderlossers,
die langzaam en voorzichtig hun lading nauwkeurig boven de
zinker lossen.
Is door peilingen geconstateerd, dat de zinker geheel met aanvulspecie is omgeven, dan kan het grotere materieel voor het
aanvullen worden ingezet. Hiervoor komen cutterzuigers in aanmerking, die de sleuf via drijvende leidingen verder volspuiten.
Zowel het 'aanvullen van de kopeinden van de zinker, die op het
moment van het aanvullen in de boven de kopgaten aangebrachte
zinkerlieren hangen als het aanvullen van zinkers die in op bakken opgestelde lieren hangen, vereist een andere methode.
Het aanvullen van de vloerbuizen van in lieren hangende zinkers
moet met de uiterste zorgvuldigheid gebeuren.
Het is wenselijk kleine hoeveelheden aanvulspecie, die voldoet
aan bepaalde grondmechanische specificaties, met een geringe
valhoogte naast en boven de buis te deponeren. Hierna vult men
de sleuf naast de zinker aan op een zodanige wijze dat de vereiste pakking van het materiaal wordt verkregen.
Het aanvullen van koptaluds begint vanaf de teen van het talud.
Ook hierbij is grote zorgvuldigheid vereist. Er moet een methode
worden toegepast die optimale zekerheid geeft van een goede en
volledige ondersteuning van de opgaande zinkereinden.

Zoals reeds vermeld wordt voor het aanvullen de grond uit de ontgraven
sleuf gebruikt dan dient deze te voldoen aan de vastgestelde grondmechanische specificaties. Het gaat hierbij vooral om die eigenschappen die
een goede ondersteuning waarborgen, waarbij vooral de korrelverdeling van belang is.
Een grof en goed gegradeerd materiaal zal bij het storten onder
water over het algemeen een betere vastheid opleveren dan een fijn
en uniform zand.
Voldoet de grond uit de sleuf niet aan deze specificaties dan
dient geschikte grond van elders te worden aangevoerd.
Het kan noodzakelijk zijn onder de opgaande zinkereinden een
grondverbetering toe te passen. Indien mogelijk wordt de weinig
draagkrachtige grond tot op het zand verwijderd en vervangen
door grond met betere grondmechanische eigenschappen.
Zowel het verwijderen van de weinig draagkrachtige grond als
het aanbrengen van vervangende grond dient met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te geschieden.
De grondverbetering kan, bijvoorbeeld met behulp van een grijper,
onder profiel worden aangebracht. Het is ook mogelijk de grond
eerst ruwweg door middel van spuiten aan te brengen en daarna
met een grijper te profileren.
Voor de aanvulspecie van het kopgat kunnen in principe dezelfde
methodieken worden gevolgd.
Boven de waterlijn is het mogelijk de aanvulling mechanisch te
verdichten. Het gedeelte van de aanvulling onder en vlak naast
de buis kan dan met handstampers worden verdicht; het resterende
deel van de aanvulling met mechanische trilapparaten of met kleine bulldozers.
De eis voor de te gebruiken dichtheid kan o.a. worden bepaald
met behulp van de zogenaamde Proctor-proef op de aanvullingsgrond.
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Bij het aanvullen van de zinkersleuven is het noodzakelijk de
aanvulling frekwent te peilen, zodat een betrouwbaar beeld wordt
verkregen van de voortgang van het werk.
Wanneer de koptaluds en de vloerbuis van een in de lieren hangende zinker geheel zijn aangevuld en gecontroleerd is of de
aanvulling voldoet aan de gestelde eisen met betrekking tot de
dichtheid, worden de lieren langzaam gevierd.
De verbinding van op opgaande einden van het zinkergedeelte van
de buisleiding met het landgedeelte van de leiding, de zogenaamde
"tie-in" vereist bijzondere aandacht in verband met het vermijden
van extra spanningen in de buis.
Dit betekent dat er bij de uitvoering naar moet worden gestreefd
dat de opgaande einden van de zinker zo goed mogelijk terecht komen op de in het ontwerp voorziene plaats.
Geringe afwijkingen van de geprojekteerde positie zijn echter
vrijwel niet te vermijden. In verband daarmee verdient het aanbeveling de ligging van de landleiding zoveel mogelijk aan te
passen aan de werkelijke ligging van de zinkereinden.
Bij gelijktijdige uitvoering van het land- en zinkergedeelte
van de leidingkruising is een dergelijke aanpassing niet mogelijk. Is dit het geval dan dient de verbinding door middel van
passtukken tot stand te worden gebracht. In bepaalde gevallen
is het ook mogelijk de plaats en de vormgeving van de "tie-in"
zodanig te ontwerpen dat de compensatie van uitvoeringszakkingsverschillen door het naar elkaar toe trekken van de einden van landgedeelte en zinkergedeelte slechts geringe extra spanningen in
de buisleiding worden opgewekt. Wellicht is het mogelijk
dit op een zodanige wijze te doen dat door eventueel nog daarna optredende zakkingen van de zinker de extra spanningen weer afnemen.
Bij de kruising van een buisleiding met boezems zullen de ondergrondcondities vaak zodanig slecht zijn dat het toepassen van een
grondverbetering niet mogelijk is of niet voldoende soulaas biedt.
In dergelijke gevallen kan het nodig zijn de leiding geheel of
gedeeltelijk op palen te funderen.of door middel van de doorpersingsmethode onder de watergang door te voeren.
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5. Grondwerken in dijken ten behoeve van een leidingkruising
Wanneer leidingen de in hun tracé voorkomende dijken op een veilig niveau moeten kruisen, zullen in het algemeen óf de betreffende dijkslichamen drastisch zowel in de breedte als in de hoogte
moeten worden verzwaard, óf moeten worden vervangen door een
nieuw dijkgedeelte.
Onderscheid kan worden gemaakt tussen
a. rivierdijken
b. kanaaldijken
c. boezemkaden
d. kaden van watergangen
Deze dijken hebben een waterkerende functie, zodat bij doorbraak
overstromingsgevaar bestaat voor het achterliggende gebied. Het
is daarom noodzakelijk dat zowel aan de leidingconstructie in en
in de direkte omgeving van de dijk als aan de uitvoering ervan
grote zorg wordt besteed.
In deze verhandeling worden alleen in het kort de methoden voor
het ontgraven en aanvullen van een dijkskruising besproken.
Bij boezemkruisingen met kaden wordt op basis van een grondmechanisch advies een vervangende waterkering van stalen danwand
gemaakt tot de kruinhoogte van de kade. Het antwoord op de vragen betreffende de lengte en het profiel van de damplanken alsmede van de lengte waarover het damwand ter weerszijden van de
leiding moet worden doorgezet, wordt verkregen uit de resultaten
van de grondmechanische onderzoeken en uit de voor de kruising
uitgevoerde berekening. Deze damwanden worden gekoppeld door
stalen profielen om een stijf geheel te verkrijgen. Vaak is het
noodzakelijk vanwege de stabiliteit van de kaden om zowel in de
lengte- als in de dwarsrichting van de kaden enkele damwandschermen te heien, zodat een compartimentering ontstaat.
De dijkbeheerder kan eisen dat dergelijke damwandconstructies
blijven staan omdat tijdens het heien van de stalen damwanden de
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vezelstructuur van het veen, die in hoge mate de samenhang van
het veenpakket bepaalt, wordt doorsneden. Bovendien komt er bij
het trekken grond mee en ontstaan er ongewenste gaten die de
waterkerende functie ongunstig beïnvloeden.
Zoals reeds eerder werd opgemerkt, kan het noodzakelijk zijn
de leiding bij de kruising met boezemkaden te onderheien. Dit
geldt voor zowel lage drukleidingen als hoge druk vloeistof-, en
gasleidingen, met uitzondering van kruisingen die worden uitgevoerd met de zogenaamde spoeling-schildmethode Helvoirt. In het
laatste geval wordt de leiding onder de boezem en de kaden doorgevoerd zonder aanmerkelijke verstoring van de grond rondom de
buis. Onderheiing kan dan nog wel noodzakelijk zijn ter plaatse
van de vertrek- en ontvangkuip.
Bij een onderheide boezemkruising moeten de damwandschermen ook
steun vinden in de zandlaag om te voorkomen dat als gevolg van
zakkingen de hulpconstructie op de star opgelegde buisleiding
gaat dragen.
Bij gebruik van stalen damwanden in dijken en kaden moeten in
combinatie hiermee kwelschermen worden toegepast, waarbij de afdichting met de leiding wordt verkregen door middel van een kleikist of een flexibele rubberen constructie.
De hoogte van de onderkant van de doorvoeropening is gelijk aan
de hoogte van de onderkant van de leiding, verminderd met de te
verwachten zetting van de leiding en een extra reserve van 0,1 m,
met een minimum van 0,5 m in het geval van niet onderheide leidingen.
Het verdient aanbeveling de kwelschermen tenminste 0,50 m buiten
de leiding te laten steken.
Voor het maken van een dijkskruising is het meestal niet noodzakelijk een bemaling toe te passen. Voor het leggen van het leidinggedeelte in de invloedszone aan de binnenzijde van de kade of de
dijk kan het noodzakelijk zijn een open bemaling of een bronbemaling toe te passen,
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Met het oog op extra zettingen is het van belang dat een eventuele bronbemaling zo kort mogelijk functioneert en dat het
pompdebiet tot een minimum wordt beperkt. Het toepassen van een
bronbemaling dient in overleg met de grondmechanisch adviseur te
geschieden en behoeft de toestemming van de dijkbeheerder.
Soms treedt bij het ontgraven voor dijkskruisingen zwelling van
het dijkslichaam op. Dit verschijnsel gaat weer teloor bij de
aanvulling van de leidingsleuven. Bij het ontgraven en samenstellen van de leidingen moet met dit verschijnsel echter wel rekening worden gehouden.
Naar de aard van het materiaal van de waterkering wordt de volgende indeling toegepast:
a. waterkeringen geheel bestaande uit klei
b. waterkeringen met een kern van zand, afgedekt met een kleibekleding
c. kaden langs boezems en watergangen, die in het westelijk deel
van Nederland hoofdzakelijk uit veen bestaan
Hierna worden voor deze gevallen enkele specifieke aspekten met
betrekking tot de uitvoering van de leidingkruising nader besproken.
a en b. Grondwerken in waterkeringen, die geheel uit klei zijn
opgebouwd en in dijken met zandkern en kleibekleding
Voorafgaande aan alle ontgravingen moet de waterkering van alle
eventueel aanwezige oeverbeschermingen, teenschotten en zinkstukken worden ontdaan. De dijktaluds moeten worden gemaaid en vervolgens van zoden worden ontdaan en/of worden gefraisd.
Er mogen in de dijk geen andere ontgravingen plaatsvinden dan die welke
strikt noodzakelijk zijn voor het leggen van de leidingen, voor
het graven van inkassingen ten behoeve van het aanbrengen van
verstijvingsringen en voor het ontgraven van de eventueel aanwezige ondersteuningsconstructies en kwelschermen; één en ander
overeenkomstig bestek en tekeningen en de vergunning van de behe-
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rende instantie.
De ontgraven grond moet worden opgeslagen op een daarvoor geschikte plaats.
Vooraf dient men er zorg voor te dragen dat de aanwezige teelaarde gescheiden van de overige klei- en zandgrond wordt ontgraven en opgeslagen. Deze ontgravingen mogen machinaal worden
uitgevoerd, maar de wijze van ontgraven en de te gebruiken machines en graafbakconstructie behoeft de goedkeuring van de
directie.
De uitvoering van alle grondwerken moet door vakbekwaam personeel geschieden.
Alle inkassingen voor verstijvingsringen, ondersteuningsconstructies, kwelschermen, putlassen en/of stoppingen moeten met
de hand worden gegraven, waarbij de afmetingen ervan zo klein
mogelijk moeten worden gehouden. Deze werken dienen zodanig te
worden uitgevoerd dat de uitvoeringszettingen tot een minimum
beperkt blijven. De leiding dient zoveel mogelijk op de ongeroerde grond, te worden aangelegd.
Eventueel te diep ontgraven gedeelten moeten worden aangevuld
met dezelfde grondsoort als de ontgraven grond en deze aangevulde grond moet zoveel mogelijk tot dezelfde dichtheid worden gebracht als de niet gestoorde grondslag. Alle ontgravingen voor
het leggen van de leidingen, putlassen, ondersteuningsconstructies, verstijvingsringen en stoppingen moeten zo klein en zo steil
mogelijk geschieden, waarbij eventueel stempelingen kunnen worden aangebracht om instrotingen en afschuivingen te voorkomen.
Het samenstellen van de diverse constructie-onderdelen voor de
leidingkruising moet zoveel mogelijk (tot en met het lassen,
coaten, afvonken en afwerken) boven de daartoe gegraven sleuf
plaatsvinden, opdat de werkzaamheden in de sleuf, met name het
aantal te maken zogenaamde putlassen, tot een minimum beperkt
blijven.
De aldus gefabriceerde onderdelen van de leidingkruising worden
in het werk op ingegraven stoppingen gesteld, waarna de putlassen
\
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worden gemaakt. De stoppingen worden na het aflassen en afvinken meestal verwijderd, met name daar waar een kans bestaat
dat de coating ter plaatse van een stopping kan worden ingedrukt of beschadigd. Het laten zitten van de onderstoppingen
wordt in het algemeen sterk ontraden.
In de daarvoor in aanmerking komende gevallen kan het wel eens
zinvol zijn (bijvoorbeeld in leidingstraten) de leiding met voorbuiging aan te leggen waardoor de spanningen door de zetting
worden gereduceerd. Deze voorbuiging kan bijvoorbeeld worden
verkregen door op het uiteindelijk gewenste sleufbodemprofiel
bijvoorbeeld 50% van verwachte zettingen te projecteren en de
sleufbodem aldus te graven.
Direct na de controle van de putlassen, de inspectie van de
coating en het beproeven van de waterdichtheid kan worden begonnen met de aanvulling.
Alle ontgravingen voor de tijdelijke ondersteuningsconstructies,
de verstijvingsringen, putlassen en stoppingen moeten met de
hand worden aangevuld en zeer goed worden verdicht met stampers.
De initiële grootte van de beddingshoek, de horizontale steunhoek en de horizontale steundruk wordt in hoge mate bepaald door
de wijze waarop de sleuf wordt aangevuld.
Bij kleidijken verdient de volgende methode van aanvullen van de
sleuf de voorkeur:
De ruimte direct naast en schuin onder de leiding wordt aangevuld
met kleine hoeveelheden fijn gescherfde klei, die met handstampers
goed worden verdicht.
Hierna wordt de aanvulling, bestaande uit bruikbare uit de sleuf
ontgraven grond, tot 0,5 m boven de leiding gelijkmatig in lagen
van 0,3 m aangebracht, verdicht met mechanische trillers of stampers tot de vereiste kwaliteit is bereikt.
De resterende aanvulling wordt eveneens gelijkmatig aangebracht
in lagen van 0,4 m en verdicht met een lichte bulldozer; daarna
wordt de aanvulling - rekening houdende met de te verwachten zet-
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tingen en met een praktische maat voor de tonrondte - onder
profiel afgewerkt, zoals is aangegeven op de betreffende besteltekeningen of voorgeschreven in de vergunning.
De grootte van de beddingshoek is van grote invloed op de berekende spanningen in de buisleiding. Door een zorgvuldig gekozen
en goed uitgevoerde aanvulmethode kan de beddingshoek in gunstige
zin worden beïnvloed. Een zekere verruiming van de huidige voorschriften met betrekking tot de in rekening te brengen beddingshoek in samenhang met de uitvoeringsmethode en controle van de
aanvulling zou daarom aanbeveling verdienen.
Steeds dient er naar te worden gestreefd de tijdsduur tussen ontgraven en aanvullen zo kort mogelijk te houden.
Na het aanvullen van de sleuf moet de teelaarde, die tijdens het
ontgraven van de sleuf gescheiden van de overige grond is opgeslagen, weer worden aangebracht.
De teelaarde heeft veelal een laagdikte van 0,1 m en dient, alvorens met een voorgeschreven graszaadmengsel te worden ingezaaid,
goed te worden geharkt.
Ter controle van de zettingsverschillen tussen de grond en de
leiding moeten zet- en zakbakens worden geplaatst. De plaats en
het aantal van deze bakens worden bepaald door de directie in
overleg met de grondmechanisch adviseur en de beherende instantie.
Van groot belang hierbij is een goede vastlegging van het referentie
niveau zodat een betrouwbaar beeld kan worden verkregen van de
ligging van de buisleiding ten opzichte van het ontwerp.
Hierna worden oeverbeschermingen, teenschotten en zinkstukken
weer aangebracht conform de bestektekening of de aanwijzingen
van de beherende instantie.
Van elders aan te voeren aanvulmaterialen moeten voldoen aan de
eisen, die door de grondmechanisch adviseur zijn gesteld. Ze moeten in dit opzicht door de beherende instantie worden gekeurd.
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c. Kaden, opgebouwd uit slappe klei en veen
Zoals reeds eerder is opgemerkt, zullen de leidingen in dit type
kaden binnen de zogenaamde veiligheidszone moeten worden onderheid.
Het uitvoeren van deze kruisingen is vaak erg moeilijk door
het gebrek aan werkruimte.
Bovendien worden de kaden, die meestal maar juist stabiel zijn,
als gevolg van de werkzaamheden zoals het gewicht van het aangevoerde materiaal, het uitvoeringsmaterieel en de werkzaamheden,
zwaar belast en daardoor blootgesteld aan grote vervormingen.
Eerst wordt het heiwerk van de stalen damwanden in de lengterichting en de dwarsrichting van de kade uitgevoerd. Hierbij
moet gebruik worden gemaakt van stalen hoeknaalden om te allen
tijde een betrouwbaar waterkerend scherm te verkrijgen.
Reeds eerder werd opgemerkt dat in het geval van een onderheide
leiding ook de damwandschermen steun dienen te vinden in de onderliggende zandlaag, waarin ook de palen zijn geheid. Dit kan worden
bereikt door de damwanden over de volle lengte van het scherm tot
in die zandlaag te heien of door per damwandscherm een aantal op
regelmatige afstand geplaatste damplanken tot in die zandlaag te
heien.
Door middel van stalen balken worden de tussenliggende kortere
planken met de lange tot een stijf geheel gemaakt.
Een en ander is noodzakelijk om te voorkomen dat de damwandschermen op de star opgelegde buis gaan dragen.
Zowel in langs- als in dwarsrichting van de kade moeten twee damwandschermen worden aangebracht. Deze moeten zodanig worden ontworpen dat in het geval van bezwijken van één damwandscherm tijdens
de ontgraving het andere scherm de volledige zekerheid met betrekking tit de waterkerende functie waarborgt.
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Het grondwerk wordt meestal uitgevoerd met een dragline met
knijper, die wordt ondersteund door de damwand.
Het grondwerk dient met grote zorgvuldigheid te worden uitgevoerd. Frekwent dienen peilingen te worden verricht ter controle
van de ontgravingsdiepte.
De ontgraven grond, voor zover deze voldoet aan de eisen die
door; de dijkbeheerder aan het aanvulmateriaal worden gesteld,
moet worden opgeslagen op een veilige afstand van de werkzaamheden. De niet geschikte grond moet worden afgevoerd.
Na ontgraving wordt de ondersteuningsconstructie, in casu de
paalfunder ing, gemaakt. Daarop wordt het betreffende buisleidinggedeelte gesteld en gelast.
Vervolgens vindt de aanvulling plaats. Dit dient zo veel mogelijk in de droge te geschieden.
Voor de aanvulling wordt in de eerste plaats gebruik gemaakt
van de goedgekeurde opgeslagen grond uit de ontgraving.
Ter dekking van een eventueel tekort wordt van elders aangevoerde
grond, die eveneens de goedkeuring van de dijkbeheerder behoeft,
gebruikt.
Over het algemeen is het verdichten van de aanvulling in de geschetste omstandigheden bijzonder moeilijk. Het is echter wel van
belang om een aanvulling van goede kwaliteit te verkrijgen met het
oog op de waterkerende functie. Een redelijk goed resultaat kan
worden bereikt door de met grond gevulde dragline-bak of knijper
tijdens het aanvullen op de grond te laten vallen.
Teneinde de waterkerende functie van de kaden ter plaatse van de
leidingkruising te verzekeren, dient een kwelscherm met een rubberen
afdichting of een kleikist te worden aangebracht.
Het verwijderen van de damwandschermen is ongewenst omdat hierdoor
doorgaande lekken kunnen ontstaan die een gevaar opleveren voor de
stabiliteit van de dijk. Vanzelfsprekend houdt dit in dat in het
ontwerp van de kruising de damwandschermen ook als blijvend
functioneel element moeten worden meegenomen.
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Na afloop van de aanvulling moeten de kaden weer worden afgewerkt conform hetgeen hierover in bestek, werktekeningen en
vergunningen is aangegeven.
Alhoewel het hier onderheide leidingkruisingen betreft, verdient het aanbeveling zettings- en zakbaken

te plaatsen voor

de controle van ligging en gedrag van de leiding.
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6. De aansluiting tussen het zinker- en het landaedeelte van de
kruising met grcte rivieren en met dijken
In het voorgaande is het aspekt van de realisering van de aansluiting tussen de opgaande tak van de zinker en het gedeelte
van de buisleiding in de waterkering reeds kort besproken. In het
algemeen is het bij dijken van belang dat de beide elementen geruime
tijd voordat de koppeling tot stand moet worden gebracht worden
gemaakt. Dit maakt het mogelijk om door middel van waterpassingen over een ruime tijdsperiode een betrouwbaar beeld te krijgen
van het verloop van de verplaatsingen van de uiteinden van zinker en landgedeelte met de tijd, zowel in absolute zin als relatief ten opzichte van elkaar.
Op grond van deze gegevens kan dan een ontwerp voor de aansluitconstructie worden gemaakt die de extra spanningen in de buisleiding tot een minimum beperkt.
Bij lage druk leidingen kan een flexibele aansluiting worden
toegepast. Bij stalen hoge druk leidingen moet een passtuk
worden ontworpen en worden aangebracht. In het laatste geval
kan het nodig zijn de konsekwenties van een dergelijk passtuk
voor de spanningen in de buis nader door middel van een analyse
of aanvullende berekeningen na te gaan.
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