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Rapport nummer
In het kader van het Delft Clusteronderzoek "Integraal ontwerp van leidingen"
heeft GeoDelft onderzoek gedaan naar de grondmechanische aspecten bij het
ontwerp van leidingen.
Het integrale Delft Cluster-onderzoek heeft tot doel een nieuwe
ontwerpmethode voor leidingen te implementeren in een gebruiksvriendelijke
ontwerptool.
Het onderzoek heeft zich gericht op twee aspecten:
verbetering van de berekening van het gedrag van leidingen in de grond
veiligheidsfilosofie benodigd voor een veilig ontwerp, waarbij aansluiting
wordt gezocht met de ontwerppraktijk in de bouw.
De interactie tussen leiding en grond wordt in de praktijk vertaald in
grondmechanische parameters, waarmee de grondveren rondom de leiding
worden gekarakteriseerd. Voor al deze veren is een beschouwing gegeven of de
huidige berekeningsmethoden (uitgangspunt NEN3650 1992) gehandhaafd of
aangepast dient te worden, met daarbij een voorstel tot aanpassing.
De belangrijkste aanpassingen van de rekenmethoden betreffen de:
afleiding van een onafhankelijke beddingsconstante voor de bovenzijde van
de leiding.
voor de beddingsconstante onder de leiding (fcv,bottom) is een nieuwe trilineaire beddingsconstante afgeleid
voor de beddingsconstante naast de leiding (fa) is een nieuwe tri-lineaire en
hyperbolische veerkarakteristiek (volgens Audibert en Nyman)
beddingsconstante afgeleid.
Naast inschatting van de beste rekenmethode heeft het onderzoek tot doel het
kunnen aangeven van de onzekerheid in deze bepaling (kansdichtheidfunctie).
Onzekerheden met betrekking tot leiding-grond interactie worden afgedekt met
de volgende partiële factoren:
factor voor de ruimtelijk spreiding van de grondeigenschappen
modelfactor voor grondmechanische parameters.
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1 Inleiding
In het kader van het Delft Clusteronderzoek "Integraal ontwerp van leidingen"
heeft GeoDelft onderzoek gedaan naar de grondmechanische aspecten bij het
ontwerp van leidingen. Voor het berekenen van de belastingen en draagkracht
rondom de leiding zijn grondmechanische parameters nodig. Het integrale Delft
Cluster-onderzoek heeft tot doel een nieuwe ontwerpmethode voor leidingen te
implementeren in een gebruiksvriendelijke ontwerptool.
In het eerste deel van dit rapport (Hoofdstuk 2 tot en met 6) wordt het onderzoek
beschreven voor de berekening van alle afzonderlijke grondmechanische
parameters. Deze rapportage is tot stand gekomen na vergelijking van in het
verleden uitgevoerde metingen met berekeningen, alsmede door het uitvoeren van
een analyse met een eindig elementen programma (PLAXIS). Daarnaast is
gebruik gemaakt van de bestaande rekenmethoden voor het gedrag van leidingen
in de grond. In de volgende hoofdstukken wordt voor elk onderdeel de bestaande
dan wel vernieuwde methode weergegeven.
Naast de rekenmethode is voor een veilig ontwerp ook een inschatting nodig
van de kwaliteit van de gegevens, de variatie in de ondergrond en de kwaliteit
van de gepresenteerde rekenmodellen. Hiervoor wordt een veiligheidsfilosofie
toegepast. In samenwerking met TNO en TUDelft wordt in het kader van de
herziening van NEN3650 binnen de werkgroep 1 (ontwerp) gewerkt aan deze
filosofie. Op basis van het onderzoek in het eerste deel van dit rapport, wordt
de invulling van de veiligheidsfilosofie in hoofdstuk 8 beschreven.
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2 Gedrag van leidingen in de grond
2.1 Algemeen
Het gedrag van leidingen in de ondergrond is een driedimensionaal probleem.
In de bestaande rekenmethoden in Nederland wordt dit probleem gesplitst in
een liggerberekening en een tweedimensionaal "plane strain" probleem. Ondanks dat een volledig driedimensionale berekening naar verwachting tot een
betere voorspelling van het gedrag van de leiding leidt, wordt om redenen van
eenvoud van de berekening, alsmede de robuustheid ervan, voorlopig nog veelal
gebruik gemaakt van de semi - driedimensionale benadering, zoals hierboven
beschreven. In dit rapport wordt deze rekenmethode op basis van metingen en
berekeningen waar mogelijk onderbouwd, vernieuwd of gehandhaafd.
De grondmechanische parameters beschrijven het gedrag van de grond rondom
de leiding bij beweging of belasting in vier richtingen: neerwaarts, opwaarts,
zijwaarts en in axiale richting. De grond om een leiding zorgt zowel voor
ondersteuning van de leiding als voor een belasting op de leiding. Bovendien
kan een belasting ontstaan als de grond een verplaatsing wil ondergaan
(bijvoorbeeld een zetting door een ophoging). Evenzo wordt de grond door de
leiding belast als deze wil zakken (eigen gewicht), wil opdrijven (onder water),
wil verlengen of verkorten (temperatuurbelasting) of wil uitbuigen in
horizontale of verticale richting.
Deze interactie tussen de leiding en de grond kan worden geschematiseerd met
veren. Deze veren "simuleren" het gedrag van de grond rondom de leiding.
In principe worden de volgende veren onderkend:

1. Figuur

De grond rondom een leiding geschematiseerd met veren

De karakteristiek van de veren is vaak bi-lineair verondersteld. De grenswaarde
wordt bepaald door het bezwijken van de grond. De stijfheid
(beddingsconstante) van de grond rondom de buis is eveneens afhankelijk van
de plaats in de doorsnede:
-

onderzijde (kv;bottoni)
bovenzijde (kv,top)
naast de leiding (kh)
langsrichting (k|).

21-01-2002

Integraal ontwerp leidingen en riolen 04.02.01

Pagina 8

JS± Delft Cluster

Belasting i

//

B^hematiseetd

Vervorming

2. Figuur

Veren in axiale richting

Door de schematisatie van de grond tot enkele veren wordt het gedrag van
de grond als continu medium verwaarloosd. Door vergelijking met eindig
elementen berekeningen wordt een zo goed mogelijke vertaling van het
continue gedrag geschematiseerd tot deze veren.
2.2 Mechanismen voor de interactie tussen leiding en grond
Bij verschillende gebeurtenissen in de levensduur van een leiding treden
interacties met de grond op:
Aanleg van de leiding
ondersteuning op ondergrond: draagkracht grond
aanvulling van de sleuf: bovenbelasting op leiding en ondergrond,
ovalisatie, klink van de sleufaanvulling (Marstoneffect), horizontale
steundruk
uitvoeringszakking door grondroering
vervormingen van de grond rondom de leiding zorgen voor belasting,
leiding is stijf of slap en volgt de vervorming respectievelijk niet of wel
aansluitingen op vaste delen zorgen voor verschilzakkingen van de leiding.
Bedrijfsfase
inwendige druk zorgt voor rerounding, horizontale tegendruk neemt af
temperatuurveranderingen veroorzaken verlenging, langswrijving
verlenging bij bochten geeft driedimensionale passieve grondreactie
extra belasting op leiding door verkeersbelasting bij wegkruisingen.
De genoemde mechanismen en de bijbehorende reactie van de leiding worden
vertaald in grondmechanische parameters. Deze parameters beschrijven onder
andere de belasting uit de grond en de veren rondom de leiding.
Deze parameters zijn:
Vertikaal omhoog
neutrale gronddruk
passieve gronddruk (voor diep of ondiep gelegen leidingen)
beddingsconstante.
Vertikaal omlaag
beddingsconstante
evenwichtdraagvermogen.
21-01-2002
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Horizontaal
beddingsconstante
evenwichtdraagvermogen.
Langsrichting
maximale wrijving
bijbehorende wrijvingsverplaatsing.
Het onderzoek wordt per parameter beschreven in de volgende hoofdstukken.
LET op: dit rapport beschrijft zowel grondmechanische parameters als grondeigenschappen.
Grondmechanische parameters, zoals beddingsconstanten, beschrijven het veergedrag.
Grondeigenschappen beschrijven de grond zelf. Dit zijn bijvoorbeeld cohesie, volumiek
gewicht, hoek van inwendige wrijving etc.
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3 Beschikbare informatie
3.1

Inleiding

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van diverse in het verleden uitgevoerde
onderzoeken. Dit betreft zowel theoretische studies als praktijkonderzoeken. In
hoofdstuk 10 is een volledig overzicht van geraadpleegde literatuur
weergegeven. In het vervolg van dit rapport wordt regelmatig verwezen naar
twee praktijkproeven; metingen op een buis te Kesteren [ref. 5] en te
Nieuwerkerk aan den Ussel [ref. 8]. Gezien het belang van deze onderzoeken
worden hieronder kort belangrijkste punten uit deze proeven aangegeven.
3.2

Grondonderzoek gedrag buisleidingen in klei 1984 [ref.5]
te Kesteren
Een star buiselement rond 609 mm van 2500 mm lang is, voorzien van gronddrukdozen, ingebed in sleuven van 1,1 of 2,6 m diep in een homogene
kleigrond. De sleuven werden aangevuld met klei, verdicht of onverdicht (in
totaal 14 stuks) of met zand, verdicht of onverdicht (totaal 5 stuks). Het
buiselement is onder deze verschillende sleufcondities onderworpen aan
belastingproeven opwaarts, neerwaarts, horizontaal in dwarsrichting en
horizontaal in langsrichting. Krachten, verplaatsingen en gronddrukverdeling
werden gemeten. Geotechnisch onderzoek is beschikbaar in de vorm van
sonderingen, boringen, peilbuis en laboratoriumonderzoek (vinproeven,
samendrukkingsproeven, Atterbergse grenzen, korrelverdelingen,
triaxiaalproeven, schuifproeven). De buis is van staal (wanddikte 9,25 mm)
en heeft een P.E.-coating (2,5 mm dikte). De buis is voorzien van verstijvingsstroken, zodat geen ovalisering plaatsvond.
Grondgegevens
De oorspronkelijke kleilaag is onderscheiden in twee zones:
-

laag I van 0 tot mv -1,4 m: watergehalte 30%, cu=40 kPa, E = 2500 kPa, y =
18,5 kN/m3.
laag II van mv -1,4 tot tot mv-4 m: watergehalte 50%, cu=25 kPa,
E = 3000 kPa, Y= 16 kN/m3.

Beide kleisoorten hebben een adhesie van 6,5 kPa verdicht en 5,7 kPa
onverdicht. De schuifhoek tussen klei en PE bedraagt 3 graden.
Onder mv - 4 m wordt zand gevonden.
Het rivierzand van de aanvulling heeft onverdicht een nat volumiek gewicht van
19,0 kN/m3, een E van 10000 kP, <>
f = 30 graden, c = 0 en v = 0,35. Verdicht
geldt een nat volumiek gewicht van 20,6 kN/m3, een E van 20000 kP, <p = 35
graden, c = 0 en v = 0,3.
In de proefsleuven van 1,1 m diep is de aanvulling met klei I uitgevoerd, in
de diepe sleuven is tot mv -1 a -1,5 m aangevuld met klei II en daarboven
met klei I.
In bijlage 1 is een overzicht van de uitgevoerde proeven te Kesteren gegeven.
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3.3

Horizontale buisbelastingsproef in klei en zand te Nieuwerkerk
a/d Ussel [ref.8]

In 1995 is in het kader van het project 2e Bergambachtleiding in opdracht van
het NV Duinwaterbedrijf Zuid Holland twee belastingsproeven op een betonnen
buis met plaatstalen kern uitgevoerd. De buis werd daarbij horizontaal in
dwarsrichting belast. De buis was geplaatst in een sleuf van circa 3 meter diep
en een aanvulling van zand respectievelijk klei. De leidingdiameter bedraagt
1920 mm en de lengte 5160 mm. De dekking op de leiding bedraagt circa 1 m.
De wanddikte van de buis is 160 mm.
Grondgegevens
Over de eerste 7 m vanaf maaiveld (NAP -6,0 m tot ca. NAP -13 m) wordt
achtereenvolgens klei (tot NAP -6,7 m), humeuze slappe klei (tot NAP -10,7
m), veen (tot NAP -12 m) en klei (tot NAP -13 m) aangetroffen. Hieronder
bevindt zich het Pleistocene zand. Het freatisch peil bevindt zich op circa NAP
-6,1 m.
De slappe klei direct onder en naast de leiding heeft een volumiek gewicht van
circa 14 kN/m3 en een cu van 7 tot 19 en gemiddeld 14 kPa.
Een dwarsdoorsnede van de situatie is weergegeven in bijlage 2
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4

Veer verticaal omhoog

4.1 Verticale grondbelasting
De grond op de buisleiding oefent een belasting op de leiding uit.
Onderscheiden worden:
de neutrale grondbelasting, de verticale belasting die behoort bij een leiding
die geen verplaatsing ten opzichte van de omliggende grond ondergaat;
de reële grondbelasting, een tijdelijk aanwezige extra belasting die
voortkomt uit klink van de aanvulling;
de passieve grondbelasting, de grenswaarde van de verticale belasting die
ontstaat wanneer de grond zakt ten opzichte van de leiding of de leiding
omhoog beweegt in de grond.
4.2 Neutrale grondbelasting
De neutrale grondbelasting is het gewicht van de verticale kolom grond boven
de buis (verticale korrelspanning op buiskruinniveau). Neutrale grondbelasting
treedt op indien er geen relatieve verplaatsing tussen leiding en grond is. De
neutrale grondlast wordt direct via de buiswand op de ondergrond
overgedragen.

e„ = y . H. D0
ö„
is de neutrale grondbelasting in kN/m1
y
is het volumiek gewicht grond in kN/m3
H
is de gronddekking op de kruin van de leiding in m
D0
is de uitwendige middellijn, vermeerderd met de dikte van de uitwendige
bekleding in m
Bevindt de leiding zich onder het grondwaterniveau (freatisch vlak) dan geldt:
Ön = (7i • H\ + y2. H2 - yw. H2). D0
yi
is het volumiek gewicht boven het freatisch vlak
fi
is het volumiek gewicht onder het freatisch vlak
yw
is het volumiek gewicht water.
Bij zandgrond is y gelijk aan )& (droog volumiek gewicht).
Voor leidingen met grote diameters kan de neutrale grondbelasting worden
uitgebreid tot:
Qn-.pott 0 = 6n + (0,5 - n/8), y . D02
y

is het effectieve volumiek gewicht van de grond.
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4.3 Reële grondbelasting
Gedurende het klinkproces dat 1 a 2 jaar in beslag kan nemen na aanleg treedt
bij brede sleuven een grotere grondbelasting dan Q„ op; de reële grondbelasting
Qk. Door relaxatie van de negatieve kleef gedurende dat proces neemt Qt af tot
ö„. De bepaling van deze reële grondbelasting is geen onderdeel van het
onderzoek. Voor de bepaling hiervan worden de neutrale grondbelasting van
paragraaf 4.2, de maximale passieve grondbelasting van paragraaf 4.4 en de
veerconstante aan de bovenzijde van de leiding (zie paragraaf 4.5) gebruikt,
alsmede gegevens uit de sterkteberekening van de buis. Voor de bepaling van
de reële grondbelasting wordt verwezen naar NEN3650.
4.4 Passieve grondbelasting
Passieve belasting, werkend op de kruin van de leiding, treedt op indien de
leiding de beweging van het omringende grondmassief in het geheel niet of
slechts gedeeltelijk kan volgen. Dit kan in verticale zin bijvoorbeeld het geval
zijn bij zettingen. De grond links en rechts van de leiding zakt, de leiding verzet
zich hiertegen door haar eigen stijfheid en blijft bij de zetting achter. Deze
situatie is in figuur 3 aangegeven.
In de grensvlakken van de verticale kolom grond boven de leiding worden door
de omringende grondmassa schuifkrachten uitgeoefend die de totale
bovenbelasting op de leiding vergroten. De bovengrens van deze belasting wordt
de passieve gronddruk genoemd en wordt bereikt als genoemde schuifkrachten
hun maximum waarde hebben bereikt.

3. Figuur

Passieve grondbelasting

4.4.1 Maximale passieve grondbelasting (metbode Marston)
Voor de maximale verticale passieve grondbelasting (Qp) op leidingen, als
functie van sleufbreedte en sleufdiepte, de stijfheid van de ondergrond en de
wijze van sleufaanvullingen kan uitgegaan worden van de formule:
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In principe geldt de waarde fm = 0,3 voor cohesieve gronden. Voor zand geldt
dat fm sterk wordt beïnvloed door de verdichtinggraad van de sleuf aanvulling.
Indien een zeer hoge verdichtinggraad wordt bereikt kan de factor fm oplopen tot
fm = 0,8. Dit is gebleken onder andere uit metingen bij proeven in Kesteren
tref.8]. Daarnaast bleek dat bij de neutrale belasting de vervorming van de
leiding nog nagenoeg nul was en dat de formule van Schleicher geen goede
voorspelling geeft voor de beddingsconstante.
Met behulp van Eindig Elementen berekeningen is getracht het gedrag van de
grond bij de proeven in Kesteren na te rekenen. In bijlage 3 zijn de resultaten
opgenomen van de Eindig Elementen Berekeningen met het programma
PLAXIS ter bepaling van de veerkarakteristiek van de grond boven de leiding.
In bijlage 4 is de vergelijking van de proefbelastingen bij Kesteren en de met
PLAXIS nagerekende kracht - verplaatsingsdiagrammen weergegeven. Hieruit
blijkt dat alleen bij verdichte sleufaanvulling de in Kesteren gevonden
maximale trekkracht overeenkomt met de in PLAXIS berekende waarde. Dit
wordt verklaard doordat in de modellering het losse gedrag van de
sleufaanvulling niet goed verwerkt kan worden. Tevens is de wrijving tussen de
leiding en de grond mogelijk te hoog ingeschat, gezien het feit dat de
betreffende proefleiding te Kesteren met een gladde coating was uitgevoerd.

4. Figuur

Vervormingsgedrag grond rondom leiding by PLAXIS-berekeningen belasting
verticaal omhoog

Geconcludeerd wordt dat de voorspelling van de maximale passieve
grondbelasting met de methode Marston met fm = 0,3 betrouwbare resultaten
geeft, tenzij de sleufaanvulling sterk wordt verdicht. In dit geval zou met een
hogere fm waarde moeten worden gerekend van bijvoorbeeld 0,8. Dit wordt
verklaard door het feit dat de schuifkrachten die optreden tussen het zakkende
en niet zakkende deel van de grond worden bepaald door de horizontale
spanning op het schuifvlak en de hoek van inwendige wrijving van het materiaal
in de sleuf. Bij een ongeroerde, normaal geconsolideerde situatie zou gelden:
fm = K*tan q> = (1-sin <p ) * tan «p.
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Voor verdichte aanvullingen kan de waarde van K echter oplopen en daarmee
zal fm toenemen.
D e invloed van de sleufbreedte is bij de proeven in Kesteren gering gebleken,
een beperkte afname van d e maximale passieve grondbelasting is echter wel
geconstateerd bij smaller wordende sleufbreedte.
4.4.2 Passieve grondbelasting bij diepgelegen leidingen
D e methode van Marston gaat uit van een ondiep bezwijkmechanisme van d e
grond. D e gl ij vlakken waarlangs de grond in theorie bezwijkt lopen hierbij naar
het maaiveld. Bij diep gelegen leidingen wordt de maximale grondbelasting
bepaald door een bezwijkmechanisme waarvan het glijpatroon vergelijkbaar is
met dat van een diepgelegen strokenfundering. Bij grotere dekkingen (H > 5 a
10 x de leidingmiddellijn) geeft de methode Marston hierdoor geen goede
benadering meer van de passieve grondbelasting.

I '*

t

ONDIEP

5. Figuur

// i

I ( is \ \

Ondiep en diep bezwijkmechanisme

D e maximale grondbelasting op diepgelegen leidingen kan worden berekend
met behulp van de ruimte-expansie-theorie. De straal van de plastische zone
reikt daarbij tot het maaiveld. D e formule voor de maximale grondbelasting is:

P,max = {P'i+cxco\<t>)-

P't
Q
0*0
c
0
G
D
H
Okv.h

-CXCOt0

is 0*0(1 + sin 0)+ c. cos 0
is (&o sin 0 + c . cos <j>)/G
is de effectieve isotrope spanning = (ofcv + Oith) / 2
is de cohesie
is de hoek van inwendige wrijving
is d e glijdingsmodulus van grond
is d e middellijn van leiding
is d e gronddekking boven leiding
is d e verticale respectievelijk horizontale korrelspanning.
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Deze modellering is vermoedelijk nog conservatief, aangezien bij de ruimte
expansie theorie het bezwijken van de grond door scheurvorming niet wordt
meegenomen.
4.5 Beddingsconstante bovenzijde leiding
De beddingsconstante van de beweging van de leiding tegen de grond omhoog
of beweging van de grond tegen de leiding omlaag, kan beschreven worden met
een beddingsconstante. Tot op heden wordt deze altijd gelijk genomen aan de
beddingsconstante onder de leiding.
Uit de proeven van Kesteren zijn de beddingsconstanten voor de verschillende
sleufaanvullingen teruggerekend uit de proefresultaten (zie tabel 1).
Grondsoort

kv (kN/m*)')
Ondiep
Diep
1000
1500
100-200
350-650
5100
800-3400

klei verdicht
klei onverdicht
zand verdicht
zand onverdicht

') Opgemerkt moet worden dat het slechts 1 of 2 metingen per situatie betreft.
1. Tabel

Beddingsconstanten Kesteren

In bijlage 5 zijn de resultaten van de bepaling van de beddingsconstanten met de
diverse methoden weergegeven.
Geconcludeerd wordt dat de beddingsconstante (of de verplaatsing waarbij de
maximum-waarde van de passieve grondbelasting optreedt) kan worden bepaald
met behulp van de aanname (zie resultaten Kesteren) dat de verplaatsing tot aan
de neutrale belasting beperkt is.
De beddingsconstante is dan gelijk aan de kracht (van neutraal tot
maximum)/verplaatsing (van neutraal tot maximum). Uit de PLAXIS analyses
(het elastisch gedrag kan wel met de PLAXIS berekeningen worden bepaald)
kan een soortgelijke beddingsconstante worden afgeleid.
Door vaststelling van de verplaatsing van de leiding die nodig is om de
grondbelasting van neutraal (Q„) tot maximum (Qp) te doen toenemen, kan de
beddingsconstante bepaald worden. Deze verplaatsing (z) is afhankelijk van de
diameter van de leiding (D).
ky;,op=(Qp-Qn)/Z

Aangehouden kan worden voor z:
klei onverdicht
klei verdicht
zand onverdicht
zand verdicht
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5 Veer verticaal omlaag
5.1 Evenwichtdraagvermogen
De grenswaarde voor de verticale belasting die de leiding op de grond kan
overbrengen wordt bepaald door het verticaal evenwichtsdraagvermogen. Dit is
de belasting die nodig is om over de volle breedte van de buis de bodem onder
de buis te doen bezwijken. Het bezwijkmecha-nisme is in figuur 6 geschetst.
Door continu bezwijken van de grond onder de buis treedt een steeds breder
oplegvlak op. Bij herhaald belasten is door een vorige belasting reeds een goed
passende bedding van de buis verkregen. Hierdoor zal de grond na ontlasten
stijver reageren.

'777T7?

6. Figuur

Bezwijkmechanisme verticaal evenwichtsdraagvermogen

Dit bezwijkmechanisme is onderzocht door vergelijking met metingen
(Kesteren) en Eindig elementen simulaties. Hieruit blijkt dat de metingen bij
Resteren goed kunnen worden nagerekend met PLAXIS. De resultaten van de
berekeningen en de hierbij toegepaste grondeigen-schappen zijn opgenomen in
bijlage 6. De resultaten van de vergelijking tussen de metingen en de
berekeningen zijn opgenomen in bijlage 7.
De verschillen tussen de metingen en de berekeningen zijn gering indien
gebruik gemaakt wordt van de berekening volgens Brinch Hansen of met
PLAXIS. De analytische berekening overschat de gemeten waarde met 10 tot
20%.
De bestaande methode voor berekening van het evenwichtdraagvermogen
voldoet en is hieronder beschreven:
a)

Klei en veen

Volgens Brinch Hansen is het evenwichtsdraagvermogen P we bij snelle
deformatie:
Pm =

21-01-2002
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waarin:
dc = 0,4 arctan (H+D)/B (aangezien B < D is (H+D)/B > 1)
verder is Sc = 0,2 Bil en flc =
D
H
c„
dc
Sc
/
B
s
A
E
h

2js{D-s);

is de uitwendige middellijn van de leiding in mm
is de gronddekking in mm
is de ongedraineerde schuifsterkte in N/mm2 (van de sleufbodem tot ID
daaronder)
is de dieptefactor
is de vormfactor
is de minimale opleglengte, / = jr / A in mm;
is de aanlegbreedte (koorde) in mm;
is de indringing in de sleufbodem in mm;
is de leiding-grondstijfheidskarakteristiek in mm"1, X = %]{kv D)/4Elb
is de elasticiteitsmodulus van het leidingmateriaal in N/mm2;
is het traagheidsmoment van de leiding in mm4

Voor B = 0,5 D geldt:
s = 0,07 D
en wordt:
Pwe = cu (Jt+ 2) . f1+0,4arctan 2 ^
b)

P

^+0,1 y )

Zand

In zand treedt eenzelfde indringingsproces op: P we wordt hierbij bepaald
volgens Brinch Hansen voor de gedraineerde situatie.
q = i/2 * Y' B N7dy + Nqdq(D 7' + c cot 9) - c cot 9
hierin is:
Nq = e' ua, " p tan 2 (45 + (p/2)
Ny_l,5*(N q -l)tan<p
(1^ = 1
dq = 1 + 2 tan 9 (1-sin <p f arctan D/B (voor D>B) etc.
Deze formule is ook geldig voor langzame deformatie in klei en veen.
5.2 Bedingsconstante
De reactie van de grond op de bovenbelasting wordt bepaald door de
beddingsconstante. Deze constante geeft aan hoe de verplaatsing van de buis
verloopt bij toenemende belasting. Een stijve reactie geeft een hoge
beddingsconstante. Tot op heden wordt het werkelijke vervormingsgedrag

21-01-2002

Integraal ontwerp leidingen en riolen 04.02.01

Pagina 19

Delft Cluster
geschematiseerd tot een lineaire tak totdat het evenwichtdraagyermogen is
bereikt.
geschematiseerd
Belasting , ,

Relatieve verplaatsing

7. Figuur

Belasting- verplaatsingsdiagram

Voor klei (en voorhands ook voor veen) is de verticale beddingconstante kv op
de onderstaande wijze af te leiden.

Verticale drukproeven Kesteren
klei

■ ondiep klei onverd
ondiep klei smal
diep klei onverd
diep klei smal
ondiep klei verd
diep klei verd
•bilineair0.07D
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
«rplaatslng In cm

■ trilineair
Brinch Hansen

8. Figuur

Analyse drukproeven Kesteren en schematisaties

In figuur 8 zijn de metingen bij Kesteren weergegeven, alsmede de hierboven
beschreven aanpak voor de beddingsconstanten. Hieronder wordt een nieuwe
relatie voor de beddingsconstante afgeleid, die in deze figuur met "voorstel" is
aangeduid.

21012002

Integraal ontwerp leidingen en riolen 04.02.01

Pagina 20

- /*±

Delft Cluster
De ingetekende kracht-verplaatsingsrelatie van Brinch Hansen betreft de
rekenkundige beddingsconstante die volgt uit de toename van het belastingsoppervlak bij indringing van de buis. De buis is hier gemodelleerd als een
plaatfundering. Het hierbij berekende gedrag is slapper dan het gemeten gedrag
van de buizen. Dit kan verklaard worden door de extra weerstand die wordt
ondervonden rondom de buis ten opzichte van de projectie op het grondvlak.
Uit analyse van de metingen en de PLAXISberekeningen (zie bijlage 7) wordt
geconcludeerd dat een trilineaire veerconstante het gedrag van de leiding bij
belasten beter kan beschrijven dan een bi-lineaire. Op basis van bovenstaande
proefresultaten kan de volgende relatie afgeleid worden:
kv;1 = 0,6 Pwe/s, = 8,5 Pwe/D
kv;2 = 0,4P W e/s 2 =l,3P we /D
met:
Si - 0,07 D
s2 = 0,3 D.

Voor zand zijn geen metingen beschikbaar. Uit de PLAXIS berekeningen blijkt
dat de relatie voor klei eveneens een goede schatting is voor het gedrag van een
met zand gevulde sleuf. Deze tri-lineaire relatie geldt dus ook voor zand.
5.3 Ondersteuningshoek
Onder de ondersteuningshoek fi (opleghoek) wordt verstaan de hoek waaronder
de grondreactie aan de onderzijde van de leiding aangrijpt.
De ondersteuningshoek is afhankelijk van uitvoeringswijze en de grootte van de
grondreactie, maar bedraagt ten minste 70° voor tangentieel flexibele buizen en
30° voor tangentieel starre buizen.
Afhankelijk van de verhouding tussen belasting en evenwichtsdraagvermogen
kan een grotere ondersteuningshoek worden gehanteerd. Volgens de huidige
richtlijnen kan dat op de volgende wijze:
Uit het verticaal evenwicht volgt dat:
Ön + öd = Pwe.D 0 .sinV2^

ön + öd
Pm
D0 . sin 1 /^

is de neutrale gronddruk op de leiding (ön) en eventuele
permanente indirect overgedragen belasting uit liggerwerking
(öd). tkN/m']
is het evenwichtsdraagvermogen [kN/m2]
is de oplegbreedte [m] (zie ook figuur 9).

De hoek fi kan bepaald worden uit:
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Uit de proefbelastingen bij Kesteren is vastgesteld dat de werkelijke onder
steuningshoek ten opzichte van deze bepaling kan worden bepaald door de
volgende aanpassingen:
in het gebied 60° < fi < 90° volgens de formule blijkt de werkelijke
opleghoek fi + 10° te bedragen.
voor fi > 110° volgens de formule, is de werkelijke ondersteuningshoek
gelijk aan fi
voor 110° > P > 90° mag de hoek naar rato tussen 0° en 10° vergroot
worden.
Uit onderzoek met behulp van PLAXIS berekeningen blijkt dat voor starre
leidingen de gevonden opleghoek nagenoeg constant is bij toenemende
belasting(zie figuur 9). Dit wordt verklaard door het feit dat in PLAXIS de
leiding direct in een grondmassief wordt gelegd en niet op een sleufbodem met
aanvulling vanaf de bovenkant. De leiding heeft dus een betere aansluiting met
de ondergrond.

ondersteuningshoek pais functie van belasting
180
160
140

120
■ë 100
nen3650 star
plans 40%
ondiep klei verd
diep klei verd
40

ondiep klei onverd
—— diep klei onverd
—— ondiep klei onverd smal

20

diep klei onverd smal

0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Q/Pwe

9. Figuur
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6 Veer langsrichting
6.1 Wrijvingsverplaatsing
Onder wrijving wordt verstaan de weerstand die de leiding ondervindt bij een
axiale verplaatsing of torsie in de grond, bijv. ten gevolge van zetting- en
temperatuurverschillen, voorspanning, inwendige druk. De wrijving tussen buis
en grond wordt geleverd door schuifspanningen langs de omtrek van de buis.
Deze schuifspanningen komen tot ontwikkeling bij een relatieve beweging van
de buis ten opzichte van de grond.
Deze relatieve verplaatsing (umax) van de buis ten opzichte van de omringende
grond, nodig om de grenswaarde ( W ^ ) van de wrijving te bereiken, wordt de
wrijvingsverplaatsing genoemd, zie figuur 10. De frictionele beddingconstante
(k\) is het quotiënt van wrijving en verplaatsing.

Wrijving

Wm

Relatieve verplaatsing

10. Figuur

A

Wrijvings- verplaatsingsdiagram

Het verband tussen wrijving en verplaatsing is ma lineair. Bij grote verplaatsingen is de wrijving min of meer constant. Piekwaarden in de wrijving zoals
bij directe schuifproeven met dicht gepakt zand optreden, worden niet geconstateerd bij buisleidingen. Bij verkneding van klei kan wel bij doorgaande
vervorming verminderde wrijving optreden.
Op basis van metingen in het terrein (Vilsteren, Resteren) worden de navolgende
waarden voor de verplaatsing bij de maximale wrijving gevonden:
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Grondsoort

Verplaatsing bij maximale wrijving

Dicht gepakt zand

1-3 mm

Matig gepakt zand
Los gepakt zand

3-5 mm
5-8 mm

Stijve klei

2-4 mm

Matig stijve klei

4-6 mm

Slappe klei

6-10 mm

Matig vast veen

6-10 mm

Slap veen

2. Tabel

10-15 mm

Verplaatsing bij maximale wrijving voor verschalende grondsoorten

Aan de hand van terreinproeven geldt dat het verdichten van zand effect heeft
op de maximale verplaatsing. De weergegeven verplaatsingen in tabel 2 zijn
gebaseerd op beperkte informatie.
Tot aan de maximale waarde van de wrijving kan een nagenoeg lineair verband
worden aangehouden tussen de verplaatsing en de wrijving.
6.2 Maximale wrijving
De maximale wrijving wordt bepaald met Tm^ = a + o„ tan 8. Hierin is Xma» de
maximale wrijving, a de adhesie, o„ de normaal spanning op het buisoppervlak
en tan 8 de wrijvingsfactor.
Normaalspanning
De normaalspanning wordt bepaald uit het gemiddelde van de horizontale en
verticale spanning rondom de buis:
On =

( 1 + K ) / 2 * (Oyjtopbuis + Ov;ondeikant buis + 2 O v ; buls-as ) / 4

K is hierbij de neutrale gronddrukcoëfficiënt rondom de leiding. Voor
sleufaanvullingen is deze vaak gelijk aan 1 - sin<|>. Door boogwerking kan bij
diepgelegen leidingen een afname van de wrijving optreden ten opzichte van
deze formule.
Wrijvingshoek
De waarden voor tan 8 en a zijn afgeleid uit laboratorium- en veldproeven. Voor
8 wordt meestal een verhouding ten opzichte van <f» afgeleid, terwijl voor a een
verhouding ten opzichte van c wordt bepaald.
In zand blijkt met een grote spreiding de verhouding 8/<|> 0,3 tot 1 te kunnen zijn.
De ruwheid van het oppervlak speelt hierin een grote rol, wat verklaard wordt uit
het al dan niet optreden van dilatantie van het zand. De hoek van inwendige
wrijving wordt bepaald door de wrijvings-hoek kwarts op kwarts en de hoek van
dilatantie (yf).
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Voor los zand geldt y = 0 graden en fc = 30 graden. Voor zeer dicht zand geldt
bijvoorbeeld \p = 13 graden en <J> = 30 + 13 = 43 graden.
Daarnaast speelt de ruwheid van het materiaal een rol. Bij een glad oppervlak
zal nauwelijks dilatantie optreden, ook al is de dilatantie een onderdeel van <f>.
De Ö7<>
| wordt dan klein. Voor een ruw oppervlak geldt het omgekeerde en is de
verhouding juist groot. Voorgesteld wordt een correctie toe te passen op de toe
te passen <>
j waarde voor de bepaling van 8.
Deze correctie is afhankelijk van de ruwheid van het oppervlak en het optreden
van dilatantie:


glad buisoppervlak: <t>cori = (j>  \|r = ^ ^ = 30 graden
ruw buisoppervlak: <|>corr = 4».

Na toepassing van deze correctie kan voor alle zanden en materialen de
verhouding 8/<|> op 2/3 gesteld worden.
In klei geldt bij een hoog watergehalte 8 is 3,5 tot 5 graden. Vermindert het
watergehalte daarentegen dan zal de wrijvingshoek sterk toenemen bij een
gelijkblijvende adhesie.
Adhesie
Zand is een niet cohesief materiaal zodat geen adhesie optreedt. Bij kleigrond is
direct na het vullen van de sleuf, de adhesie nog gering, deze ontwikkelt zich in
de loop van de tijd. Van belang wordt dan het tijdsverloop tussen het aanleggen
en het in gebruik nemen van de leiding.
De adhesie van klei aan een buiswand blijkt ongeveer gelijk te zijn aan de
gedraineerde cohesie c'.
In klei geldt een afhankelijkheid van de wrijving voor de adhesie en daarnaast
wederom ook van 8. De verhouding tussen beide aandelen wordt onder andere
bepaald door het watergehalte van de klei.
Bij een hoog watergehalte geldt a/c' = 1.
Wrijving
De wrijving per m1 leidinglengte kan dus uiteindelijk worden bepaald met
behulp van de formule (zowel bij axiale wrijving als bij torsiewrijving):

W = n-D0-\
K. D0

aktanS + a\

is de uitwendige buisomtrek;

Bij grote leidingmiddellijnen heeft het eigen gewicht van medium en leiding
een significante invloed op de wrijving die de leiding ondervindt en kan
eenvoudig opgenomen worden in de uitdrukking voor de wrijving en wordt als
volgt:
W = K ■ DQ ■ f^Y~ ■ ok ■ tanS + a ]+ (Qeg + Qvu, - Oop )• tanS
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7 V eer horizontaal
De grond naast de buisleiding oefent eveneens belasting op de leiding uit. Deze
horizontale grondbelasting, veelal horizontale steundruk genoemd die actief,
neutraal of passief kan zijn, is afhankelijk van de horizontale (relatieve)
beweging tussen grond en leiding.

1

Belasting

S~

i

i

II

Passief

Neutraal

f Aktief

r
Relatieve verplaatsing

11. Figuur

Veergedrag horizontaal

7.1 Horizontaal e ven wichtsdraagvermogen (lateraal)
Het horizontale gedeelte van de bilineaire veerkarakteristiek, die het verband
aangeeft tussen de belasting en verplaatsing, komt overeen met het horizontaal
evenwichtsdraagvermogen van de grond. In feite treedt er in die situatie
grondbreuk op.
Een ondergrondse buis ondervindt in rust een zijdelingse gronddruk, gewoonlijk
is dat de neutrale horizontale gronddruk. Zodra de buis loodrecht op zijn
lengteas in horizontale zin verplaatst verandert de gronddruk. Tegen de grond in
bewegend ontstaat maximaal een passieve horizontale gronddruk en van de
grond af bewegend ontstaat minimaal een actieve gronddruk.
Horizontale verplaatsingen van een leiding treden op ten gevolge van
bedrijfscondities, temperatuur en /of druk ter plaatse van bochten. Verdicht zand
zal de benodigde grondreactie kunnen leveren. Echter bij een samendrukbare
grond, zoals klei of veen, zal door de opgetreden horizontale
spanningsverhoging een consolidatieproces opgang komen waardoor de in
eerste instantie ontstane verhoogde steundruk weer vermindert tot de neutrale
waarde.
De bovengrenswaarde voor de horizontale gronddruk wordt bepaald door het
horizontale evenwichtsdraagvermogen.
a)

Zand

Met behulp van de theorie van Brinch Hansen kan voor zandgrond de boven
grens voor de horizontale gronddruk worden bepaald, zowel voor diep als
ondiep gelegen leidingen:
öhor = D c . Kq. &v
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Qho,
Kq
o\

is de bovengrens voor de horizontale gronddruk per m leiding
is de door Brinch Hansen bepaalde belastingcoëfficiënt, zie figuur 12
is de effectieve verticale spanning op buisasniveau.

Brinch Hansen Kq

<t»in°

10
15
20
25
30
35
40
45

0

12. Figuur

b)

2

4

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Belastingscoëfficiënt Kq

Klei en veen

Voor cohesieve grond (klei en veen) blijkt dat eveneens uitgegaan kan worden
van de theorie van Brinch Hansen. De bovengrens voor de horizontale
gronddruk:
Qbor m a. D0. Kc. c„.
cu
Kc
a
a
Z

: de ongedraineerde cohesie van de sleufaanvulling, ook wel ongedraineerde schuifsterkte genoemd
: de door Brinch Hansen afgeleide belastingcoëfficiënt voor <p' = 0
(ongedraineerd gedrag), zie figuur 13
: 0,6 bij open ingraving
: 1,0 bij doorpersing
: de diepteligging van de leiding.

Bij de afleiding van bovenstaande formules is ervan uitgegaan dat het maaiveld
horizontaal ligt.
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Brinch Hansen Kc
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13. Figuur

Belastingscoëfficiënt Kr

OPMERKING:
De voor samenhangende grond gepresenteerde berekeningsmethode is getoetst
aan proeven met snel opgebrachte belastingtrappen. Deze methode kan ook
toegepast worden voor zich langzaam wijzigende omstandigheden (bijv. vloeistofleidingen die langzaam afgekoeld of opgewarmd worden). In dat geval kan
tevens de benadering van Brinch Hansen voor c' en <p toegepast worden. De
maximale waarde van de horizontale gronddruk wordt dan:
Öhor = A,.(tf q .

c'
7.2

tfn+aATcc')

is de effectieve cohesie van de grond in kPa.
Contacthoek voor horizontale grondreactie

Onder de contacthoek y voor de horizontale grondreactie wordt de hoek verstaan
waarover de leiding door de grond wordt belast als reactie op een vervorming. Uit
de PLAXISberekeningen wordt de radiale reactiekracht van de grond bij
horizontale vervorming bepaald door zowel de heersende verticale als de
horizontale spanning. De contacthoek is dan niet symmetrisch over het midden
van de leiding gericht maar heeft het zwaartepunt in de onderste helft, zie figuur
14.
De gebruikelijke waarde voor de contacthoek y van 120° blijkt ook in de
PLAXISbere-keningen terug te komen. De resultaten van alle belastingstappen
van de PLAXISberekening zijn terug te vinden in bijlage 10.
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vorm van de effectieve
normaalspanning
op de leiding

14. Figuur

Reactiekracht grond op de leiding by horizontaal belasten

7.3 Horizontale beddingsconstante (lateraal)
Voor de horizontale beddingconstante (kb) wordt tot op dit moment 70 % van de
verticale beddingconstante (fcv) aangehouden (kb = 0,7 kv). Uit proefbelastingen
(Kesteren, Bergam-bachtleiding) blijkt een trilineaire veerkarakteristiek echter
beter overeen te komen met het werkelijke last vervormingsgedrag.
Uit de metingen is afgeleid voor leidingen in kleiaanvulling (zie "trilineair" in
figuur 15).
khi = 2/3 Fh,mM / 0,02 D = 33 Fh,max / D van 0 tot 2/3 * maximale horizontale
belasting,
kh2 = 1/3 Fh,max / 0,15 D = 2,2 Fh,max / D van 2/3 tot 1 * maximale horizontale
belasting.
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Horizontale belastingsproeven Resteren
klei, diameter 609 mm
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15. Figuur

Horizontale veerkarakteristiek klei

Deze relatie is in figuur 16 weergegeven, samen met de metingen. Alle
weergaven zijn toegepast voor de leiding met de diameter van de proefleiding
bij Kesteren (609 mm). De beschrijving van de relatie van Audibert en Nyman
is afhankelijk van de diepte en zowel voor de situatie van Kesteren diep als
ondiep toegepast. Uit metingen aan de Bergambacht-leiding in Nieuwerkerk aan
de Ussel is voor zowel zand als klei met de relatie van Audibert en Nyman [zie
ref. 8] afgeleid dat de maximale verplaatsing yu bedraagt:
yu = D * (0,05 + 0,03 * (Z/D + 0,5)),
met:

yu
m
D
Z
H

is de verplaatsing waarbij het evenwichtsdraagvermogen wordt bereikt in
is de diameter van de leiding in m
is de diepte = H + D/2 in m
is de dekking op de bovenkant van de leiding in m

Het verloop van de grondreactie als functie van de verplaatsing volgt uit:
Qh/Fm„;h = y / (0,145 yu + 0,855y)
met:
Qt/Fmax;h
y
yu

is de belasting t.o.v. de maximale horizontale belasting
is de verplaatsing
is de maximale verplaatsing.
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Deze relatie is samen met de PLAXISberekeningen en de overige relaties in
figuur 16 weergegeven.
Horizontale belastingsproe ven Resteren
zand, diameter 609 mm
1,2

0,8

•
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9,0

10,0

11,0

12,0
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16. Figuur

Horizontale veerkarakteristiek zand

Uit de PLAXIS berekeningen (voor resultaten zie bijlage 8). is afgeleid dat voor
leidingen in
/andaanvulling de benadering van Audibert en Nyman mogelijk te slap
veergedrag voorspelt
voor leidingen met kleinere diameters. De volgende relatie voor zand wordt
voorgesteld:
k„i = 2/3 FKmm 10,02 D = 33 Fh,max / D van 0 tot 2/3 * maximale horizontale
belasting,
kh2 = 1/3 Fh,max / 0,07 D = 4,8 F,,,™» / D van 2/3 tot 1 * maximale horizontale
belasting.
Deze relatie is in figuur 16 aangeduid met "trilineair zand".
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8 Stochastische benadering leidingberekening
8.1 Inleiding
In het het eerste deel van dit rapport zijn de grondmechanische
randvoorwaarden, benodigd als invoer voor het berekenen van de belastingen en
draagkracht rondom de leiding, beschreven. Hierin is een zo goed mogelijke
schatting van de interactie tussen leiding en grond gegeven. Het onderzoek heeft
naast het verbeteren van de bepaling van de grondmechanische
randvoorwaarden eveneens tot doel het kunnen aangeven van de onzekerheid in
deze bepaling (kansdichtheidfunctie). Daarnaast dient het onderzoek als
ondersteuning ter commentaar op de ontwerpnorm NEN3650; versie 2001.
De inhoud van dit hoofdstuk is mede gebaseerd op de in het kader van de
wijziging van NEN3650 opgezette methodiek. Deze is onder andere beschreven
in Hoofdstuk 6 van het achtergronddocument bij de conceptnorm 2001. De
hierin gekozen insteek met partiële factoren wordt door GeoDelft kansrijk en
zinvol geacht. De onzekerheden worden op deze wijze bij de verschillende
onderdelen en grondeigenschappen ingebracht. Om de veiligheids-filosofie in te
kunnen vullen zijn de volgende aspecten onderzocht:
invloed van de grondmechanische parameters op de sterkteberekening van
de leiding
bepaling ruimtelijke variaties
vergelijken metingen met berekeningen voor bepaling van de modelfactor
nadere analyse modelfactor voor niet beproefde situaties met behulp van
EEM berekeningen.
Uit deze aspecten zijn met behulp van een probalistische analyse op basis van
faalkansen partiële factoren voor grondeigenschappen en model afgeleid.
8.2 Inpassing veiligheidsfflosofic NEN3650
GeoDelft heeft een vergelijking gemaakt tussen de berekeningsmethode voor
leidingen conform de huidige NEN3650 en het voorstel volgens hoofdstuk 6
achtergrondrapport
NEN 3650. Zie bijlage 11 voor een schematische vergelijking .
Conclusie uit deze vergelijking is:
de oude onzekerheidsfactor + de rekenfactor samen worden vervangen door
een partiële factor voor materiaalonzekerheden en een factor voor
modelonzekerheden. Overige factoren (de factoren binnen de
sterkteberekening) zijn in het voorstel niet beschreven.
Om invulling te geven aan deze aanpak moeten de volgende factoren bepaald
worden:
partiële factoren voor grondeigenschappen, inclusief ruimtelijke variaties,
meetonzekerheden en lengte-effecten voor de optredende mechanismen,
modelfactoren voor bepaling van grondmechanische parameters op basis
van vergelijking metingen met berekeningen (uitgaande van eerder
vastgestelde partiële factoren voor de grondeigenschappen).
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8.3 Onzekerheden en partiële factoren
Onzekerheden met betrekking tot grond rondom een leiding kunnen worden
opgesplitst in de volgende onderdelen:
onzekerheid betreffende de grondopbouw tussen de onderzochte locaties
(bv sonderingen op 25 m onderlinge afstand)
onzekerheid betreffende de grondopbouw/grondeigenschappen bij afleiding
uit het onderzoek (bijvoorbeeld bepaling <p uit triaxiaalproeven)
onzekerheid betreffende de berekeningsmethode van de grondmechanische
parameters (theorie vs. praktijk).
De eerste twee punten samen worden ondervangen door een factor voor de
ruimtelijk spreiding van de grondmechanische parameters. Deze factor is
bovendien afhankelijk van de (al dan niet dominante) invloed die een
grondeigenschap heeft op het berekeningsresultaat van de grondmechanische
parameters en de mate van afhankelijkheid van de grondeigen-schappen
(bijvoorbeeld de gekoppelde grondeigenschappen c en q>).
Het derde punt wordt ondervangen in de modelfactor voor grondmechanische
parameters.
8.4 Factor voor ruimtelijke spreiding
De waarden van de factor voor ruimtelijke spreiding worden bepaald door
de variatie van de eigenschap in de grond
de invloed van de eigenschap in de bepaling van de grondmechanische
parameters.
In de volgende tabel is de geschatte natuurlijke variatie van de grondeigenschappen in de grond gegeven. Hierbij is uitgegaan van hetgeen aangegeven is
in NEN6740. Deze variatiecoëfficiënt geldt als voor een bepaalde locatie in een
bepaalde laag een gemiddelde grondeigenschap is bepaald.
Grondeigenschappen

Variatiecoëfficiënt
natuurlijk

7 volumiek gewicht
c cohesie
q> hoek van inwendige wrijving
cu ongedraineerde schuifsterkte
E Elasticiteitsmodulus van de grond
KO verhouding horizontale-verticale spanning
Samendrukkingseigenschapfc
v dwarscontractiecoëfficiënt
3. Tabel

0,05
0,2
0,1
0,2
0,25
0,05
0,25
0,25

Variatie van grondeigenschappen

Bij de sleufaanvulling wordt de variatiecoëfficiënt van de grondeigenschappen
bepaald door de uitmiddeling van het gedrag door ontgraven en aanvullen van
de grond, dan wel een sterkere variatie door de nieuwe pakking van het
materiaal. Voorbeelden hiervan zijn een uitmiddeling van verschillen in
volumegewicht door menging van de grond en sterkere variatie in cohesie van
de grond door (met name bij cohesieve gronden) verstoring van bestaande
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structuren en brokvorming tijdens de aanvulling. De sleufaanvulling heeft met
name invloed op de grondbelastingen, de wrijving en in mindere mate op het
gedrag van de leiding in horizontale richting. De verticalerichtingonder de
leiding wordt met name beïnvloed door de natuurlijke ondergrond.
Aangenomen wordt dat de variatiecoëfficiënt van de grondeigenschappen in de
sleuf niet anders is dan in de natuurlijk aanwezige ondergrond, doordat zowel
verslechtering als uitmiddeling plaatsvindt.
Naast de genoemde variatie in grondeigenschappen is de invloed van deze
grondeigenschap-pen op de grondmechanische parameters van belang. GeoDelft
heeft middels een gevoeligheidsanalyse voor de bestaande rekenmodellen van
de grondmechanische parameters, een correlatie afgeleid tussen de
grondeigenschappen en de parameters. Zie tabel 4.
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(boven)be lasting

verticale veren (onder)

horizontale veren

langsveren

zetting

correlatie
■o
BI

!

>

grondeigenschap
Invloed parameter
(zie tabel 6)
Y volumiek gewicht —
cohesie
adhesie
9 hoek van inw.
wrijving
cu ongedr.
schuifsterkte
Elasticiteitsmodulus
van de grond
K hor. tov
vert.spanning
Samendrukkings
eigenschap^ ivm
zetting
v dwarscontractie

•O
SI

il

■a
ei

g

3

5

N lï 1

5

'I

11

11

f

3 >
++A)
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(8 afh. q>)
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*) volumegewicht ophoging niet dominant, volumegewicht bestaande grond omgekeerd en niet dominant

w////w/////<

dominante eigenschap
niet dominante eigenschap, wel invloed
\ eigenschap dominant (toename eigenschap is afname parameter)
eigenschap niet dominant, wel invloed (toename eigenschap is afname parameter)
4. Tabel

Correlatie grondeigenschappen  parameters
avi~i*^

2
A^v
, ,

,—>

V/A.
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Als onderdeel van de bepaling van de factor voor de ruimtelijke spreiding wordt de
invloed van de grondmechanische parameters op de sterkteberekening bepaald.

Neutrale
gronddruk
Passieve
gronddruk
Beddingconstante
Evenwichtsdraagvermogen
Beddingconstante
Evenwichtsdraagvermogen
Beddingconstante
Wrijving tussen
buis en grond
Wrijvingsverplaatsing
Zetting- en
zakkingverschillen.
5. Tabel

++
+
0/+
0

Richting

Stadsverw.

Gas

Flow

Water

Boven

0

0

0

0

Boven

+

0/+

0/+

+

Boven

0

0

0

+

Onder

+

+

+

+

Onder

+

+

+

+

Hor.

++

0

++

0

Hor.

+

0

+

0

Langs

++

0

++

0

Langs

0/+

0

0/+

0

Onder

++

++

++

++

Opmerkingen:
alleen bij grote 0 en
drukloze leidingen

ovalisatie

Invloed grondmechanische parameters op krachtswerking in buis

invloed op spanningsniveau
invloed op spanningsniveau
invloed op spanningsniveau
invloed op spanningsniveau

in de buis circa 10% - 20%
in de buis circa 5% -10%
in de buis circa 0% - 5%
in de buis circa 0%

De maximale spanning in de leiding is beschouwd bij variatie van de grondmechanische parameters die hoort bij een variatie van de grondeigenschappen
rondom het gemiddelde met +/- 2 maal de standaardafwijking.
Uit de combinatie van tabel 6 (bron Tebodin) en tabel 4 kan de in tabel 7 gegeven indeling in dominante en niet dominante grondeigenschappen worden
afgeleid. Hierin zijn alleen eigenschappen niet dominant aangenomen indien
deze in geen geval meer dan 5% invloed hebben (veilige aanname).
In deze tabel worden tevens de a-factoren voor dominante en niet-dominante
eigenschappen voor sterkte en belasting gegeven. Deze factoren zijn afgeleid in
Hoofdstuk 6 van het achtergronddocument NEN3650. Omdat grond zowel
sterkte levert als een belasting vormt is niet vooraf te bepalen welke combinatie
maatgevend zal zijn. Dit zal uit een faalkansanalyse moeten volgen.
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Grondeigenschap
Volumiek gewicht y in kN/m3
Cohesie in kPa
<p hoek van inwendige wrijving in graden
C ongedraineerde schuifsterkte in kPa
Elasticiteitsmodulus van de grond in MPa
Ko verhouding horizontale-verticale spanning
Samendrukkingseigenschappen ivm zetting
V dwarscontractiecoëfficiënt
6. Tabel

Dominantie
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja
Nee

CX ongunstig

O gunstig

-0.7
-0.7
-0.7
-0.7
-0.28
-0.28
-0.7
-0.28

0.8
0.8
0.8
0.8
0.32
0.32
0.8
0.32

Dominante grondeigenschappen (op basis van tabel 4 en 6) fl

8.5 Betrouwbaarheidsniveau
Naast de grootte van de spreiding en invloed van een grondeigenschap spelen
ook de ruimtelijke effecten een rol. De ruimtelijke spreiding van een
grondeigenschap wordt beschreven door de fluctuatie- of correlatieafstand. Een
eigenschap met een kleine fluctuatie-afstand kan grote spreidingen op een
relatief korte afstand vertonen. Een hoge waarneming op de ene plaats kan
worden gevolgd door een lage waarde op vrij korte afstand. Een eigenschap met
een grote fluctuatie-afstand varieert veel langzamer: indien op een bepaalde
plaats een hoge waarde wordt waargenomen is het aannemelijk dat deze hoge
waarde over een groot traject ononderbroken aanwezig is.
De ruimtelijke fluctuatie heeft twee effecten die worden aangeduid met:
het volume-effect
het lengte-effect.
Bij het volume effect wordt gekeken naar het effect van de ruimtelijke spreiding
op een enkel mechanisme op een enkele plaats. Een mechanisme heeft altijd een
bepaalde minimale afmeting. Van belang is dan meestal alleen de waarde van
de gemiddelde grondeigenschap over het volume dat het mechanisme betreft.
De fluctuaties binnen dit volume zijn dus niet van belang. Dit is bijvoorbeeld
het geval bij het optreden van een schuifvlak in een talud. De variaties over een
glijvlak middelen uit en pas als over het gehele glijvlak te weinig wrijving
aanwezig is, zal bezwijken optreden. Dit effect werkt dus faalkans verkleinend.
Bij een afschuiving geldt tevens een volume-effect in de richting loodrecht op
het schuifvlak; pas als over een aanzienlijke lengte (orde 10 m of meer) te
weinig wrijving optreedt zal daadwerkelijk een afschuiving plaatsvinden.
Bij het lengte-effect gaat het erom dat een bepaald mechanisme zich op elke
plaats van de leiding kan voordoen. Een leiding met een lengte van 5 km heeft
zodoende een grotere faalkans dan die met een lengte van 1 km. Hoe langer de
leiding, hoe groter de faalkans. Dit effect werkt dus faalkansvergrotend.
In deze analyse wordt met beide effecten rekening gehouden. De details volgen
hieronder.
8.5.1 Volume-effect
Fluctuatieafstand
Voor de grondmechanische parameters zijn de grondeigenschappen de
invoergegevens. Veel grondmechanische eigenschappen hebben een
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fluctuatieafstand (weergegeven met AL) van circa 20-50 m. Deze lengte wordt
gedefinieerd als de afstand tussen twee punten waarover een eigenschap een
significant andere waarde kan hebben. Deze afstand bepaalt de vorm van de
correlatiefunctie. Een korte lengte staat voor een sterkte afname van de
correlatie; hierbij kan dus een eigenschap zodanig variëren dat geen relatie met
de waarde op korte afstand daarvan wordt gevonden. In de grondmechanica is
dit alleen het geval bij korte verticale afstanden. Variaties in horizontale afstand
zullen altijd een grotere lengte betreffen omdat het afzettingsmilieu hierbij van
belang is.

i
i

o
o

afstand tussen twee punten
Voor de eigenschappen van nature aanwezige grond geldt een fluctuatieafstand
AL van circa 20-50 m (uitgaande dat voornamelijk horizontale variaties van
belang zijn bij de aanleg van leidingen).
Voor de aanvulling van de sleuf rondom een leiding spelen natuurlijke variaties
nauwelijks een rol. Uitvoeringsmethode, nauwkeurigheid en verdichting
rondom de leiding zijn hier van belang. De aanvulling van een sleuf is vaak zeer
variabel van kwaliteit. Eigenschappen die bepaald worden door de
sleufaanvulling hebben dan ook een veel kleinere fluctuatieafstand, naar
schatting in de orde van 1 tot 2 meter.
Omdat voor de berekening van leidingen de grondmechanische parameters
(afgeleid uit de eigenschappen) van belang zijn, is de fluctuatieafstand hiervan
van belang.
Uit een theoretische beschouwing zouden deze lengtes kunnen worden afgeleid.
Hiervoor moet echter de correlatie van elke eigenschap, alsmede de afhankelijkheid van bepaalde grondeigenschappen bekend zijn. Deze punten zijn in de
grondmechanica nog onderwerp van studie en vallen buiten het kader van dit
onderzoek. Praktisch gezien kan echter afhankelijk van de mechanismen die
optreden een soortgelijke lengte worden afgeleid.
Op basis van de bekende afhankelijkheid voor sleufaanvulling dan wel
natuurlijke variatie in de grond en kennis over optredende mechanismen rond
het aanleggen van leidingen, kunnen de volgende fluctuatieafstanden worden
afgeleid voor de grondmechanische parameters (zie tabel 9, kolom 2).
Mechanisme-afstand
De lengte waarover de parameters uitmiddelen en de mate waarin de
uitmiddeling de leiding beïnvloedt (dat wil zeggen de bezwijkmechanismen die
optreden) is onder andere afhankelijk van de optredende variaties in geometrie
(belastingen, knikken etc). Bovendien speelt de relatieve stijfheid van de
leiding ten opzichte van de grond een belangrijke rol. De bijbehorende
mechanisme-afstanden worden aangeduid met "a" en zijn gegeven tabel 9.
Afleiding van deze afstanden is beschreven in de volgende paragraaf.
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Mechanismen die de leiding beïnvloeden zijn onder andere buiging en wrijving.
Voor buiging kan de invloed van de variatie in grondeigenschappen afgeleid
worden aan de hand van de afstand waarop een grondeigenschap nog invloed
heeft op de buiging in een bepaalde doorsnede. Deze lengte is afhankelijk van
de verhouding tussen de stijfheid van de grond en van de leiding. Kenmerkend
hiervoor is de Hetenyi-lengte, die de uitdemping van buiging in een leiding
bepaalt.
Hetenyi: a = 2n/X met A.= 4V (k*D/4*EI), betreft 1 volledige Hetenyi golflengte
Du
t
E
El
k
veen slap 0,5
veen voorb 1
klei matig 1
klei stijf
10
zand los
10
zand matig 20
zand vast 50

mm
mm
MN/m2
kNm2

114,3
4
21*10a
0,22

168,3
4,8
21*10''
1,31

219,1
5,6
21*10'*
4,45

323,9
7,1
21*10*
27,5

406
7,9
21*10'
76,4

609,6
9,3
21*10*
467

1219
15.9
21*103
12911

1600
13
21*10a
32119

MN/m3
MN/m3
MN/m3
MN/m3
MN/m3
MN/m3
MN/m3

2,2
1,9
1,9
1,1
0,9
0,7

3,1
2,6
2,6
1,5
1,5
1,2
1,0

4,0
3,4
3,4
1,9
1,9
1,6
1,3

5,7
4,8
4,8
2,7
2,7
2,3
1,8

7,0
5,9
5,9
3,3
3,3
2,8
2,2

9,9
8,3
8,3
4,7
4,7
3,9
3,1

19,1
16,0
16,0
9,0
9,0
7,6
6,0

22,4
18,8
18,8
10,6
10,6
8,9
7,1

1,4

1,9

2,5

3,5

4,3

6,1

11,8

13,9

gem. 2n/X =
7. Tabel

V

Hetenyi-golflengte 2 nik in meters)

Voor kenmerkende waarden van EI en k is de Hetenyi-lengte gegeven in tabel »
Deze bedraagt circa 1 m tot 20 m. Gemiddeld genomen is een mechanisme-lengte
a van 5 m aangehouden bij de bepaling van het volume-effect.
Voor langswrijving geldt een ander mechanisme. Hier wordt over een bepaalde
leidinglengte een wrijving opgebouwd die verplaatsing van de leiding tegen
gaat. Deze lengte is kenmerkend langer dan de beïnvloeding door buiging en in
de orde van a = 50 -100 m geschat.
Grondmechanische parameters
neutrale gronddruk (verticaal)
passieve gronddruk (verticaal)
verticaal evenwichtsdraagkracht
horizontale grondt! rukken
(actief, neutraal of passief)
horizontaal evenwichtsdraagverrnogen
(passieve horizontale gronddruk)
beddingconstante verticaal
beddingconstante horizontaal
wrijving tussen buis en grond
wrijvingsverplaatsing
zetting- en zakkingverschillen.
8. Tabel

21-01-2002

Fluctuatieafstand
AL in m
1-2
1-2
10-20

Mechanisme-afstand
a in m
1-10
1-10
1-10

1-2

1-10

1-2

1-10

10-20
1-2
1-2
1-2
10-20

1-10
1-10
50-100
50-100
1-10

Volume-effect grondmechanische parameters
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Bij door de sleuf bepaalde parameters is de fluctuatieafstand kleiner dan het
mechanisme. Bij door de oorspronkelijk aanwezige grond bepaalde parameters
blijkt de fluctuatieafstand in dezelfde orde van de grootte te liggen als de
mechanisme-lengte.
In principe geldt:
a » A L : Indien de mechanismelengte veel groter is dan de fluctuatieafstand
middelen de variaties uit en kan met de gemiddelde waarde gerekend worden.
a « A L : Indien de mechanismelengte veel kleiner is dan de
fluctuatieafstand moet met de lokale variatie gerekend worden.
Voor tussenliggende situaties kan geïnterpoleerd worden. Voor de variatie van
de mechanismen is het van belang welke verhouding tussen de
mechanismelengte en de fluctuatieafstand bestaat indien AL < a, volgens:
Vmechanisme = Viraal * V ( A L / a ) m e t

Vmechanisme
Viocaai
AL
a

is d e variatie v a n het mechanisme
is d e locale variatie van d e parameter van punt tot punt
is d e lengte waarover d e parameter fluctueert
is de mechanismelengte.

Voor AL > a geldt geen uitmiddeling van d e variatie en wordt de locale variatie
aangehouden. Kenmerkend voor leidingprojecten is V (AL/a) voor wrijvingseigenschappen circa 0,15, voor buiging in d e sleuf circa 0,5 en voor buiging
bepaald d o o r d e grondeigenschappen buiten d e sleuf 1,0.
Deze factor dient toegepast te worden o p d e grondeigenschappen. D e vertaling
van d e invloed van de parameters naar d e eigenschappen is gemaakt o p basis
van tabel 4. P e r eigenschappen is d e grootste van d e betreffende variaties
gehanteerd.
In bijlage 12 is een overzicht opgenomen van d e gehanteerde locale en mechanisme variaties.

Q

f X

i

8.5.2
Rente-effect
De referentielengte van een leiding is voor leidingstrekkingen bijvoorbeeld 5 km
en voor kruisingen bijvoorbeeld^ 00 m.
De faalkans van een leiding wordt bepaald door de verhouding tussen de lengte
van de leiding en de afstand waarover de relevante eigenschappen sterk gecorreleerd zijn, dat wil zeggen de lengte waarover de variatie van de gemiddelde
waarde plaatsvindt.
Voor de eigenschappen waarop het betrouwbaarheidsniveau van belang is (daar
waar veiligheidsfactoren op worden toegepast) is deze lengte AL circa 10-50 m.
De faalkans voor de leiding wordt dan:
P (F leiding) = L / AL * P (F locaal), met

21-01-2002

Integraal ontwerp leidingen en riolen 04.02.01

Pagina 40

^±

Delft Cluster
P (F leiding)
is de faalkans van de leiding als geheel
P (F locaal)
is de locale faalkans
AL
is de fluctuatieafstand
L
is de referentielengte van de leiding

(

Voor leidingstrekkingen wordt AL = 50 m aangehouden en zal de faalkans
lokaal circa 100 maal kleiner moeten zijn dan de faalkans van de leiding als
geheel, terwijl dit voor leidingkruisingen met aangenomen AL = 10 m (kortere
fluctuatie-afstand door variatie in grondopbouw) circa 10 maal bedraagt.
8.5.3 Keuze p"s inclusief lengte-effect
Met behulp van bovengenoemde lengte-effecten kunnen de uiteindelijk toe te
passen betrouwbaarheidsniveaus (P) afgeleid worden.

I! ij
i

f(

Voor dit voorbeeld is voor de uiterste grenstoestand uitgegaan van een betrouwbaarheidsniveau P van 3,6 voor leidingstrekkingen (faalkans circa ÏO"4) en P is
4,7 voor kruisingen (faalkans circa ÏO"6). Voor de bruikbaarheidsgrenstoestand
geldt respectievelijk P is 1,8 en P is 3,4.
Inclusief het lengte effect worden deze betrouwbaarheidsniveaus:

ü

\

* /

jl j! -

leidingstrekkingen uiterste grenstoestand: 4,69
leidingstrekkingen bruikbaarheidsfirenstoestand: 3,38
kruisingen uiterste grenstoestand:p45/
kruisingen bruikbaarheidsgrenstoestand: 4,97.

8.5.4

Afleiding partiële factoren

Met behulp van de in de voorgaande paragrafen afgeleide gegevens zijn de
partiële factoren voor de eigenschappen bepaald.
Voor de partiële factoren geldt:
Y

=u/Xnora*eafJV

7
|i
a
P
V
Xnoni

is de partiële factor
is de gemiddelde waarde
invloedscoëfficiënt (dominantie)
betrouwbaarheidsindex (inclusief lengte-effect)
variatiecoëfficiënt ( V ^ i J (inclusief mechanisme-effect)
nominale (of karakteristieke) waarde.

/( Voor het gemiddelde u. is aangehouden dat deze gelijk is aan X ^ .
Deze afleiding is voor zowel de bruikbaarheidsgrenstoestand als de uiterste
grenstoestand gedaan, voor leidingkruisingen en strekkingen alsmede voor de
situatie dat eigenschappen als belasting werken dan wel als sterkte werken. In
bijlage 12 is de opbouw van de resultaten weergegeven, in tabel 9 zijn de
resultaten samengevat.
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Grondeigenschap

strekking
uiterste gt
Yongunstig

7 volumiek gewicht
c' cohesie
<p' hoek van inwendige
wrijving
c„ ongedraineerde
schuifsterkte
Elasticiteitsmodulus
van de grond
Ko verhouding
horizontale-verticale
spanning
Samendrukkingseigenschappen
V dwarscontractiecoëfficiënt
9. Tabel

8.6

Ygunstig

1,11
2,12
1,46

0,91
0,52
0,72

2,12

kruising
uiterste gt

strekking
bruikb.h. gt

kruising
bruikb.h. gt

(ongunsti

Yongurati

Yongunsti

|

Ygunstig

1.12
2,28
1,51

0,91
0,49
0,70

0,52

2,28

1,46

0,72

1,08

E

Ygunstig

1,08
1,72
1,31

0,94
0,62
0,79

0,49

1,72

1,51

0,70

0,94

1,09

2,55

0,44

1,46

0,72

e

Ygunstig

1,09
1,89
1,37

0,93
0,57
0,76

0,62

1,89

0,57

1,31

0,79

1,37

0,76

0,93

1,06

0,95

1,07

0,95

2,80

0,41

1,97

0,55

2,21

0,50

1,51

0,70

1,31

0,79

1,37

0,76

Overzicht partiële f actoren

Modelonzekerheid

8.6.1 Afleiding modelonzekerheid
Omdat rekenmodellen de werkelijkheid nooit geheel kunnen omschrijven is er
altijd sprake van een onzekerheid betreffende-de uitkomst van het model versus
de werkelijkheid. Deze onzekerheid wordt de modelonzekerheid genoemd. Van
de in dit rapport beschreven methoden voor de bepaling van de grondmechanische
parameters bij de aanleg van leidingen is onderzocht welke modelonzekerheid
hierbij hoort. De voorspelling van de gemiddelde uitkomst is hierbij van belang
alsmede de spreiding rond dit gemiddelde. Dit houdt in dat een model zowel over
de gehele linie (gemiddeld) een onjuiste waarde geeft en daarnaast nog een
spreiding rond dit gemiddelde bestaat.
De modelonzekerheid kan alleen afgeleid worden met behulp van validatieprojecten. In dit geval zijn hiervoor de resultaten van de proefbelastingen bij
Kesteren alsmede Nieuwerkerk aan de IJssel gebruikt. Voor de bij deze
projecten niet beproefde situaties is na ijking met de metingen gebruik gemaakt
van PLAXISberekeningen.
De definitie van modelonzekerheid m = X,ral / Xberekening-

De modelfactor (deze wordt als partiële factor voor de berekeningsmethode
toegepast) bedraagt stochastisch afgeleid:
Ymodei = ma = u<m) exp (<X0V)
Hierin zijn a en P wederom de waarden voor de dominantie respectievelijk de
betrouwbaarheidsindex. V is de variatiecoëfficiënt van de modelonzekerheid.
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Per model is in de volgende paragrafen aangegeven wat de onzekerheid is
(gemiddeld en variatie) en hoe deze is bepaald.
8.6.2 Neutrale grondbelasting
De onzekerheid in de bepaling van de neutrale grondbelasting is nihil. Alleen de
spreiding in de eigenschappen zoals het volumegewicht is van belang. Deze is
reeds opgenomen in de partiele factor voor de eigenschapspreiding, zodat de
modelonzekerheid op 1,0 aangehouden kan worden. De variatie hierin is 0
omdat het hier een rekengrootheid betreft.
8.6.3

Passieve grondbelasting en verticale beddingsconstante boven
de leiding
De maximale grondbelasting op de leiding voor bezwijken van de bovenliggende grond is voor verschillende grondsoorten, verdichting en diepteliggingen in
Kesteren gemeten. Het betreft alle ondiep gelegen leidingen, zodat resultaten
worden vergeleken met de passieve grondbelasting.

17. Figuur

Verticale trekproeven

Op basis van de resultaten zoals weergegeven in figuur 17 blijkt dat de gemiddelde modelonzekerheid 1,01 bedraagt, mdiende twjee_exiremeafwijkingen,,
(proef IA en 3E, verklaring zie [ref.8]) buiten beschouwing worden gelaten. De
variatiecoëfficiënt van de modelonzekerherd'Bëdraagt in dat geval 0,2. Inclusief
de extremen volgt m = 1,09 en v=0,3.
Vergeleken met de metingen leveren de PLAXIS berekeningen een veel hogere
waarde op van de te ontwikkelen trekbelasting. In de rnodeHeringkan het losse
gedrag van de jlgufaanvulling niet goed gemodelleerd worden. Bovendien is de
buis wellicht gladder geweest doöTBecöaïing dan in de PLAXISberekeningen
is aangenomen. Bepaling van de modelfactor voor de passieve grondbelasting
met behulp van PLAXIS berekeningen is dan ook niet uitgevoerd.
Voor diep gelegen leidingen wordt een bovengrens gevonden van de maximale
passieve grondbelasting op basis van de ruimte expansie theorie. Het betreft hier
een fyische bovengrens omdat de plastische straal tot aan het maaiveld wordt
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genomen. Er zijn geen metingen beschikbaar om deze berekening te toetsen.
Omdat het een bovengrens betreft kan de modelfactor op 1,0 of zelfs kleiner dan
1,0 gesteld worden.
Voor de bepaling van de beddingconstanten zijn zowel de grenswaarde als de
bijbehorende verplaatsing onzeker. De onzekerheid in de bepaling van de
grenswaarde zit al in de betreffendernwdelonzekerheid. Voor de bijbehorende
verplaatsing geldt (zie bijlage 4) naar schatting een variatie-coëfficiënt van 0,2.
8.6.4

Evenwichtsdraagvermogen en verticale beddingsconstante onder
de leiding
De maximaal geleverde drukkracht (=evenwichtsdraagvermogen) op de leiding
voor bezwijken van de onderliggende grond is voor verschillende grondsoorten,
verdichting en diepteliggingen in Kesteren gemeten.
Conclusies rapport Kesteren:
goede voorspelling met Brinch Hansen is mogelijk. De gemeten waarden
liggen circa 110 a 120% hoger dan de gemeten waarden
de formule van Schleicher geeft geen goede waarde voor de beddingsconstante. Alleen voor herbelasting/ontlasting is dit een redelijke schatting. De
E-modulus moet dan wel uit triaxiaalproeven met herbelast/ontlaststappen
volgen.

18. Figuur

Verticale drukproeven

Op basis van de analytische berekeningen en de metingen wordt een modelfactor van 0,83 afgeleid. De variatiecoëfficiënt is 0,09 maar het aantal meetpunten is beperkt. Voor de niet beproefde situaties is een vergelijking gemaakt
tussen de analytische berekening en de PLAXIS berekeningen. Na ijking van
de PLAXISberekeningen voor de beproefde situaties (modelfactor 1,01 met
variatiecoëfficiënt 0,08) zijn voor diverse situaties (met name voor zandige
sleufaanvulling) analytische berekeningen met PLAXIS berekeningen
vergeleken.
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Uit deze vergelijkingen (zie bijlage 7) blijkt het evenwichtsdraagvermogen voor
zand in de analytische berekening sterk afhankelijk te zijn van de hoek van
inwendige wrijving. In de PLAXIS berekeningen is dit verschil kleiner. De
modelfactor bedraagt 0,87. Hierop zit door de onzekerheid betreffende de hoek
van inwendige wrijving een grote spreiding. Voor de getoetste berekeningen
bedraagt de variatiecoëfficiënt circa 0,4. Verwacht wordt dat de spreiding
relatief afneemt als het geheel van het toepasingsgebied zou worden
beschouwd. Een variatiecoëfficiënt van 0,25 moet echter realistisch geacht
worden.
Beddingsconstante
Conclusies onderzoek Kesteren:
De beddingsconstante bij ontlasten-herbelasten van de leiding is afhankelijk van de grondsoort en de diepteligging van de leiding te koppelen
aan de gemeten beddingsconstanten bij de eerste maal belasten:
grondsoort

verhouding
Kv herbelast/ontlast' K v ' e belasting

klei verdicht
klei onverdicht

ondiep
2-5
4-6

diep

8-10

De gevonden verhoudingen zijn in dezelfde orde van grootte als de verhoudig tussen de stijfheid van grond bij Ie maal belasten en herbelasten /
ontlasten in triaxiaalproeven.
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De modelonzekerheid voor de beddingsconstante in bedraagt gemiddeld 1,0
(doordat de trilineaire benadering is gefit met de metingen) met een
variatiecoëfficiënt van 0,4.

Verticale drukproeven Kesteren
klei

ondiep kleionverd
■ ondiep klei smal
 diep klei onverd
 diep klei smal
 ondiep klei verd
diep klei verd
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1011 12 13 14 1516 17 18 192021 222
verplaatsing in cm

bilineair0.07D
— trilineair
— Brinch Hansen

19. Figuur

8.6.5

Verticale drukproeven Kesteren

Evenwichtsdraagvermogen en beddingsconstante horizontaal

Uit vergelijking van de metingen in Kesteren en Nieuwerkerk aan de Ussel zijn
twee relaties afgeleid (zie paragraaf 7.3) voor de beddingsconstante en is een
controle uitgevoerd met de huidige rekenmethode voor het horizontaal even
wichtsdraagvermogen.
Het evenwichtsdraagvermogen in Kesteren (kleiaanvulling in de sleuf) wordt
het best beschreven met de relatie voor de snelle belasting in cohesief materiaal.
Voor snelle vervorming is dit een realistische benadering, zij het dat de analy
tische voorspelling aan de hoge kant van het werkelijke evenwichtsdraagver
mogen blijkt te liggen, zie figuur 20)
Voor het evenwichtsdraagvermogen in Nieuwerkerk aan de Ussel is voor klei en
zand een nieuwe "predictie" gemaakt op basis van de in paragraaf 7.1 gegeven
methoden. Voor klei wordt de maximale horizontale grondreactie met Kc = 6 en
c„  9,1 kPa (gemiddelde waarde) 292 kN. De meting bedroeg 350 kN zodat de
modelonzekerheid 1,20 bedraagt.
Voor de zandaanvulling geldt met Kq =5, <J> =30 graden: F hmax = 615 kN. De
gemeten waarde bedraagt 700 kN, de modelonzekerheid wordt hiermee 1,17.
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horizontaal e venwichtsdraagvermogen
proeven vs analytisch
400
350
§ 300

♦

25
|
°
I 200

♦

S, 150

metingen
modelfactor 1,0
modelfactor0,89

g 100
50
0
0

100

200

400

300

Fd analytisch kN
20. Fig uur

Vergelijking horizontale belasting sproeven

met meting en

De afgeleide modelonzekerheid voor klei (Kesteren én Nieuwerkerk aan de Ussel)
bedraagt gemiddeld 0,89 met een variatiecoëfficiënt van 0,2. De proef op zand van
Nieuwerkerk aan de Ussel is hierin niet beschouwd omdat dit slechts één proef
betrof. Voor zand wordt een gemiddelde onzekerheid van 1,0 aangehouden met een
variatiecoëfficiënt van 0,2 (gelijk aan klei). .

Horizontale belastingsproeven Kesteren
klei, diameter 609 mm

ondiep klei onverd
diep klei onverd
ondiep klei verd
diep klei verd
bilineair0.02D
triKneair
Audibert/Nyman diep
Audibert/Nyinan ondiep

—i

10

1

1

r

1

11

12

13

14

1—

15

16

verplaatsing in cm

21. Fig uur

Horizontale buisbelasting sproeven

en modellen

Voor de beddingsconstante is de modelonzekerheid bepaald voor de trilinaire
relatie. De hyperbolische relatie van Audibert en Nyman valt echter binnen

21-01-2002

Integraal ontwerp leidingen en riolen 04.02.01

Pagina 47

/ > Ö Delft Cluster
dezelfde band (zie figuur 21). Omdat de relatie gefit is met de metingen geldt
een gemiddelde modelonzekerheid van 1,0. De aangehouden spreiding volgt uit
de figuur en komt overeen met een variatiecoëfficiënt van circa 0,4.
8.6.6 Langswryving
De langswnjving is berekend voor de proeven van Kesteren en vergeleken met
de proefresultaten. Uitgaande van de gemiddelde waarden voor adhesie,
wrijvingshoek en normaalspanning blijkt de maximale waarde van de
langswnjving in werkelijkheid kleiner te zijn dan de berekende waarde.
Gemiddeld is de modelonzekerheid 0,7. In figuur 22 is de spreiding van de
resultaten af te lezen. De1 bedraagt variatiecoëfficiëjitAiedraagt 0,4.

Horizontale wrijving Kesteren
/K 43
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22. Figuur

^-^

♦

♦

/?£•'
i

10

<

i

i

20
3 0  4 0
Fd analytisch kN

g
Ver g
elijkin metingen en berekeningen maximale wrijving in ïangsrichting

Behalve de maximale wrijving is ook de verplaatsing waarbij deze optreedt
beschouwd. Deze is van belang voor het bepalen van de wrijving voordat de
maximale waarde wordt bereikt. Op basis van de in tabel 2 gegeven spreiding in
maximale wrijvingsverplaatsing is de modelonzekerheid afgeleid. Deze tabel
geeft direct de resultaten weer van de metingen bij Vilsteren en Kesteren. De
geschatte modelonzekerheid bedraagt gemiddeld dan ook 1,0. De spreiding in
de resultaten is teruggerekend uit de opgegeven bandbreedte. Gemiddeld
bedraagt de variatiecoëfficiënt voor de verschillende grondsoorten 0,15 als
uitgegaan wordt van een 5% onder of overschrijdingswaarde in de tabel.
8.6.7 Zettings- en zakkingsverschillen
De laatste grondmechanische parameter die gebruikt wordt in de sterktebere
kening van de leiding en die een belangrijk aandeel heeft in de spanningen is
de verwachte zetting van de ondergrond. Voor een leiding zijn met name de
verschillen tussen deze zetting en zakking van belang. In de sterkte berekening
wordt de zetting van het grondmassief op leidingasniveau aangegeven door de
geotechnisch adviseur. De zettingsverschillen in deze lijn zijn van het grootste
belang. Omdat het voorspellen van zettingen van een grondmassief een onder
werp van studie op zich is, zijn hiervan geen gegevens van leidingprojecten
gekoppeld.
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Uit een lopend onderzoek van het CROW zal in 2002 op soortgelijke wijze als
in de rest van dit hoofdstuk is beschreven een uitspraak worden gedaan over de
onzekerheid in de berekeningsmethode van de zettingen. De resultaten van dit
onderzoek kunnen in een later stadium worden gebruikt om de nu afgeleide
modelfactor voor zettingen opnieuw te beschouwen.

'i

Over het algemeen worden zettingen berekend met de methode Koppejan ook
wel Terzaghi-Buisman genoemd. Ervaring met deze methode in ophogingen
leert dat in de praktijk de verhouding tussen de optredende en berekende
zettingen sterk kan variëren. In deze beschouwing speelt de bepaling van de
zettingseigenschappen natuurlijk een grote rol. De variatiecoëfficiënt van deze
eigenschappen bedraagt reeds 0,25. Omdat gebleken is dat de zetting globaal
meestal aan de hoge kant wordt ingeschat en de variatie in uitkomst tussen 20
en 50 % kan bedragen, zijn de volgende modelonzekerheden ingeschat:
gemiddelde modelonzekerheid methode Koppejan: 1,0
(dit is dus een veilige waarde omdat een grote zetting altijd ongunstig voor
de leiding is)
variatiecoëfficiënt 0,1.
8.6.8

Overzicht modelonzekerheid en afleiding modelfactoren

In onderstaande tabel zijn de in voorgaande paragrafen beschreven modelonzekerheden samengevat voor de diverse grondmechanische parameters. Hieruit is
vervolgens de modelfactor bepaald. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de
afgeleide factoren alleen geldig zijn voor de in dit rapport beschreven berekeningsmethoden. Voor elke andere methode dient een andere modelfactor te
worden afgeleid.

Neutrale
grondbelasting
Passieve
grondbelasting ondiep
Beddingconstante
bovenzijde
Evenwichtsdraagvermogen onderzijde
Beddingconstante
onderzijde
Evenwichtsdraagvermogen horizontaal
Beddingconstante
horizontaal
Wrijving tussen buis
en grond
Wrijvingsverplaatsing
Zetting- en
zakkingverschillen
10. Tabel
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m
gemiddeld
1,0

V

imodel

Ymodel

ongunstig

gunstig

0

1,00

1,00

0,2(muvlA/3E)

1,27
1,54
1,26

0,83
0.81
0,82

1,01
1,09
1,0

0,3
0,2

0,83
0,87
1,0
1,0
0,89
1,0
1,0

0,09 (klei)
0,25 (zand)
0,4 (klei)
0,4 (zand)
0,2 (klei)
0,2 (zand)
0,4

0,92
1,16
1,59

0,76
0,68
0,67

1,12
1,26
1,59

0,73
0,82
0,67

0,7

0,4

1,11

0,47 -

1,0

0,15

1,19

0,86

1,12

0,90

1,0

:

}

Modelonzekerheden en modelfactoren voor leidingstrekking in de uiterste grenstoestand
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De bepaling van de modelfactor geschiedt aan de hand van paragraaf 8.6.1. Per
grondmechanische parameter moet behalve de gemiddelde en spreiding van de
modelonzekerheid ook een dominantie worden bepaald. Deze dominantie volgt
voor de grondmechanische parameters in principe uit tabel 4. Omdat de
grondeigenschappen ook al dominant zijn aangenomen, is in overleg met de
v*;eAgroejpNEiNB6^0jlgejneeD voorlopig voor alle modelfactoren dejygk.
'dominantejwaarde, aangehouden. De betrouwbaarheidsindex is voor de afleiding
van de modelfactor 3,6 voor leidingstrekkingen en 4,7 voor kruisingen in de
[ uiterste grenstoestand.
Met deze waarden is de modelfactor afgeleid voor diverse situaties. Voor zowel
het geval dat een parameter gunstig werkt in de sterkteberekening als dat deze
ongunstig werkt is een partiële factor afgeleid. Uit een stochastische analyse
moet blijken welke factor maatgevend is. Omdat de betrouwbaarheidsindex
afhankelijk is van de leidingaanleg (strekking of kruising) en tevens van de
berekeningsvorm (uiterste grenstoestand of gebruikstoestand) is voor elk van
deze combinaties een set partiële factoren bepaald. Deze zijn weergegeven in
bijlage 13 Voor het geval van een leidingstrekking in de uiterste grenstoestand
zijn de resultaten tevens gegeven in tabeL^fT i,
.
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9 Conclusies en samenvattingen
In het kader van het Delft Gusteronderzoek "Integraal ontwerp van leidingen"
heeft GeoDelft onderzoek gedaan naar de grondmechanische aspecten van het
ontwerp van leidingen.
Het integrale Delft Cluster-onderzoek heeft tot doel een nieuwe ontwerpmethode
voor leidingen te implementeren in een gebruiksvriendelijke ontwerptool.
Het onderzoek heeft zich gericht op twee aspecten:
verbetering van de berekening van het gedrag van leidingen in de grond
veiligheidsfilosofie benodigd voor een veilig ontwerp, waarbij aansluiting
wordt gezocht met de ontwerppraktijk in de bouw.
Voor het bepalen van de beste methode om het gedrag van de leiding-grond
interactie te beschrijven is onderzoek gedaan naar de berekening van alle afzonderlijke grondmechanische parameters, die bij een leidingberekening van
belang zijn. Om een veilig ontwerp te kunnen maken is in samenwerking met
TNO en TUDelft in het kader van de herziening van NEN3650 binnen werkgroep 1 (ontwerp) gewerkt aan de veiligheidsfilosofie.
De interactie tussen leiding en grond wordt in de praktijk vertaald in grondmechanische parameters, waarmee de grondveren rondom de leiding worden
gekarakteriseerd. De grenswaarden van de veren (bezwijken van de grond)
worden gegeven door de passieve grondbelasting en het horizontaal en verticaal
evenwichtdraagvermogen en de maximale wrijving. Het gedrag van de veer tot
aan bezwijken wordt beschreven door de beddinggetallen (horizontaal en
verticaal), de neutrale gronddruk en de wrijvihgsverplaatsing in langsrichting.
Voor al deze grootheden is een beschouwing gegeven of de huidige
berekeningsmethode (uitgangspunt NEN3650 1992) gehandhaafd of aangepast
dient te worden, met daarbij een voorstel tot aanpassing.
De belangrijkste aanpassingen van de rekenmethode betreffen de:
afleiding van een onafhankelijke beddingsconstante voor de bovenzijde van
de leiding. In de praktijk zal de grond boven de buis van een andere
kwaliteit en spanningstoestand zijn dan onder de leiding zodat ontkoppeling
van dit gedrag voor de hand ligt. Uit de vergelijking van metingen en
berekeningen is een afleiding voor de beddingsconstante aan de bovenzijde
van de leiding gegeven
voor de beddingsconstante onder de leiding (£v,bottom) is een nieuwe trilineaire beddingsconstante afgeleid
voor de beddingsconstante naast de leiding (fch) is een nieuwe tri-lineaire en
hyperbolische veerkarakteristiek (volgens Audibert en Nyman) beddingsconstante afgeleid.
Stochastische benadering leidingberekening
Naast inschatting van de beste rekenmethode heeft het onderzoek tot doel het
kunnen aangeven van de onzekerheid in deze bepaling (kansdichtheidfunctie).
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Om de veiligheidsfilosofie in te kunnen vullen zijn de volgende aspecten
onderzocht:
bepaling ruimtelijke variaties grondeigenschappen en mechanismen
vergelijken metingen met berekeningen voor bepaling van de modelfactor.
Onzekerheden met betrekking tot de leiding-grond interactie worden afgedekt
met de volgende partiële factoren:
factor voor de ruimtelijk spreiding van de grondeigenschappen (zie
bijlage 12)
modelfactor voor grondmechanische parameters (zie bijlage 13).
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Bijlage 5 Veer verticaal omhoog:
vergelijking beddingsconstanten
Resultaten Kesteren
proefnummer
la
lb
2a
2b
3a
3b
3c
3d
3e

o.k. leiding
mm - MV
1100
2600
1100
2600
1100 (smal)
2600 (smal)
2600 (smal)
2800 (smal)
2800 (smal)

sleufaanvulling
klei
klei
klei
klei
klei
klei
zand
zand
zand

verdicht
verdicht
onverdicht
onverdicht
onverdicht
onverdicht
onverdicht
verdicht
onverdicht

Ky.top

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

verplaatsing
/ diameter
0,057
0,041
0,134
0,168
X

0,096
0,053
0,037
0,012
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Bijlage 12 Partiële factor
grondeigenschappen;
overzicht
grondeigenschap
y volumiek gewicht
c' cohesie
cp' hoek van inwendige wrijving
Cu ongedraineerde schuifsterkte
Elasticiteitsmodulus van de grond
Ko verhouding horizontale
verticale spanning
Samendrukkingseigenschappen
v dwarscontractiecoëfficiènt

PL

P

a

afleiding en

AL/a

v loc

l

» mech

Yongun
stig

3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6

4.69
4.69
4.69
4.69
4.69
4.69

0.8/0.7
0.8/0.7
0.8/0.7
0.8/0.7
0.32/0.28
0.32/0.28

0,3
3
3
3
3
1

0.05
0.20
0.10
0.20
0.25
0.05

)
0.03
0.20
0.10
0.20
0.25
0.05

3.6
3.6

4.69
4.69

0.8/0.7
0.32/0.28

3
3

0.25
0.25

0.25
0.25

Ygunstig

1,11
2,12
1,46
2,12
1,46
1,08

0,91
0,52
0,72
0,52
0,72
0,94

2,55
1,46

0,44
0,72

Tabel B12.1 Overzicht afleiding partiële factoren - Leidingstrekking uiterste grenstoestand

grondeigenschap

P

PL

a

AL/a

Vloc

▼ mech

Yongun

Ygunstig

stig

y volumiek gewicht
c' cohesie
q>' hoek van inwendige wrijving
Cu ongedraineerde schuifsterkte
Elasticiteitsmodulus van de grond
Ko verhouding horizontale
verticale spanning
Samendrukkingseigenschappen
v dwarscontractiecoëfficiènt

3.38
3.38
3.38

0.8/0.7
0.8/0.7
0.8/0.7
0.8/0.7
0.32/0.28
0.32/0.28

0,3
3
3
3
3
1

0.05
0.20
0.10
0.20
0.25
0.05

0.03
0.20
0.10
0.20
0.25
0.05

1,08
1,72
1,31
1,72
1,31
1,06

0,94
0,62
0,79
0,62
0,79
0,95

3.38
3.38

0.8/0.7
0.32/0.28

3
3

0.25
0.25

0.25
0.25

1,97
1,31

0,55
0,79

1.8
1.8
1.8
1.8
1.8
1.8

3.38
3.38

1.8
1.8

3.38

Tabel B12.2 overzicht afleiding partiële factoren - Leidingstrekking bruikbaarheids
grenstoestand

i)
2)

Voor het lengteeffect is voor strekkingen L/AL = 5 km / 50 m = 100 en voor kruisingen is
L/AL = 100 m / 1 0 m = 10 aangehouden.
Voor het volumeeffect geldt dat voor y' is de verhouding AL/a = 1,5/5 = 0,3 aangehouden
bij de bepaling van VmeCh (zie Tabel 9).
Voor de overige eigenschappen is de verhouding AL/a gelijk aan 1 of groter dan 1. In die
gevallen is gerekend met de locale variatie. Deze eigenschappen hebben invloed op
meerdere mechanismen, waarbij het mechanisme met de grootste verhouding van AL/a
maatgevend is genomen.
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grondeigenschap

P

PL

a

AL/a

Vloc

V mech

Yongun

Ygunstig

stifi

Y volumiek gewicht
c' cohesie
cp' hoek van inwendige wrijving
Cu ongedraineerde schuifsterkte
Elasticiteitsmodulus van de grond
Ko verhouding horizontale
verticale spanning
Samendrukkingseigenschappen
v dwarscontractiecoèfficiënt

4.7
4.7
4.7
4.7
4.7
4.7

5.57
5.57
5.57
5.57
5.57
5.57

0.8/0.7
0.8/0.7
0.8/0.7
0.8/0.7
0.32/0.28
0.32/0.28

0,3
3
3
3
3
1

0.05
0.20
0.10
0.20
0.25
0.05

0.03
0.20
0.10
0.20
0.25
0.05

1,12
2,28
1,51
2,28
1,51
1,09

0,91
0,49
0,70
0,49
0,70
0,93

4.7
4.7

5.57
5.57

0.8/0.7
0.32/0.28

3
3

0.25
0.25

0.25
0.25

2,80
1,51

0,41
0,70

Tabel B12.3 overzicht afleiding partiële factoren - Kruising uiterste grenstoestand

grondeigenschap

P

PL

a

AL/a

v loc

▼mech

Yongun

Ygunstig

stig

y volumiek gewicht
c' cohesie
cp' hoek van inwendige wrijving
Cu ongedraineerde schuifsterkte
Elasticiteitsmodulus van de
grond
Ko verhouding horizontale
verticale spanning
Samendrukkingseigenschappen
v dwarscontractiecoèfficiënt

3.38
3.38
3.38
3.38
3.38

4.47
4.47
4.47
4.47
4.47

0.8/0.7
0.8/0.7
0.8/0.7
0.8/0.7
0.32/0.28

0,3
3
3
3
3

0.05
0.20
0.10
0.20
0.25

0.03
0.20
0.10
0.20
0.25

1,09
1,89
1,37
1,89
1,37

0,93
0,57
0,76
0,57
0,76

3.38

4.47

0.32/0.28

1

0.05

0.05

1,07

0,95

3.38
3.38

4.47
4.47

0.8/0.7
0.32/0.28

3
3

0.25
0.25

0.25
0.25

2,21
1,37

0,50
0,76

Tabel B12.4 overzicht afleiding partiële factoren - Kruising bruikbaarheid* grenstoestand
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Bijlage 13 Partiële factor modelonzekerheid;
overzicht
strekking
ugt

Neutrale
grondbelasting
Passieve
grondbelasting ondiep
Beddingconstante
bovenzijde
Evenwichtsdraag
vermogen onderzijde
Beddingconstante
onderzijde
Evenwichtsdraag
vermogen horizontaal
Beddingconstante
horizontaal
Wrijving tussen buis
en grond
Wrijvingsverplaatsing
Zetting en
zakkingverschillen

strekJking
bl

kruising
ugt

kruising
bgt

Ymod cl

f model

Ymodel

ymodel

Ymodel

Ymodel

Ymodel

Ymodel

ongunstig

gunstig

ongunstig

gunstig

ongunstig

gunstig

ongunstig

gunstig

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

■ca*

muv 1A/3E

1,27
1,54
1,26

0,83
0,81
0,82

1,13
1,30
1,12

0,91
0,94
0,90

1,36
1,71
1,35

0,78
0,73
0,77

1,25
1,51
1,24

0,84
0,82
0,83

klei
zand

0,92
1,16
1,59

0,76
0,68
0,67

0,87
1,00
1,26

0,79
0,77
0,82

0,95
1,27
1,83

0,74
0,63
0,59

0,91
1,14
1,54

0,76
0,69
0,68

klei
zand

1,12
1,26
1,59

0,73
0,82
0,67

1,00
1,12
1,26

0,80
0,90
0,82

1,20
1,35
1,83

0,68
0,77
0,59

1,10
1,24
1,54

0,74
0,83
0,68

1,11

0,47

0,88

0J^

1,28

0,41

1,08

0,48

1,19

0,86

1,09

0,93

1,25

0,82

1,18

0,87

1,12

0,90

1,06

0,95

1,16

0,88

1,11

0,91

Tabel B13.1 overzicht model factoren

