Voorlopige minimum eisen te stellen aan het grondmechanisch
onderzoek voor kruisingen (in afwachting van statistisch
onderbouwde TAW-richtli.jnen in dezen) van hogedrukleidingen en lagedrukleidingen met grote diameter.

Locatie

I. In het waterstaatswerk zelf;

sonderingen
boringen*

middelzware sonderingen gecombineerd met steekboring
of continuboring 0 33 mm; h.o.h.^ 10 m.
(In geval een steekboring wordt toegepast dient de
laagbeschrijving in het lab. plaats te vinden).
Specifieke punten;
1. Hoofdwaterkering (schaardijk);
- t.p.v. kruin
w
buiten- & kreukelberm
n
binnenberm
w
droge- en natte teen (buiten de bestorting)
impliceert sond./boring te water).
"
ophogingsmaxima.
2.

Hoofdwaterkering met voorland & binnenwaterkering;
- t.p.v. kruin
11
(ev.) buiten- en binnenberm
»
beide (droge) tenen
M
(ev.) ophogingsmaximum

3.

Boezemwater annex kaden;
- t.p.v. kaden (kruin)
"
droge- en natte tenen (impliceert sond./boring
te water)
"
bodem boezemwater, (impliceert sond./boring
te water) met 1 punt in het hart van het
boezemwater).
"
(ev.) ophoginsmaxima.
-Wegen-

ngn,

- 2 4. Wegen;
- t.p.v. zijkanten verharding (ev.middenberm).
"
tenen.
II.

In de veiligheidszones:
middelzware sonderingen gecombineerd met steekboring
of continuboring 0 33 mm: h.o.h. 20 m.

Fundering
op palen.

Indien wordt besloten tot een fundering op palen,
moeten alsnog over het onderheide gedeelte (kruising
+ veiligheidszone) diepsonderingen worden uitgevoerd
(h.o.h.20 m)

Steekboringen 1. Hoofdwaterkering (schaardijk):
0 65 mm, c.q.
- t.p.v. kruin of berm
contjnur 3
„
"
bodem rivier (te water)

boringen,

0 66 mm.*

2.

3.

"
"
hart veiligheidszone (binnenzijde)
Hoofdwaterkering met voorland & binnenwaterkgrlng.
- t.p.v. kruin of berm
n
hart veiligheidszone (aan'één zijde)
Boezemwater annex kaden.
- t.p.v. hart boezemwater (te water).
M
hart (droge) veiligheidszones (2 zijden).

4. Wegen:
- t.p.v. hart middenberm of
"
(aan één zijde) teen.
N.B.

Afdichting van boor- en sondeergaten dient
te geschieden overeenkomstig T.A.W.-voorschriften
(nog te verschijnen).

- 3 Laboratorium
proeven.

per (gestyleerde) laag min. 3 monsters te steken,
te beschrijven en te onderzoeken.
Beslist nodig:
- samendrukkeningsproeven (langzame: 5 weken)
- doorlatendheidsproeven t.b.v. bepaling hydrodynamische
periode
- celproeven, triaxiaal proeven of directe schuifproeven.

ê

erekening van
- Uit te gaan van onderzochte (d.w.z. ongeroerde!)
grondmechanische
gronslag. Geen reducties toelaatbaar op basis van
randcondltles voor (tijdelijk) verminderde dichtheid als gevolg van
de sterkte berekening, grondroering bij de uitvoering.
- t.p.v. pulstooorpunten de zettingen te berekenen
met Terzaghi-Buisman.
De ö -methode mag alleen worden gebruikt om de
zettingen t.p.v. sondeerpunten te bepalen na ijking
op de pulsboorpunten.
N.B.

Bij deze aangelegenheid dient overigens te
worden opgemerkt dat, ondanks de aan het
grondonderzoek en de berekening gestelde
eisen, controle nodig blijft terzake van met
name de optredende zettingen ten opzichte
van de prognose.

