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INLEIDING
Ir. J. Kruizinga (Hoofd afdeling Ondergrondse en Grondkerende
Constructies)
Hoe hoger de graad van ontwikkeling van een maatschappij des te groter
is de behoefte aan basisvoorzieningen om deze samenleving in stand te
houden en verder te ontwikkelen. Bedoelde voorzieningen zijn onder
andere transportsystemen en -middelen voor water, gas, elektriciteit,
signalen (telecommunicatie), olie en andere producten. Deze transportsystemen bevinden zich grotendeels ondergronds in de vorm van leidingen
en/of kabels. Dit totaal aan "onderhuids gelegen aderen en slagaderen"
wordt wel de kleine infrastructuur genoemd. Bij de toenemende
intensivering van het bodemgebruik, ook in de derde dimensie (dat wil
zeggen in de diepte), in een steeds complexer wordende samenleving
dient men zich steeds af te vragen of de bestaande kleine
infrastructuur nog steeds voldoet aan de hedendaagse kwaliteits-,
veiligheids- en milieunormen c.q. voldoende wordt beheerd, onderhouden
en beschermd. Bij uitbreiding of vervanging door middel van de
conventionele uitvoeringstechnieken worden steeds meer economisch en
maatschappelijk nadelige effecten op de omgeving betrokken. Nieuwe,
sleufloze uitvoeringstechnieken bij (water)wegkruisingen of in
stedelijke gebieden doen geleidelijk hun intrede. Niet alleen op het
gebied van de uitvoering vinden nieuwe ontwikkelingen plaats. Bij de
traceverkenning bijvoorbeeld, is naast het gebruikelijke grondonderzoek
door middel van sonderingen en boringen de niet-destructieve
verkenningstechniek door middel van grondradar in opkomst. Deze
techniek kan in veel gevallen ook worden ingezet bij het opsporen van
bestaande kabels en leidingen. Op het gebied van de interactie
"leiding-grond", het "Leitmotiv" van dit seminar, zijn qua modelvorming
in numerieke zin (elementenmethode) en in fysieke zin (centrifuge)
veelbelovende nieuwe mogelijkheden aanwezig. Toetsing van de resultaten
onderling en aan de praktijk blijft een vereiste, evenals het belang
van een goede grondparameterbepaling. Met betrekking tot dit laatste
zullen in de toekomst probabilistische methoden in de geotechniek een
steeds grotere rol gaan spelen.
Het spreekt vanzelf dat in een dag niet alle geotechnische aspecten
"grondig" belicht kunnen worden. Het leidingenseminar beoogt slechts in
geotechnische zin een momentopname te geven van de kennisgebieden en
ontwikkelingen waar Grondmechanica Delft bij betrokken is.
Met dit seminar wil Grondmechanica Delft onder meer bevestigen dat
voldoende expertise aanwezig is om mede te werken of zelfs een leidende
rol te spelen op het gebied van ontwerp, onderzoek, regelgeving
(normering) of certificering binnen elk samenwerkingsverband tussen
overheid en bedrijfsleven.
Tot slot is een woord van dank op zijn plaats aan de auteurs en anderen
die hebben bijgedragen aan de tot standkoming van dit boekwerk.

bladnummer

- 2 -

Enige l i t e r a t u u r
1.
2.

KIVI publicatie
KIVI publicatie

3.
4.

CUR-dag 1987
James Thomson

5.

Jey K. J e y a p a l a n

"Tunnels voor kabels en leidingen" (dec 1980)
"De ondergrond, van bodemloze put tot bron van
welvaart" (1986)
"Kennis en infrastructuur".
"Trenchless pipelaying applications and
market" (no-dig 1987)
"Advances in Underground Pipeline
Engineering", ASCE, Wisconsin 1985

OVERZICHT VAN DE GEOTECHNISCHE PROBLEMATIEK
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OVERZICHT VAN DE GEOTECHNISCHE PROBLEMATIEK
Ir. H.J.A.M. Hergarden
Inleiding
Vanaf het moment dat van een aan te leggen leiding het voorlopige trace''
(met eventuele alternatieve trace's) ia vastgesteld tot en met de aanleg
en het beheer ervan, speelt de geotechniek een grote rol.
In deze lezing zal het belang van de geotechniek in de diverse stadia
van realisering van een leidingproject worden aangestipt. In het kort
zullen de diverse geotechni3che problemen worden besproken.
Voor een aantal van deze geotechnische zaken zal worden verwezen naar
een van de volgende lezingen, waar de betreffende materie meer
uitgebreid aan de orde zal komen.
Vaststelling van het trace'
Wanneer een leiding van A naar B moet worden aangelegd, speelt bij het
vaststellen van het tracé'een groot aantal zaken een rol. Zo wordt de
leidinglegger geconfronteerd met een groot aantal, veelal uiteenlopende
lokale veiligheidsvoorschriften en aanlegvergunningen waaraan voldaan
moet worden. Zo moeten voor bepaalde leidingen veiligheidsafstanden tot
gebouwen in acht worden genomen. Strevend naar een economisch
verantwoorde aanleg, zal de lengte van het tracé' zo kort mogelijk
worden gehouden en het aantal kruisingen met waterstaatswerken zo klein
mogelijk. Al deze zaken duwen de geotechniek in dit stadium ten
onrechte nogal vaak naar de achtergrond.
Het kan kosten besparend werken als bij de vaststelling van het tracé*
in een vroeg stadium een globaal beeld van de opbouw van de grondlagen
aanwezig is . Voor de aanleg van lokale leidingen zal in veel gevallen
reeds kennis van en ervaring met de ondergrond aanwezig zijn bij de
lokale overheidsdiensten, en bedrijven, die vaak ter plaatse met de
aanleg van leidingen zich hebben bezig gehouden.
Naarmate echter het leidingtrace' een groter gebied doorsnijdt wordt het
steeds moeilijker de zeer plaatselijk aanwezige kennis en ervaring te
gebruiken. Andere bronnen zullen dan moeten worden aangeboord om
gegevens boven water te krijgen teneinde over het gehele beoogde tracé'
een globaal beeld van de opbouw van de grondlagen te krijgen.
Bij een dergelijk onderzoek, dat binnen het kader van de
ingenieursgeologie valt, worden verscheidene bronnen gebruikt zoals
onder andere het archief van Grondmechanica Delft.
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Figuur 1.1
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Gedeelte van archiefkaart

De resultaten van alle door Grondmechanica Delft uitgevoerde onder
zoekingen, zowel in het terrein als in het laboratorium, zijn daar
opgeslagen. Op kaarten is aangegeven waar het terreinonderzoek heeft
plaats gevonden en waaruit het onderzoek heeft bestaan (zie figuur
1.1).
Voor wat betreft Nederland is de dichtheid van de reeds onderzochte
locaties zodanig dat meestal wel een globaal beeld van de grondslag
over de lengte van een trace kan worden verkregen. Deze gegevens zijn,
mits de oorspronkelijke opdrachtgever ermee accoord gaat, tegen geringe
kosten te verkrijgen.
Grondmechanica Delft heeft ook toegang tot andere archieven. Bij de
inventarisatie van reeds beschikbare grondgegevens kunnen ook
geologische kaarten worden gebruikt. Indien gewenst kan het resultaat
van de inventarisatie worden weergegeven door middel van geotechnische
lengteprofielen ter plaatse van de beoogde traces.
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Figuur 1.2

Voorbeeld geotechnisch lengteprofiel

Eventuele hiaten in het beeld van de grondlagen kunnen met behulp van
een summier terreinonderzoek worden ingevuld. Daarbij staan geofysische
meetmethoden ter beschikking om over een zekere uitgestrektheid de
grondlagen-opbouw vast te stellen.
Genoemd kunnen worden :
geo-elektrische en elektromagnetische weerstandsmeting
Hierbij wordt met toenemende diepte de weerstand bepaald die een
elektrische stroom in de grond ondervindt. Een verandering van
de weerstand duidt op een laagscheiding.
refractie seismiek-metingen
Hierbij wordt een trilling in de grond opgewekt. Met behulp van
geofoons op enige afstand van de bron worden de trillingen
opgevangen. Aan de hand van de snelheid waarmee de golven in de
grond zich hebben voorgeplant kan een beeld worden gevormd van
de laagopbouw.
grondradar
Aan de hand van het terugkaatsingspatroon van uitgezonden
elektromagnetische golven kunnen obstakels en laagscheidingen
worden opgespoord.
Is eenmaal een globaal beeld van de opbouw van de grondlagen verkregen
dan kan reeds in een vroeg stadium de wijze van aanleg worden
vastgesteld. De eventueel te verwachten problemen bij de aanleg kunnen
dan worden meegenomen in de keuze van het definitieve trace. Ook
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effecten van de aanleg van de leiding op de omgeving kunnen in dit
stadium reeds worden ingeschat. Met betrekking tot deze effecten zoals
de ontspanning in de grond rondom de leidingsleuf, de verlaging van de
grondwaterstand in de omgeving ten gevolge van de sleufbemaling en
bemalingen van eventuele bouwputten, zal later worden teruggekomen.
Met het verkregen beeld van de opbouw van de grondlagen kunnen ook de
effecten op de leiding van reeds geplande toekomstige wijzigingen in de
infrastructuur worden ingeschat.
Voordat definitief voor een trace/ wordt gekozen is het verder van
belang vooraf inzicht te hebben in de mate van voorkomen van
inhomogeniteiten in de ondergrond, zoals bestaande leidingen,
funderingsresten of andere obstakels. Het vooraf verkennen van de
ondergrond kan tijdens de aanleg van de leiding kostenverhogende
vertragingen voorkomen. Een van de hiervoor reeds genoemde geofysische
meetmethoden komt hiervoor in aanmerking. De lezing van de heer de
Feijter zal zijn gewijd aan deze niet-destructieve verkenningstechniek:
grondradar.
Ontwerp van ondergrondse leidingen
Een ingegraven buisleiding is te beschouwen als een langgerekt, veelal
op een betrekkelijk geringe diepte in de grond ingebed element met
horizontale en verticale bochten (zie figuur 1.3).

Figuur 1.3

buisleidingen in de grond:
een drie-dimensionaal probleem
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Het probleem van een buisleiding in een grondmassa is een gecompliceerd, drie-dimensionaal mechanica probleem. Zowel de buis als de grond
zijn onderworpen aan bewegingen, die resulteren in belastingen op de
buisleiding. De grootte van deze belastingen is in hoge mate
afhankelijk van de eigenschappen van het materiaal grond.
De interactie tussen deze ruimtelijke constructie en de grond is te
onderscheiden in :
a)
b)

aan de buisleiding opgedrongen bewegingen, zoals zettingen en
horizontale deformaties die meestal samenhangen met aangebrachte
of nog aan te brengen ophogingen;
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.

Indien in axiale richting een sterke variatie van grondbewegingen en/of
grondbelastingen wordt verwacht (zoals vaak bij kruisingen het geval
is), dan wordt, ter vereenvoudiging van het rekenmodel, de leidingberekening gesplitst. In eerste instantie wordt uitgegaan van een
ruimtelijk verlopende, door grond ondersteunde ligger. Op basis van de
resultaten van een dergelijke liggerberekening wordt daarna voor een
aantal maatgevende dwarssneden de ringberekening uitgevoerd. Worden in
axiale richting nauwelijks variaties in grondbewegingen en/of
grondbelastingen verwacht of is de leiding van een zodanige constructie
dat deze variaties opneembaar zijn (bijvoorbeeld een geringe axiale
buigstijfheid zoals bij gegolfde plaatstalen duikers) dan wordt vaak
volstaan met alleen de twee-dimensionale berekening van de
dwarsdoorsnede.
Voor het uitvoeren van dergelijke berekeningen beschikt een aantal
ingenieursbureaus in Nederland over computerprogramma's.
Bij deze leidingberekeningen
wordt het gedrag van de grond
rondom de ingegraven buis
vereenvoudigd tot dat van een
veer, waarvan de veerkarakteristiek een bilineaire vorm heeft
(zie figuur 1.4 en figuur 1.5).

Figuur 1.4

Verend ondersteunde ligger
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Figuur 1.5

Bilineaire veerkarakteristiek

De parameters voor de beschrijving van dit gedrag van de grond zijn
meestal de beddingsconstante (k) en de bezwijkspanning van de grond
(au). Ze dienen te worden vastgesteld op basis van de
grondeigenschappen.
Het in de genoemde computerprogramma's gehanteerde eenvoudige
grondmodel is voor het ontwerp van de leidingen meestal toereikend. In
enkele gevallen is het wellicht wenselijk om met meer verfijnde
modellen te werken, bijvoorbeeld door toepassing van de Eindige
Elementen Methode. Het betreft dan vooral berekeningen van de
dwarsdoorsnede van de buis.
Voor wat betreft de interactie buis/grond kan bij de berekening van de
dwarsdoorsnede onderscheid worden gemaakt tussen starre en flexibele
buizen.
Bij de berekening van starre buizen worden grond en constructie in
feite ontkoppeld. De grond doet niet mee aan de overdracht van de
belasting op de buis naar de grond onder de buis.
In de lezing van de heer Nieuwenhuis zal op de berekening van starre
buizen worden ingegaan.
Voor een flexibele buis is het essentieel dat buis en grond interactief
werken. Zonder aanwezigheid van de grond zou de flexibele buis in de
meeste gevallen niet voldoen. Het gedrag van flexibele leidingen en
duikers in de grond en het gebruik van de Eindige Elementen Methode om
dit gedrag te simuleren worden in de lezing van de heren Zorn en van
den Berg besproken.
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Zoals hievoor reeds is vermeld worden voor de berekening van
leidingkruisingen grondmechanica leidingparameters vastgesteld. Hierbij
werd onderscheid gemaakt tussen verticale en/of horizontale bewegingen
van de grond rondom de buis ten gevolge van aangebrachte of nog aan te
brengen ophogingen en parameters die de veerkarakteristieken van de
diverse grondveren vastleggen. De voor de bepaling van deze parameters
benodigde grondeigenschappen 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.
Voor het verkrijgen in het terrein van betrouwbare gegevens over de
samenstelling van de bodem, de relevante grondeigenschappen van de
verschillende onder en nabij de leiding gelegen bodemlagen is bij
Grondmechanica Delft een grote verscheidenheid aan apparatuur
beschikbaar. Het beproevings-laboratorium is uitgerust met geavanceerde
apparatuur voor het onderzoek op monsters die door middel van boringen
zijn verkregen.
In de lezing van de heren Heijnen en Hergarden zal worden ingegaan op
de berekening van de leidingparameters op basis van grondeigenschappen
vastgesteld aan de hand van terrein- en/of laboratoriumonderzoek.
Hierbij zullen ook de resultaten ter sprake komen van diverse, door
Grondmechanica Delft uitgevoerde terreinmetingen aan buisleidingen,
zoals de proeven in Almere-Haven en in Kesteren.
Aanleg van de leiding
Het spreekt vanzelf dat bij de aanleg van een ondergrondse leiding een
groot aantal geotechnische aspecten een rol speelt. Zo zal bij het
graven en in stand houden van een sleuf de leidinglegger in het
algemeen te maken krijgen met:
- bemalingsaspecten
- stabiliteit van sleufwand en sleufbodem
- dimensionering van een eventuele ondersteuning van de
sleufwand
- effect van de aanleg op de omgeving
Vooral het laatste punt krijgt nog te weinig aandacht in de praktijk.
Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de consequenties van het
ontgraven en bemalen van de sleuf voor de omgeving. In de lezing van de
heer Everts zal de aanleg van leidingen in stedelijke gebieden, waar de
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schade aan de omgeving bij onzorgvuldige voorbereiding en uitvoering
erg groot kan zijn, nader worden besproken.
Ook bij het weer aanvullen van de sleuf wordt de leidinglegger
geconfronteerd met een aantal geotechni3Che zaken:
keuze aanvulmateriaal
aanvullen en verdichten
controle van de verdichting
Een goede verdichting van de aanvulgrond naast de leiding heeft een
gunstig effect op de spanningen en vervormingen in de dwarsdoorsnede
van de leiding. Daarnaast zal een goede verdichting van de aanvulgrond
boven de leiding het nazakken van de sleufaanvulling tot een minimum
beperken. Het nazakken van de aanvulling van sleuven in bestaande
verhardingen leidt tot veel ongerief voor de weggebruiker. Worden eisen
gesteld ten aanzien van de mate van verdichting van de sleufaanvulling,
dan zal er ook een methode moeten zijn waarmee de mate van verdichting
kan worden gemeten. In verband met de beperkte ruimte in een sleuf ten
behoeve van leidingen en de snelheid waarmeer de resultaten van de
metingen beschikbaar moeten zijn, voldoen de meeste methoden die in de
wegenbouw worden gebruikt, niet. In de laatste lezing zal worden
ingegaan op het verdichten van sleufaanvullingen en de controle ervan.
Bij de aanleg van leidingen ter plaatse van kruisingen zijn de hiervoor
genoemde aspecten met betrekking tot het ontgraven en weer aanvullen
van sleuven ook van groot belang. Ten aanzien van het aanvullen en
verdichten van de sleuf worden bij leidingkruisingen nauwelijks eisen
gesteld. Bij het ontwerp van de kruising wordt meestal geëist dat
uitgegaan moet worden van een kwalitatief slechte uitvoering. Het
effect van deze slechte uitvoering wordt dan in rekening gebracht door
middel van een extra zettingsverschil van 0,10 m. Een enkele keer wordt
afgeweken van deze eis en kan worden volstaan met een kleiner extra
zettingsverschil, mits de uitvoering geschiedt volgens voorschriften en
de sleufverdichting wordt gecontroleerd.
De wijze van uitvoeren van leidingkruisingen heeft een invloed op het
grondgedrag. Dit effect dient zo goed mogelijk te worden meegenomen
tijdens het ontwerp van de leidingkruising. Daarnaast zal elke
uitvoeringsmethode zijn specifieke geotechnische aspecten hebben,
zoals:
de onderwatertaluds bij zinkers;
de bemalingsaspecten in samenhang met de opbouw van de
grondlagen bij doorpersingen;
de aanwezigheid van obstakels bij de diverse soorten
boortechnieken;
de maximaal toelaatbare drukken in de boorvloeistof bij het
gestuurd horizontaal boren in samenhang met diepteligging van de
leiding.
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In de vierde lezing zal een aantal van deze specifieke geotechnische
problemen aan de orde komen.
Beheer van ondergrondse leidingen
Een van de beheerstaken van een leidingbeheerder is het localiseren van
zijn leiding. Door de ontwikkeling van grondradar kunnen zowel metalen
als niet metalen leidingen, zoals kunststof buizen en ongewapende
betonnen buizen worden gedetecteerd.
Andere geotechnische zaken die bij het beheer van een ondergrondse
leiding zich kunnen voordoen, zijn de effecten op de leiding van
werkzaamheden in de omgeving ervan (zettingen en horizontale
deformaties ten gevolge van ophogingen). In dit verband kunnen worden
genoemd de werkzaamheden die door particulieren worden verricht ter
bevordering van de berijdbaarheid van onverharde prive'wegen. In zeer
slappe gebieden kan het regelmatig aanbrengen van bijvoorbeeld puin
gedurende lange tijd leiden tot behoorlijke zettingen.
Ook bij het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan leidingen komen
weer geotechnische aspecten om de hoek kijken:
bouwputconstructie
bemaling van de bouwput
opdrijven van leiding in verband met het droog zetten van een
vloeistofleiding.

her/gier/sem-her1

BETONNEN LEIDINGEN IN DE GROND
door Drs. J.D. Nieuwenhuis
Hoofd Afdeling Ontwikkeling
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BETONNEN LEIDINGEN IN DE GROND
1.

METHODEN VOOR DE BEREKENING VAN HET GEDRAG VAN BUIZEN IN DE
GROND

1.1

Methode Marston

Er bestaat een aantal klassieke methoden waarmee de spanningsconcen
tratie op de bovenzijde van een stijve buis ten gevolge van stijf
heidsverschillen tussen buis en grond kan worden bepaald.
In de methode Marston (1930 
1953) bijvoorbeeld wordt een
grondelement Ah (figuur 1) be
schouwd, gelegen in de aanvul
ling boven de buis B onderwor
pen aan de druk van de boven
liggende grond, het eigen ge
wicht en schuifspanningen langs
de randen ten gevolge van de
aanwezigheid van de sleufwand
en/of het zettingsverschil
tussen de grond boven de buis
Figuur 1.
en naast de buis.
Door alle zettingscomponenten boven de buis te vergelijken met die
naast de buis wordt een vlak van gelijke zettingen AA' bepaald. De
zettingsberekening is de kern van de methode Marston, omdat bij de
zettingen rekening wordt gehouden met de indrukking van de buis (dus
met de buisstijfheid) en met de elasticiteitsmodulus van de grond. Met
eventuele stijfheidsverschillen tussen grond onder, naast en boven de
buis wordt geen rekening gehouden.

*.^Ü:

1.2

Methode Leonhardt

Leonhardt (1972  1979) heeft een meer realistische rekenmethode be
dacht, waarin het laagje Ah van Marston nog wel voorkomt, maar waarin
de aansluitende aanvullaag is opgezet als een schuifstijve balk
A
(figuur 2). Het netto zettings
verschil Aw volgt nu logisch
•. • . • J ' 1
uit de schuifstijfheid G van de
'S' ''
i  i .  .•
balk A. Het nettoverschil ont
o I'J-I"A ;
••Afll ai
staat door de compressie van de
u-r. •.[Aw
lagen B (naast de buis) en C
buis
naast de buis te vergelijken
B
B
met de compressie C' onder de
77T
buis, de indrukking van de buis
zelf en de compressie van een
m
dunne laag (< D/4) boven de
buis.
Figuur 2.
• • ! ■
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Eventuele samendrukkingsverschillen in de laag A spelen verder geen
rol.
Met dit model, in wezen bestaande uit ongekoppelde veren, behalve in
de laag A waarin de veren zijn gekoppeld, wordt de iets problematische
grens AA' van Marston, waar de zettingen boven en naast de buis gelijk
zijn geworden, vermeden.
Leonhardt heeft vervolgens de flexibiliteit van de buis ingevoerd om
de door ovalisering gewekte horizontale druk op de buis te bepalen en
mee te nemen in de sterkteberekening van de buis.

Ivgqhg
tt.11.TT

t-.g.v. deformaties

Figuur 3' Aangenomen verdeling van de grondbelasting
In figuur 3 is aangegeven dat:
de horizontale spanningscomponent q

HG

worden opgevat
het spanningsverschil q,

VG

als alzijdige druk kan

q„_, tezamen met de oplegdruk q ,
nu

o

ovalisering veroorzaakt van de buis en horizontale tegendrukken
*

q H _ in de grond wekt. Voor deze tegendrukken wordt een parabo
lische verdeling verondersteld.
Het is jammer dat Leonhardt zelf in de introductie van tweede orde ef
fecten, spanningen of spanningsveranderingen veroorzaakt door de de
formaties van de buis, enigszins vastliep. Het had voor de hand gele
gen de concentratiefactor A.. om de spanning op de buis in
overeenstemming te brengen met de verticale veerstijfheid van de buis,
*

zonder rekening te houden met de horizontale tegendrukken q„_ en
»

vervolgens q„„ te bepalen met de A.,_waarde voor een flexibele buis.
nu

VU

Leonhardt heeft echter de verticale doorbuiging berekend door rekening
♦

te houden met de gewekte tegendruk q„_, waarmee hij een derde orde
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effect introduceerde en vervolgens K „ in een iteratieve procedure
bepaald, die weer door een benaderingsformule is vervangen.
Niettemin is de bijdrage van Leonhardt aan de berekening van door
grond belaste flexibele buizen interessant genoeg om de ATV (Duitse
vereniging voor rioleringsvoorschriften) tot algemene introductie in
Duitsland te bewegen (ATV, 1979).
1.3

Introductie van Leonhardt door de CUR

Toen de CUR via een pre-adviescommissie in 1978 tot de aanbeveling
kwam algemene berekeningsgrondslagen voor betonnen buizen in de grond
op te stellen, lag het dan ook voor de hand de moderne en in Duitsland
uitvoerig besproken en experimenteel getoetste methode van Leonhardt
als uitgangspunt te kiezen. De CUR-commissie C36 stelde in de loop van
de tijd een rapport samen (CUR 122, 1985) waarin niet alleen belastingen vanuit de grond, maar ook belastingen op het maaiveld, verkeersbelastingen, inwendige belastingen (in de buis) en temperatuurbelastingen werden behandeld. Op het gebied van de betontechnologie werd bovendien aandacht geschonken aan bezwijkcriteria (eig. performance-criteria) voor buizen, kwaliteitsbeheersing en veiligheidsbeschouwingen.
Tenslotte is een aantal rekenvoorbeelden toegevoegd om de lezer met de
methode Leonhardt en de sterkteberekening van de buis vertrouwd te maken.
Een nadeel, naast de evidente voordelen, van de nauwe aansluiting bij
de Duitse voorschriften is, dat de commissie weliswaar (kleine) foutjes in de analyse ontdekte, maar het volgen van de bestaande voorschriften belangrijker vond dan een iets verbeterde, maar daardoor afwijkende Nederlandse versie samen te stellen. Naast de zojuist genoemde vermenging van tweede en derde-orde effecten, zit ook in de behandeling van de samendrukbare laag boven de buis een foutje.
De gesignaleerde onvolkomenheden spelen slechts een bescheiden rol,
omdat betonnen buizen zich weliswaar wat flexibeler gedragen als de
doorsnede gescheurd mag zijn, mits de scheurwijdte binnen bepaalde
grenzen blijft, zoals voorgesteld in het CUR-rapport, maar nog niet
echt flexibel. In figuur 4 zijn de systeemstijfheden van verschillende
buis-grond systemen weergegeven.
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starre buis

flexibele buis

E 2 = 1N/mm2
E 2 * 1 N/mm 2

GFK
PE3,2
PE4
PVC
asbestcement
gietijzer
metselwerk
beton

10 2
systeemstijfheid V B G
zeer slap

slap

■

i

! stijf

! praktisch star

Figuur 4. Systeemstijfheidsverhouding V__ voor verschillende
OU

buismaterialen
De systeemstijfheid V_._ voldoet aan
DU

"B _ EI .

BG

.EI

e" " r*/ r C G " ?CG

Met El/r* ringstijfheid van de buis en rCr

stijfheid van de grond, waarbij C„ de beddingsconstante van de grond
beschrijft.
De nietgescheurde betonnen buis in slappe grond (E = 1 N/mm*) met
V„ G • 100 en de gescheurde gewapend betonnen buis in stijve grodn (E
= 20 N/mm2) met V„ G =0,3 klemmen het gedrag van betonnen buizen wel
zo ongeveer in. Het is duidelijk dat kunststofbuizen met V_ 0 rond 0,01
DU

ordes flexibeler zijn. Men kan zich afvragen of de methode Leonhardt
die ook voor dergelijke buizen wel gebruikt wordt, vandaar
waarschijnlijk de half geslaagde introductie van derde orde iteraties,
wel de geschikte methode is. Eigenlijk komen dan eindige
elementenmethoden, zoals te behandelen in de voordrachten van Zorn en
Van den Berg, eerder in aanmerking. Hogere orde effecten vormen dan
een automatisch element in de analyse.
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In tabel 1 zijn enkele berekeningsresultaten voor een gewapend beton
nen buis doorsnee 1000 met 3 m gronddekking weergegeven.
*
S

R

A

VG

A

W

q

HG

q

HG

♦
q

HV

q

HV

(N/mm*)
starre buis
ongescheurde buis
grenstoestand
scheuren
grenstoestand
bezwijken

»
27,4

1,33
1,30

1.69
1,61

13,7

1,28

1,55

21,8

3,6

0

1,31

6,9

1,23

1,^3

22,2

6,6

0

2,33

Tabel 1.

: buisstijfheid

S

R

A

VG

: verticale concentratiefactor voor grondbelasting

A

W

: idem voor verkeersbelasting
: heersende horizontale gronddruk

%G
q

HV

: idem door verkeer

»
q

HG

: door deformatie gewekte horizontale gronddruk

*
q

HV

: idem door verkeersbelasting gewekte horizontale gronddruk.

We zien dat de variatie van de concentratiefactor bescheiden is, dat
q H Q betrekkelijk klein is vergeleken met q„ G , maar dat de combinatie
»

»

van qHQ en q ^ zeker niet verwaarloosbaar is. We zien bovendien dat
het effect van de verkeersbelasting sterker door de buisstijfheid
wordt beinvloed dan het effect van de gronddruk.
Dit alles ter illustratie van de relatief beperkte invloed van de
buisstijfheid op de door deformatie veroorzaakte spanningen. Daarmee
wil niet gezegd zijn dat de invloed verwaarloosbaar is, de invloed op
de sterkteberekeningen is groot, maar wel dat een betrekkelijk eenvou
dige tweedeorde benadering als die van Leonhardt, verantwoord toege
past kan worden.
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De methode Leonhardt, zoals aanbevolen door de CUR, is op verschillende plaatsen voor PC's geprogrammeerd beschikbaar. De methode vraagt
weinig rekentijd. Wel is het voorwerk tamelijk omslachtig gezien de
vele coëfficiënten en hulpgrootheden die Leonhardt hanteert. Als de
methode algemeen gebruikt gaat worden, dan kan er best het een en ander in vereenvoudigd worden.
De toepasbaarheid van de methode is door Grondmechanica Delft op verzoek van de CUR getoetst aan experimenten van Gaube (1969) op stijve
polyethyleenbuizen en experimenten van TRRL (Trott et al 1976) op stalen en PVC-buizen. De deformatieberekeningen leverden iets hogere deformaties op dan de metingen.
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2.

DE SCHATTING VAN GRONDPARAMETERS

2.1

Inleiding

Zowel voor de klassieke methoden als voor de methode CUR/Leonhardt
moeten kengrootheden van de grond bekend zijn.

Figuur 5«
In figuur 5 zijn de benodigde grondparameters weergegeven. Voor
Marston moeten bekend zijn:
opleghoek a
volumegewicht 7 van de aanvulling
elasticiteitsmodulus E van de aanvulling
wrijvingshoek p in het schuifvlak of soms langs de sleufwand
a
H
A = — , verhouding van horizontale en verticale druk
a
V
AA' vlak van gelijke zettingen, vooral bepaald door een
empirische systeemstijfheidsparameter rsd*

Voor Leonhardt moet nog meer bekend zijn, behalve a, T, E (aanvulling
boven de buis ) en A, zoals bij Marston, bovendien:
\> Poisson coefficient van Laag E.,
E- elasticiteitsmodulus van aanvulling naast de buis
E, elasticiteitsmodulus van de maagdelijke grond naast de sleuf
Ej. elasticiteitsmodulus van de opleggingszone onder de buis.
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2.2

Schatting van de opleghoek

Figuur 6.
Bij het neerleggen van de buis in de sleuf (figuur 6, 1) ontstaat onder invloed van het eigen gewicht van de buis door wegschuiven en
enige indrukking van de grond een contactvlak (opleghoek). Het
mechanisme is geïllustreerd als een weegschaal waarin de
scharnierwrijving de tegenkracht levert. Na aanvulling naast de sleuf
(figuur 6.2) is de situatie stabieler geworden. De scharnierwrijving
is toegenomen en er is tegendruk uit de grond gemobiliseerd. In deze
fase kan de buis zelfs van zijn oplegging gelicht worden. Wel worden
bij goede aanvulling de flanken nu onderstopt. Bij aanvulling tot
maaiveld (figuur 6, 3) neemt de druk op de buis toe, terwijl de
scharnierwrijving en de tegendruk ook wat toenemen. In deze fase
treedt meestal enige zetting van de buis op, voorals als
verdichtingswerktuigen worden gebruikt. Is de buis in fase 2 goed
onderstopt dan neemt de opleghoek toe.
Staat er water in de sleuf in fase 1 dan geeft de (waarneembare) opleghoek een weliswaar lage, maar niet onrealistische indruk van de
eindfase, vooral als de buis op de kruin een beetje wordt aangedrukt.
Is de sleufbodem droog dan leveren capillaire waterdrukken in het oplegvlak al gauw zo veel cohesie dat de opleghoek onrealistisch laag is
vergeleken met de eindtoestand. Hierbij is verondersteld dat de grondwaterstand in de eindtoestand zal stijgen en de capillaire spanning in
het oplegvlak zal dalen.
De voor verschillende grondsoorten vermelde opleghoeken in CUR-Rapport
122, tabel 22, 4l en 42 (zie ook tabel 2) zijn op de bovenomschreven
wijze bepaald. Dus als een bezwijk- of draagkrachtprobleem (Brinch
Hansen, 1970) met geschatte cohesie c en hoek van inwendinge wrijving
$. In de betonberekening is daar een vergroting van de opleghoek door
spanningsspreiding naar het middenvlak in de buis aan toegevoegd.
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Opleghoeken in graden (2a)
D. = * 500
i

grondsoort

D. = 0 1500
i

H=:L000 mm 2000 mm H=.L000 mm 2000 mm

niet of weinig samenhangende grond 17 ,2
samenhangende menggrond
30 ,1
samenhangende grond
35 ,4

27.6
41,0
53.6

12 ,2
19 ,8
28 ,1

15.5
25.7
35.4

Karakteristieke opleghoeken 2a, bij vlakke, losgewerkte sleufbodem

D. = * 500
i

grondsoort

D. ■ ♦ 1500
i

H=1000 mm 2000 mm H=1000 mm 2000 mm

niet of weinig samenhangende grond 30
samenhangende menggrond
30
samenhangende grond
45

30
45
60

30
30
45

30
30
45

Tabel 2.

Het helpt uiteraard geweldig als de ondergrond tot enige diepte is
losgewoeld, als gebruik gemaakt wordt van schraapmallen, als op de
buis gedrukt wordt (scheefstelling in lengterichting voorkomen!) en
als boven en naast de buis goed verdicht wordt.
2.3

Stij fheidsparameters

In de ATVvoorschriften (1979) wordt een viertal grondsoorten onder
scheiden (op het oog en op grond van korrelgrootte verdeling); in de
Nederlandse aanbevelingen is dit aantal teruggebracht tot 3. In de
eerste plaats, omdat Nederland minder demvariatie vertoont dan
Duitsland. In de tweede plaats, omdat de typische grindhoudende leem
gronden bij ons nagenoeg niet voorkomen. En tenslotte, omdat bij
samenhangende grond ook altijd sterk gedacht moet worden aan veen en
venige klei; grondsoorten die meeestal slapper zijn dan echte kleien.
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Er is onderscheid gemaakt in:
1.
2.

3.

Niet of weinig samenhangende grond.
zand en grind en mengsels daarvan, klei- of silthoudend zand en
grind met maximaal 10 gewicht % < 63 um.
Samenhangende menggrond.
Mengsels van zand, klei en silt met maximaal 50 gewichts % < 63
um.
Stijve, licht plastische kleien of silten. Mengsels van zand,
humus of veen.
Samenhangende grond.
Silt of klei met organische vermenging (venige klei of silt).
In tabel 3 zijn eventuele richtwaarden voor de drie hoofdgroepen weergegeven.

Richtwaarden voor de elasticiteitsmoduli:

Ë. tot en met Ë^ in N/mm2
proctordichtheid in procenten
grondsoort T
groep nr. (kN/ma ) K_
1

2
3

20

20
20

0,4

0,2
0,1

<t>*

80

35°

2,5

20'

0,6

25'

1

90
6

3

1,5

92
9

4
2

95

97

16

23

4

6

6

10

100
40

18
10

Tabel 3Bij de bepaling van de getallen uit tabel 3 is uitgegaan van de Duitse
ervaringen, aangevuld met Grondmechanica Delft-kennis (SCW Record,
1978). Dat laatste vooral via sonderingen, waarover straks meer. Er is
via de proctordichtheid aangesloten bij de Eisen Rijkswaterstaat
(1978).
Het voordeel van verdichting is, naast het sterker en stijver worden
van de aanvulgrond, vooral ook de verlenging van het lineaire traject
in het verband tussen spanningen en rekken. Dat betekent een groter
geldigheidsgebied van constante elasticiteitsmoduli, zoals verondersteld in de analyse van Leonhardt.
De Duitse schattingen zijn gebaseerd op bestaande ervaring en op grote series samendrukkingsproeven.
In Nederland wordt in principe met "karakteristieke waarden" gewerkt,
dat wil zeggen waarden, die in slechts 5% van de gevallen worden onderschreden.
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Om recht aan deze beschouwingswijze te doen wordt aan de E-moduluswaarden een onzekerheidsfactor toegekend. Deze onzekerheidsfactoren
zijn opgenomen in tabel 4.
Onzekerheidsfactoren
grondsoort
niet of weinig samenhangende grond:
verdicht
geroerd
samenhangende menggrond:
verdicht
geroerd
samenhangende grond:
verdicht
geroerd

1,1
1.1

0.9
0,9

0,9
0,8

1.2
1.3

1,1
1.2

0,9
0,8

0,8
0,7

1.2
1.4

1,1
1.2

0,9
0,8

0,8
0.7

1.3
1.3

Tabel 4.
Er is onderscheid gemaakt tussen geroerde grond en verdichte grond.
Geroerde grond is uitgegraven, enigszins gemengde en weer ingebrachte
aanvulgrond. Deze grond kan weliswaar heterogeen zijn, maar zij zal in
het algemeen minder variatie in lengterichting van het tracé vertonen
dan de maagdelijke grond. Door verdichting worden de stijfheidseigenschappen verder verder gehomogeniseerd.
In tabel 4 is in de eerste plaats rekening gehouden met het effect van
de verschillende E-moduli op de veiligheid van de buisberekening. De
E-moduli voor berekening zijn als volgt verbonden met de geschatte
moduli uit tabel 3:
E1 =

&1ÊV

E 2 = a2Ë2,

E 3 = a 3 Ê 3>

E^ = a ^ .

Een grote E. beïnvloedt de concentratiefactor ongunstig; vandaar dat
a. groter dan 1 is. Een kleine E_ en E_ beïnvloeden de ontwikkeling
van horizontale tegendruk ongunstig; vandaar a_, a_ < 1.
Een grote Ej, beïnvloedt de opleghoek ongunstig, vandaar aj, > 1. Bovendien valt het oplegvlak vaak nagenoeg samen met de sleufbodem, dus met
de maagdelijke grond. Deze zal in het algemeen heterogener zijn dan de
geroerde grond. Verdichting van het oplegvlak is ongewenst, vandaar
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dat voor "verdicht" in tabel 4 onder a^ gelezen moet worden "losgewoeld en enigszins gemengd" en voor "geroerd" "maagdelijke, ongewijzigde" ondergrond.
Omdat in Nederland, naast de bepaling van de proctordichtheid (zie
Eisen RWS, 1978), veel gebruik gemaakt wordt van de sondering voor de
schatting van E-moduli (SCW Record, 1978) is tabel 5 toegevoegd.

Verband tussen E-waarden en conusweerstanden q
^c
1.

2.

3/

Niet of weinig samenhangende grond:
q

<

5 N/mm*

Ê = 2,5 q„

5 < q

<

10 N/mm*

Ë = 2,0 q

q >
c

10 N/mm2

Ê = 1,5 q

c

Samenhangende menggrond
q <
c

2 N/mm*

q >
c

2

2 N/mm

Ë = 4,0 q

c

Ë = 2,0 q
c

Samenhangende grond
qc <

1 N/mm2

Ë = 4,0 q *

q„ >
c

1 N/mm2

Ë = 2,0 q

c

Voor zeer venige klei of veengronden, waarin q

bijna altijd

kleiner is dan 1 N/mm2, geldt de gegeven Ë-waarde niet. Afhankelijk van het watergehalte kan Ê zelfs veel kleiner dan q
c
worden. Het is raadzaam voor veengronden een expert te raadplegen.
Tabel 5« Verband tussen Ë-waarden en conusweerstanden q .
c
Omdat sonderingen een aanlooptraject hebben en dat traject dieper
reikt naarmate het conusoppervlak groter is, kan voor de toepassing in
en rond buizen beter van een klein handsondeerapparaat gebruik gemaakt
worden; het gaat immers om betrekkelijk ondiepe sonderingen.
Lubking (198l) van Grondmechanica Delft heeft zich uitvoerig met de
toepasbaarheid van sonderingen voor de schatting van grondparameters
en voor verdichtingscontrole bezig gehouden.
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De bruikbaarheid van de Nederlandse schattingen van grondparameters en
opleghoeken is getoetst in proeven met buizen in Naarden (zand), Almere (ophoogzand op klei) en Resteren (klei).
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3.

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

1.

Door invoering van een schuifstijve aanvullaag boven de buis,
variërende grondeigenschappen rond de buis en het effect van
buisdeformaties op de grondreacties, is de analyse van
Leonhardt realistischer dan de klassieke analyse van bijvoorbeeld Marston.
De methode is voor handberekening bewerkelijk, maar kan goed in
een klein computerprogramma opgenomen worden.
Tezamen met de door de commissie CUR-C 36 ontworpen betonberekeningen is sprake van een bruikbare dimensioneringsberekening
voor het systeem grond-betonnen buis.
De methode is niet zo verfijnd dat ze geschikt is om als
evaluatie-instrument in bijvoorbeeld arbitrageproblemen te dienen. In die gevallen verdienen eindige elementen-methoden de
voorkeur (zie Zorn, Van den Berg).
De methode schenkt alleen aandacht aan doorsnede-veranderingen
van buizen. Ingewikkelder belastingsgevallen vallen buiten het
beoogde doel (zie hiertoe Heijnen, Hergarden).
De schattingen van opleghoeken en stijfheidseigenschappen van
de omringende grond lijken, ook gezien de beperkte toetsing tot
dusverre, redelijk te voldoen.
Een goed gecontroleerde proef met een betonnen buis in een bij
voorkeur stijve grondslag zou ter toetsing van de methode zeer
welkom zijn.

2.
3.
4.

5.
6.
7-
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DEFORMATIE VAN FLEXIBELE LEIDINGEN EN DUIKERS,
MECHANICA, METINGEN EN BEREKENINGEN
door Dr.Ir. N.F. Zorn en Ir. P. van den Berg
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1.

INLEIDING

De titel van deze bijdrage duidt al aan, dat in dit deel niet alleen
ontwerpmethoden voor de dimensionering behandeld worden. De mogelijkheden en beperkingen van deze methoden worden in andere
bijdragen beschreven. Het doel van deze bijdrage is echter duidelijk
te maken welke mogelijkheden en ook beperkingen er zijn om met geavanceerde technieken - eindige elementen methode - het gedrag van een
flexibele constructie in de grond te berekenen.
Zoals bij alle nieuwe methoden is de verificatie van de berekeningsuitkomst essentieel, en daarom worden de berekeningsresultaten zo veel
mogelijk vergeleken met resultaten van metingen.
Er zijn natuurlijk ook andere toetsingen mogelijk, bijvoorbeeld ervaringen en traditionele methoden. Maar niet altijd zijn de grootheden
die berekend worden gelijk. Een opleghoek en de bovenbelasting bijvoorbeeld is geen uitvoerparameter van een EEM berekening. Ervaringen
kunnen meestal (als ze goed zijn) alleen aangeven, of de dimensionering veilig was, een puur kwalitatieve informatie dus. Wel is uit de
berekeningen af te leiden of de orden van grootte overeenkomen met
ervaringen uit berekening en praktijk. Beide vormen dus een belangrijk
toetsingsinstrument.
In het kader van het streven naar economische ontwerpen met bekende
veiligheidsfactoren is de toetsing van een berekeningsuitkomst aan
metingen noodzakelijk om de betrouwbaarheid van een methode te bepalen.
Deze bijdrage aan dit seminar wil proberen de problematiek van flexibele constructies in de grond toe te lichten en berekeningsmodellen
met eindige elementen introduceren. Essentieel aan flexibele constructies in de grond is dat het berekeningsprobleem niet is: hoe de
bovenbelasting aan de constructie overgedragen wordt en vervolgens
aan de grond, maar dat het gedrag van de constructie (deformatie,
spanningen etc.) door de interactie tussen grond en constructie bepaald wordt.
De bijdrage is tussen inleiding en conclusies onderverdeeld in mechanica en berekeningen van het gekoppeld systeem constructie - grond.
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2.

MECHANICA

Het mechanisch gedrag van een flexibele constructie in de grond, zoals
een paal, een leiding, een damwand of een duiker (figuur 1) is in
principe altijd een drie-dimensionaal probleem.

Figuur 1. Flexibele constructies in een grondmassief
Vaak is het echter mogelijk met èèn- of twee-dimensionale rekenmodellen te werken, zonder dat significante verliezen aan nauwkeurigheid
optreden. Dit wordt bijvoorbeeld bij heipaalanalysen toegepast. Voor
een door de constructie alleen verticaal belaste paal is een ééndimensionaal model zeker voldoende, wordt de paal echter door gronddruk horizontaal belast, dan moet de tweede dimensie ook worden geanalyseerd. Evenals bij damwanden moet dan de tweede dimensie ook worden
meegenomen in een berekening, ofwel in een vlak vervormingsmodel dan
wel met een vrijheidsgraad "buiging", een veeroplegging van een liggerelement (figuur 2).
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Figuur 2. Eén en tweedimensionale modellen
De toepassing van rekenmodellen met minder dimensies of vrijheids
graden dan de realiteit, is altijd aan randvoorwaarden gekoppeld 
zijn de effecten, die niet gemodelleerd kunnen worden met betrekking
tot het te analyseren probleem verwaarloosbaar of niet. De vraag naar
het juiste model is dus niet algemeen te beantwoorden, de keuze is
probleemafhankelijk.
De flexibele constructies, die in dit hoofdstuk aan de orde komen
zijn echter leidingen en duikers. Zoals in de inleiding al vermeld
wordt het gedrag van flexibele constructies door interactie met de
grond bepaald. Deze stelling eist in principe minimaal een tweedimen
sionale benadering.
De deformatie van dergelijke flexibele constructies in de grond wordt
voor het grootste deel bepaald door interactieeffecten in de dwars
doorsneden (figuur 3)•
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Figuur 3- Flexibele leiding of duiker in de grond
Deformatie in verticale richting ten gevolge van een bovenbelasting,
leidt tot horizontale verplaatsingen van de constructie en activeert
grondreactiekrachten.
Als echter in bijzondere gevallen in axiale richting van de constructie belastingen optreden, die niet verwaarloosbaar zijn of niet
door een veiligheidsfactor afgedekt kunnen worden, dan kunnen deze
meestal ontkoppeld berekend worden. Hiervoor kan dan een liggermodel
worden toegepast (figuur k).

^//A\WX\V//X\

Figuur 4. Liggermodel voor leiding of duiker
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De globale belasting op de constructie (- dwarskracht, buigmoment,
normaalkracht en mogelijk ook torsie -) kan dan als functie van de
axiale coördinaat worden berekend en dan op de uit lokale belastingen
resulterende doorsnede belastingen worden gesuperponeerd.
Voor flexibele, meestal niet door grote binnendruk belaste constructies is de lengte, die met een liggermodel moet worden bekeken echter
beperkt; een flexibele stalen duiker heeft nauwelijks axiale stijfheid
en een leiding kan via meestal flexibele moffen slechts beperkt belastingen van het ene stuk leiding naar het volgende overdragen. Dit
geldt ook voor relatief starre betonnen buizen zoals later met een
voorbeeld wordt aangetoond.
Concluderend kan dus worden gesteld, dat de deformatie van flexibele
constructies in de grond voor een zeer groot deel door effecten in een
dwarsdoorsnede wordt bepaald; axiale effecten kunnen meestal ontkoppeld worden berekend en de uitkomst in termen van spanningen en deformatie gesuperponeerd worden. Dit kan echter alleen, wanneer het systeem zich nog in de lineaire tak van de belastings-defonnatie kromme
bevindt, met andere woorden als de constructie nog ver genoed weg is
van bezwijken.
De analyse van de axiale effecten moet in ieder geval zorgvuldig
gebeuren. Bij leidingkruisingen met dijken bijvoorbeeld bepalen deze
effecten het ontwerp.
Voordat op de verschillende belastingen van flexibele leidingen wordt
ingegaan is het zinvol nog even het verschil tussen een 'starre' en
een 'flexibele' constructie voor het gedrag in een dwarsdoorsnede te
verduidelijken (figuur 5) •
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Figuur 5- Belastingsschema voor een starre constructie

bladnummer

Bij een starre ondergrondse constructie zijn in principe 4 parameters
van belang: de bovenbelasting P. met de daarbij behorende belastinghoek a en de opleghoek |5 die gekoppeld is aan de grondbelasting P
onder de constructie.
•
Grond en constructie worden (in dit schema) dus ontkoppeld. Als de
constructie niet volledig star is kan nog een horizontale gronddruk op
de constructie worden opgelegd.
De functie van de constructie is in dit geval dus soms met of zonder
horizontale steundruk de bovenbelasting in de ondergrond over te
dragen.
Voor een flexibele constructie is het echter essentieel, dat constructie en grond interactief werken. Als bij flexibele constructies echter
alleen de belastings- en opleghoek gehanteerd worden, zal een
flexibele constructie bijna altijd zijn vloeispanningsniveau of de
bezwijkdeformatie bereiken. De praktijk toont echter het tegengestelde
aan: flexibele constructies worden in de hele wereld toegepast.
Een extreem geval van een flexibele constructie, om het gedrag hiervan
te vergelijken met een starre constructie, is een holte in de grond.
De bovenbelasting ondervindt geen weerstand en wordt daarom om de
holte heen geleid (figuur 6).

Figuur 6. Hoofdspanningstrajectorieën voor een holte in de grond
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Duidelijk geven de hoofdspanningstrajectorieën aan, hoe de spanningen
om de holte heen "stromen".
Zoals iedereen die met kinderen naar het strand gaat weet, heeft
iedere holte een bepaalde gronddekking nodig om niet in te storten.
Deze dekking is uiteraard afhankelijk van de grondeigenschappen. Als
nu voor het vasthouden van de vorm van de holte een flexibele constructie wordt ingebouwd, kan deze de nodige gronddekking verlagen.
Door de belasting van de constructie in verticale richting wordt ook
een reactiekracht in horizontale richting in de grond opgewekt. Deze
horizontale steunkracht, afhankelijk van de grondstijfheid leidt tot
een verhoging van de verticale stijfheid. Dit kan onder bepaalde
omstandigheden zo ver gaan, dat het bezwijkcriterium een stabiliteitsen geen spanningsprobleem van de constructie wordt (figuur 7). waarbij
bij relatief ondiepe constructies de bovenlaag bezwijkt.
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Figuur 7. Spanningen en deformatie van duiker onder verkeersbelasting
Gelukkig is tussen een gewone holte in de grond en een op stabiliteit
bezwijkende flexibele ondergrondse constructie een groot bereik waarin
economisch en veilig flexibele constructies kunnen worden ontworpen.
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Mede door het v e r s c h i l in gedrag tussen s t a r r e en f l e x i b e l e construct i e s z i j n er ook g e d e e l t e l i j k andere belastingen maatgevend of bepalend voor de optredende deformaties en spanningen (figuur 8 ) .

(6) P VERKEERSBELASTING
(2) NA VERDICHTING

ffi EIGENGEWICHT
(§) EIGENGEWICHT
GROND
D ZIJDELINGSE
GRONDAANVULLING
EN VERDICHTING

A ©KRUIP
/^ONGELIJKE ONDERGROND STIJFHEID

Figuur 8. Belastingen op een ingegraven flexibele constructie van
aanleg tot gebruik
De eerste belasting die optreedt is het eigen gewicht van de constructie zonder grond. Een grote duiker zal al sterk gedeformeerd zijn
voordat de grond aangevuld is; deze krijgt pas door de daarnaast aan
te vullen grond de juiste vorm. In axiale richting onder de constructie vormen relatief stijvere of slappere delen van de ondergrond
opleggingen, die bij liggerberekeningen als geometrische randvoorwaarden gemodelleerd kunnen worden. De volgende belasting is daarmee
al genoemd: de grondaanvulling aan de zijkanten van de flexibele
constructie. Het zorgvuldig aan vullen en verdichten van relatief
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dunne lagen naast de constructie heeft tot gevolg dat een systeem
ontstaat waarbij de constructie bij vervorming direct steun vindt.
Deze belasting is tijdens het aanvullen meer een opgelegde verplaatsing, de kwaliteit c.q. bereikte stijfheid bepaalt voor de eindtoestand het deformatiegedrag. Als de constructie veel moet deformeren om
voldoende horizontale grondsteun voor bovenbelastingen te activeren,
zal het systeem niet optimaal zijn.
In volgorde van aanleg is de volgende belasting die optreedt het eigen
gewicht en het verdichten van de boven op de constructie aangevulde
grond. Eerst het eigen gewicht dat al horizontale reactiekrachten
naast de constructie opwekt en dan de verdichting. De verdichting van
de aanvulling in een sleuf of kuil leidt tot een reductie van het
poriënvolume en vormt daarmee een opgelegde verplaatsing van het
spanningsvrije oppervlak.
Tijdens deze werkzaamheden treden bij flexibele leidingen de relatief
grootste deformaties op. Het vullen en verdichten van relatief hogergelegen grondlagen (meer dan +_ 2 keer de diameter boven de constructie) heeft minder effect. De eindtoestand is dan een systeem in evenwicht, dat door tijdsafhankelijke effecten nog extra kan worden belast.
Deze effecten kunnen verkeersbelasting of tijdsafhankelijke grondstijfheden zijn. Verkeersbelastingen hebben een tweeledige werking: a)
als statische kracht en b) als naverdichting van onvolledig verdichte
sleuven en kuilen. Het statische krachteffect is meestal een elastische deformatie, de naverdichting is echter een opgelegde oppervlakteverplaatsing en plastisch. Tijdsafhankelijke stijfheden - kruip
in de grond - heeft een toename van de deformatie van de constructie
tot gevolg. Het evenwicht van een flexibele constructie is een krachtevenwicht met een daarbij behorende deformatietoestand. Als de stijfheid van de grond naast de constructie in de tijd afneemt, dan wordt,
om het krachtevenwicht weer te bereiken, de deformatie groter.
Voor al deze belastingen geldt, dat de deformatie van de flexibele
constructie geminimaliseerd kan worden; hoe gelijkmatiger de radiale
belasting ingeleid wordt, des te minder de deformatie. Grote buigbelastingen tengevolge van een slappe zijdelingse steun bij voorbeeld
leiden tot grotere deformaties van de verticale diameter.
De vraag naar het effect van de ruwheid van een constructie op de
belasting is helaas niet eenduidig te beantwoorden. Het effect is
afhankelijk van de spanningstoestand in de grond. In figuur 9 zijn
voor gladde en ruwe oppervlakten (geen wrijving en volledige aanhechting) , de verticale en horizontale grondspanningen voor elastisch
grondgedrag aangegeven.
Figuur 10 toont voor beide gevallen (volledig glad en volledig ruw) de
grondspanningen voor plastisch grondgedrag.
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Figuur 9. Spanningsverdeling rond ruwe en gladde constructie
(elastisch grondgedrag)
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Figuur 10. Spanningsverdeling rond ruwe en gladde constructie
(plastisch grondgedrag)
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Het is duidelijk, dat de volledige aanhechting bij een cirkelvormige
doorsnede een betere membraanbelasting vormt dan de gladde toestand.
Afhankelijk van de werkelijke ruwheid en de grondstijfheid ligt de
realiteit tussen deze beide extreme gevallen in.
Bij het ontwerp van flexibele constructies in de grond is het meestal
van groot belang, de deformatie van constructie en grond te kennen. De
deformatie zal daarom een uitstekend ontwerpcriterium kunnen zijn.
Bestaande ontwerpmethoden gaan echter van het afgeleide systeem uit,
zoals in figuur 5 is aangegeven en hanteren afgeleide grootheden als
ontwerpcriteria, zoals opleghoek en belastingshoek.
Uit de praktijk is ook bekend, dat deze methoden relatief goed voldoen, of anders gesteld, bij goede toepassing tot een veilig ontwerp
leiden. Soms treden echter problemen op. Als bijvoorbeeld tijdsafhankelijke effecten en een gelaagde grondopbouw belangrijk worden of
als meer informatie over het deformatiegedrag nodig is (ook tijdens de
aanlegfasen).
In deze gevallen is het nodig een model te kunnen gebruiken, waarmee
het gecombineerde systeem constructie en grond berekend kan worden,
dus een aanvulling op de ontwerpmethoden. Pe eindige elementen methode
EEM is een werktuig waarmee het gecombineerde systeem op een geavanceerde wijze kan worden berekend. In het vervolg van dit hoofdstuk
wordt deze methode toegelicht en de toepassing voor het berekenen van
spanningen en deformaties van flexibele constructies in de grond
geïntroduceerd. Zoals in de inleiding al vermeld, wordt bij deze
methode veel aandacht aan toetsingen met praktijkervaringen en vooral
metingen geschonken.
Bij de eindige elementenmethode wordt een bepaalde constructie omgezet
in een numeriek model bestaande uit elementen en knopen. Een voorbeeld
van zo'n (in dit geval twee-dimensionaal) model wordt getoond in
figuur 11. Deze figuur laat het model zien voor een ingegraven buis
met plaatselijk een oppervlaktebelasting.
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Figuur 11. EEM-model voor een ingegraven buis
De buis bestaat uit 16 en de grond uit 46 elementen, die ter plaatse
van de elementknopen aan elkaar gekoppeld zijn, en zo het model vormen. Zoals aangegeven in figuur 11 bezit in dit geval elk element 8
knopen.
In figuur 12 wordt èèn element uit het totale model vergroot weergegeven.
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Tussen deze grootheden bestaan relaties, zoals schematisch is aangegeven in figuur 13. De belasting op een element is gerelateerd aan de
spanningen in een element door middel van evenwichtsvergelijkingen.
Spanningen en rekken in een element zijn gekoppeld door de constitutieve vergelijkingen van het materiaal. Voor het geval van lineaire
elasticiteit geldt hiervoor de wet van Hooke. De vervormingsvergelijkingen tenslotte geven de relatie tussen de rekverdeling in een
element en de verplaatsingen van de knopen.
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Figuur 13. Relaties tussen belasting, spanning, rek en verplaatsing
Na koppeling van alle elementen (aantal = n) van het model ontstaat
een relatie tussen de uitwendige belasting op het model en de ver
plaatsingen van de knopen. Het stelsel dat hierdoor ontstaat (zie
figuur l4) is numeriek oplosbaar. De matrix S, die de materiaal
eigenschappen bevat, en de uitwendige belasting zijn bekend. De onbe
kenden, namelijk de verplaatsingen van de knopen, kunnen dan worden
bepaald.
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Figuur 14. Stelsel vergelijkingen voor tweedimensionaal EEMmodel
Uit het bekende verplaatsingsveld volgt per element (zie figuur 13) de
spannings en rekverdeling. Dit is in grote lijnen het principe van de
eindigeelementen methode.
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Worden de ontwerpmethoden met de EEM vergeleken dan kan in het kort
het volgende worden gesteld:
De ontwerpmethoden voldoen in de praktijk voor standaardgevallen. Ze
zijn snel en daardoor goedkoop en er is daarmee zeer veel ervaring
opgedaan, die wijd verspreid is.
Nadelen zijn echter dat ze de grond zeer eenvoudig schematiseren,
dat alleen eindtoestanden berekend kunnen worden en dat interactiemechanismen naar inputparameters vertaald moeten worden. Bijzondere
gevallen kunnen niet rechtstreeks berekend worden.
De nadelen kunnen door de toepassing van de EEM-techniek worden opgeheven. Het werken met deze methode vraagt echter meer in werktijd en
ook ervaring, en is dus in het begin zeker duurder en voor standaardgevallen misschien niet nodig.
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3.

EEM BEREKENINGEN EN METINGEN

3-1

Model en geometrie

Het uitvoeren van een EEM-berekening begint met de keuze van het
model. Een bepaalde specifieke situatie wordt omgezet in een numeriek
model. De eerste belangrijke keuze is de keuze tussen een twee- en een
drie-dimensionaal model. Voor het berekenen van het gedrag van een
flexibele constructie valt, zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven, de
keuze meestal op een twee-dimensionaal model, dat relatief eenvoudig
te hanteren is. Een voorbeeld wordt gegeven in de figuren 15 en 16. In
figuur 15 wordt een doorsnede gegeven van een specifieke situatie: een
duiker, die is aangelegd in een slappe grondslag en een zandverbetering met op het grondoppervlak een asfaltlaag.
verkeersbelasting.

Figuur 15. Doorsnede van ingegraven duiker
Een eindige elementen model om dit geval te analyseren, wordt gegeven
in figuur l6. Het model is opgebouwd uit 8-knoops, twee-dimensionale,
vlakke vervormingselementen. Dit houdt in dat in de dikte-richting van
het model geen vervorming mogelijk is. In het geval van volledige
symmetrie wat betreft geometrie, materiaalgedrag en belasting, is het
voldoende zoals in figuur l6 aangegeven slechts de helft van de duiker
in de omliggende grond te modelleren.
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Figuur 16. EEMmodel voor ingegraven duiker
Op de vertikale symmetrieas geldt dat de horizontale verplaatsing
gelijk moet zijn aan nul. Deze voorwaarde is een randvoorwaarde en
moet in de berekening worden ingevoerd.
Ook langs de andere randen gelden randvoorwaarden, zoals in figuur 16
is aangegeven.
In gebieden waar een concentratie van de spanningen wordt verwacht,
moeten de elementen kleiner worden gekozen dan daar waar geen grote
spanningsgradiënten worden verwacht. Hoewel de vorm van de elementen
ook rechthoekig mag zijn, geniet het voor de nauwkeurigheid van de
berekening aanbeveling de elementen zo vierkant mogelijk te kiezen.
Soms wordt de vrijheid in de keuze beperkt doordat in het model schei
dingsvlakken tussen verschillende materialen voorkomen, zoals bijvoor
beeld in figuur 16 de helling van de granulaire aanvulling of een
geotextiel laag.
Wanneer ook axiale effecten van belang zijn, kan gekozen worden voor
een volledig driedimensionaal model. Figuur 17 geeft een driedimen
sionaal model voor een buis bestaande uit schaalelementen.
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Figuur 17. Drie-dimensionaal elementenmodel voor een buis
Ook de omringende grond zou nog aan dit model toegevoegd kunnen worden
in de vorm van volume-elementen.
Hiermee is de werkelijkheid volledig gemodelleerd. Echter een volledige drie-dimensionale aanpak heeft ook nadelen.
Ten eerste neemt de tijd om het model op te zetten en de rekentijd
sterk toe. Daarnaast wordt ook de controle van het model en de interpretatie van de resultaten ingewikkelder. Daarom geniet over het
algemeen een twee-dimensionale aanpak van het probleem, tesamen met
ontkoppelde axiale berekeningen, de voorkeur.
3-2

Materiaalgedrag en parameters

Nadat een keuze is gedaan voor het model en de elementenverdeling,
moet het materiaalgedrag worden vastgelegd. Dit gebeurt in de vorm van
een spanning-rek relatie. Hiervoor staan een groot aantal constitutieve modellen ter beschikking, variërend van eenvoudig tot zeer
geavanceerd. Hoewel met geavanceerde modellen het materiaalgedrag
steeds beter kan worden beschreven, kan de voorkeur soms toch uitgaan
naar eenvoudige modellen. Immers, bij ingewikkelder modellen neemt het
aantal parameters om het gedrag vast te leggen (die dus bepaald moeten
worden) toe. Met name bij grond kost het veelal moeite genoeg de meest
elementaire parameters binnen aanvaardbare grenzen vast te leggen. Een
aantal materiaalmodellen met hun specifieke toepassingsgebied zijn:
a.

(lineaire) elasticiteit.
Bij lineaire elasticiteit geldt de wet van Hooke. De parameters
voor dit model zijn de elasticiteitsmodulus E en de dwarscontractie-coëfficiënt v. Bij niet-lineaire elasticiteit is E
afhankelijk van het spanningsniveau. Deze modellen worden voor

bladnummer : - 19

het èèn-dimensionale geval gegeven in figuur 18. Bij elasticiteit geldt dat na ontlasten van het materiaal de spanning en
rek teruglopen naar nul. Het lineair-elastische model kan
meestal gebruikt worden bij een laag belastingsniveau.

b.

elasto-plasticiteit
Het materiaal gedraagt zich elastisch totdat de vloeispanning
wordt bereikt. Bij verdere belastingstoename gaan ook plastische vervormingen optreden. Voor het èèn-dimensionale geval
kan de spanning-rek-relatie geschetst worden als in figuur 18b.
De parameters zijn in dit geval E, v en een (groot) aantal
parameters om aan te geven bij welke spanningstoestand welke
plastische vervormingen optreden.
Grond voor monotone belasting en staal kunnen met deze modellen
voor deze probleemstellingen worden beschreven.

a (LINEAIR)ELASTISCH (1-D)
O

p a r a i w t T i i E ,V

b ELASTO - P L A S T I S C H (1-D)

T^

paramator» i c,<PMI,h

paramatar a: E, v

Figuur 18. (lineaire) elasticiteit (18a) en elasto-plasticiteit (18b)
c.

tijdsafhankelijke modellen
Om tijdsafhankelijke processen als kruip en relaxatie te modelleren zijn modellen nodig, waarin de tijd als extra parameter
aanwezig is. Bij kruip van materialen neemt bij een constante
belasting de rek toe in de loop van de tijd. Relaxatie is de
afname van de spanning in de tijd bij een constante vervorming
(zie figuur 19a en 19b).
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VISCO  ELASTISCH (1D)

paranrtf» E (t. t'), V (t. t')

kruip :
( O ■ const)

ralaxatia:
( E «const)

Figuur 19. kruip (19a) en relaxatie (19b) van materialen
Het eenvoudigste model is een lineair viscoelastisch mate
riaalmodel, waarin E en v afhankelijk gesteld worden van de
tijd t en de belastingstijd t'. Meer geavanceerde modellen zijn
de elastoviscoplastische modellen, waarin alle tot nu toe
genoemde effecten gecombineerd worden tot èèn model.
d.

scheurvorming
Verschillende materialen, zoals beton onder trekspanning,
vertonen scheurvorming bij een bepaald spanningsniveau.
Na het ontstaan van een scheur neemt de spanning aan de scheur
af tot nul, terwijl de vervorming toeneemt.

De keuze voor een bepaald model is afhankelijk van het materiaal, het
op te lossen probleem en de nauwkeurigheid waarmee de parameters
bepaald kunnen worden.
3.3

Belasting

Het model, de geometrie en het materiaalgedrag liggen hiermee vast. Om
een berekening uit te voeren moet alleen nog de belasting zoals eerder
vermeld (figuur 8) op het model worden aangebracht. In een EEMmodel
kunnen belastingen opgegeven worden in de vorm van puntlasten op de
knopen, lijn en vlakbelastingen op elementranden en volumebe
lastingen in elementen. De belasting kan zijn een voorgeschreven
kracht of een opgelegde vervorming.
Een bepaald praktijkbelastinggeval moet omgeschreven worden naar een
EEMbelasting. De volgende belastinggevallen kunnen genoemd worden
(zie ook hoofdstuk 2 ) :
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a.

Belasting tijdens de aanleg
Het verdichtingsproces voor zand heeft tot gevolg dat de rela
tieve dichtheid D toeneemt. Dit resulteert in een afname van
r
de porositeit n van het zand. Tussen D (x) en n(x) geldt de
volgende relatie:
n
 n(x)
D (x) = 55?

rl ' n
 n .
max
mm
Een afname van de porositeit betekent een verticale deformatie
van het zandpakket. Tussen de toename van D en deze verticale
r
deformatie kan een analytische relatie voor de zakking van de
oppervlakte u worden afgeleid.
voorbeeld:
D r (o) = 30*
ADr
■ 10% ♦ u ■ 2.01 cm/m
AD
r
ADr

= Z0% ■» u = 579 cm/m
= 50% > u = 993 cm/m

In het EEMmodel wordt deze vervorming als belasting in de vorm
van een voorgeschreven verplaatsing aangebracht. Hierdoor wordt
in de constructie de vervorming goed meegenomen. Dit effect is
ook door deformatiemetingen bevestigd. De spanningen in de
grond daarentegen zijn bij het gebruik van een elastisch mate
riaalmodel niet overeenkomstig de werkelijkheid.
Daarnaast heeft verdichting ook invloed op het materiaalgedrag.
Een toename van D heeft tot gevolg een toename van de elasti
citeitsmodulus E. Een zeer globale relatie tussen D

en E voor

Nederlandse zanden wordt gegeven in figuur 20.
Het eigengewicht wordt in de vorm van een volumieke massa op de
elementen aangebracht. De belasting wordt in het programma
omgerekend naar krachten op de knooppunten.
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Figuur 20. Relatie tussen E en D
b.

Belasting tijdens het gebruik
De gebruiksbelasting kan meestal worden voorgeschreven in de
vorm van een aantal puntlasten, een lijnlast of een vlakbelasting. Een voorbeeld van dit type belasting is belasting ten
gevolge van verkeer.

c.

Tijdsafhankelijke belastingen
Genoemd zijn al in hoofdstuk 2:
- kruip en relaxatie van de materialen zelf.
- naverdichting (zand)
Figuur 21 geeft een voorbeeld van het verloop van de relatieve dichtheid van zand in de tijd.
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Figuur 21. Relatieve dichtheid van zand als functie van de tijd
Zoals eerder genoemd heeft deze (tijdsafhankelijke) dichtheidstoename twee gevolgen. Enerzijds deformeert het zand in verticale richting; dit is een tijdsafhankelijke belasting op het
model. Anderzijds neemt hierdoor de stijfheid van het zandbed
toe, hetgeen leidt tot een verandering van het materiaalgedrag.
- Variaties in vochtgehalte en daardoor stijfheid (klei)
In klei kunnen tijdsafhankelijke stijfheidsveranderingen
optreden ten gevolge van variaties in het vochtgehalte.
Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een stijging of
daling van de grondwaterspiegel. Een voorbeeld van een verandering van de stijfheid van klei ten gevolge van grondwaterstijging wordt gegeven in figuur 22. Voor de E.E.M, berekening heeft dit tot gevolg dat een tijdsafhankelijk materiaalmodel moet worden toegepast.
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Figuur 22. Afname stijfheid van klei ten gevolge van grondwa
terstijging
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4.

VOORBEELDEN

4.1.

Aanleg

4.1.1

Flexibele buizen

In figuur 23 wordt het resultaat gegeven van een meting aan een flexibele gasbuis met een inwendige diameter van 104.6 mm. Op de horizontale as is uitgezet de lengterichting van de buis (totale lengte is 8
meter) en op de vertikale as de verandering van respectievelijk de
horizontale en de vertikale diameter.

Ad (mm)

Figuur 23. Horizontale en vertikale diameter van ingegraven flexibele
buis
Om de gemeten deformaties van een nieuw aangelegde leiding na te
bootsen is met een EEM-model een analyse uitgevoerd, waaruit het
volgende resultaat volgde. Figuren 24a en 24b geven het berekeningsresultaat voor een buis met een goede en een slechte horizontale
steun. In deze figuren worden de onvervormde en de vervormde buisdoorsneden getoond.
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SLECHT

Figuur 24. EEM-resultaat voor de vervorming van een flexibele buis met
goede (24a) en slechte (24b) steun
Een goede steun, het gevolg van een goede aanlegprocedure, resulteert
in een membraanspanningstoestand in de buiswand en een deformatie ter
grootte van 1 è 2% van de diameter.
Een slechte steun, resultaat van een slechte aanleg, geeft voornamelijk buigspanningen in de buiswand. De buis moet in dit geval de
bovenbelasting grotendeels zelf dragen. De vervormingen liggen dan in
de orde van 6 a 7% van de diameter.
4.1.2 Betonnen rioolleiding
Als bijvoorbeeld na de aanleg van een betonnen rioolleiding scheurvorming zou worden geconstateerd ter plaatse van de mofdoorsnede in de
axiale richting van de buis, is de E.E.M, de aangewezen methode om
hiervoor verklaringen op te sporen.
Het voor dit probleem afgeleide mechanica-model wordt gegeven in
figuur 25. Op de bovenzijde van de buis werkt een zekere grondbelasting. Een verklaring voor de scheurvorming zou kunnen zijn dat de
buis onvoldoende steunt op de ondergrond, maar veel meer aan de beide
uiteinden op de mofdoorsnede. Daardoor moet het grootste deel van de
grondbelasting via liggerwerking van de buis overgedragen worden naar
deze doorsneden, waardoor aan de onderzijde van de buisdoorsnede
trekkrachten ontstaan.
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Figuur 25. Mechanicamodel voor ingegraven betonnen rioolleiding
Dit geval is geanalyseerd met een EEM-model, waarbij de buis opgebouwd
werd uit schaal-elementen. Het model wordt gegeven in figuur 26. De
belasting normaalkracht en dwarskracht die in doorsnede I-I op dit
model werd aangebracht, is vooraf bepaald, met behulp van een EEMberekening, waarbij de leiding van figuur 25 als schijf werd
gemodelleerd.

MOFDOORSNEDE

AXIALE 'SCHEUREN
Figuur 26. Model en resultaat van EEM-berekening
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In figuur 26 wordt het resultaat van de berekening gegeven. In deze
figuur is duidelijk zichtbaar dat ter plaatse van de mofdoorsnede
scheurvorming in de axiale richting van de betonnen rioolleiding zou
kunnen ontstaan (als de treksterkte van het beton wordt over
schrijden) . Hieruit blijkt dat deze schematisatie de gevonden scheur
vorming zou kunnen verklaren.
4.2.

Verkeersbelasting

4.2.1 Dunwandige stalen duiker
Een ingegraven dunwandige stalen duiker wordt belast door een vracht
wagen met afmetingen en gewicht volgens de VOSB, klasse 60. De totale
belasting is in dit geval 600 kN, evenredig verdeeld over 3 assen.
Aangezien deze belasting asymmetrisch is, is een elementenverdeling
gekozen volgens figuur 27.

Figuur 27. EEMmodel voor flexibele duiker onder verkeersbelasting
In deze figuur zijn zichtbaar: de duiker, de omliggende grond en de
belasting. Boven de duiker bevindt zich een gronddekking van 50 cm met
daarop een asfaltlaag met een dikte van 20 cm.
Het resultaat van de berekening wordt gegeven in figuur 28. In deze
figuur wordt zowel de onvervormde als de vervormde constructie weerge
geven. Om een idee te krijgen van de schaal van de vervormignen wordt
vermeld dat de oppervlakte ongeveer 8 cm zakt. De duiker wordt enigs
zins schuin weggedrukt, waarbij de vertikale diameter ongeveer 60 mm
afneemt (D = 2660 mm ■» 2% deformatie) en de horizontale diameter
v
ongeveer 35 mm toeneemt (D, = 3720 mm * 1% deformatie).
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Figuur 28. Onvervormde en vervormde EEM-model voor flexibele duiker
belast door verkeersbelasting
Uit deze analyse blijkt dat wanneer een flexibele duiker goed is
aangelegd, deze met de grond mee vervormt. De vervorming van het
profiel wordt gedicteerd door de vervorming van het omringende zand.
De eigen stijfheid van het profiel is totaal verwaarloosbaar ten
opzichte van de stijfheid van het omringende zandpakket.
Een gevoeligheidsstudie is uitgevoerd naar de invloed van de hoogte
van de gronddekking. De invloed hiervan op de vervorming van het
profiel wordt gegeven in figuur 29. De vervorming blijkt bij hogere
dekkingen snel af te nemen.
IAM.IAVI
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Figuur 29- Invloed hoogte van de gronddekking op vervorming van de
duiker
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In deze figuur is tevens een meetresultaat aangegeven. Deze meting
blijkt ongeveer lf% af te wijken van de berekening.
Naast de hoogte van de gronddekking bleek ook de stijfheid van de
grond naast de duiker van grote invloed op de vervormingen.
4.3

Tijdsafhankelijk gedrag in zand

4.3.1

Flexibele duiker of buis

Wanneer gebaseerd op de theorie uit de voorgaande hoofdstukken een
tijdsafhankelijke berekening wordt uitgevoerd voor een ingegraven
duiker of buis wordt een resultaat gevonden in de vorm van figuur 30.
Op t = o wordt de buis aangelegd en neemt ten gevolge van de aanleg de
vertikale deformatie ó van de buis toe van o tot ó
. Voor t naar
v
v,o
oneindig neemt deze deformatie asymptotisch toe tot <5
v,oo
. ö w wWiW I

PASSEREND VERKEER

'VOO

'vol

TIJD
Figuur 30. Tijdsafhankelijke deformatie van een ingegraven flexibele
duiker of buis
Deze uiteindelijke deformatie is opgebouwd uit een blijvend, onomkeerbaar deel, dat het gevolg is van de deformatiebelasting ten gevolge
van het verdichten van het zand en een elastisch, omkeerbaar deel,
namelijk een extra tijdelijke deformatie ten gevolge van een tijdelijk
aanwezige oppervlakte-belasting (bijvoorbeeld verkeer).
Ook metingen aan een flexibele leiding in zand aangelegd onder een
verkeersweg toonden aan dat de deformatie door dit effect toeneemt in
de loop van de tijd.
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5.

CONCLUSIES

Geconcludeerd kan worden dat de eindige elementen methode (E.E.M.) een
krachtig hulpmiddel is om het gedrag van het gecombineerde systeem
flexibele constructie-grond te analyseren. Dit type constructie ontleent zijn werking volledig aan de interactie met de omringende grond.
Door de grote vrijheid in de schematisatie van het model, de geometrie, het materiaalgedrag (bijvoorbeeld gelaagdheid) en de belasting,
kan de invloed van allerlei mechanische effecten (zowel effecten die
optreden tijdens de aanleg als tijdsafhankelijke effecten) op de
spanning en deformatie van de flexibele constructie worden bepaald.
Voor het toetsen van de betrouwbaarheid van de methode en om het
inzicht te verdiepen in de optredende mechanische processen, zijn
praktijkmetingen gebruikt. Hieruit bleek dat de overeenstemming tussen
metingen en berekeningen goed was. Over het algemeen kan voor ontwerpdoeleinden volstaan worden met een 2-dimensionaal model, waarop axiale
effecten op de constructie in de vorm van een extra belasting kunnen
worden gesuperponeerd.
Voor standaard gevallen blijken de ontwerpmethoden in de praktijk goed
te voldoen; ze zijn sneller en daardoor goedkoper en in de loop van
vele jaren is er een brede ervaring mee opgdaan. Voor bijzondere
gevallen, wanneer de ontwerpformules niet rechtstreeks toepasbaar
zijn, geniet een eindige elementenberekening dan ook de voorkeur. Ook
zouden de resultaten van een eindige elementenanalyse aanleiding
kunnen zijn om bijvoorbeeld aanleg en verkeersbelasting anders in de
ontwerpformules op te nemen.
Zorn/MS/l/118/lezing

KRUISINGEN VAN LEIDINGEN MET DIJKEN, BOEZEMKADEN, WEGEN EN SPOORWEGEN
door Ir. W.J. Heijnen en Ir. H.J.A.M. Hergarden
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KRUISINGEN VAN BUISLEIDINGEN MET DIJKEN, BOEZEMKADEN, WEGEN EN SPOORWEGEN
REGELGEVING; GRONDMECHANISCHE PARAMETERS, ONZEKERHEDEN EN UITVOERING
door W.J. Heijnen

1.

INLEIDING

Een buisleiding in de grond is te beschouwen als een langgerekte
flexibele ligger die over het algemeen niet veel weerstand biedt aan
opgelegde vervormingen. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat de buis door
z'n omgeving wordt 'geleefd', een omgeving die in ons land zelden in
rust verkeert.
In deze voordracht zullen een aantal aspecten van dit 'leven' worden
behandeld, waarbij het accent zal liggen op een kruising van een hogedrukleiding met een dijk of een andere hindernis die in verband met de
waarborging van de veiligheid speciale eisen stellen aan de geometrie
en de methode van uitvoering. Het gaat dan dus om een situatie als die
in figuur 1 is weergegeven.

belasting

f t r t T t t t
^^zakki

Figuur 1. Dwarsdoorsnede van een kruising van een buisleiding met een
dijk (schematisch)
De hindernis moet in dit geval op een zodanige manier worden gekruisd
dat onderkant buis nog boven de hoogste te verwachten waterstand ligt.
Dit betekent in de meeste gevallen dat de dijk plaatselijk moet worden
verhoogd. Ten gevolge van de extra belasting zal, ook bij een oude
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dijk, opnieuw zakking optreden. Een zakking die aan de buis wordt
opgedrongen. Afhankelijk van de stijfheid van het 'portaal' zal de
buis meer of minder verzet plegen tegen deze belasting door opgedrongen deformatie. De buis zal in principe dus meer of minder kunnen
zakken dan de grond van de dijk waarin hij is ingebed. De factoren
daarbij zijn, dus afgezien van de stijfheid in langsrichting van de
buisleiding:
de grootte van de schedeldruk ter plaatse van de kruin van de
dijk
de maximale reactie die ter plaatse van de 'opleggingen' ter
weerszijden door de grond kunnen worden geleverd tegen de
penetratie van de buis in deze grondslag.
Er is dus duidelijk sprake van een zogenaamd interactieproces tussen
de flexibele buisleiding en de grond waarvan het gedrag in de verschillende richtingen ook kan worden gekarakteriseerd door elastoplastische veren. In dit geval wordt de buis in z'n doorsnede als
praktisch onvervormbaar beschouwd en is de schematisatie dus die van
een balk in een elasto-plastische omgeving, waarbij de belasting in
hoofdzaak de opgedrongen zettingen zijn.
Vanzelfsprekend zijn er ook belastingen die verband houden met de druk
en temperatuurveranderingen in de buis of met uitwendig uitgeoefende
krachten.

P
= P + P + P _
max
n
wl
w2

of

P - P - P n
wl
w2

"""^JJ '-cat. 1 horizontale verplaatsing
?—cat. 2 veerconstante
'I'
cat. l zettingen

Figuur 2. Schematisatie van de leidingparameters
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In figuur 2 is een schematisatie gegeven van de buis in zijn omgeving
van veren. De zettingen en zettingsverschillen zijn hierin niet aan te
geven maar vormen natuurlijk wel voor een belangrijk deel het aandrijvende element in dit proces van actie en reactie.
In de berekening van de buisleiding komen dus een aantal parameters
voor die door het gedrag van de grond rondom de buis in de verschillende richtingen worden bepaald, de zogenaamde leidingparameters. Ze
vormen, naast de zettingen en de eigenschappen van de buis zelf, de
invoer van de ontwerpberekening van de buis.
Daarbij wordt geschematiseerd als aangegeven in figuur 2:
de verticale druk op de bovenzijde van de buis
de grondweerstand aan de onderzijde
de gronddrukken in dwarsrichting
de grondweerstand in langsrichting.
De vaststelling van deze leidingparameters, die over het algemeen zijn
samengesteld uit een veer - beddingsconstante genaamd - en een grensweerstand - de maximale weerstand die de grond tegen opgelegde vervormingen kan genereren. Voor de voorspelling van enerzijds de zettingen
langs het tracé van de leiding en anderzijds van de leidingparameters
in de dwarsdoorsneden van de buis inclusief zijn omgeving moeten
representatieve parameters van de grond worden vastgesteld. Dit gebeurt door middel van grondonderzoek, sonderingen, boringen en eventueel laboratoriumproeven op geselecteerde ongeroerde monsters.
Hierbij dient echter wel rekening te worden gehouden met de specifieke
omstandigheden bij een ingegraven buisleiding. Zo is het van belang
dat de onzekerheden in verband met de uitvoering in het ontwerp hun
plaats krijgen. Dit type onzekerheden houdt bijvoorbeeld verband met
de onvermijdbare toleranties met betrekking tot de geometrie van
ontgravingen (oneffen sleufbodem), aanvullingen en de ligging van de
buis hierin. Ook de mogelijke verstoring van de grond naast en onder
de sleufbodem behoort tot deze categorie van onzekerheden.
Daarenboven zijn er onzekerheden die verband houden met de verschillende eigenschappen van de grond die voor de vaststelling van de
leidingparameters worden gebruikt en met onvolkomenheden in de ontwerpberekeningen.
2.

ONZEKERHEIDSFACTOREN

In de Leidraden voor constructie en beheer van vloeistof en gasleidingen in en nabij waterkeringen van de Technische Adviescommissie
voor de Waterkeringen zijn voor beide categorieën van onzekerheden
procedures opgenomen die de wijze waarop de onzekerheden in rekening
moeten worden gebracht, regelen.
Voor de uitvoeringsonzekerheid wordt slechts gekeken naar de zetting
c.q. de zakking van de leiding. In het betreffende artikel van de
Leidraad adviseert de Commissie bij een niet gefundeerde buisleiding
uit te gaan van een zakkingsverschil van 10 cm ter versterking van de
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eventuele zettingsverschillen. Met andere woorden: berekende zettingsverschillen moeten met ongeveer 10 cm worden verhoogd. Het is niet
volledig duidelijk hoe dit in de opgedrongen zakkingslijn moet worden
ingevuld. Omdat het gaat om extra zakkingen bovenop de berekende
zetting - met z'n onzekerheden - kan het uitvoeringszakkingsverschil
van 10 cm niet worden geïnterpreteerd als plus of min 5 cm afwisselend
voor de opvolgende punten waarvoor de zetting wordt berekend. Een
zakkingsverschil op zich heeft geen betekenis. Er hoort een afstand
bij te worden gegeven waarover dit zakkingsverschil kan optreden.
Immers liggen de punten waarvor de zetting wordt berekend dicht bij
elkaar dan betekent de extra 10 cm zakkingsverschil een sterkere
verhoging van de kromming van de buis dan in het geval dat de afstand
tussen deze punten groot is. Het zal duidelijk zijn dat in dit geval
de interpretatie wordt overgelaten aan overleg tussen de ontwerper en
de beheerder van de dijk. In de Pijpleidingcode van de Provincie ZuidHolland zijn nadere aanwijzingen voor de verdeling van de uitvoeringszakking gegeven. Alhoewel de invoering van een uitvoeringszakking wel
enig soelaas biedt ten aanzien van de onzekerheden bij de uitvoering
is het toch gewenst de uitvoering van de leiding aan strengere voorschriften te binden en het in rekening brengen van een extra zakkingsverschil te koppelen aan zorgvuldigheid en de controle van deze uitvoering .
Voor de grondmechanische leidingparameters worden in de leidraden
voorschriften gegeven voor de in rekening te brengen onzekerheidsfactoren. Deze zijn gestoeld op ervaring. In tabel 1 zijn de onzekerheidsfactoren uit de leidraden weergegeven.
Neutrale grondbelasting t.o.v. de gemiddelde waarde
Passieve grondbelasting t.o.v. de maximale waarde
Zetting ten opzichte van de gemiddelde waarde
Zetting ten opzichte van de maximale waarde
Beddingsconstante t.o.v. de gemiddelde waarde
Evenwichtsdraagvermgoen voor zand t.o.v. de gemiddelde waarde
Evenwichtsdraagvermogen voor klei en veen ten opzichte van
de gemiddelde waarde
Grondwrijving ten opzichte van de gemiddelde waarde

1,1
1,3
1,5
1,3
1,4
1,2
1,5
1,4

Tabel 1. Onzekerheidsfactoren voor grondmechanische grootheden
Daarbij is gesteld dat indien belastingen van verschillende aard
elkaar tegenwerken de grootste met de betreffende factor moet worden
vermenigvuldigd en de kleinste erdoor moet worden gedeeld. De bedoeling van deze omschrijving is niet erg duidelijk. Bedoeld zal wel zijn
dat grondmechanische leidingparameters die aan de kant van de belasting van de buis thuishoren met de betreffende onzekerheidsfactor
moeten worden vermenigvuldigd. Zitten de leidingparameters aan de kant
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van de reactie die de grond in het interactieproces levert, dan dient
voor iedere parameter de keuze tussen vermenigvuldigen met of delen
door de betreffende onzekerheidsfactor zodanig te zijn dat de grootste
veiligheidsmarge in het ontwerp wordt bereikt.
Zo zullen bijvoorbeeld over het algemeen een hogere beddingsconstante
en een hogere waarde van het draagvermogen van de grond onder de buis
ongunstig zijn voor de spanningen in de buis. Bij de zijdelingse steun
is het echter juist andersom.
Het is duidelijk dat bij de toepassing van deze onzekerheidsfactoren
een behoorlijke analyse van de ontwerpsituatie met alle gunstige en
ongunstige invloedsfactoren onmisbaar is. Het ontwerp van een kruising
van een buisleiding met een dijk is vakwerk dat een grote dosis 'engineering judgment' met zich meebrengt. Het is onzin dat recht toe recht
aan recepten kunnen worden toegepast, waarbij deze onzekerheidsfactoren moeten zorgen voor de afdekking van ondeskundigheid en uitvoeringsgebreken .
De in de leidraad gegeven onzekerheidsfactoren zijn niet gekoppeld aan
de omvang en de kwaliteit van het grondonderzoek en de mate van begeleiding en controle van de uitvoering c.q. de aanvulling van de sleuf.
Omdat er ook geen aanbevelingen worden gedaan voor de omvang en de
soort grondonderzoek ontstaat er het probleem dat kruisingen waarvoor
een uitgebreid onderzoek is gedaan vrijwel altijd in het nadeel zijn
ten opzichte van kruisingen waarvoor slechts op een enkel punt grondonderzoek is uitgevoerd. Immers zullen bij een omvangrijk onderzoek
vrijwel zeker ook 'slechte' plekken worden gevonden, terwijl die kans
klein is bij een beperkt onderzoek. Dit betekent dat de startwaarden
voor de grondeigenschap - tegenwoordig aan te duiden als representatieve waarde - bij een omvangrijk onderzoek vaak lager zullen zijn dan
bij een beperkt onderzoek van de bouwplaats. Toch worden op beide
startwaarden dezelfde onzekerheidsfactoren toegepast. Dit is onlogisch
en bovendien onveilig.
3.

VASTSTELLING REPRESENTATIEVE WAARDE VOOR DE GRONDEIGENSCHAPPEN

Door een bereoep te doen op de statistiek kunnen representatieve
waarden voor de grondeigenschappen op grond van de resultaten van het
grondonderzoek op een redelijk betrouwbare en objectieve wijze worden
verkregen. Natuurlijk is ook daarbij een dosis gezond verstand, lees
'engineering judgment', een noodzakelijke voorwaarde.
Uit de beschikbare resultaten, of dit er nu veel of weinig zijn, kan
een karakteristieke waarde voor de grondeigenschap worden bepaald voor
een vastgestelde onder- c.q. overschrijdingskans. Voorwaarde is dat er
iets bekend is over de grootte van de variatie van de beschouwde
grondeigenschap in de verschillende grondlagen die een rol spelen in
de ontwerpberekeningen.
Bij een voldoende omvang van het grondonderzoek, waarbij ter bepaling
van de gedachte minstens vijf proefuitkomsten beschikbaar zouden
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moeten zijn, kan de grootte van de variatie, uitgedrukt in een stan
daardafwijking, met een redelijke mate van betrouwbaarheid worden
vastgesteld. Hiermee is dan een goede schatting te geven van de repre
sentatieve waarde voor de grondeigenschap of, indien van toepassing,
van de representatieve gemiddelde waarde van de grondeigenschap in
kwestie.
Stel de gemeten waarden van de grondeigenschap zijn:
1

2

3

n

De eerste schatting van de gemiddelde waarde wordt dan:


Z

x ■

lxi
n

en de eerste schatting van de standaardafwijking:
I

s

(x  x)

. J .........

Voor de vaststelling van de karakteristieke waarde van de grondeigen
schap gebruikelijke onderschrijdings respectievelijk overschrijdings
kans van 5% wordt dan gevonden:
^

= x ± t0t(J5 s / n

ofwel:
1+n
rl+n

\

s x ±

'0,05 S

to,05

H'

waarin:
x, = karakteristieke waarde voor het gemiddelde
x, = karakteristieke waarde voor de afzonderlijke uitkomsten
t

= Studentfactor behorend bij (n1) vrijheidsgraden (zie
tabel 2).
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• n-1
t

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6.314 2,920 2,353 2,132 2,015 1,943 1,895 1.860 1,833 1.812 ... 1,64

Tabel 2. t-waarden volgens Student
Voor de zettingsparameter is per laag de gemiddelde waarde van de
samendrukkingscoëfficiënt C voor iedere samendrukbare laag van het
grondpakket van belang. De zetting wordt gevonden door sommatie van de
samendrukking van de afzonderlijke lagen onder de belastingverhoging.
Hierdoor is er statistisch gezien sprake van aan een vereffening van
onzekerheden.
In de bijgevoegde appendix I ontleend aan het rapport van augustus
1983 van Grondmechanica Delft 'Grondmechanische leidingparameters voor
de berekening van buisleidingen bij kruisingen met waterkeringen,
waterlopen en wegen', opgesteld voor de begeleidingscommissie Pijpleidingen onder voorzitterschap van prof. ir. A.A. van Douwen, is een
beschouwing opgenomen over de koppeling van de onzekerheidsfactor voor
de zetting aan de omvang van het uitgevoerde onderzoek. Voorgesteld
wordt deze voorlopig vast te stellen op

5z - l*WJn
waarin n het aantal uitgevoerde samendrukkingsproeven op representatieve ongeroerde monsters uit het lagenpakket is.
Vanzelfsprekend kan ook een statistische beschouwing als hiervoor
geschetst, worden toegepast. Wel dient in dat geval nog de zogenaamde
partiële onzekerheidsfactor T op de karakteristieke waarde van de
gemiddelde samendrukkingscoëfficiënt C te worden toegepast om daarmee
de ontwerpwaarde van de zettingsparameters te verkrijgen.
4.

GRONDMECHANISCHE LEIDINGPARAMETERS; TERREINPROEVEN

De toetsing van de andere onzekerheidsfactoren kan eigenlijk alleen
met een voldoende mate van betrouwbaarheid gebeuren door middel van
realistische proeven in het terrein. De uitvoering moet dan goed
worden nagebootst.
In de afgelopen jaren is een aanzet gemaakt met dergelijke proeven op
ware grootte. Er is inmiddels een proefserie uitgevoerd met een buis
in zand en een met een buis in een grondslag van klei. De proeven op
zand, waarbij alleen verticale drukproeven op een stuk buis werden
uitgevoerd, vonden plaats te Almere.

bladnummer : - 8 -

De veel uitgebreidere serie proeven op klei werd uitgevoerd op een
terrein in de omgeving van Kesteren. Bij deze proeven werd de buis in
sleuven van verschillende vorm gelegd en daarna in verschillende
richtingen verplaatst; verticaal naar boven, verticaal naar beneden,
horizontaal dwars op de lengte-as van het 2,5 meter lange proefstuk en
horizontaal in langsrichting. Het proefstuk had een diameter van 0,6
meter met verstijvingsschotten aan de beide uiteinden. Hierdoor waren
de eigen vervormingen van het proefstuk zo gering dat ze geen invloed
hadden op de gronddrukken. Dit is een situatie die voor dit type hogedrukleidingen goed overeekomt met die in de werkelijkheid. Het proefstuk was voorzien van gronddrukopenmers op de omtrek van een aantal
doorsneden.
Figuur 3 geeft een overzicht van de proeven en de toegepaste vormen en
aanvullingen van de sleuf.
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Figuur 3. Dwarsdoorsneden over de sleuven bij de buisproef te Kesteren
In figuur 4 is het resultaat van een boring en een sondering weerge
geven; in figuur 5 de resultaten van proeven ter bepaling van de
ongedraineerde schuifsterkte C (als functie van de diepte).
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CONUSWEERSTAND IN MN/ma
0

_10

ClMN/m a slOkgf/om 1 )

2Q

Figuur 4. Representatieve sondering en boring van het proefveld
Resteren

ap
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' asH
UJ

a.

UJ

5

i.O

t.S

2.0

15 -

3.0 -

35 -

40-

Figuur 5> Verloop C -waarden met de diepte
In de volgende paragrafen worden de resultaten van de verschillende
typen proeven kort weergegeven:
gronddiruk op de bovenzijde (buis verticaal omhoog verplaatst)
grondweerstand ter plaatse van de onderzijde van de buis (buis
verticaal omlaag verplaatst)
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gronddruk op de zijkant van de buis (buis horizontaal ver
plaatst dwars op de lengteas)
grondwrijving langs de omtrek van de buis (buis horziontaal
verplaatst in lengterichting).
4.1

Gronddruk op de bovenzijde van de buis

In het geval van een neerwaartse beweging van de grond ten opzichte
van de buis wordt de gronddruk op de bovenzijde van de buis onder
andere berekend met de formule van Marston:
Q P = C TD*
v
c
waarin:
Q

[kN/ml]

= de zogenaamde passieve verticale grondkracht per m'
buislengte

Cc

= de coëfficiënt van Marston (= j ♦ 0.3(g)2)

Y
D

= gemiddeld volumieke gewicht van de grond boven de buis
= de diameter van de buis.

In figuur 6 zijn de gemeten maximale waarden van de kracht die bij
omhoog gerichte beweging aan de bovenzijde van de buis wordt opgewekt,
vergeleken met de berekende waarden. Het verschil blijkt gering te
zijn en zou kunnen worden afgedekt met een onzekerheidsfactor 1,2. In
de figuur is F de totale kracht op het 2,5 meter lange proefstuk.
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Fj
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sleuf
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A:

150

zand-aanvulling

Figuur 6. Vergelijking berekende en gemeten maximale drukkrachten F
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VERTIKAAL OMHOOG
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Figuur 7- Resultaten van de verticale belastingsproeven bij omhooggerichte beweging
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In figuur 7 zijn de kracht/rijzingskrommen die bij de verschillende
proeven werden gevonden, afgebeeld. Hierbij is de kracht genormeerd
ten opzichte van zijn maximale waarde F
grens
Het verloop is in het gebied van de krachten boven de 50# van de
grenskracht nogal grillig. Een bilinaire schematisering waarbij in de
eerste lineaire tak de kracht zeer snel (verplaatsing 2-3 mm) aangroeit tot de grenswaarde en dan contstant blijft op die grenswaarde
lijkt een aanvaardbare veilige benadering. Er is ook geen aanleiding
om de onzekerheidsfactor die volgens de leidraden 1,1 bedraagt, te
verhogen of te verlagen.
4.2

Grondweerstand ter plaatse van de onderkant buis

In dit geval beweegt de buis zich neerwaarts ten opzichte van de
grond. Dat wil zeggen dat bij de eerste belasting de buis in de grond
penetreert en zodoende vanaf het begin van de neerwaartse beweging een
grenstoestand in de grond wordt opgewekt. In het geval dat de grond in
de sleufaanvulling die zich onder de buis bevindt goed is verdicht,
gaat dit mechanisme niet meer op. Het grensdraagvermogen wordt dan
vooraf gegaan door een min of meer lineair verloop van kracht en
zakking.
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q
= 5,14 C (1 +S a + da)
Tnax
u
c c
S
■ 0,2 ——- v arieert v an
C

a
d

Li

= 0 , 4 tan

0

maaiveld
7*7777 f

0,24 (S speelt geen rol)

L

-ID
—- v arieert v an 0,42 - 0,52

ondiep: C = 30 kPa
diep

: C = 2 5 kPa

Figuur 8. Berekeningsschema voor de in de grondslag penetrerende buis
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Indien geen bijzondere maatregelen met betrekking tot onderstoppen
worden genomen, dan zal het lastzakkingsgedrag dus grotendeels bepaald
worden door het toenemende draagvermogen bij toenemende diepte.
Berekening van de maximum waarde:
a
qTiiax = ""
5.14 Cu v(1 ♦ Sca ♦ Dc'
)

Sa

= 0,2 P  P varieert van 0  0,24

C

L

La

a

S

varieert van 0  0,04 en speelt dus geen rol

Da
= 0,4 tan' 5
ondiepe buis: D varieert van 0,8  1,10 m » D a  0,42
c
diepe buis : D varieert van 2,3  2,60 m > D a  0,54
ondiep: qmax = 5,14 x 1,42 Cu
cu
= 30 kPa (klei I)
Snax
F
max
die

P

:

= 5 14 x l M
=

'
°' 61

~ 30

x 2 5 x 219

'

= 219
=

kPa

334 kN  gemeten 300 kN

=
W
5.14 x 1,54 x C u
c
= 25 kPa
J
u
q a v = 5.14 x 1,54 x 25 = 198 kPa
F
«o V ' °' 61 x 2 '5 x 198 = 301 kN  gemeten 240 kN

De overeenstemming tussen proeven en berekeningen is dus redelijk. In
werkelijkheid werden lagere waarden voor de maximale grondweerstand
gevonden dan berekend. Dit is voor de spanningen in de leiding aan de
veilige kant.
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Figuur 9- Vergelijking van de berekende grenskrachten bij de neerwaartse beweging van de buis met de gemeten waarden
In figuur 9 zijn de gemeten waarden voor de draagkracht F vergeleken
met de uitkomsten van de berekeningen voor de verschillende proeven.
Voor de vaststelling van de inbeddingskarakteristieken is het van
belang na te gaan hoe de ontwikkeling is van de draagkracht van de
grond gedurende de penetratie van de buis. Door de penetratie neemt de
breedte toe en dan ook de draagkracht. De berekening van deze draagkracht is uitgevoerd voor een lengte-eenheid van de buis van 1 meter
liggend op een grondslag met constante ongedraineerde schuifsterkte
(C = constant) en voor een grondslag waarbij, bijvoorbeeld als gevolg
van de uitvoering, de C

parabolisch met de diepte toeneemt totdat de

oorspronkelijke C -waarde weer is bereikt (zie voor gegevens figuur
10).
De berekening volgt in principe dezelfde lijn als bij de berekening
van de grenswaarde. In dit geval zijn echter de krachtenschaal en de
zakkingenschaal genormeerd op respectievelijk de grenswaarde van de
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belasting F
en de diameter van de buis B. F
treedt op bij een
■ max
max
penetratie van 0.5B in de oorspronkelijke grondslag onder de buis.
Het gaat hier dus om de veerkarakteristiek tijdens de eerste maal
belasten.
Bij een penetratiediepte S en buisdiameter B wordt:
S = PB
De voor het draagvermogen effectieve breedte B* wordt dan gevonden
B» = 2B/(p (1p))
en
F

5.14 • 1.5 * C u • B»

Bl

f

max" 5;ï*r»-ï;r , ~c-- s -B- - r

ofwel geldt de volgende relatie:

/--

= 2 ;(p ( i - s ) )

max
S
waarin (J = -,

de genormeerde zakking.

Deze afleiding geldt voor een constante C

onder de buis.

Ten gevolge van de aanwezigheid van de grond rondom de buis zal het
werkelijke verband tussen F/F
en S/B wat 'stijver' zijn dan het
max
berekende.
De proeven in de diepe sleuven geven echter een beduidend slapper
gedrag te zien. Dit moet wel haast zeker verband houden met een ver
storing van de sleufbodem door de uitvoering.
In verband daarmee is ook een berekening uitgevoerd met een grondslag
waarbij C

parabolisch met de diepte toeneemt totdat de oorspronke

lijke ongestoorde C waarde wordt bereikt.
De berekening verloopt dan als volgt:

Cll* = Cu^B
Jf
waarin:
S* = S ♦ 1/2B'

(S* is de representatieve diepte).

Dan wordt na enige herleiding:

bladnummer : - 20 -

C

u*

= C

u ^{fJ + J^ 1 "^)

en
«--

= 2 ;p((i-p){&-/p(i-p)))

max
waarin weer

In figuur 10 is dit berekende verband uitgezet. Ter oriëntatie zijn
ook enkele proefresultaten weergegeven. Er blijkt een redelijke goede
overeenkomst te zijn.

bladnummer :  21

0,5

1,0
max

»f*
&I4

*u

A

*sr

N

C*

Cu constant

\

parabo lisch\
\

■i

r

diepte

Figuur 10. Verloop van de krachtzakkingslijnen: berekend/gemeten
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Figuur 11 geeft een compilatie van alle meetresultaten van de verticale drukproeven.
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Figuur 11. Gemeten krachtzakkingsverloop bij de neerwaartse belas
tingsproeven
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Uit een en ander kan worden geconcludeerd dat de veerkarakteristieken
voor de oplegging van de buis bij de eerste belasting met een goede
betrouwbaarheid kunnen worden voorspeld uit de schuifweerstandseigen
schappen van de grond onder de buis. Wordt geen rekening gehouden met
een verstoring door de uitvoering dan zal het voorspelde veergedrag
iets te stijf zijn hetgeen aan de veilige kant is met het oog op de
spanningen en rekken in de buis zelf.
Bij ontlasten en herbelasten gelden deze voorspellingen niet. In dat
geval wordt de veerconstante niet meer bepaald door het bezwijkgedrag
van de grond, maar door de stijfheidseigenschappen van de grond onder
en rondom de dan al in de grondslag gepenetreerde buis. Als voorbeeld
wordt proef 3B genomen (sleufdiepte 2,6 m; aanvulling onverdichte
klei).
Gevonden werd bij een penetratie van S = 60 mm ( 7; B) en een belas
tingsherhaling :
AF = 195 kN
AS = 10 mm
waaruit voor de beddingsconstante k volgt:

K

v ■ r • i s = Bi ■ Ö:ÖÏ ■21080 *"*

A, het effectieve belaste oppervlak bij de penetratie van 60 mm, is
gelijk aan 0,93 m*.
Toepassing van Timoshenko of Schleicher levert op:
K

■

E

r

v " m(ï=v )7A
In dit geval is de vormfactor m = 0,75.
Gevonden wordt:
E = 21080  0,75 (10.5M/0.93 = 117^0 kPa
Uit de triaxiaalproeven op ongeroerde monsters werd echter gevonden
dat E * 3000 kPa hetgeen dus veel lager is dan de waarde die uit de
proefresultaten werd afgeleid.
Dit punt verdient nadere aandacht. Het verschil kan voor een deel
worden toegeschreven aan de standaard interpretatie van de triaxiaal
proef resultaten. Maar ook de afleiding van Timoshenko zal voor grond
gedrag niet voldoende adequaat zijn. Het is te hopen dat het onderzoek
over niet al te lange tijd kan worden voortgezet door een nadere
analyse van de proeven met de buis te Resteren, bijvoorbeeld door
toepassing van meer realistische grondgedragsmodellen en eindige
elementen computerprogramma, zoals DIANA.

e
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In tabel 3 zijn gemeten en berekende waarden voor de beddingscon
stanten voor de verschillende proeven verzameld. De f$ in deze tabel
slaat op de zogenaamde inbeddingshoek of opleghek.

proef 0,5*FD S bij uit proef
0,5

afgeleide

F

k
U

(Ie

[kN] [mm]

IA
IB
2A
2B
3A
3B

165
120
155
120
150
120

19
27
30

58
32
72

k

[kN/m']
5700
2900
3*400
1350
3100
1100

berekende waarden

bij
ontl./

k° Schleicher k° Schleicher k

V

belasting)

nr.

uit proef:

V

V

herbel.

0 = 180°

p" = 60°

[kN/m1 ]

[kN/m1]

[kN/m3]

26000
13000
6000
13000
19000
9500

■»
»
■»
►
>
►

11000
8000
13000
9500
12000
9000

2700
3300
1700
1700
1700
1700

uit
V

last
verpl.
diagrammen

4700
5600
2800
2800
2800
2800

Tabel 3. Vergelijking berekende en gemeten beddingsgetallen
Door middel van de meting van de gronddrukverdleing over de omtrek van
de buis kan een indruk worden verkregen van de opleghoek fj.
Daaruit is gebleken dat deze opleghoek beneden de waarden van circa
80° tenminste 10° hoger was dan de waarde die volgens de eerder
genoemde Pijpleidingcode van de provincie ZuidHolland moet worden
aangehouden. Een en ander is in figuur 12 te zien.

[kN/m1 ]
5700
5100
2850
2550
2850
2550

bladnummer

26

0.1.Pwe

Figuur 12. Uit de gemeten gronddrukverdeling afgeleide opleghoeken
vergelijking met {S volgens de Pijpleidingcode, 1984
4.3

Gronddrukken in dwarsrichting

Voor een grondslag van klei wordt de maximaal te ontwikkelen horizontale kracht bij horizontale verplaatsing van de buis dwars op de
lengterichting berekend met de volgende eenvoudige formule:
F„
= 2LDC
Hmax
u
waarin: D is de diepte van de sleuf.
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Het is duidelijk dat de ongedraineerde schuifsterkte C van de sleuf
aanvulling in dit geval voor het grootste deel maatgevend is voor deze
maximale grondweerstand.
Uit het onderzoek te Resteren bleek dat de kwaliteit van de sleufaan
vulling aanmerkelijk slechter was dan die van de oorspronkelijke
grondslag.
Bij de diepe sleuf varieerde de ongedraineerde schuifsterkte van 9 tot
14 kPa.
Indien C = 10 kPa wordt genomen, dan wordt de berekende waarde van
F
Hmax'
F

Hmax

= 2

* 2'5 * 2'6

# 10 =

W

«*

Bij de proeven werd gevonden:
FHmax
= 100  120 kN.
u
Wordt gerekend met de C waarde van de oorspronkelijke grondslag dan
wordt gevonden:
F
Hmax ■ 325 kN.
Figuur 13 geeft een beeld van de conusweerstand die in de verdichte en
onverdichte sleufaanvulling werd gemeten. Het verschil tussen verdicht
en onverdicht is niet significant. De conusweerstand bedroeg circa 0,2
MN/m* terwijl in de oorspomklijke grond q = 0 , 5 MN/m* werd gemeten.
De veerkarakteristiek in horizontale richting dwars op de lengteas van
de buis werd bepaald met behulp van de formule van Ménard:
1

1

k
n

p

L

r (0'65 (2'65 l-)a + ï r
o

o

waarin:
k
L
B
a
E

=
=
=
=
=

horizontale beddingsconstante
referentielengte volgens Mènard (* 0,6 m)
buisdiameter
van de grondsoort afhankelijke parameter (klei:
Emodulus gemeten met de pressiometer

= 2/3)
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Onverdichte
Proef 4G

sleufaanvulling

Verdichte
Proef 4H

Figuur 13. Sonderingen in sleufaanvulling

sleufaanvulling
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In tabel 4 zijn de berekende en gemeten waarden, zowel bij de eerste
belasting als bij de belastingsherhalingen, samengevat.
proef

Ie. -predictie

k„ uit proeven (na schematisering)

k„ uit proeven

nr.
Ie tak
[kN/m]
4c
4D
4G
4H

3500
2400
1400
1000

FH < | F ^
4900
6300
6600
5500

2e tak
FH < \

FHmax

175
225
235
195

ontlasten/
herbelasten
15000
18000
28000
8000

+ 4000
* 2500
* 6000
-» 4500

Tabel 4. Vergelijking gemeten en voorspelde beddingsconstanten k,in
kN/m*
In figuur 14 zijn de resultaten van de proeven uitgezet in de vorm van
kracht-verplaatsingskrommen. Zowel kracht als verplaatsing zijn wederom genormeerd op F„
(=F
) respectievelijk de buisdiameter (D).
Daarin is tevens aangegeven dat het verband zou moeten weergeven door
een trilineaire schematisering in plaats van een bilineaire zoals
gebruikelijk.
Uit de horizontale proeven dwars op de lengteas van de buis blijkt
duidelijk dat het vermogen tot voorspelling sterk afhankelijk is van
de schatting van de eigenschappen van de aanvulling van de sleuf.
Vooral met betrekking tot de grootte van de horizontale veerkarakteristiek zijn de huidige voorspellingsmethoden zwak. Het verdient dan
ook aanbeveling het onderzoek ook op dit punt te verdiepen.
Met name zou moeten worden onderzocht of de horizontale drukproeven
een goede simulatie waren van de werkelijkheid.
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Figuur 1 4 . Gemeten kracht-verplaatsingsverloop bij de horizontale
drukproeven dwars op de buis
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4.4

GRONDWRIJVING LANGS BUISLEIDINGEN

Wanneer een ondergrondse buisleiding in langsrichting een verplaatsing
en/of een rotatie om de lengteas ondergaat dan worden in de grond
tegenwerkende wrijvingskrachten opgewekt.
De verplaatsing of rotatie van de buis kunnen worden veroorzaakt door
vormveranderingen (bijvoorbeeld expansie) waaraan een buisgedeelte is
onderworpen of zijn een reechtstreeks gevolg van uitwendige krachten.
Zijn geen andere tegen de verplaatsing of rotatie weerstand biedende
uitwendige krachten werkzaam, dan is de grootte van de door de grond
uitgeoefende wrijving bepalend voor het verloop van de langsspanningen
in de leiding en van de verplaatsingen. Bij een aanzienlijke wrijving
zullen grote leidinglengten als in de grond verankerd kunnen worden
beschouwd, hetgeen onder andere bij de warmtetransportleidingen voor
een stadsverwarming van belang is. Voor het ontwerp van bijvoorbeeld
leidingstelsels voor stadsverwarming en leidingkruisingen is het van
belang het verband te kennen tussen de verplaatsing van de bui3wand in
langsrichting of tangentiëele richting en de daarbij opgewekte
tegenwerkende grondwrijving.
Het verband tussen wrijving en verplaatsing is niet lineair. Bij grote
verplaatsingen bereikt de wrijving een min of meer constante
grenswaarde T max. Een mogelijke relatie tussen de wrijving die een
buisleiding in de grond ondervindt en de verplaatsing van de buis is
door middel van een onderbroken lijn in figuur 4 aangegeven.

T max.

I>

sf

//
/ /
/ /
/ /

A*~
1

tan a

■ k w = T max.

1 /

lr\a
-»- verplaatsing v

Figuur 15

Veerkarakteristiek van de "wrijvingsveer"
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Om praktische redenen wordt in leidingberekeningen van het
geschematiseerde verloop (getrokken lijn) uitgegaan, dat wil zeggen bij
een relatieve verplaatsing groter dan ve heeft de wrijving een
constante waarde t max en bij een relatieve verplaatsing kleiner dan ve
wordt aangenomen dat er een evenredigheid bestaat tussen v en T . Deze
evenredigheid wordt gekarakteriseerd door de betrekking:

v

ve

w

Hierin wordt k de frictionele beddingsconstante (dimensie: spanning
w
per lengte-eenheid) genoemd.
De grenswaarde traax van de veerkarakteristiek wordt bepaald door de
wrijvingseigenschappen van het grensvlak buis-grond en de daar
heersende spanningstoestand. De waarde Tmax kan worden berekend door
gebruik te maken van formules waarin naast de normaalspanning on de
parameters 6 (- wrijvingshoek) en a (- adhesie) voorkomen die aan
laboratoriumproeven (directe schuifproeven) zijn ontleend. Voor zand en
andere grondsoorten zonder cohesie is gebruik te maken van de formule:
xmax - an tan 5
In klei kan hier een meer of minder aandeel van adhesie bijkomen zodat
in het algemeen geldt:
tmax - a + on tan 5
De in deze formules voorkomende parameters 5 en a zijn zowel
afhankelijk van de grond zelf als van de ruwheid van het buismateriaal
en kunnen het eenvoudigst worden bepaald met behulp van directe
schuifproeven.

Figuur 16

Directe schuifproef
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Hierbij wordt de bovenste helft van het apparaat die steeds grond bevat
geschoven over het buismateriaal (inclusief de toe te passen
bekleding). Voor de bepaling van 6 en a zijn series van minimaal 3
proeven nodig, waarbij de bovenbelasting op het monster varieert. De
directe schuifproef heeft een aantal nadelen. Zo zal losgepakt zand
door het aanbrengen van bovenbelasting een enigzins vastere pakking
aannemen. Een ander nadeel is dat het grondmonster horizontaal is
ingesloten waardoor het proefresultaat alleen informatie geeft over de
schuifweerstand (maximale en restwaarde). De uit de proef verkregen
gegevens over de verplaatsing waarbij de maximale schuifweerstand
optreedt zijn sterk beïnvloed door het horizontaal opgesloten zijn van
het grondmonster. De proef geeft een te kleine waarde van ve.
Indien het uitvoeren van directe schuifproeven niet mogelijk is kunnen
ö en a worden geschat door de hoek van inwendige wrijving (<J>) en de
cohesie (c) te vermenigvuldigen met de ruwheidsfactoren.
fö en fa
Door invoering van deze factoren gaat de formule voor de berekening van
Ttnax over in:
tmax - on tan fö . $ + fa . c
Ten aanzien van de te hanteren ruwheidsfactoren wordt het volgende
opgemerkt.
4.5

Zand

De ruwheidsfactoren (f6 - ---)

die voor zand werden bepaald aan de hand

van diverse laboratoriumproeven en terreinmetingen vertoonden een grote
spreiding (f5 - 0,3 41V;
In grote mate bleek f6 afhankelijk te zijn van de ruwheid van het
oppervlak. Een ruw oppervlak levert uiteraard een hoge ruwheidsfactor
op. De ruwheid van het oppervlak bepaalt ook de mate van invloed van de
dichtheid van het zand en de $ op de ruwheidsfactor. Deze invloed van
de ruwheid van het buismateriaal zou kunnen worden verklaard door
middel van het al of niet optreden van dilatantie van zand. Hierbij
wordt verondersteld dat de hoek van inwendige wrijving (<|>) is opgebouwd
uit.
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(J>k  wrijvingshoek kwarts over kwarts
ty
 "uplift "hoek of hoek van dilatantle

HJ.(p<pk

Figuur 16 Zaagtand mechanisme
De waarde van $k =■ 30°, zodat voor zand met ty  0° (bijvoorbeeld los
zand) de hoek van inwendige wrijving (<t>)  <J>k » 30°, terwijl voor dicht
zand met bijvoorbeeld \|» ■ 13° de hoek van inwendige wrijving
(♦)  4k ♦ f  30° + 13°  43°.
Bij het schuiven van een glad oppervlak over dicht zand zal ter plaatse
van het schuifvlak en daarboven niet of nauwelijks dilatantie optreden,
terwijl <j> wel voor een gedeelte door dilatantie is bepaald. Een lage
ruwheidsfactor (f5

) i3 hiervan het gevolg.

Omgekeerd zal bij het afschuiven van een ruw oppervlak over dicht zand
ook op het grensvlak wel dilatantie kunnen optreden, hetgeen een hoge
ruwheidsfactor betekent.
Uit het bovenstaande volgt dat voor zand geen vaste ruwheidsfactor
bestaat wanneer deze is gerelateerd aan <j>.
Door de hoek van inwendige wrijving <t> te corrigeren in verband met het
al of niet optreden van dilatantie kan de variatie in f5 worden
verkleind.
De correctie van <j> is afhankelijk van de ruwheid van het buisoppervlak.
De gecorrigeerde <j>waarde wordt $ reken genoemd.
glad buisoppervlak : <j> reken ■ $  $ • 30°
ruw buisoppervlak : $ reken  <j>
De veel toegepaste polyethyleen bekleding van stalen buizen als ook
kunststof buizen kunnen in dit geval als glad worden beschouwd.
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Na correctie van <J> kan voor zand de navolgende ruwheidsfactor worden
aangehouden.
glad buisoppervlak : fö  2/3 »■ 5 =• 20°
ruw buisoppervlak : fó  2/3 è 1
4.4

Klei

De wrijving tussen deze grondsoort en buizen wordt hoofdzakelijk
bepaald door adhesie. Voor met water verzadigde klei werd aan de hand
van proeven vastgesteld dat de adhesie ongeveer gelijk is aan de
gedraineerd cohesie (c') t dus:
fa *■ 1

Voor 6 werden waarden gevonden van 3.5 a 5°. Vergeleken met de
gedraineerde hoek van inwendige wrijving («f»') betekent dit:
fó  0,15 a 0,25
Vermindert het watergehalte van de klei dan blijft de adhesie ongeveer
gelijk. De wrijvingshoek 5 daarentegen neemt met het dalen van
watergehalte sterk toe.
Voor de normaalspanning on kan het gemiddelde van de verticale en
horizontale korrelspanning langs de omtrek van de buis worden genomen.
o , boven + o , onder + 2 k . a , midden
m

,

Voor bui3leidingen in sleuven aangelegd kan voor k worden aangehouden:
k  ko  1sin$
Voor sleufaanvullingen komt dit neer op globaal k * 0,6.
Voor doorgeperste buisleidingen en bij een zeer goede verdichting van
de grond om de buis is het denkbaar dat met een hogere waarde van k
gerekend moet worden. Bij doorpersing zal dit mede afhangen van de
. ,..
diameter snijkop
verhouding
r
r--*—c-.
° diameter buis
Voor de verplaatsing (ve) waarbij de grenswaarde (xmax) optreedt kunnen
de volgende waarden worden aangehouden:
dicht gepakt zand : 1
3
matig gepakt zand
5
los gepakt zand
l 2
s t i j v e klei
4
matige s t i j v e klei
i 6
slappe klei
6
matig vast veen
: 10
slap veen

- 3 mm
- 5 mm
- 8 mm
- 4 mm
- 6 mm
- 1 0 mm
- 10 mm
- 1 5 mm
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SPECIFIEKE GEOTECHNISCHE PROBLEMEN BIJ DE VERSCHILLENDE
UITVOERINGSVORMEN VAN LEIDINGKRUISINGEN

5.1

Zinkers

Een zinker is een speciaal voor de te kruisen rivier of watergang
passend gemaakt stuk leidinggedeelte, dat op de een of andere wijze in
de van tevoren gebaggerde sleuf van zoveel mogelijk dezelfde
geometrische vorm wordt neergelaten. Ondanks de zorg die aan het
baggeren van de sleuf wordt besteed, is de kans op uitvoeringszakking
het grootst ter plaatse van de gebaggerde sleuf. De uitvoeringszakkingen treden in het algemeen snel op. Bij zinkers zullen de door
samendrukking van de ondergrond veroorzaakte zettingen in het algemeen
optreden ter plaatse van de kaden aan weerszijden van het te kruisen
water. Deze zettingen, die het gevolg zijn van ten behoeve van de
kruising aangebracht kadeverzwaringen en /of van het eventuele
onderhoud aan de kade, treden over het algemeen vrij langzaam op.

VERLOOP UITVOERINOSZAKKINQ

VERLOOP ZETTING

Figuur 17 Zettingen en uitvoeringszakking bij zinkers
Aan de hand van het hiervoor geschetste vrij algemene beeld van het
zettingsverloop bij zinkers kan worden geconcludeerd dat in eerste
instantie de leiding ter plaatse van de kaden zal worden ondersteund.
Op de lange duur zal dit beeld veranderen en de leiding in het diepe
deel van de zinker steun ondervinden.
Bij het vaststellen van de taludhellingen onder water dienen factoren
zoals scheepvaart, stroomsnelheid, stroomrichting en het al dan niet
aanwezig zijn van getij denstromen in het te kruisen water, in de
beschouwing te worden betrokken.
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5.2

Doorpersingen

Een veel voorkomend probleem bij de uitvoering van doorpersingen i3 het
ontbreken van inzicht in het verloop van de grondlagen onder het te
kruisen object, zoals wegen. Door een te summier grondonderzoek is het
verloop van bijvoorbeeld de onderkant van de aardebaan niet goed
bekend.

Figuur 18 Onbekend met het verloop van de grondlagen.
Het over het hoofd zien van een met watergevulde aardebaan kan bij het
doorpersen met een zogenaamd "open front" vervelende consequenties
hebben. Het uitbreiden van het terreinonderzoek met een verkenning van
de ondergrond in het midden van de weg kan veel problemen voorkomen. Is
het doorboren van met water verzadigde zandlagen onoverkomelijke dan
dient een adequate bemaling te worden geïnstalleerd.
v,

5.3

Gestuurd horizontaal boren

Sinds enige jaren worden in Nederland leidingkruisingen uitgevoerd met
behulp van de gestuurde horizontale boormethode. Inmiddels is reeds een
25-tal kruisingen volgens deze methode gerealiseerd. Dit aantal wijst
erop, dat deze wijze van uitvoeren zowel bij de beheersinstanties als
bij de leidingeigenaren in de belangstelling staat. Vooral de relatief
korte uitvoeringstijd en het feit dat deze wijze van uitvoering
nauwelijks effect heeft op het te kruisen object, hebben deze
belangstelling opgewekt.
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Een aantal specifieke geotechnische problemen doet zich bij deze
uitvoeringswij ze voor. Voordat hierop wordt ingegaan zal in het kort
een beschrijving van deze nieuwe uitvoeringsmethode worden gegeven.
5.3.1

Beschrijving van de gestuurde horizontale boormethode

Een specifieke boorstelling, die ruim buiten het te kruisen object
staat opgesteld, duwt een geleidebuis (4 - 2 7/8") onder een helling de
grond in. De helling waaronder deze buis de grond wordt ingedrukt,
bedraagt 1 : 5 a 1 : 6.
i n s t a l U t i t kant
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Figuur 19 Boren van de geleidebuis
Aan de voorkant van de geleidebuis is een kop met snijmessen
aangebracht. Deze kop is verbonden met een bentoniet motor. Deze
boormotor bevindt zich voorin de geleidebuis.
Een mengsel van bentoniet en water, de bentonietspoeling, wordt onder
druk in de geleidebuis gevoerd, waardoor motor en kop worden
aangedreven. De kop zorgt voor het versnijden of afschrapen van grond
in het boorgat. De uittredende bentonietspoeling voert het losgewoelde
materiaal langs de buitenzijde van de geleidebuis af, terwijl de druk
voor een versteviging van de gatwand zorg draagt. De bentonietspoeling
heeft tevens als functie de wrijving tussen de geleidebuis en de wand
van het gat sterk te verminderen.
In plaats van een snij kop wordt voor het losmaken van de grond ook wel
alleen een spuitkop gebruikt.
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In de geleidebui3 vlak achter de boormotor bevindt zicht een meetunit.
In deze meetunit wordt de po3itie in het horizontale en verticale vlak
bepaald. De gegevens worden doorgeseind naar een computer, die
bijvoorbeeld in een meetwagen staat opgesteld. Door op regelmatige
tijdstippen de positie van de boorkop te bepalen wordt een verzameling
van punten verkregen (3-dimensionaal), die het werkelijk geboorde trace
weergeven.
Het sturen van de geliedebuis gebeurt met behulp van een gebogen stukje
pijp met een mantel, vlak achter de boorkop. Door tijdens het indrukken
de geleidebuis te draaien wordt van richting veranderd.
Indien de wrijving tussen buiswand en bodemmateriaal ondanks de
aanwezigheid van bentonietspoeling te ver oploopt wordt een spoelbuis
(<j> - 5"), met vooraan een boorkop, al draaiend over de geleidebuis heen
geschoven.
RIVIER
ptjokanf

SPOELBUIS IN FASEN AANGEBRACHT 'ROND
GELEIDEBUIS OM WRUVING TE VERMINDEREN.
>A«VOH
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Figuur 20
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Het boren van de 3poelbuis

De bentonietspoeling wordt dan door de spoelbuis buiten langs de
geleidebuis gevoerd om de wrijvingsweerstand van de geleidebuis te
verminderen. Het door de boorkop op de spoelbuis losgeboorde materiaal
wordt door de bentonietspoeling langs de buitenkant van deze buis
afgevoerd en ook nu weer wordt door de optredende druk een versteviging
van de wand van het geboorde gat verkregen. Zodra achtereenvolgens de
geleidebuis en de spoelbuis op de gewenste plaats boven de grond zijn
gekomen, wordt de geleidebuis teruggetrokken. De spoelbuis krijgt nu
een andere functie en wordt gebruikt om, indien noodzakelijk, het gat
groter te maken en om de produktvoerende leiding door het gat te
trekken.
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Inmiddels is de produktvoerende leiding nabij het uittrede punt
samengesteld en op rolstellen gelegd. De voorkant van de streng wordt
van een trekkop voorzien. Vervolgens wordt het bij de diameter van de
produktvoerende leiding passende snijmessenstelsel en de ruimer met de
draaibare koppeling tussen de 3poelbuis en de produktvoerende buis
gemonteerd.
De spoelbuis wordt nu, al draaiende, in een ononderbroken operatie door
de boorstelling teruggetrokken.
RIVIER
jpotlbuu

Figuur 21

Het doortrekken van de produktvoerende buis

Door de draaiende spoelbuis wordt ook nu weer een bentonietspoeling
gepompt, die uittreedt bij het draaiende messenstelsel en de ruimer,
waardoor het boorgat wordt vergroot tot een doorsnede, iets groter dan
de diameter van de produktvoerende leiding. De produktvoerende leiding
wordt op deze wijze door een boorgat getrokken dat geheel is gevuld met
bentonietspoeling, vermengd met grond.
5.3.2

De geotechnische aspecten

In vergelijking met de meer conventionele uitvoeringsmethode zoals een
zinker heeft een met behulp van de gestuurde horizontale boormethode
aangelegde leidingkruising een zodanige configuratie dat de zetting van
de grondslag onder de leiding een totaal verschillende verloop heeft.
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Figuur 22

Zettingsverloop

In tegenstelling tot de conventionele kruisingen, waarbij zettingen
meestal een verhoging van de spanningen in het buismateriaal tot gevolg
hebben, worden bij de horizontaal geboorde leidingen de spanningen in
het buismateriaal door zettingen in de meeste gevallen gereduceerd. De
kromtestraal van de bij het doortrekken gebogen produktvoerende leiding
wordt immers door de zettingen vergroot. In deze gevallen wordt de
zetting dan ook niet verder in de sterkteberekening van de leiding
meegenomen.
De aanwezigheid van bentoniet rondom de leiding dient bij het
vaststellen van de grondveerkarakteristiek te worden meegenomen. Ook
zal de wrijving tussen grond en leiding sterk worden gereduceerd.
Teneinde een indruk te krijgen van deze reductie zijn directe
schuifproeven uitgevoerd waarbij zowel zand als een zand/bentonietmengsel over een stuk leiding met epoxy-bekleding werd afgeschoven. De
resultaten waren als volgt:
zand
: 5
zand/bentoniet-mengsel : 5

- wrijvingshoek - 22°
- 12°

Naast de hiervoor genoemde gebruikelijk benodigde grondmechanische
gegevens zijn specifiek voor het bestuurbaar horizontaal boren de
navolgende zaken nog van belang.
1.

Het is van groot belang dat een goed beeld wordt verkregen van
de te doorboren grondlagen. Zo zullen slappe lagen de
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bestuurbaarheid van de boring zowel in het horizontale vlak als
in het verticale vlak nadelig beïnvloeden.
De aanwezigheid van grofkorrelig materiaal (grind en stenen) kan
tot instabiliteit van het boorgat leiden. De zuurgraad en het
zoutgehalte van grond en/of grondwater kan uitvlokken van de
bentonietspoeling veroorzaken.
In tegenstelling tot de conventionele uitvoeringsmethoden dient
het benodigde terreinonderzoek niet precies in de geplande as te
worden uitgevoerd. Teneinde het ontsnappen van Doorspoeling te
voorkomen dienen de sonderingen en boringen minimaal 5 m uit de
as te worden gemaakt. Hierbij dient rekening te worden gehouden
met een mogelijke horizontale afwijking tijdens het boren van
circa 1 m op 100 ra lengte.
Het is tijdens het boren mogelijk dat de afvoer van de
bentonietspoeling vermengd met grond door het gedeeltelijk of
geheel dichtvallen van het boorgat wordt belemmerd.
In zo'n geval kan door het opvoeren van de druk van de
bentonietspoeling de verstoring mogelijk worden opgeheven. Bij
het verhogen van de druk kan voor de boorkop van de geleidebuis
een bolvormige expansie optreden. Langs de geleidebuis,
spoelbuis of produktvoerende leiding kan in een dergelijk geval
een cylindrische expansie van de boorgang optreden.
De mate van deformeren van de boorgang is afhankelijk van de
boorspoelingsdruk (P) en de sterkte en stijfheid van de grond
rondom de boorgang. Wordt P groter dan de heersende gronddruk
dan zal expansie optreden. De expansie is in eerste instantie
elastisch. Bij verdere toename van de druk (P > P ) zal de
vervorming rondom het gat plastisch zijn. Bij toename van de
druk nemen vanaf dat moment de vervormingen rondom het gat
progressief toe.
Bij de limietdruk (P ) treden doorgaande vervormingen op.
Voor een bepaalde druk P

< P < P

is het boorgat over een

afstand geëxpandeerd, terwijl de plastische zone is uitgebreid
tot een bepaald gebied.

E. v

Figuur 23 Expansie van het boorgat
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Bij gegeven in-situ spanningen wordt het gedrag van de grond in de
plastische zone bepaald door de hoek van inwendige wrijving (*), de
cohesie (c) en de dilatantiehoek $. De overal optredende elastische
vervormingen worden buiten de plastische zone bepaald door de
glijdingsmodulus (G), terwijl binnen de plastische zone zowel de
glijdingsmodulus als de dwarscontractiecoëfficTnt (v) bepalend zijn.
Teneinde grondbreuk tijdens het boren te voorkomen zal de plastische
zone beneden het maaiveld of de bodem moeten blijven. Aan de omvang van
de plastische zone wordt dus een grens gesteld. De daarbij behorende
druk is de maximaal toelaatbare druk in het boorgat. Voor de berekening
van de cylindrische expansie, welke voor het onderhavige probleem als
maatgevend kan worden beschouwd, zijn in de literatuur analytische
berekeningsmethoden te vinden. Uitgangspunt bij deze berekeningen is,
dat de expansie plaatsvindt in een oneindig, homogeen en isotroop
medium. Deze methoden lenen zich voor een benadering van het
onderhavige probleem en geven inzicht in het optredende mechanisme.
Bedacht moet worden dat verschillen zullen optreden tussen berekend en
werkelijk gedrag en wel om de volgende redenen:
afwijkende geometrie
niet-homogene grondeigenschappen
niet-isotrope beginspanning
verschil tussen aangenomen en werkelijke constitutieve
eigenschappen.
Bovendien gaan de modellen uit van ofwel volledig gedraineerd (zand)
ofwel volledig ongedraineerd (klei) gedrag.
Met name in zandige materialen kunnen waterspanningsveranderingen
tijdens kortdurende belastingen tot afwijkingen leiden.
Een numerieke berekening kan voor een aantal hiervoor genoemde aspecten
de werkelijkheid beter benaderen (geometrie, inhomogeniteit,
beginspanning).
De nu gebruikte modellen (analytisch en numeriek) zijn nog niet in
staat om consolidatie en kruip goed mee te nemen. Grondmechanica Delft
is op dit moment bezig de programmatuur hiervoor uit te breiden.
Ter illustratie van een en ander zullen van een concreet geval
numerieke en analytische resultaten getoond worden. De volgende
geometrie werd beschouwd.
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Figuur 24 Voorbeeld geometrie
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Figuur 25 Vergelijking numerieke en analytische berekeningsresultaten
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Voor de analytische berekening is verondersteld dat de zandlaag waarin
zich het boorgat bevindt oneindig uitgestrekt is. Omdat een isotrope
spanningstoestand moet worden aangenomen zijn extreme situaties
onderzocht:

o

h

Het blijkt dat de analytische en numerieke berekeningen qua gemiddelde
rekken van het boorgat goed overeenkomen. In de numerieke berekening
blijkt het zwaartepunt van het boorgat naar boven te verplaatsen onder
invloed van het bovenliggende vrije oppervlak en de slappe klei/veen
laag.
De inhomogeniteit en de niet isotrope beginspanninstoestand veroorzaken
een uitbreiding van de plastische zone die sterker is in verticale
richting als in horizontale richting.
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Figuur 26 Plot van de verplaatsingen
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Figuur 27 Uitbreiding plastische zone
De berekende maximaal toelaatbare druk in de boorvloeistof geldt voor
het boorgat. Bij het gestuurd horizontaal boren is het gebruikelijk de
druk in de boorspoeling te meten ter plaatse van de boorstelling.
Tussen de boorstelling en het boorgat onder in de grond treedt
drukverlies op. Als oorzaak van dit drukverlies kunnen worden genoemd:
1.

2.

Weerstand tijdens toevoer in:
- geleide buis
- spoelbuis en buiten geleide buis
- spoelbuis
aandrijven mudmotor en/of uitstroom verliezen bij spuitmondjes

Met het doel meer informatie te krijgen over de werkelijke
boorvloeistofdruk in de boorgang en het drukverschil tussen boorgang en
boorstelling, zijn onlangs door Grondmechanica Delft metingen
uitgevoerd. Tijdens het doortrekken van een produktvoerende buis werd
de druk van de boorvloeistof gemeten in de boorgang direct achter de
trekkop. De in de boorgang gemeten druk alsmede druk ter plaatse van de
boorstelling werd continu geregistreerd.
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Figuur 28

Meetresultaten metingen boorspoelingsdruk

Uit figuur 5.3.10 blijkt dat de gemeten boorspoelingsdruk minimaal een
factor 1 el 5 kleiner is dan de druk ter plaatse van de boorstelling.
Dit drukverlies wordt in hoofdzaak veroorzaakt door uitstroomverliezen
ter plaatse van de spuitmondjes.
De druk in de boorvloeistof tijdens het afkoppelen van de spoelbuizen
was groter dan de hydrostatische druk. De oorzaak hiervan moet worden
gezocht in het stroomgedrag van de Doorspoeling. Aan de hand van een
aantal viscositeitsproeven is vastgesteld dat het bentonietwatermengsel zich gedraagt als een Binghamse vloeistof. Dit wil zeggen
dat het materiaal pas gaat stromen wanneer een bepaalde druk wordt
overschreden. Wordt nu, teneinde de spoelbuizen los te koppelen, de
mudpomp stil gezet dan loopt de druk in de boorgang terug. Ten gevolge
hiervan zal de boorgatwand enigzins naar binnnen terugveren. Hierdoor
blijft de boorspoeling onder een hogere druk dan de hydrostatische
zonder dat dit een noemenswaardige stroming van de boorvloeistof met
zich mee brengt.
De resultaten van de metingen werden tevens gebruikt om de methode van
het berekenen van de maximaal toelaatbare boorspoelingsdruk te toetsen.
De boorgang bevond zich in de slappe lagen boven het pleistocene zand.
De limietdruk in dit soort lagen zal meestal niet groter zijn dan circa
3 è 3,5 bar. In een redelijk vast zandpakket op gelijke diepte zou de
limietdruk circa 4x groter zijn.
In de gevallen waarbij in het pleistocene zand de grondwaterstijghoogte
hoger is dan de stijghoogte van het freatische water, wordt het boren
in het pleistocene zand vaak niet toegestaan. De achtergrond van dit
verbod is de angst die er leeft bij de vergunningverlenende instanties
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voor het ontstaan van wellen langs de buis in de opgaande gedeelten van
de leidingkruising.
Aangezien de bentonietspoeling rondom de buis juist in deze opgaande
gedeelten zal zorgen voor een goede afsluiting, wordt de kans op het
ontstaan van wellen zeer klei geacht. Door in dit soort gevallen in
plaats van de boren in het zand het niveau van de boorgang boven het
pleistocene zand in de slappe lagen te kiezen, om daarmee de kans op
wellen verder te verkleinen, neemt het opbarstgevaar echter toe.
Nadat de produktvoerende leiding onder het te kruisen object is
doorgetrokken, is het mogelijk de diepteligging van deze leiding met
een nauwkeurigheid van enkele centimeters vast te stellen. Hiervoor
dient de leiding echter wel vol water te worden gezet. De waterstand in
de leiding dient als referentievlak van de metingen en kan desgewenst
worden vastgelegd ten opzichte van een of ander peil. Met behulp van
een gevoelige waterspanningsmeter wordt op regelmatige afstanden
(bijvoorbeeld elke 5 m) de diepte ligging vastgesteld.
Door Grondmechanica Delft zijn op een dergelijke manier reeds van een
10-tal geboorde leidingen de diepteligging vastgesteld.
5.4

Andere boortechnieken

Naast de hiervoor genoemde methoden voor de aanleg van
leidingkruisingen worden de laatste jaren ook andere boortechnieken
toegepast. Het betreffen vooral leidingen met een diameter > 1,0 m, die
door middel van een schildmethode onder bijvoorbeeld waterwegen worden
doorgeboord.
Begin 1988 zal er van de afdeling Tunneltechniek en Ondergrondse werken
van het KIVI een publicatie verschijnen waarin de in Nederland op de
markt zijnde boortechnieken voor het maken van utilitaire kruisingen
onder waterwegen worden besproken.
De geotechnische aspecten die bij dit soort boortechnieken een rol
spelen zijn :
een goed inzicht in het verloop van de grondlagen
aanwezigheid van obstakels
snij baarheid van de grond
schuifweerstandseigenschappen van de grond
luchtdoorlatendheid en waterdoorlatendheid

Her/gier/sem-her2

DE AANLEG VAN LEIDINGEN IN STEDELIJKE GEBIEDEN
door ing. H.J. Everts
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DE AANLEG VAN LEIDINGEN IN STEDELIJKE GEBIEDEN
Ing. H.J. Everts
1.

INLEIDING

Of het nu gaat om water-, gas- of electriciteitsleidingen, riolen of
huisaansluitingen, stadsverwarmingsbuizen of duikers, in vrijwel alle
gevallen wordt voor de aanleg ervan een sleuf gegraven. Hoewel de
intrede van het horizontale boren het niet meer strikt noodzakelijk
maakt, wordt het leggen in een sleuf nog in veruit de meeste gevallen
toegepast. Voor het maken van een dergelijke sleuf zijn vaak
hulpmiddelen zoals damwanden en een bemaling nodig. Zowel het graven als
het toepassen van die hulpmiddelen kunnen de omgeving beïnvloeden. Met
name in stedelijke gebieden speelt die omgeving vaak een belangrijke
rol. Zodanig zelfs dat de toe te passen werkwijze daardoor kan worden
opgelegd.
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2.

HET GRAVEN VAN SLEUVEN NAAST OP STAAL GEFUNDEERDE BELENDINGEN

Door het graven van een sleuf wordt het evenwicht in de ondergrond
locaal verstoord. Deze verstoring zal altijd leiden tot deformaties.
Bevinden zich binnen het deformerende massief op staal gefundeerde
belendingen dan is er een gerede kans op tenminste zettingsschade. Om te
kunnen beoordelen of die belendingen zich binnen de gevarenzone bevinden
is het dus nodig om de grootte van de verstoorde zone naast de sleuf te
bepalen. Als de omvang van dit gebied is vastgesteld kan nog niet met
zekerheid worden gesteld dat belendingen, waarvan de gevels zich buiten
dat gebied bevinden, geen zetting ondergaan. Het draagvermogen van de
fundering van die belendingen wordt immers mede bepaald door het
grondmassief naast die fundering. In figuur 1 is een theoretisch
glij vlak geschetst voor zowel het massief naa3t de sleuf als voor de
fundering. Beide mechanismen zullen nader worden beschouwd.

afglijdcndt
grondmatsa

PRANOTX

Figuur 1: Geschematiseerde bezwijkmechanismen
Bij voorkeur dient de minimale afstand tussen de sleuf en de bebouwing
zo groot te zijn dat de beide bezwijkmechanismen elkaar niet kunnen
beïnvloeden.
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3.

INVLOEDSGEBIED STROKEN-FUNDERING

Onder een strook zal volgens Prandtl in een homogeen massief een glijvlakkenpatroon volgens figuur 2 optreden als de strook tot bezwijken toe
wordt belast.
Het draagvermogen van een
dergelijke strook wordt
bepaald door:
- de breedte B van de
fundering
- de aanlegdiepte D en de
grondwaterstand
- de grondsterkteparameters
<t>' - hoek van inwendige
wrijving
c' - cohesie
Y' - effectief
volumegewicht
Figuur 2: Glijvlakkenpatroon onder
een strokenfundering
Uit het glijvlakkenpatroon blijkt duidelijk dat het draagvermogen mede wordt
bepaald door het grondmassief naast die fundering. De grootte van het gebied
dat het draagvermogen beïnvloedt hangt af van de hoek van inwendige wrijving
van de grond en de breedte van de funderingsstrook. In figuur 3 is de omvang
van het invloedsgebied voor verschillende waarden van <|> aangegeven.

Figuur 3: Indicatie invloedsgebied stroken-fundering voor een homogeen,
gewichtloos grondmassief, als functie van <t>
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Voor <j> - 30° bijvoorbeeld levert een strook naast de fundering ter breedte van
ruim 4 maal de funderingsbreedte een bijdrage aan het draagvermogen. Bij een
funderingsbreedte van 0,5 ra betekent dit een strook van 2 a 2,5 m. Bij kleien losgepakte zandlagen, evenals bij vaste zandlagen die rusten op een slap
kleipakket, is het invloedsgebied evenwel veel kleiner. Het zal duidelijk zijn
dat graven binnen het invloedsgebied vraagt om moeilijkheden.
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4.

STABILITEIT TALUDS

4.1

Ontgravingen in zand

In relatief waterdoorlatende cohesieloze lagen kan een open ontgraving in
binnensteden in de praktijk slechts tot aan de waterspiegel worden uitgevoerd.
Beneden de waterspiegel is alleen een zeer flauwe taludhelling mogelijk (1 :5 k
10) en zal het waterbezwaar tot uitvoeringsproblemen leiden. Bij diepere
ontgraving is dus een grondwaterstandsverlaging of de toepassing van
waterkerende schermen noodzakelijk. In een massief bestaand uit droog, schoon
zand is de taludhelling maximaal gelijk aan de hoek van inwendige wrijving van
het zand. Dit betekent dat de hoek B < 35° a 45° dient te zijn.
Aangezien natuurlijke afzettingen
zelden helemaal geen cohesie
bezitten zal een steiler talud
in schoon rjroog
5? *
vaak toch stabiel kunnen zijn. Een
homogctn zand
m
belangrijke bijdrage aan de
XMQMJWH'
stabiliteit wordt geleverd door
capillaire spanningen.
De grootte van deze spanningen is moeilijk te voorspellen. De in de praktijk
te hanteren taludhelling is dan ook vrijwel altijd gebaseerd op eerder
opgedane ervaringen in diezelfde grondslag. Volgens [4] is in een droog,
homogeen zandpakket tot een diepte van 1,5 m een talud onder een helling van
2:1 stabiel. Tot een diepte van 4 m kan een taludhelling van 4:3 worden
aangehouden.
In P no. 25 van de Arbeidsinspectie [5] wordt de volgende relatie tussen
sleufdiepte en taludhelling gegeven.
grondsoort
zand of leem, vast, ongeroerd
zand of leem, vast, ongeroerd
zand of leem, vast, ongeroerd
los of geroerd

LOS OF GEROERO

sleufdiepte (m)
1
1,5
2,5
1

- 1,5
- 2,5
- 4
- 4

talud nj et steiler dan
hor.)
(vert.
1
3
1
1,5
1,25
1
1
1

VAST.0NGER0ERO

Figuur 4: Veilige taluds bij ontgravingen in zand of leemgrond
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Bij deze taludhellingen is verondersteld dat zich geen ongunstige
factoren voordoen zoals toestromend water, een zware bovenbelasting,
inhomogeniteit van de grond, een lang open liggen van de sleuf of tril
lingen ten gevolge van machines, heistelling, zwaar wegverkeer, e t c .

4.2

Ontgraving in klei

De tijd tussen het ontgraven en weer aanvullen van een sleuf is meestal
kort ten opzichte van de tijd die no dig is voor een significante
verandering van het watergehalte van klei. Onder deze voorwaarde is
sprake van een ongedraineerde situat ie, dat wil zeggen dat de sterkte
van klei wordt gekarakteriseerd door
0 en c
waarbij cu 
ongedraineerde cohesie.
Als de c waarde bekend is
u
kan de kritieke ontgravings
diepte H , waarbij het talud
in grensevenwicht verkeert
volgens Taylor [2], bepaald
worden uit:
c
u waarin:
H. N

3" 1

factor, afhankelijk van
wt w w w w w w w p

de taludhelling (8) en
de dieptefactor N..
dieptefactor, zijnde

I^TH
ar
•LI|«L|l»l»JJJUJ

■)il' H ' W l f f i J j ,

M^IIWJg&lWWWiMit»'

c
Y

het quotiënt van de
diepte waarop de
betreffende slappe
laag overgaat in een
vastere laag en de
ontgravingsdiepte H
(zie figuur 5 ) .
ongedraineerde cohesie
(nat) volumegewicht van
de klei

Figuur 5: plaats kritieke glijcirkel
Bij deze methode wordt verondersteld dat de cohesie op elke diepte een
gelijke waarde heeft. In figuur 6 is de waarde van N aangegeven als
functie van 0 en N. (■ D)
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Indien voor c

de werkelijke ongedraineerde cohesie wordt gehanteerd zal

bij een ontgravingsdiepte H gelijk aan H

het talud in eerste instantie

in grensevenwicht verkeren maar op langere termijn afschuiven. De
ongedraineerde cohesie neemt immers met de tijd af. Er dient dus nog een
veiligheidsmarge te worden ingebouwd.
Dit kan door er voor te zorgen dat de ontgravingsdiepte altijd minder is
dan H door zowel $ als c met een factor te reduceren. In het algemeen
wordt voor i en c niet eenzelfde veiligheidsfactor aangehouden. DIN 4084
gaat uit van een veiligheid cq. onzekerheid van minimaal 1,3 voor
tan <)> en c. Bij c > 20 kN/m 2 dient voor c een veiligheidsmarge van 1,75
aangehouden te worden. Terzaghl en Peck [1 ] geven aan dat in slappe klei
bij een waarde van N groter dan 3 a 4 plastische deformaties ontstaan,
s
waardoor de vervorming en de grootte van het gebied waarbinnen die ver
vorming optreedt, snel toenemen. Bij N  7 a 8 ontstaat een grote kans

s
op het oppersen van de sleufbodem. Bij een ontgraving naast belendingen
dient daarom een zodanige taludhelling te worden gekozen dat alleen
elastische deformaties ontstaan, ofwel dat N beperkt blijft tot 3 £ 4.
Indien niet wordt voldaan aan de <J> ■ 0 conditie, bijvoorbeeld wanneer de
sleuf lang open ligt (tenminste enkele weken ) wordt de schuifweerstand
langs de gl ij cirkel bepaald door zowel <J> als c. De factor N wordt dan
9

dus mede bepaald door 4 (zie figuur 7 ) .
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Publicatie P. no 25 [5] geeft voor kortdurende ontgravingen in klei de
volgende taludhellingen, mit3 weer voldaan ia aan het niet aanwezig zijn
van ongunstige factoren ( zie 4.1).

grondsoort
klei, zeer vast, ongeroerd

klei, vast, ongeroerd
ii

n

klei , los of geroerd

diepte in m onder maaiveld
1
1,5
2,5
1
1,5
2,5
1
1,5










1,5
2,5
4
1,5
2,5
4
1,5
4

talud niet steiler dan :
i
te lood
2
: 1
1,25 : 1
te lood

1,5
1
1,5
1

1
1
1
1

Ter illustratie beschouwen we een sleuf met een diepte van 2 m, die
wordt gegraven in een ongeroerd vast kleipakket, met Y  17 kN/m3,
<t>' =■ 20°, c' » 5 kN/m 2 en c  12 kN/m 2 . De dikte van het kleipakket
bedraagt 4 m. Onder dit pakket bevindt zich een vaste zandlaag.
Volgens P. no 25 is voor een veilig talud een helling van 1,5:1
toelaatbaar, ofwel 8  56°. Uit figuur 6 blijkt dat voor de korte
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termijn (<fr  0) geldt voor 8 « 56°, N
3

dat H = — 1 "\7

Y .H
=» — — volgt

 5,2. Uit N
3

C

m

3.65 m. De veiligheid tegen afschuiven bedraagt
3 65 - 1,8. Aangezien N groter dan 4
bij een ontgraving tot 2 m dus -»S
is zullen bij deze taludhelling toch al plastische deformaties optreden
Beschouwen we de lange termijn ($' - 20°) dan b l i j k t u i t figuur 7 dat
11x5
N - 11, ofwel H ■ —Tg
■ 3,2 m. De veillgheidsfactor bedraagt dan
S

1,6.

C

l

f
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GRONDKERINGEN

Als open sleuven niet kunnen worden toegepast, bijvoorbeeld vanwege de
beperkte afstand tot belendingen of de vereiste doorgang voor het
verkeer, worden vaak op elkaar afgestempelde korte damwanden,
Berlinerwanden of schotten toegepast om de sleufwanden te steunen. Een
belangrijk aspect bij het dimensioneren van deze keringen vormt het
bepalen van de plaats van de stempelingen en de grootte van de
stempelkrachten. De stempels
worden tijdens het
ontgravingsproces geplaatst, waarbij de ontgramooivrtd •
ving telkens voorloopt. De
zakking
teen van de wand zal daarWA.WA'
door de gelegenheid krijgen
cSB"
richting sleuf te verplaatsen (zie figuur 8 ) . Door de
>t«mo«l<;
verticale afstand tussen de
stempels klein te kiezen,
kan de verplaatsing van de
keringen worden beperkt.

F5M

v«rploot»ing

wond

Figuur 8: Verplaatsing gestempelde wand
P no 25 [5] geeft bij de toepassing van hout als maximale verticale
afstand tussen de stempels 1,2 m, in horizontale richting 1,8 m. Het
bovenste stempel mag zich op maximaal 0,5 m beneden het maaiveld
bevinden.
Uit metingen is gebleken dat de sterapelkracht in de bovenste stempels
veel groter is dan uit een actieve gronddrukverdeling volgt. Dit wordt
veroorzaakt door het roteren van de wand om het bovenste stempel. De
teen van de wand draait in de richting van de sleuf, terwijl de top van
de wand tegen het grondmassief in wordt gedrukt. De bovenste stempels
worden aldus zwaar aangesproken en een bezwijken ervan heeft grote
gevolgen. De stempels en gordingen, die immers alle opnieuw kunnen
worden gebruikt, dienen daarom ook niet te zuinig te worden
gedimensioneerd.
Ter bepaling van de stempelkrachten kan in zandgronden worden uitgegaan
van een gronddrukverdeling volgens figuur 9 [1]. De waterdruk dient
hierbij nog apart in rekening te worden gebracht.
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richting
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gevolge van waterdruk
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Figuur 9: gronddrukverdeling in zand
tegen gestempelde grondkeringen
De werkelijke momenten in de gordingen en de wand zullen kleiner zijn
dan volgt uit een berekening op basis van de korreldrukken volgens
figuur 9. Door toch deze drukverdeling te hanteren wordt een stijve
kering verkregen.
In klei kan worden uitgegaan van een gronddrukverdeling volgens figuur
De horizontale druk is
10.
afhankelijk van de stabili
teitsfactor N  Y.H/c ,

•"I

1

025 H

0 25 H

050 H

4

0 75 H

.025 H

!.I
04 T H

—^1 OK T H U

K

a)

b)

1r

TH

waarin c de ongedraineerde
u
cohesie in het massief naast
de kering is, en Y het (nat)
volumegewicht.
Als N < 4 kan worden
uitgegaan van een gronddruk
verdeling volgens figuur
10a. Bij een waarde van N >
4 kan een verdeling volgens
figuur 10b worden
aangehouden, mits de
horizontale druk groter is
dan volgt uit figuur 10a
[6]. Voor een meer
uitgebreide beschrijving
wordt verwezen naar [1],

Figuur 10: Gronddrukverdeling op gestempelde
wanden in klei
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Een mechanisme dat de vervorming naast de sleuf sterk kan beïnvloeden is
het oppersen van de sleufbodem. Een controle hierop kan plaatsvinden
door de snede abc op het
niveau van de sleufbodem te
beschouwen (zie figuur 11).
WA1/1/'//1'
Het
gewicht van het massief
V777777;
boven het gedeelte ab kan
worden gevat als een
H
bovenbelasting op het vlak
ac. Als de draagkracht van
de grond beneden het vlak a
c niet voldoende is, zal
7777777777777777.'
oppersen plaats vinden in
■B
het gedeelte bc.

Figuur 11: Evenwicht bouwputbodem
In klei kan de veiligheid tegen dit oppersen worden bepaald uit
c N
u 0

* "YH"

'waarin

 ongedraineerde cohesie
 factor volgens figuur 12
Y
H

 nat volume gewicht grond
 sleufdtepte

De factor N
van N

is afhankelijk van de afmetingen van de sleuf. De waarde
c
is als functie van de verhoudingen van breedte  lengte en diepte

 breedte weergegeven in figuur 12 [1],
Als F < 1,5 dient de wand tot beneden de sleufbodem te worden doorgezet.
In de praktijk is gebleken
dat
in klei de deformatie
T I I I I i T
snel toeneemt bij waarden
van N 

c

> 3 a 4. Bij

u
deze waarde van N ontstaan
plastische zones nabij de
putbodem.
J

Figuur 12: N

I

L

als functie van de sleufafmetingen
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6.

DEFORMATIE MASSIEF NAAST DE SLEUF

De mate waarin d e f o r m a t i e n a a s t de s l e u f o p t r e e d t i s s t e r k a f h a n k e l i j k
van de verhouding t u s s e n de b r e e d t e en de d i e p t e van de s l e u f , de
v e r t i c a l e a f s t a n d t u s s e n de stempelingen en de duur van de o n t g r a v i n g .
Peck [ 1 ] h e e f t , g e b a s e e r d op e r v a r i n g e n opgedaan b i j r e l a t i e f diepe
sleuven i n Noord-Amerika, een r e l a t i e gegeven t u s s e n de maaiveldzakking
a l s f u n c t i e van de a f s t a n d t o t de s l e u f ( z i e f i g u u r 1 3 ) . Uit deze f i g u u r
b l i j k t dat in zand en s l a p p e t o t s t i j v e k l e i binnen een gebied g e l i j k
aan maximaal 2 maal de s l e u f d i e p t e op maaiveldzakking gerekend moet
worden.
a f s t a n d tot de ontqrqvinq ( x)
ontgravingsdiepte ( H)

0

O

1.0

b '&.&

2.0

3.0

Zone I: zand en s l a p p e t o t
II
III

s t i j v e klei
zeer s l a p p e t o t
slappe klei
zeer s l a p p e t o t
s l a p p e k l e i , met een
stabiliteitsfactor
N. ( - —--—)
tegen
b
c
u
bodembreuk, die
aanmerkelijk groter
is dan de kritieke
waarde van 5.14.

Figuur 13: maaiveldzakking als functie
van de afstand tot de sleuf,
de sleufdiepte en de grondsoort
In zeer slappe tot slappe klei is de breedte van het beïnvloede gebied 2
a 3 maal de ontgravingsdiepte.
Bij de toepassing van smalle, zorgvuldig afgestempelde sleuven zal zowel
in zand als in slappe klei de maximale maaiveldzakking direct naast de
sleuf beperkt kunnen blijven tot circa 0,5 % van de ontgravingsdiepte.
Het gebied waarbinnen de zetting optreedt kan beperkt blijven tot circa
1 maal de ontgravingsdiepte [1].
Ongunstige factoren zoals het heien van palen of damwanden, zware
bovenbelastingen op het maaiveld of een langdurig open liggen van de
sleuf kunnen leiden tot veel grotere zettingen.
Figuren 14 en 15, ontleend aan [8], geven de horizontale en verticale
grondverplaatsing als functie van de afstand tot de sleuf en de
grondverplaatsing direct naast de sleuf. De gegevens zijn verzameld bij
verschillende projecten waarbij de ondergrond bestond uit klei met een
ongedraineerde cohesie van 30 a 100 kN/m 2 . De resultaten hebben
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betrekking op smalle sleuven (breedte 1 4 1,5 m, diepte 1 a 6 m ) . De
maaiveldzetting nabij de sleufrand bedroeg 0,2 4 0,65 % van de
sleufdiepte, met een gemiddelde van 0,4 %.

SLEUFDOORSNEDE

Figuur 14; Horizontale grondverplaatsing
als functie van de afstand
tot de sleuf

Figuur 15: Verticale grondverplaatsing als functie van de afstand
tot de sleuf

Uit berekeningen uitgevoerd met behulp van een driedimensionaal
elementen-programma met een elasto-plastisch grondgedrag volgde dat de
maximale maaiveldzetting naast een oneindig lange sleuf in dezelfde orde
van grootte ligt als bij een sleuf van beperkte lengte (lengte 2 4 4
maal de ontgravingsdiepte). De beïnvloeding van de omgeving is bij
toepassing van korte trajecten echter veel minder (tot maximaal 2 maal
de ontgravingsdiepte naast de sleuf). Het ontgraven en aanvullen van de
sleuf in korte trajecten is dus een goede methode om de beïnvloeding van
de omgeving te beperken.
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7.

DEFORMATIE-BEPERKENDE MAATREGELEN

Deformatie kan worden beperkt door de oorzaken voor het optreden van die
deformatie zoveel mogelijk weg te nemen. Dit betekent dus dat het
opwaarts verplaatsen van de grond beneden de sleufbodem en het zijwaarts
bewegen van de 3leufwanden beperkt moet worden. Dit kan worden
gerealiseerd door onder andere de volgende maatregelen te nemen.
de sleufbreedte smal en de 3leufdiepte zo gering mogelijk
houden
de sleuflengte beperken. Zonodig tot 2 a 3 meter
de tijdsduur tussen het ontgraven en weer aanvullen zo kort
mogelijk houden
het zo goed mogelijk horizontaal steunen van de sleufwanden,
bijvoorbeeld door middel van gestempelde damwanden of een stalen
frame
het aanbrengen van stempels in een zo vroeg mogelijk stadium,
bij voorkeur vóör het starten van de ontgraving. In elk geval
moet het bovenste stempel zijn aangebracht voor een
ontgravingsdiepte is bereikt van 2 o /ï
het voorspannen van de stempels met een kracht die groot genoeg
is om de neutrale gronddruk te keren.
het aanbrengen van voldoende stempels. Ongestempelde damwanden
of Berlinerwanden zijn meestal niet stijf genoeg om een
significante vervorming van het massief te voorkomen. Zodra drie
stempellagen aanwezig zijn kan het middelste stempel vaak worden
verwijderd ten behoeve van extra werkruimte.
het zoveel mogelijk voorkomen van trillingen ten gevolge van
verkeer, heien e t c . Een fundering van de leiding op staal
geniet om die reden de voorkeur.
het voorkomen van belastingen naast de sleuf
het met zo weinig mogelijk energie in een zo kort mogelijke tijd
inbrengen van grondkeringen
het voorkomen van een verlaging van de grondwaterspiegel buiten
de sleuf indien zich relatief samendrukbare lagen onder de
fundering van de belendingen bevinden.
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8.

HET INBRENGEN VAN DAMWANDEN

Tijdens het intrillen of heien van damwanden worden zowel de belendingen
als het grondmassief in trilling gebracht. Schade aan die belendingen
kan ontstaan als de teweeg gebrachte trillingsamplitude voor die
belending te groot is (scheuren in metselwerk). Ook kan schade optreden
doordat zettingen en zettingsverschillen ontstaan als gevolg van
verdichting of gegenereerde wateroverspanning in de ondergrond. Door
wateroverspanning zal de korrelspanning afnemen, waardoor de draagkracht
van een fundering op staal vermindert. De mate waarin wateroverspan
ningen zich opbouwen hangt samen met de duur van het trillen. Recent
zijn voor het inbrengen van lichte damwanden goede ervaringen opgedaan
met de toepassing van een licht, hoog frequent trilblok (circa 2500
omw./minuut), dat is bevestigd aan een hydraulische graafmachine.
Tijdens het intrillen kan met deze kraan een verticale drukkracht op de
planken worden uitgeoefend
waardoor een grote zakkings
snelheid kan worden bereikt.
Ter illustratie is in figuur
j
*
16 een sondering weergegeven
die gemaakt is in een gebied
waar damwandplanken, type "de
Wendel 6500", op deze wijze
binnen 30 seconden tot een
diepte van NAP  6m zijn
ingetrild. Op 7 m afstand
bevond zich in slechte staat
verkerende, op staal gefun
deerde bebouwing. Tijdens het
intrillen zijn de trillings
amplituden van die bebouwing
gemeten (zie figuur 17). De
maximale wateroverspanning
onder de fundering bedroeg
circa 3 kN/m 2 . De zetting van
. • H U E 2 H k i l t plank trlIlM
de gevel bleek nihil te zijn.
CNSafLUIIfi I -% )

^.■«iaak
■ > alaa*, • * « » • • ) . «la
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Figuur 16: Sondering Rapenburg te Leiden
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Figuur 17: Resultaten trillingsmetingen Rapenburg te Leiden
Vaak bestaat de toplaag uit droog, vast zand, waarin ook nogal eens puin
wordt aangetroffen. Dit is een grondslag die bijzonder ongeschikt is
voor het intrillen van planken. Toch zal ook deze laag gepasseerd moeten
worden. De op te wekken trillingen kunnen in een dergelijk geval
aanzienlijk worden beperkt door deze laag (deels) te verwijderen of vrij
van puin te maken.
Het inbrengen van houten damwandplanken leidt in het algemeen tot
grotere trillingsamplituden dan bij stalen damwanden. Bovendien is de
kans op uit het slot lopen groter, hetgeen in watervoerende pakketten
tot grondwaterstandverlaging buiten de sleuf en erosie kan leiden.
Het trekken van damwanden zal ook resulteren in een maaiveldzetting en
horizontale deformatie van het massief naast de sleuf. Indien dit
trekken plaats vindt binnen een afstand tot de bebouwing die ongeveer
gelijk is aan de planklengte is het zinvol de zetting van de panden
tijdens het trekken te meten.
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9.

HET HEIEN VAN PALEN

Bij een op palen gefundeerde leiding zijn de paalbelastingen meestal
relatief klein. Dit betekent dat kan worden volstaan met slanke palen
met een relatief hoog gelegen puntniveau. Door de toepassing van slanke
palen zal weinig grond behoeven te worden verdrongen (gunstig ten
aanzien van opheien) en zal weinig hei-energie nodig zijn om de palen op
diepte te krijgen. De veroorzaakte trillingshinder hangt ook af van de
bodemopbouw. Bij de aanwezigheid van slappe lagen onder de
funderingslaag, wordt bij het doorheien van die laag het trillingsniveau
sterk verhoogd. Uit verschillende metingen is gebleken dat in nabij
gelegen constructies de grootste trillingen optreden wanneer de paalpunt
zich bevindt bij de overgang van een relatief slap pakket naar een
vastere zandlaag [93.
In de praktijk blijkt dat bij het heien van slanke palen de kans op het
veroorzaken van schade aan in goede staat verkerende bebouwing als
gevolg van te grote trillingsamplituden niet zo groot is als de afstand
tot die bebouwing tenminste 5 m bedraagt.
Een veel groter gevaar dan het in trilling brengen van gebouwen schuilt
in het in trilling brengen van het grondmassief naast een sleuf of
watergang. Tijdens het heien heeft het massief de neiging om richting
ontgraving of watergang te verplaatsen. De kans op het optreden van deze
verplaatsing hangt nauw samen met de mate van stabiliteit van het
massief. Het voorspellen van de grootte van de te verwachten deformatie
als gevolg van het heien is nauwelijks mogelijk. In twijfelgevallen is
het meten van de verplaatsing van de gevels, zowel horizontaal als
verticaal, eigenlijk de enige manier. Zodra een te grote verplaatsing is
gemeten kunnen aanvullende maatregelen worden genomen. Vaak wordt een
zakking van maximaal 3 mm als een grens gehanteerd. Maatregelen om zowel
het in trilling brengen van gebouwen als het deformeren van het
grondmassief naast een ontgraving te beperken zijn:
het heien van de palen vooraf laten gaan aan de ontgraving
het toepassen van zo 3lank mogelijke palen. Houten palen zijn
minder geschikt voor het beperken van trillingshinder.
het kiezen van een hoog basisniveau. Dit betekent in het
algemeen relatief kleine toelaatbare paalbelastingen en dus veel
palen
het kiezen van een zodanige hei-volgorde dat gegenereerde
wateroverspanningen de gelegenheid krijgen om (voor een deel) af
te vloeien. Dit kan worden gerealiseerd door naast elkaar te
heien palen niet onmiddellijk na elkaar in te brengen.
het toepassen van een, voor die paal, relatief zwaar blok, met
een zo hoog mogelijke slagfrequentie.
het vóórboren van vaste toplagen. Om te veel ontspanning in de
ondergrond te voorkomen moet in elk geboord gat direct een paal
worden geheid, voordat een volgend gat wordt geboord.
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GRONDWATERSTANDSBEINVLOEDING

Het is algemeen bekend dat het verlagen van de grondwaterspiegel leidt
tot een toename van de korrelspanning en dus tot zetting. Met name op
staal gefundeerde bebouwing is hiervoor gevoelig. Ook op palen
gefundeerde belendingen kunnen als gevolg van bemaling schade
ondervinden. Bijvoorbeeld door het optreden van negatieve kleef of door
aantasting van droog gezette houten palen. De grootte van de zetting en
het gebied waarbinnen die zetting optreedt is sterk afhankelijk van de
grondsoort en, in slecht waterdoorlatende lagen, van de duur van de
verlaging.
Bij een bemaling in zand zal de stijghoogte tot ver, enkele tientallen
tot honderden meters, naast de sleuf worden verlaagd. De zetting treedt
vrijwel direct op, maar de grootte ervan is gering, vaak verwaarloosbaar .
In kleilagen wordt het invloedsgebied en de grootte van de zetting
voornamelijk bepaald door de duur van de stijghoogteverlaging ten
opzichte van de consolidatieperiode. Meestal is die lang ten opzichte
van de bemalingsduur.
In binnensteden, waar de afstand tussen de sleuf en belendingen beperkt
is, zal een kort durende bemaling in een open ontgraving in de praktijk
alleen in een zand- of kleipakket kunnen worden toegepast. Zodra zich
veen- of venige lagen tussen zand- of kleilagen bevinden zullen
waterkerende schermen nodig zijn.
Een voorbeeld hiervan vormt een bodemopbouw zoals is aangegeven in
figuur 18.
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Om in deze grondslag een open sleuf tot 2 m - maaiveld te kunnen graven
zal de stijghoogte in het zandpakket tussen NAP - 3 en NAP - 6 m door
middel van een spanningsbemaling moeten worden verlaagd om weivorming in
de sleuf te voorkomen. Aangezien dit pakket relatief goed
waterdoorlatend is zal de stijghoogte ook ver naast de sleuf worden
verlaagd. Ook in de samendrukbare lagen tussen NAP - 2 en NAP - 3 m zal
de stijghoogte daardoor afnemen, waardoor deze zullen gaan zetten.
Ook hier geldt dat de stijghoogteverlaging in de omgeving kan worden
beperkt door het bemalen van korte trajecten gedurende een korte tijd.
Een veilige oplossing is evenwel het aanbrengen van waterkerende
schermen door de zandlaag heen tot in het slecht doorlatende pakket
tussen NAP - 6m en NAP - 9,5 m. Daarmee wordt in de sleuf een
wateraanvoer vanuit de zandlaag voorkomen en kan met een open bemaling
worden volstaan.
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11.

HET OPNEMEN VAN BELENDINGEN EN PLAATSEN VAN MEETBOUTEN

Het is gebruikelijk om vóör de aanvang van een werk de staat waarin
panden verkeren op te nemen en vast te leggen in een rapport. Dit
rapport kan belangrijke randvoorwaarden bevatten voor de keuze van de
uitvoeringswij ze. Bij in slechte staat verkerend metselwerk hoort tevens
een onderzoek naar de fundering plaats te vinden. Vooral bij oude panden
kunnen de gevels vrijwel naast de fundering staan. Ook een aanlegdiepte
van circa 0,2 m beneden het maaiveld komt voor. In dergelijke gevallen
is er niet veel voor nodig om schade te veroorzaken. Het maken van een
opnamerapport en het eventueel uitvoeren van een funderingsonderzoek
dient dan ook al vóór het bestek-stadium te worden gerealiseerd, zodat
een aangepaste uitvoeringswij ze daarin kan worden opgenomen.
Het opnemen van panden vóör de aanvang van een werk geeft tijdens de
uitvoering van het werk geen informatie over de gevolgen van de gekozen
uitvoeringswij ze, behalve wanneer het al te laat is. Om tijdens het werk
toch tijdig aanvullende maatregelen te kunnen nemen, is het in kritische
gevallen zinvol om de belendingen te voorzien van meetbouten. Deze
dienen vóór de aanvang van het werk te worden ingemeten, zowel
horizontaal als verticaal. Tijdens het werk kunnen met name tijdens
risicovolle werkzaamheden, opnieuw metingen worden uitgevoerd.

Evs/gier/sem-evs
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OPSPOREN VAN KABELS EN LEIDINGEN
Ir. J.W. de Feijter
Grondradar
Wat is grondradar?
Grondradar is een techniek, waarbij reflecties van uitgezonden elektromagnetische golven worden opgevangen. Grondradar is te vergelijken
met luchtradar (scheepsradar); de golf wordt nu echter de bodem ingezonden in plaats van de lucht in.
Figuur 1 laat het principe zien:
een zendantenne zendt een puls het medium in. Deze puls reflecteert
aan heterogeniteiten in de ondergrond zoals grondlaagovergangen en
voorwerpen.

GRAS
digital* opslag

t
GRONDRADAR
ELEKTRONICA

SCHEIDING GRONDLAGEN

Figuur 1. Principe grondradar
Deze reflecties worden met een ontvangstantenne opgevangen; na versterking en filtering vindt presentatie plaats op een grafische recorder. Het analoge signaal wordt tevens opgeslagen op een instrumentatierecorder. Sinds kort is tevens een zelf ontwikkelde digitale
opslag- en bewerkings-eenheid op het systeem aangesloten.
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Wat kan grondradar?
Grondradar kan heterogeniteiten in de ondergrond detecteren. Dit kunnen zijn:
laagovergangen
grondwaterspiegel
brokken steen, oude funderingen, vaten en dergelijke
holle ruimten
kabels, leidingen en riolen zowel van metaal, kunststof als
beton.
Tevens kan de positie van de heterogeniteit worden vastgesteld, zowel
lateraal als verticaal. Zo kan bijvoorbeeld de dekking op kabels en
leidingen worden vastgesteld.
Ook onder water (mits zoet) is de techniek toepasbaar.
Waarom grondradar?
Grondradar is een niet-destructieve verkenningsmethode, waarmee een
continu beeld van de ondergrond wordt verkregen. Het kan veel graafwerk dan wel schade voorkomen. Belangrijke redenen voor toepassing
zijn:
geen beschadiging van wegdek, dijkbekleding of maaiveld
weinig oponthoud voor het wegverkeer
geeft dwarsdoorsnede van de ondergrond
kan goedkoper zijn dan traditionele verkenningsmethoden
snelle globale verkenning ten behoeve van beheersdoeleinden
inzetbaar op moeilijk toegankelijke locatie door de geringe
werkhoogte en gering gewicht
ook inzetbaar in perioden waarin traditioneel onderzoek zoals
sonderen en boren niet is toegestaan (bijvoorbeeld bij dijken
's winters).
Waardoor penetreert grondradar?
Een belangrijke vraag is of grondradar door de afdeklaag van de bodem
kan "kijken". Voor enkele soorten van afdekking geldt:
asfalt
klinkers
beton
gras
sintels of puin
gesteenten

goed
goed
goed (maar afhankelijk van de wapening)
redelijk goed
redelijk
goed
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De doordringing in diverse typen ondergrond kan als volgt worden gekarakteriseerd:
droge grond
vochtig zand
nat zand
natte klei
zout/brak water
zoet water

ijs

bevroren grond

:
:
:
:
:
:
:
:

zeer goed
goed
redelijk - goed (zoet milieu)
matig - slecht
zeer slecht
redelijk - goed
zeer goed
goed

De indringing in de bodem is van veel factoren afhankelijk, in het
bijzonder van de frequentie van de radarpuls. Gebruikelijke frequenties zijn 80, 300 en 900 MHz. Hoe lager de frequentie, hoe groter het
doordringend vermogen. Om de gedachten te bepalen kan worden gesteld
dat bijvoorbeeld voor nat zand in het "meter" gebied gedacht moet worden, en voor natte klei in het "decimeter" gebied.
Een hoge elektrische geleidbaarheid van de ondergrond (> 0,1 Si/m) is
funest voor de indringing van grondradargolven in de ondergrond.
De meetmethode grondradar
Bij grondradar wordt een puls de bodem ingezonden met een zendantenne.
De vorm van de zendpuls is weergegeven in figuur 2. Het is een gedempte sinus van, afhankelijk van de ondergrond, ongeveer anderhalve periode. Deze puls reflecteert aan heterogeniteiten (eigenlijk diëlektrische contrasten) in de ondergrond.
De bepalende parameter voor de meetmethode is de relatieve diëlektrische constante (E ) van de diverse materialen in de ondergrond. Deze
parameter bepaalt de mate van reflectie en de voortplantingssnelheid
van de golf in het medium.
In onderstaande tabel worden voor enkele materialen de waarden weergegeven. Dit zijn richtwaarden voor de elektrische geleidbaarheid, voor
de diëlektrische constante en voor de voortplantingssnelheid in het
betreffende medium.
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materiaal

elektrische
geleidbaarheid

relatieve
diëlektrische
constante

voortplantingssnelheid in
materiaal

lucht

a = 0 Si/m

E

V

water

10-3
4

droog zand

IQ"

nat zand

10-3
-1

klei
veen

= 1
r

=

81
4
25

10

9
49

10-3

3.0 10 m/s
,8
0.3 10
8
1.5 10
0.6 10
1.0 10
0.4 10

Tabel 1. Materiaaleigenschappen
amplitud*

w««rgav« op
grafisch* racordar
tijd (ns)
t -O

1,5M

(900 MHz)

1ns 10 ~ 9 sac
Figuur 2. Zendpuls
De grondradar meet looptijden in de ondergrond. Deze tijden zijn zeer
kort, omdat de golven een voortplantingssnelheid hebben die van de
(e = diëlektrische
orde is van de lichtsnelheid: V
C
r

,8

lucht^V

3.10 m/s.)
lucht
De looptijd is een maat voor de diepte (d). De afgelegde weg is immers
het produkt van snelheid en looptijd en de diepte is de helft daarvan:
constante, C

d = 1/2 V *
m
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AMPLITUDE
ZWARTINGS
DREMPELS

VERPLAATSING OVER
MAAIVELD

—

ZENDPULS
«• f
O

o

| ——OPPER1
VLAKTE

-4
I

REFLECTIE
GRONDLAAG

ONTVANGER
'WIGGLE -TRACE'

AFBEELDING
ONDERGROND

Figuur 3- Ontstaan van het radarechogram
Door de antenne over het maaiveld te trekken wordt op iedere plaats
een reflectiesignaal opgevangen. In figuur 3 staat links het ontvangen
signaal, de zogenaamde "wiggle-trace". Boven een zekere drempelwaarde
wordt het signaal als zwarte lijn afgebeeld, daaronder niet. De zwarte
en witte banden worden per scan afgebeeld. Opeenvolgend ontstaat dan
een afbeelding van de ondergrond (zie figuur 3 rechts).
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Afbeelding van een leiding
Als de antenne dwars over een leiding getrokken wordt, ontstaat er als
afbeelding èen hyperbool doordat de afstand tot de leiding eerst af
neemt en daarna weer toeneemt. In formule geldt:
2
2
afstand y = /(x ♦ d )

verplaatsing antanna

"afatandadlapta
laldlng
ampl. (tijd ) raf lactlaa
loop
tijd

dlapta

ï

Figuur 4. Het scannen van een leiding
In figuur 5 zijn enkele karakteristieke hyperboolafbeeldingen van lei
dingen geschetst. Bij twee naast elkaar gelegen leidingen gaan de hy
perbolen elkaar overlappen; als ze dicht bij elk liggen wordt ''nee
vervormde hyperbool waargenomen. Een dieper gelegen leiding geeft een
minder "scherpe" hyperbool. Een leiding die gelegen is onder een ande
re wordt toch gezien omdat de radarantenne bij het scannen deze vanaf
de zijkant aanstraalt.
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KARAKTERISTIEKE

PATRONEN

RADAR
w/Ay-

///Avy/W

A/X\A

ENKELE
LEIDING

TWEE NAAST
ELKAAR

TWEE ONDER
ELKAAR

Figuur 5- Afbeeldingspatronen van leidingen
Men moet zich goed realiseren dat alle reflecties waaruit de hyperbool
bestaat afkomstig zijn van hetzelfde object: de leiding.
Met zogenaamde migratietechnieken, die bekend zijn uit de diepe seismiek kan deze informatie synthetisch gefocusseerd worden naar het oorspronkelijke punt.
Normaal worden zend- en ontvangstantenne aan elkaar gekoppeld over het
maaiveld bewogen, maar het is ook mogelijk met losgekoppelde antennes
te meten.
Door aan hetzelfde object met twee verschillende afstanden tussen
zend- en ontvangstantenne te meten kunnen twee onbekenden bepaald worden, namelijk de diepte en de voortplantingssnelheid en hieruit afgeleid de diëlektrische constante.
2 1

Figuur 6. Meting met losgekoppelde zend- en ontvangstantenne
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t. = 2d/V = 2 d /e /C. . fc
1
m
* r' lucht
t. = 2 /(d2+l2)/Vm = 2 /(d2+l2) /«7C
r lucht
Uit deze twee vergelijkingen met twee onbekenden volgt de diepte d en
de relatieve diëlektrische constante e .
r
Proeven op begraven kabels en leidingen
Proef in modelbak
In de meethal van Grondmechanica Delft is in een modelbak (afmeting
circa 7 meter lang, 2,5 meter breed en 2 meter hoog) een aantal lei
dingen en kabels begraven: lege en met water gevulde PVCbuizen, di
verse kabels en een metalen buis. In de bak zit droog zand. De leidin
gen liggen op circa 0,5 meter onder het oppervlak. Met constante snel
heid is de 900 MHz radarantenne over het oppervlak gesleept. In figuur
7 is de opstelling schematisch weergegeven

9 0 0 MHz ANTENNE
153—»

<SNELHEID:4cm/««e)

1
PVC I UIZEN
»
Al

WATER

0.5m

s

LUCHT
ME FALEN '■
|>IJP

L°3

C*A.

1

1

DROOG ZAND

1

DIAMETERS
9

\}

Mmm

1
"" 1
2Smm
SÓmm

ii
3Ómm

|

1

tmm

1

KABEL

Figuur 7 Ligging kabels en leidingen in modelbak
In figuur 8 is het radarechogram te zien. Alle leidingen zijn duide
lijk te zien. Alleen de meest rechtse lag zo dicht bij de kant dat de
antenne er niet helemaal overheen getrokken is. De met water gevulde
PVCbuis geeft een zeer sterke reflectie. Het diëlektrisch contrast is
dan ook zeer groot: e
en E r water = 81,
r grond
Bij de met lucht gevulde buis is dit veel minder: e r grond = k en
p lucht
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AFSTAND
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i

i

l&Sl

L

J

L

Figuur 8. Radarechogram modelbak

Het toepassen van databewerkingstechnieken levert het resultaat op van
figuur 9: alle hyperbolen zijn gefocusseerd tot stippen.

METAAL

Figuur 9- Radarechogram na dataprocessing
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GRAS
Grondmechanica Delft heeft naar aanleiding van deze resultaten een
verwerkingseenheid (GRAS) laten ontwikkelen om de antennesignalen direct te digitaliseren zodat snel en efficiënt digitale databewerkingstechnieken kunnen worden toegepast. GRAS staat voor Grond Radar Acquisitie Systeem. Op een 20" grafische kleurenterminal kunnen de radarbeelden worden bestudeerd; ook kunnen overige opnamen of referentieopnamen gelijktijdig worden getoond. In het kader van deze syllabus
zal hier niet verder op ingegaan worden.

keyboard

EGA graphics
board
—

RAM disk 1
RAM disk 2

hires graphics
board

hard disk 1

EGA
monitor
hires
monitor

PC-AT

hard disk 2

taps unit

A/D board

diskette drive

radar

I

hardcopy

recorder

antenna

Figuur 10. Het Grond Radar Acquisitie Systeem GRAS

tape
cartridge

diskette
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Voorbeelden van grondradartoepassingen
1.

Afgedekte stort voor bouwafval

Op dit terrein is in de jaren zestig en zeventig veel bouwafval ge
stort; dit is legaal gebeurd. Later is de stort afgedekt met de oor
spronkelijke grond.
Thans ligt het in de bedoeling om deze (chemisch niet verontreinigde)
stort te bebouwen. Grote stukken bouwafval kunnen echter het heien van
palen belemmeren. De vraag is: waar zitten de grote brokken?
Figuur 11 laat het radarechogram (80 MHz antenne) zien. Schone gedeel
ten onderscheiden zich duidelijk van grote brokken. Enkele kleine re
flecties zijn niet van belang vanwege de vraagstelling.
Tijdens de meting is hier en daar ter verificatie een opgraving ge
daan, waarbij het reflecterende voorwerp ook inderdaad werd gevonden.
In de bovengrond komen bijna geen reflecties voor: de opgebrachte af
deklaag bevat namelijk geen bouwafval.

O

m- AFSTAND in m
15
'

i

i

30
1

1

1 — ■ — i

Figuur 11. Radarechogram stort voor bouwafval

45
1

'

—

i

—

■

—

L
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2.

Wegrenovatie in oude binnenstad

Een sterk vervormde asfaltweg in een binnenstad moest gerenoveerd worden. Bekend was dat onder deze weg vele restanten van vroegere bewoning nog aanwezig waren, hetgeen aan het wegdek hier en daar duidelijk
te zien was. De vraagstelling was: waar bevinden zich voorwerpen in de
ondergrond die de wegconstructie nadelig kunnen beïnvloeden. Met de
grondradar is circa 800 meter weg verkend. Op kaarten is aangegeven
waar funderingsresten en dergelijke zaten. Met de resultaten kon de
beheerder een gedetailleerd bestek opstellen, zodat de meerwerkkosten
van de uitvoerende aannemer, die de grondverbetering moest uitvoeren,
beperkt werden.
Figuur 12 toont het radarechogram: links is de ondergrond schoon en
rechts zitten vele funderingsresten.
Kabels en leidingen volgens de tekening konden goed worden teruggevonden. Af en toe ontbraken er enkele of verschenen er leidingen die
niet op tekening stonden.

AFSTAND in m
WEGDEKT
VAN
ASFALT
RIOOL VOOR
REGENWATE
GRONDWATERSPIEGEL
(CA. 2 METER DIEP)

SCHONE ONDERGROND

PUIN *.d.

Figuur 12. Radarechogram asfaltweg in binnenstad
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3.

Kruising riool met waterkering

In oude dijkconstructies komen af en toe vreemde elementen voor die de
waterkerende eigenschappen nadelig kunnen beïnvloeden. Met de 80 MHz
grondradarantenne is een stuk dijk al rijdend met 5 km/uur verkend om
een indruk te krijgen over de heterogeniteiten. Zo is er ook een kruising van een afvalwaterriool met de dijk gescand.
Figuur 13 toont de radarafbeelding. Er is een duidelijk verstoorde
zone met een breedte van 6 meter waarneembaar. Links ervan is de bodem
ongeroerd en ook rechts ervan wordt een homogene grondopbouw waargenomen. Boven het riool, dat goed te herkennen is, zijn reflecties van
"brokken" zichtbaar. Waarschijnlijk zijn dit hompen klei die na de
aanleg op het riool zijn gestort. Het riool is tenminste 10 jaar oud,
maar deze structuren zijn nog steeds te herkennen.

<•—»• M u f i m i i i i n m n *

verstoord* zon* 6m

Figuur 13. Radarechogram kruising riool met waterkering
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Onderwaterradar: fundering van sluisbodem

Grondradar is ook goed toe te passen onder water, mits in zoetwatermi
lieu. Kabels en leidingen die vaarwegen kruisen zijn een belangrijk
toepassingsgebied.
Dit voorbeeld gaat over de inspectie van een sluisbodem. De onderwa
terantenne (300 MHz) wordt onder water gehangen aan een drijver. Het
geheel wordt in doorvaartrichting door de sluis gesleept. Figuur 14
toont de radaropname. Duidelijk zijn de stempelbalken tussen de zij
wanden te zien alsmede oneffenheden in de bodem zelf en de aansluiting
van de betonnen bodemdelen op de ondergrond.

5m,

mmmmj*

■ M M M
wimim i # ' * • * * « ■ » » ■»•*»»» %»■.rntJÊm$00 > " J W HW P Q < W ^ W I > « I ^ — » B WIWBmMH w» *w» ^ *

BODEM

Figuur 14. Radarechogram onderwaterradar: bodem sluiskolk
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Specificaties en nauwkeurigheden
Bij de genoemde voorbeelden is gebruik gemaakt van een drietal verschillende antennes, gewoonlijk aangeduid met de nominale zendfrequentie. In tabel 2 is aangegeven wat de bijbehorende golflengte in grond
is. De kleinst waar te nemen details hangen hier direct mee samen.
Verder zijn de afmetingen van de antennes aangegeven om een indruk van
de hanteerbaarheid te geven.

Type
antenne

golflengte in
grond
(c =9)
r

900 MHz
300 MHz
80 MHz

0.11 o
0,33 n
1,25 m

Afmetingen
in meters
h x b x 1
0.08x0,18x0,33
0,20x0,64x0,76
0,38x0.84x1,32

gewicht in kg

2,3
31
64

Tabel 2. Typen antennes
Dieptebereik
Het dieptebereik wordt bepaald door:
geometrische "demping": de radarantenne zendt een bolvormig
front uit zodat het signaal afneemt met de afstand tot de antenne in het kwadraat
de geleidbaarheid van het medium is bij grond de bepalende factor voor de demping.
Zo is klei matig, nat en vochtig zand goed, en droog zand
(zeer) goed te penetreren. Brak grondwater is vrijwel ondoordringbaar
de grootte van de zendfrequentie: hoe hoger de frequentie hoe
groter de demping is; voor de keuze van het type antenne moet
dan ook altijd een compromis worden gesloten tussen te penetreren diepte en geëist onderscheidend vermogen.
Enkele voorbeelden voor vochtig zand (met lage elektrische geleidbaarheid) met de huidige apparatuur zonder verbeteringen:
900 MHz maximale penetratiediepte 0,5 - 1 meter
300 MHz
"
"
" 3 - 5
meter
80 MHz
"
"
"
9
- 15 meter
de reflectiecoëfficiënt aan het waar te nemen voorwerp en reflecties aan bovengelegen reflecterende lagen. Het eerste bepaalt de sterkte van het ontvangen signaal, het tweede geeft
"valse" reflecties en maakt bovendien dat slechts een gedeelte
van het uitgezonden vermogen dieper doordringt.
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Maximale scansnelheid
Om maximale informatie van de ondergrond te verkrijgen moet er iedere
kwart golflengte (1/4 A) een reflectiesignaal uit de bodem gedetecteerd worden. Het aantal reflecties dat per seconde geregistreerd kan
worden bedraagt 50 bij de huidige apparatuur. Bij 900 MHz in een vochtige grond (zand, licht kleihoudend) is dus iedere 3 cm een reflectie
nodig. Dit beperkt de scansnelheid tot 150 cm/sec,ofwel 5.4 km/uur.
De zendhoek
De zendhoek van de antennes in lucht is ongeveer 120°.
De zendhoek is belangrijk om voorwerpen, zoals kabels en leidingen te
kunnen afbeelden (hierdoor ontstaat de hyperbolische afbeelding).
In de grond vindt breking naar de normaal toe plaats volgens de brekingswet van Snellius. De brekingsindex uit de optica is recht even- I
redig met de wortel uit de relatieve diëlektrische constante.
Er geldt dus:

. . ƒ«r

sin i __

sin u

Jï

i = 1/2 x 120°
Voor e
r

2u ■ 2 are sin (j
^er
= 9 is dus 2u = 34°

)

Nauwkeurigheden
In de hieronder
Radarantenne :
Leidingdiepte :
Vochtige grond:

uitgewerkte voorbeelden wordt uitgegaan van:
900 MHz
1 meter
c = 9

De absolute nauwkeurigheid voor diepteligging is een kwart golflengte
(1/51) dus: 3 cm.
De relatieve nauwkeurigheid voor diepteligging is een tiende golf
lengte (1/lOA) dus: 1 cm.
Met relatief wordt bedoeld: ten opzichte van een andere waarnemings
plaats binnen dezelfde grondradarscan; dit geldt ook als met een bo
ring of anderszins de absolute dikte van een laag of de diepte van een
voorwerp is vastgesteld.
Een belangrijke bron van onnauwkeurigheid is de inhomogeniteit van de
ondergrond. Zo levert een variatie in e van 10£ een onnauwkeurigheid
op van 5% in de dieptebepaling, dus 5 cm!
De laterale nauwkeurigheid (plaatsbepaling) wordt bepaald door de
zendhoek. De meest nauwkeurige schatting wordt verkregen door het ge
middelde van de posities van de uiteinden van de hyperbool te nemen
De absolute laterale nauwkeurigheid is dan 6 cm en de relatieve late
rale nauwkeurigheid 2 cm.
Het scheidend vermogen (a) geeft aan of twee leidingen nog als aparte
leidingen worden waargenomen.

bladnummer : - 17

In ons voorbeeld betekent dit 30 cm. Door dataprocessing
focussering) kan het scheidend vermogen met een factor 3
terd.
In tabel 3 zijn de resultaten samengevat voor 2 antennes
leiding op 1 meter diepte die begraven ligt in een bodem
licht kleihoudend zand.

grootheid

300 MHz

900 MHz

golflengte
voortplantingssnelheid

33 cm
10* m/s

11 cm
10* m/s

zendhoek in bodem
penetratriediepte

3^°
4 m

3^°
lm

nauwkeurigheid
diepte absoluut
diepte relatief
lateraal absoluut
lateraal relatief

8 cm
3 cm
16 cm
6 cm

3
1
6
2

scheidend vermogen (lateraal)
na dataprocessing

50 cm
20 cm

30 cm
10 cm

max. scansnelheid **)

15 km/u

5 km/u

(synthetische
worden verbeen voor een
van vochtig,

cm
cm
cm
cm

*) 10% variatie in E geeft 5% onnauwkeurigheid extra
**) voor maximaal bereikbare informatie over de ondergrond
Tabel 3^ Specificatie nauwkeurigheden
Prijsstelling
De prijs is sterk afhankelijk van de vraagstelling:
tot in welk detail moet de ondergrond gedetailleerd worden
wat zijn de terreinomstandigheden
welke rapportering wordt gewenst
is dataprocessing nodig.
In de praktijk bedraagt de prijs f 5.000,— a 15.000,-- per meetdag
inclusief interpretatie, presentatie en rapportering.
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Voorbeelden:
Het in kaart brengen van een matig (met een rupsvoertuig) begaanbare
met grond afgedekte stort van bouwpuin met een oppervlakte van 10
hectare kost ongeveer f 55.000,-- ofwel f 0,55/m*.
Een snelle verkenning van een weg voor het vaststellen van grote inhomogeniteiten in de ondergrond over een lengte van kO km kost circa
f 16.000,— ofwel f 0,40/m'.
Een leiding in kaart brengen van 4 km lengte, waarvan iedere 40 meter
een dwarsprofiel wordt opgenomen, kost ongeveer f 8.000,— ofwel
f 2,00/m' (de beheerder dient deze kaart dan nog in zijn systeem over
te nemen).
Bij een financiële afweging over het gebruik van radar in plaats van
een gebruikelijke techniek spelen twee motieven de hoofdrol:
kan grondradar voldoende informatie verschaffen voor het probleem
kan de gebruikelijke methode worden toegepast en tegen welke
kosten.
In de kostenafweging dienen ook zaken meegenomen te worden als de mogelijke schadeclaims die te verwachten zijn van gedupeerde winkeliers
wier zaken onbereikbaar geworden zijn door het langdurig opgebroken
zijn van de toegangsweg. Een radarverkenning kan de opbreektijd verkorten en de hoeveelheid graafwerk beperken.
Macro-economische effecten (social costs) zoals oponthoud in het verkeer vallen buiten de kostenafweging daar deze kosten meestal niet
worden gedragen door de opdrachtgever. Door voorschriften van overheidswege zou dit in de toekomst kunnen veranderen.
VAT '87: Antenneonderzoek
Naast het uitvoeren van grondradaronderzoek en ontwikkelingen aan de
bestaande apparatuur, zoals GRAS, positioneringssystemen en onderwatertoepassing, doet Grondmechanica Delft ook fundamenteel onderzoek
aan grondradar. Het doel van die ontwikkeling is te komen tot een
nieuwe generatie grondradarapparatuur.
Van de bestaande commercieel verkrijgbare grondradarapparatuur is de
primitieve data-opslag en presentatie inmiddels vervangen door GRAS.
Een ander onderdeel dat verbetering behoeft is de antenne zelf. Eind
1986 heeft het Directoraat Generaal Wetenschapsbeleid van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen een startsubsidie beschikbaar gesteld om een testfaciliteit te bouwen om het veld van radarantennes in
een medium te kunnen meten. Het doel is te komen tot betere ontwerpen
voor radarantennes en tot het bouwen van antennes voor specifieke toepassingen. Figuur 15 toont een doorsnede van deze testfaciliteit genaamd VAT '87: de antenne hangt boven de vloeistof; de pulsvorm wordt
gemeten met behulp van een probe die op een willekeurige plaats
gepositioneerd kan worden. Door een vloeistof als modelmedium te
gebruiken is de probepositionering eenvoudig. In een later stadium zal
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ook worden gemeten in inhomogene media waardoor directe aansluiting
aan de praktische toepassing wordt gevonden.

I Gtondrwdm m a k i m m ; 2. Proem; 3. GttmJawé voor
oroöeposwonrng; 4. Ondon voor proöoeotnormmg;
5. Litrwn voor pnoteoioononng; 6. CoiitrfwKfirm.

Figuur 15. Testfaciliteit voor antenne-onderzoek
Voor Grondmechanica Delft zijn de niet-destructieve technieken een
speerpunt binnen het ontwikkelingsprogramma.
Zo is er in kennis, kunde en materiaal reeds een bedrag van 1,5 miljoen gulden geïnvesteerd in het grondradargebeuren. De komende jaren
zal er op jaarbasis gemiddeld een half miljoen gulden worden geïnvesteerd in onderzoek en apparatuur.

dFe/sn/7/3/gras

UITVOERINGSASPECTEN EN KWALITEITSCONTROLE BIJ DE AANLEG VAN LEIDINGEN
door Ir. H.J.A.M. Hergarden
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UITVOERINGSASPECTEN EN KWALITEITSCONTROLE BIJ DE AANLEG VAN LEIDINGEN
De betrouwbaarheid van de in de lezing van de heren Heijnen en
Hergarden vermelde grondmechanica 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 aanvulgrond 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. Bij
de sterkte berekeningen van leidingen worden de effecten van het graven
van de sleuf in rekening gebracht door middel van een extra
zettingsverschil van 0,1 m. Deze waarde is ontleend aan de TAWleidraden en wordt nogal eens ongenuanceerd toegepast door
vergunningverlenende instanties. Een meer genuanceerd gebruik waarbij
bijvoorbeeld voor in de droge uitgevoerde kruisingen een extra
zettingsverschil van 0,05 m zou kunnen worden aangehouden, zal ten
aanzien van de veiligheid geen nadelige konsekwenties hebben. Bij een
uitvoering in de natte (zinkers e.d.) zal over het algemeen de
uitvoeringszetting niet tot 0,10 m beperkt blijven.
De veiligheid van leidingkruisingen wordt er beter mee gediend door een
koppeling van eventueel een lagere eis voor de in rekening te brengen
uitvoeringszetting aan voorschriften ten aanzien van uitvoering en
controle, dan door de eis hoge uitvoeringszettingen in rekening te
brengen zonder hieraan eisen voor de uitvoering en de controle te
verbinden.
De ei3en die gesteld kunnen worden aan de uitvoering hebben
hoofdzakelijk betrekking op het aanvullen en verdichten van de
leidingsleuf. De goede uitvoering hiervan zal leiden tot een gunstiger
deformatie gedrag van de leidingdoorsnede (grotere opleghoek e.d.)
hetgeen tot kleinere spanningen in de buiswand zal leiden (grotere
veiligheid). Daarnaast zal door een goede aanvulling van de sleuf het
nazakken worden beperkt, hetgeen vooral voor sleuven in bestaande
verhardingen van groot belang is (minder ongerief en minder onderhoud
aan wegen).
In de huidige praktijk moet worden geconstateerd dat, met het oog op
beschadigingsgevaar enige terughoudendheid wordt betracht bij het
verdichten van een sleufaanvulling in de directe nabijheid van kabels
en leidingen.
Op dit moment houdt een werkgroep van het C.R.O.W. (Centrum voor
Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de
Verkeerstechniek) te Ede zich bezig met het graven en aanvullen van
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sleuven voor leidingen. Deze werkgroep heeft zich tot taak gesteld te
komen tot de formulering van richtlijnen met betrekking tot het graven
en weer dichten van sleuven.
Ten aanzien van het aanvullen en verdichten van sleuven wordt het
volgende opgemerkt.

1

Keuze van het aanvulmateriaal

Wanneer eisen worden gesteld aan de mate van dichtheid van de
sleufaanvulgrond (bijvoorbeeld bij sleuven in verhardingen en bermen)
dan zal nagegaan moeten worden in hoeverre de uitkomende grond
hergebruikt kan worden. Met behulp van eenvoudige proeven (zeefproef,
zandequivalentproef en bepaling plasticiteitsindex) kan deze
classificatie van de uitkomende grond worden uitgevoerd.

«atergahalt» in procantan van hat drooggawicht

100 %
VAST

PLASTISCH
uitrolgrans

VLOEIBAAR
vloaigrana

plasticitaitsindax

Figuur 1

Plasticiteitsindex

Het vochtgehalte van de aanvulgrond op het moment van aanvullen
beïnvloedt de te bereiken dichtheid en de verwerkbaarheid van de grond.
Onderscheid kan worden gemaakt tussen vochtgevoelige grond en grond
waarbij de variatie van het vochtgehalte nauwelijks effect heeft op
zowel de verdichtbaarheid als de verwerkbaarheid. De invloed van het
vochtgehalte op de te bereiken maximale dichtheid wordt vastgesteld met
de proctorproef.
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Resultaat Proctorproef

Opgemerkt wordt dat oorspronkelijk de proctorproef is ontworpen om de
verdichtbaarheid van kleiige materialen te bepalen.

2.

Aanvullen en verdichten

De aanvulling moet zodanig plaatsvinden dat de uitgegraven grondsoorten
zoveel mogelijk op hun oorpsronkelijke plaatsen terugkomen. Bij het
aanvullen van de grond naast de leiding dient het verdichten zodanig
plaats te vinden dat de inbedding van de buis zo optimaal mogelijk is
(grotere opleghoek).

Figuur 3

Buisleiding goed "onderstoppen"
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De laagsgewijs aangebrachte vulling moet per laag worden verdicht met
doelmatige verdichtingsapparatuur. Ten aanzien van de laagdikte wordt
opgemerkt dat deze vooral in relatief smalle sleuven niet te groot mag
zijn. Door "silowerking" zal het diepte-effeet van de verdichtingsapparatuur beperkt zijn. Voor sleuven wordt aanbevolen een maximale
laagdikte aan te houden van 0,3 m.
Het effect van de verdichtingsapparatuur kan bij sleuven sterk worden
beïnvloed door de mate van opsluiting van de te verdichten grond.
Slappe grond rondom de sleuf zal nadelig zijn voor het te bereiken
verdichtingsresultaat. Een bereikt verdichtingsresultaat zal mogelijk
door kruipeffecten in de omringende slappe grond na verloop van tijd
teniet worden gedaan.
Voor het verdichten van zand heeft het trillen de voorkeur. Voor
moeilijk bereikbare locaties kan ook met stampen het zand worden
verdicht. Inwateren van de sleufaanvulling heeft allleen een goede
verdichting tot gevolg wanneer het water door het te verdichten
zandpakket kan stromen. Er zal dus gezorgd moeten worden voor een
afvoer van het water onder in de sleuf (bijvoorbeeld een horizontale
drain onder de leiding aangesloten op een zuigpomp).

Y/.-.yXX-y.-i

hor. drain

Figuur 4

Inwateren voor de verdichting van zand

Het "verdichten" van klei kan alleen met stampen gebeuren. Het
vochtgehalte van de klei is daarbij van groot belang. Te droge klei en
te natte klei zijn moeilijk te verwerken.
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Voorschriften ten aanzien van het verdichten en de controle van de
verdichting kunnen worden onderverdeeld in 3 typen:
a)
b)
c)

waarbij het bereikte resultaat gecontroleerd wordt en getoetst
aan bepaalde eisen;
waarbij de machine(s) en werkwijze(n) volledig worden
voorgeschreven en controle achteraf en toetsing achterwege
blijven;
combinatie van beide methoden.

Binnen de werkgroep van het C.R.O.W. wordt de voorkeur gegeven aan a.
De manier waarop de verdichting wordt bereikt is voor verantwoording
van de betreffende aannemer. Wel zullen aanwijzingen voor de uitvoering
worden gegeven.
Bij specificaties van het type a worden eisen gesteld aan de waarden,
die bepaalde grootheden in het werk tenminste moeten hebben. Deze eisen
kunnen in absolute zin worden gesteld, maar soms wordt rekening
gehouden met een zekere spreiding in de resultaten en eventueel wordt
gebruik gemaakt van statistische methoden. Bij deze manier van controle
vindt slechts een beperkte keuring tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden plaats. De keuring kan worden uitgevoerd per laag.
Wanneer de keuring een tekortkoming constateert kan de verdichting
alsnog worden verbeterd.
Een voordeel van deze manier van keuren is, dat ieder werk een aantal
resultaten oplevert, waardoor een beeld wordt verkregen van de bereikte
kwaliteit. De uiteindelijke kwaliteit zal echter, in verband met latere
wijzigingen in het watergehalte, fluctueren.
In de praktijk is gebleken dat een aantal controlemethoden die wordt
toegepast bij het verdichten van bijvoorbeeld aardebanen van zand
minder geschikt is om te worden gebruikt bij sleufaanvullingen.
In verband met de beperkte ruimte in een sleuf ten behoeve van kabels
en leidingen en de snelheid waarmee de resultaten van de metingen
beschikbaar moeten zijn, ligt het toepassen van de directe methoden
voor de bepaling van de in-situ dichtheid van zand, zoals steekring,
gegraven - gatmethode, CMC-methode, enz., niet voor de hand. Het
resultaat van deze controleraethoden zijn pas na droging van het
materiaal bekend. Dit probleem vervalt bij het toepassen van nucleaire
methoden. Mogelijk dat bij deze methoden de aanwezigheid van de leiding
een verstorende invloed heeft op de meetresultaten.
Het uitvoeren van handsonderingen biedt mogelijk een oplossing voor de
genoemde problemen.
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Het sonderen wordt reeds op grote schaal toegepast als Indirecte
methode voor het controleren van verdichtingen van zand. Voor de
bepaling van de relatieve dichtheid boven de grensdiepte (t - 15 a 25
O

x conusdiameter) wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde gradiënt of
helling van de conusweerstand, dat wil zeggen de toename van de
conusweerstand in MN/m 2 per m diepte.
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Figuur 5

Relatie relatieve dichtheid/helling conusweerstand volgens
Teferra * ) .

De in figuur 5 aangegeven relatie geldt voor een niet ingesnoerde conus
(<|> 36 m m ) .
Teneinde na te gaan in hoeverre een handsondeerapparaat te gebruiken is
voor de controle van de verdichting van sleufaanvullingen zijn onlangs
proeven uitgevoerd in verschillende typen zand.
De gemeten conusweerstand wordt door het handsondeerapparaat
(Penetrograaf Stiboka) automatisch als functie van de diepte
geregistreerd op een speciale kaart (zie figuur 6 ) .

*) Teferra, A.; Beziehungen zwischen Reibungswinkel,
Lagerungsdichte und Sondierwiderstanden nichtbindiger Boden
mit verschiedener Kornverteilungen, Forschungsberichte aus
Bodemmechanik und Grundbau, FBG I, Aachen (1975).
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Resultaat handsondering

Hoewel het onderzoek nog niet geheel is afgerond, is gebleken dat de
penetrograaf zeer praktisch is bij de contrSle van de
verdichtingswerkzaamheden in sleuven. De resultaten zijn meteen
beschikbaar, zodat waar nodig direct maatregelen kunnen worden genomen
om de verdichting te verbeteren. Het meetbereik van het apparaat is
echter beperkt. Voor een goede controle zal de penetratie van de conus
0,2 è 0,3 m moeten bedragen.
Op dit moment wordt nog onderzocht wat voor een dergelijk
handsondeerapparaat de relatie is tussen de sondeergradiënt en de mate
van dichtheid.
Ook voor de controle van de "dichtheid" van klei kan het
handsondeerapparaat worden gebruikt. In feite wordt hierbij via een
indirecte weg het vochtgehalte van de klei bepaald. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een relatie tussen de ongedraineerde schuifsterkte
(Su) en het vochtgehalte van de klei.
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