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ERRATA

Errata bij het rapport:
Proeven ter bepaling van beddingsconstanten voor buisleidingen
en platen te Almere-Haven - CO-231390/30
blz. 6 - regel 8 en 9:

"standaardprocedure .... wegenbouw" wijzigen
in:
"vaste procedure, welke door het L.G.M, al
geruime tijd wordt gevolgd (zie L.G.M.mededeling XVIII nrs. 2 en 3)"

blz. 6 - regel 10:

"Zo werd

gehouden" wijzigen in:

"In verband met tijdgebrek kon per belastingtrap de belasting

slechts gedurende 10 minu-

ten in plaats van de normale 30 minuten constant worden gehouden."
blz. 7 - regel 9:

aangebrachte last
oppervlak in kontakt met grond
wijzigen in:
aangebrachte last
projektie van oppervlak in kontakt met grond

blz. 7 - regel 15:

tussen "waarneming" er "per trap"
"voor het wisselen" voegen.

blz. 8 - regel 8:

"de grafiek" wijzigen in: "een grafiek",
figuur als volgt wijzigen:
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blz. 9 -

tussen regel 11 en 12 invoegen:
"(zie bijlage IA)".

blz. 10 - regel 18:

"dat in de zakkingen" wijzigen in:
"dat de zakkingen"

blz. 10 - regel 20:

"is overigens" wijzigen in:
"bleek overigens hier"

blz. 19 - regel 10:

onder formule toevoegen:
"waarin:
m = factor, afhankelijk van vorm van
belast oppervlak (cirkel 0,96)
v « contractiecoëfficiënt = 0,35
(afhankelijk van grondsoort)
2
A = belast oppervlak (cm ) " .
regels 23 t/m 27 vervallen.

blz. 21 - regel 11:

"dat" wijzigen in "hetgeen",

blz. 21 - regel 25:

achter "de buis" toevoegen:
"(zie blz. 15 bovenaan)".

blz. 22 - regel 5:

toevoegen:
"Aan de hand van de resultaten van deze
proeven is verder geen duidelijke relatie vast te stellen tussen de beddingsconstanten gevonden met behulp van plaatbelastingsproeven en de waarden bepaald door middel van de drukproeven op buizen".

blz. 23 - regel 2:

"evenwichtsdraagvermogen" wijzigen in:
"evenwichtsdraagvermogen".
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"standaardprocedure

wegenbouw"

zie blz. 6 - regel 8 en 9.
toevoegen:
"Bij platen:
volle doorsnede = effectieve doorsnede".
achter "

te korte tijd" toevoegen:

"De zakking is na 10 minuten niet tot een
eind gekomen".
wijzigen in:
"Ten aanzien van het evenwichtsdraagvermogen van zowel buizen als platen blijken
tussen de waarden bepaald uit de proeven
en die berekend met de "paalformule" geen
grote verschillen aanwezig te zijn."

