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1. INLEIDING

De naar boven gerichte krachten, die onder bepaalde omstandigheden op de vloeren van de spuisluis in het Haringvliet
kunnen worden uitgeoefend, zullen gedeeltelijk door middel van
trekpalen naar de ondergrond worden overgebracht en overigens
door het eigen gewicht van de vloer worden gecompenseerd. Op
grond van de gangbare berekeningswijze werden voor practisch
bereikbare inheidiepten toelaatbare trekkrachten van 10. 15
ton per paal becijferd. Het was echter bekend dat deze rekenmethode in het algemeen een te pessimistische uitkomst gaf.
Door de Rijkswaterstaat, Directie 'Sluizen en Stuwen" werd dan
ook, mede naar aanleiding van door de Dienst der Publieke
Werken te Amsterdam uitgevoerde trekproeven op palen, de vraag
gesteld of de toelaatbare trekkracht opgevoerd mocht worden
tot 55 ton. Op grond van globale vergelijkende berekeningen
werd door het Laboratorium voor Grondmechanica gemeend deze
vraag voor een enkele paal, ingeheid tot een diepte van 21 m N.A.F., bevestigend te moeten beantwoorden. Hierbij werd echter
de restrictie gemaakt, dat het niet zeker was dat de in
Amsterdam gevonden resultaten zonder meer overgedragen mochten
worden op het Haringvliet in verband met verschillen in de
grondgestcldheid. Om dit bezwaar te ondervangen werd een aantal
trekproeven op palen uitgevoerd, waarvan de resultaten in het
hiernavolgende zullen worden behandeld.
Door de paalfundering van de pijlers van de spuisluis in
het Haringvliet moeten zowel vorticaal naar beneden gerichte
als horizontale krachten naar de ondergrond worden overgebracht. De verticale krachten worden veroorzaakt door het eigen
gewicht van de pijler en de daarop rustende nabla-ligger. De
horizontale belasting wordt teweeg gebracht door de waterdruk
tegen de schuiven van de spuisluis. Deze waterdruk kan gesplitst worden gedacht in een statiaire kracht en een met de
tijd sinussoÏdaal verlopende kracht met, onder bepaalde omstandigheden, een periode van 8 sec, Hieruit volgt dat de palen periodiek worden be- en ontlast, waarbij opgemerkt mag
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worden dat het palenplan zodanig ontworpen is, dat ook in
extreme omstandigheden alle palen onderworpen blijven aan een
drukbelasting. Daar bekend was dat een dergelijke, betrekkelijk snel wisselende belasting een ongunstige invloed heeft op
het gedrag van drukpalen, werd dit verschijnsel door middel
van enige proefbelastingen nader onderzocht. Ook de resultaten
van deze proefnemingen zullen in dit rapport worden behandeld.
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Hoewel het de voorkeur verdiende de proeven uit te voeren
in de bouwput voor de spuisluis is hiertoe niet overgegaan.
Voor het drooghouden van de bouwput is immers een bronbemaling
noodzakelijk; hierdoor wordt echter tevens een verhoging van
de korrelspanning in de ondergrond veroorzaakt. Het gevolg is
dat de situatie tijdens de proeven niet neer overeenkomt met
die na gereedkomen van het bouwwerk, terwijl hierbij de overdracht van de verkregen resultaten niet direct mogelijk zou
zijn. Als gevolg hiervan werden de proeven uitgevoerd op een
ter beschikking gesteld terrein aan de werkhaven bij Hellevoetsluis. De situatie van dit terrein is gegeven op bijlage 1.
Op deze situatie zijn tevens de plaats van de palen en de punten waar rondonderzoek heeft plaats gevonden, opgenomen.
Voordat met het heien van de palen werd begonnen, zijn de
diepsonderingen 01 t/m 04 en 06 uitgevoerd (bijlagen2 t/m 6).
De diepsonderingen 01 t/m 04 zijn gemaakt met de zgn, kloofmantelconus, waarmee een indruk van de plaatselijke kleef kan
worden verkregen. Een dergelijke conus bestaat uit twee gedeelten: een normale conus en daarboven een cylindervormige
mantel. Tijdens het sonderen wordt eerst de conusweerstand bepaald door alleen de conus over enige em's uit te drukken.
Daarna worden de conus en de mantel gezamenlijk over enige
om's verplaatst, waarbij dus de som van de conusueerstand en
de wrijving langs de mantel wordt gemeten. Uit het verschil
tussen beide aflezingen kam dan de plaatselijke wrijvingsv:eerstand worden berekend. Ter verkenning van de grondsoorten werd
tevens een steekboring gemaakt (bijlagen 7, 8a, b).
Uit de resultaten volgt een gelijkmatige opbouw van de
lagen onder het proefterrein. Vanaf het maaiveld, dat op ca
2 m + N.A.F. was gelegen, komn tot 2 rn - N.A.F. zand en klei
voor. In de bovenste 1 . 1,5 m van deze laag zijn relatief
hoge conusweerstanden gemeten (ca 60 kg/cm2), daaronder lagere.
Hieronder werd in de bering tot ca 3,5 m - IT.A.P. veen aangetroffen; volgens de resultaten van de diepsonderingen 03 en 04
zou daar ter plaatse de veenlaag ca 1 m dik kunnen zijn.
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Onder het veen komt tot ongeveer 5,5 m - N.A.P. zand voor met
voor zand betrekkelijk lage conusweerstanden (tot 60 kg/cm2).
Daarna werden over een traject van ca 3,5 m zeer lage conusweerstanden gemeten in een laag die voornanelijk uit klei en
zandige klei bleek te bestaan. Tussen ca 9 en 13,5 m - N.A.F.
werd zand aangetroffen. De vastheid van deze zandlaag bleek
onder het middengedeelte van het proefveld het grootst te zijn;
in de diepsonderingen 01 en 03 werden conusweerstanden van 100
kg/cm2 en meer gemeten. In noordelijke en zuidelijke richting
lopen de conuswoerstanden terug tot gemiddeld 70 kg/cm2. Beneden 13,5 m - N.A.F. werden tot ca 21,5 m - N.A.P. conusweerstanden gemeten, die in het algemeen variëren tussen 20 en 60
kg/cm2. Deze lagen bleken uit afwisselend zand- en kleilaagjes
te bestaan; bijlage 8b geeft hiervan een duidelijk beeld.
Beneden 21,5 m - N.A.P. werden hoge conusweerstanden gemeten in
een zandlaag.
De in het voorgaande beschreven lagenindeling kan ook in
grote lijnen onderscheiden worden in de grafiek voor de plaatselijke kleef. Wel blijkt, vooral in de diepsonderingen 02 en
04, de plaatselijke kleef in de zandlaag tussen 9 en 13,5 m N.A.P. slechts weinig groter te zijn dan die in het daaronder
gelegen gelaagde pakket.
In de bouwput wordt vanaf de bodem tot 15 â 20 m - N.A.F.
een pakket aangetroffen waarin afwisselend zand- en kleilaagjes
voorkomen. Daaronder komt zand voor met matige conusweerstanden;
eerst op grote diepte (30 â 35 m - N.A.P.) worden hoge conusweerstanden in het zand gemeten. Het gelaagde pakket onder de
spuisluis komt overeen met de lagen tussen 13,5 en 21,5 m N.A.P. onder het proefveld. De matig vaste zandlagen onder de
spuisluis vertonen overeenkomst met de zandlaag tussen ca 9 en
13,5 m - N.J.F. in do werkhavon. De onder het proefterrein tot
ca 9 m - N.A.P. aangetroffen slappe lagen komen onder de spuisluis niet voor. In de vverkhaven geven zij echter de bovenbelasting op de zandlaag, welke belasting in de bouwput door het
gelaagde pakket wordt uitgeoefend.
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A. Algemeen
Om na te kunnen gaan of een trekbelasting van 35 ton op
een paal mag worden toegelaten, dient zowel het evenviichtsdraagvermogen als het vormveranderingsdraagvermogen in teschouviing te worden genomen. Om eerstgenoemde grootheid te
kunnen vaststellen moet de trekkracht op de paal bij voorkeur
tot zo grote waarde worden opgevoerd, dat de bezwijkiast wordt
bereikt. Voor het bepalen van het tweede criterium moet de belasting in trappen worden opgebracht, die elk gedurende geruime tijd worden gehandhaafd. Hierbij moet de verplaatsing
van de paalkop worden gemeten. Verwacht mocht worden dat bij
geringe belastingen -een met de tijd toenemende rijzing optreedt, doch dat dit stadium eerst bij hogere belastingen
wordt bereikt. Het is duidelijk, dat de belasting waarbij dit
verschijnsel merkbaar wordt, zo nauwkeurig mogelijk moet worden vastgesteld. Gebleken is dat bedoelde grensbelasting door
belastingswisselingen in het algemeen scherper wordt aangegeven
dan door een statische belasting. Deze wisselingen zijn dan
ook in het proefprogramma opgenomen.
De palen onder de vloeren worden slechts in bijzondere
omstandigheden op trek belast; overigens verkeren zij onder
een drukbelasting. Door de opdrachtgever werd dan ook verzocht om tevens drukkrachtcn in het programma op to nemen.
Daar het accent van de proeven lag op het nagaan van het gedrag van trekpalen, werd de drukbelasting gedurende korter
tijd gehandhaafd dan de trekkracht (ca 6 resp. ca 14 uur).
Tot dusverre werd gemeend , dat bij het aanbrengen van
een trekkracht eerst alleen in het bovenste gedeelte van de
paal vervorningen zouden optreden en daar dus schuifspanningen
langs de schacht tot ontwikkeling zouden komen. Het onderste
gedeelte van de paal zou hierbij niet verplaatsen en dientengevolge geen spanningsveranderingen ondergaan Bij het opvoeren van de belasting zouden ook de diepere gedeelten van de

Het rapport mag slechts woordelijk en in zijn geheel worden gepubliceerd voor reclame alleen na schriftelijke toestemming. Aanvragen om advies worden alleen
behandeld op voorwaarde, dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakelijkstellisg terzake van de inhoud van het te geven of gegeven advies.

(7,1

-6--

paal in beweging komen, totdat uiteindelijk de punt wordt bereikt. Daar het van belang geoordeeld werd de belasting te
kennen waarbij de punt in beweging komt, moesten ook de verplaatsingen van de paalpunt gemeten worden.
Bij palen van gewapend beton wordt een belangrijk deel
van de opgebrachte trekkracht door de wapening opgenomen. Indien het verloop van de normaaikracht over de lengte van de
paal bekend zou zijn bestond de mogelijkheid, dat de wapening
hieraan kon worden aangepast. Dit leidde tot het besluit ook
het bedoeld verloop van de trekkracht te meten. Voor deze meting werd de medewerking gevraagd van het Instituut T.N.O.
voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies (I.B.B.C.) te Rijswijk
(z .H.).
Naast een paal van gewapend beton werden op advies van het
I,B.B.C., in verband met de interprôtatie van de meetresultaten, ook een paal van voorgespannen beton en een stalen paal beproef d. Op verzoek van de opdrachtgever werd verder een gespoten paal onderzocht. Bij deze paal is niet tijdens het heien
gespoten, maar na het op de normale wijze op diepte brengen van
de paal, werd hij aan de vier zijden tot op ca 1 in van de punt
losgespoten.
Daar ook onder de spuisluis een gelaagd pakket voorkomt,
werd besloten de proefpaal met de punt in de overeenkomstige
laag onder het proefterrein te plaatsen. Gekozen werd een puntniveau van 18 m - i\T.A.F. De palen hadden, evenals de palen onder
de spuisluis, een vierkante doorsnede met een zijde van 40 cm.
Voor de bepaling van het verloop van de kracht over de lengte
van de paal, werd besloten de volgende grondlagen af te splitsein:
1 :
2m± tot 3 7 5m-N.A.P.
II
3 5 5 in 5,5 m - N.A.F.
III: 5,5 m 9,0 in - N.A.P.
IV : 9,0 in 13,5 in - N.A.P.
18 m - N.A.P.
V : 13 9 5 m -
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Na het heien werden bij de trekpalen de diepsonderingen
09 t/m 012 met de kleefmant-elconus gemaakt. De resultaten hiervan zijn op de bijlagen 9 t/m 12 opgenomen. Deze diepsonderingen
zijn op ongeveer 1 in uit de paal gemaakt. Een vergroting van de
conusweerstand en plaatselijke kleef blijkt te zijn opgetreden
in de zandlaag tussen 9 en 13,5 m - N.A.F. en, doch in aanzienlijk mindere mate, in de zandlaag tussen 35 en 5,5 m - N.A.F.
In de overige lagen is van enige verandering nauwelijks sprake.

De voor de proeven benodigde reactiekracht kan op verschillende manieren worden verkregen. Om de grond rond de proefpaal zo min mogelijk te belasten werden reactiepalen gekozen,
waarvan het paalpuntniveau op 22 m - N.A.F. was gelegen, dus
dieper dan dat van de proefpalen. De wrijving langs de schacht
van de reactiepalen werd zo gering mogelijk gemaakt door de
toepassing van een verzwaarde punt. De reactie voor de aan te
brengen drukkrachten kon nu niet meer aan schachtwrijving
langs de reactiepaal ontleend worden; daartoe werd op de reactiepaal ballast aangebracht. De afstand van de reactiepalen tot
de proefpaal bedroeg 5 m.
De trekinstallatie werd ontworpen door de N.V. Beton en
Spanbetonfabriek De Liesbosch in samenwerking met het Laboratorium voor Grondechanica en door eerst genoemde vervaardigd.
De installatie bestaat uit een op de reactiepalen geplaatste
ligger, de verbinding tussen paal en ligger kan zowel trek als
druk opnemen (bijlage 13a). Ter plaatse van de proefpaal is om
de ligger een frame aanwezig, waartussen een tweetal vijzels is
geplaatst. De drukkracht wordt door de beneden de ligger geplaatste vijzel opgewekt en door een op de paalkop geplaatste
drukstoel overgebracht. Boven de ligger is een vijzel aanwezig
voor de trekkracht, welke via het frame wordt overgebracht.
Aan de onderzijde sluit het frame om een na het heien aan de
paalkop gestorte verzviaring (bijlage 13b).
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Zoals reeds is vermeld werd voor het vaststellen van de
krachten in de paalschacht de medewerking verkregen van het
I.B.B.C. Door dit instituut is over het betreffende onderwerp
een rapport uitgebracht, dat als bijlage 14 aan dit verslag
is toegevoegd. In bedoeld rapport wordt de wenselijkheid om
verschillende paaltypen te beproeven, nader toegelicht. Na een
beschrijving van de palen worden de toegepaste meetmethoden bespreken. Daarna wordt ingegaan op de uitwerking van de metingen,
de meetresultaten en de nauwkeurigheid ervan.
De verplaatsing van de paalkop werd door middel van meetbruggen en meethorloges vastgesteld (bijlage 13 b). De meetbruggen waren op ca 3 m van de palen opgelegd op sondeerstangen,
waarvan de conus tot ca 11 m - P .A.F. was weggedrukt. De verplaatsing van de paalpunt werd relatief de paalkop gemeten door
middel van de in hoofdstuk IV van bijlage 14 beschreven staaldraden.
In onderstaande tabel zijn de data verzemeld, waarop de
verschillende trekpalen zijn geheid en beproefd:
Faalnr
2
4
6
8

Geheid
12-1-1959

Beproefd
16-4 tot 24-4-1959

9-1-1959
8-1-1959

1-4
10-3

7-1-1959

55

t
T?

9-4-1959
22-3-1959
14-5-1959

voorgespannen beton,
gespoten
gewapend beton
stalen paal
voorgespannen beton

Volledigheidshalve zijn de heidiarammen op bijlage 15 opgenomen.
C. Resultaten van de proeven.
Ten aanzien van de normaalkrachtverdeling over de lengte
van de paal zijn, zoals uit het rapport van het I.B.B.C. volgt,
de meest betrouwbare resultaten voor de stalen paal (paal 6)
verkregen. De met deze paal verkregen gegevens zullen dan ook
eerst besproken worden.
De tijd-rijzingslijn van de stalen paal is op bijlage 16
in de onderste grafiek gegeven. In de bovenste grafiek van deze
bijlage is het belastingsschema opgenomen. Bij het opvoeren van
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de belasting blijkt de rijzing van de paalkop slechts weinig
toe te nemen. Onder een constante trekkracht van 97,5 ton
treedt enige net de tijd doorgaande rijzing op. Deze doorgaande rijzing neemt slechts weinig toe bij grotere constante
trekkrachten. Eerst bij het bezwijken van de paal, hetgeen
plaats vond bij het opvoeren van de belasting tot 147,5 ton,
wordt een grote doorgaande verplaatsing geconstateerd. Dit gedrag staat in tegenstelling tot dat van drukpalen. Bij deze
laatste nemen de doorgaande verplaatsingen met het vergroten
van de belasting in het algemeen sterker toe, waardoor een
meer geleidelijke overgang naar de bezwijkiast wordt verkregen.
De rijzing van de paalpunt vertoont een overeenkomstig
beeld Voorts volgt uit de grafiek, dat reeds bij de eerste belastingstrap van 20 ton enige puntverplaatsing optreedt. In het
licht van de tot dan gangbare opvatting was deze belasting van
20 ton opmerkelijk gering. In het volgende zal echter blijken,
dat dit resultaat past in de nieuwe zienswijze.
Op bijlage 17 is de last-rijzingslijn van de stalen paal
gegeven. Uit dit diagram kan de veiligheid ten aanzien van het
evenwicht sdraagvermogen worden afgeleid. Daarnaast moet echter
ook het rijzingsgedrag onder een constante trekkracht worden
nagegaan, waardoor een tweede grens gesteld wordt aan de toelaatbare paaltrekkracht. Hiertoe is op bijlage 18 de rijzingstoename van de paalpunt en de paalkop tijdens het wisselen uitgezet tegen de opgebrachte trekkracht. Tot een trekkracht van
85 ton is deze toename constant en zeer gering, voor grotere
belastingen neemt hij snel toe. Hieruit volgt dat ten aanzien
van het rijzingsgedrag een trekkracht van 85 ton niet mag worden overschreden, dit betekent voor de onderhavige paal het
aanhouden van een veiligheidscofficint van ten minste 1,74.
Een derde criterium voor de toelaatbare paaikracht wordt gevormd door de absolute waarde van de rijzing, die voor een bepaald bouwwerk toelaatbaar geacht wordt. Hiervoor kunnen geen
algemene regels worden opgesteld, daar dit afhankelijk is van
de aard van het bouwwerk.
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De resultaten van de metingen naar de normaalkrachtverdeling over de lengte van de paal zijn in figuur 10 van het
rapport van het I.B.B.C. gegeven. De drukkracht blijkt geheel
door wrijving langs de paalschacht te worden opgenomen. Tijdens de eerste drukbelastingsperioden van de proef varen de
onderste meters van de paal waarschijnlijk spanningsloos, later
bleef in de onderste meters een trekspanning aanwezig. De trekkrachtverdeling aan het einde van een periode van constante
trekkracht komt nagenoeg overeen met die tijdens de laatste
wisseling. Een herdistributie van spanningen is door het wisselen blijkbaar niet opgetreden. Overigens vertonen alle diagrammen voor de trekkrachtverdeling een soortgelijk beeld.
Over ongeveer de bovenste helft van de paal blijft de trekkracht practisch constant, eerst over de onderste meters treedt
een aanzienlijke afname op. Daar de schuifspanning langs de
paalschacht overeenkomt met de eerste afgeleide van het trekkrachtverloop, kan deze schuifspanningsverdeling uit genoemde
diagrammen worden benaderd. Op bijlage 19 is dit voor een
tweetal belastingsgevallen gedaan, en wel voor een trekkracht
van 55 ton (de gevraagde toelaatbare belasting) en voor de bezwijklast van 1/47,5 ton. in de linker gedeelten van de figuren
zijn de meetresultaten met bloklijnen en punten aangegeven.
De getrokken lijn geeft het verloop van de normaalkracht, zoals dit volgt uit de rechts getekende schuifspanningsverdeling.
In de bovenste drie lagen is de schuifspanning gering, in de
daaronder gelegen lagen neemt hij toe. Is bij de belasting van
35 ton de schuifspanning in de lagen IV en V nog van dezelfde
orde van grootte, bij de bezwijkiast is de schuifspanning in
de onderste laag een veelvoud van die in de daarboven gelegen
laag.
De gegeven schuifspanningsverdeling vormt een benaderina.
Op de eerste plaats is bedoelde verdeling voorgesteld door een
vloeiende kromme, waarin dus eventuele verschillen in wrijvingseigenschappen van de onderscheiden grondlagen niet tot
uitdrukking komen. Daar een mathematische behandeling van een
trekpaal niet voorhanden is, moet de invloed van de opbouw van
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de ondergrond uit de meetresultaten volgen. Hiervoor was echter het aantal meetpunten te gering. Op de tweede plaats moet
de schuifspanning precies aan de punt van de paal nul zijn.
Dit is op bijlage 19 niet aangegeven, daar de hoogte waarover
dit verloop optreedt niet bekend is. .el volgt hieruit, dat
de grootste schuifspanning groter zal zijn dan uit de figuren
volgt. Uit bijlage 19 blijkt echter duidelijk, dat de schuifspanningen zich voornamelijk nabij de paalpunt concentreren,
hetgeen een zeer verrassend resultaat was. Deze concentratie
is des te opmerkelijker als de lagenopbouw in beschouwing
wordt genomen. Verwacht mocht immers worden, dat de schuifweerstand in laag V geringer zou zijn dan die in laag IV, zoals ook volgt uit de gemeten plaatselijke kleeî' (zie bijlagen
2 en 11). Hierop zal nog nader worden teruggekomen.
Dat een soortgelijke schuifspanningsverdeling ook bij de
andere belastingen voorkomt, volgt uit bijlage 20. Op deze
bijlage is de gemiddelde schuif spanning in de verschillende
grondlagen, zoals deze volgt uit de verschillen tussen de gemeten normaaikrachten ter plaatse van de laagscheidingen, uitgezet tegen de opgebrachte trekkracht. Voor de lagen 1, II en
III werden geringe en grillig verlopende waarden uit de metingen becijferd. In de lagen IV en V nemen de gemiddelde
schuifspanningen regelmatig toe, waarbij de waarden voor laag V
steeds groter zijn dan die voor laag IV. Een oorzaak voor de
afwijkingen bij het naderen van de bezwijklast is niet bekend.
Op bijlage 21 is voorts de gemeten verlenging van de stalen paal gegeven. Voor een getrokken element, waarin de normaalkracht door schuifspanningen afneemt, moet de formule voor
de verlenging Al geschreven worden als
Al =aEF
met
P =
1 =
E =
F =
a =

grootste uitwendige normaalkracht
lengte
elasticiteitsmodulus van het materiaal
oppervlakte van de doorsnede
cofficint die het verloop van de normaalkracht tot
uitdrukking brengt
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Indien de normaaikracht aan beide uiteinden van het element
wordt aangebracht en dus geen schuifspanningen aanwezig zijn,
is a = 1. Neemt de normaaikracht over de lengte van het element lineair af tot nul, dan is a = 2. De streep-stiplijn op
bijlage 21 komt overeen met het geval a = 1. De gemeten verlenging blijkt betrekkelijk weinig hiervan af te wijken. Voor
het rechtlijnige gedeelte in de waarnemingen is a = 1,15. Deze
waarde is lager dan verwacht werd, doch is, gezien de schuifspanningsconcentratie aan de punt, volkomen verklaarbaar.
Bij de betonpalen stonden ter bepaling van het verloop
van de normaaikracht in de paalschacht, alleen de metingen met
de staaidraden (zie blz. 5 van bijlage 14) ter beschikking.
Daar uit deze metingen niet de kracht ter plaatse van de lagenovergangen volgt, kam hieruit niet de gemiddelde schuifspanning in de verschillende grondlagen worden afgeleid. Om toch
inzicht in de schuifspanningsverdeling langs de betonpalen te
verkrijgen, moeten de betonpalen en de stalen paal vergeleken
worden via de metingen met de staaidraden. Wordt hierbij voor
de betonpalen een overeenkomstig beeld gevonden als voor de
stalen paal, dan zal besloten mogen worden dat ook bij de betonpalen een schuifspanningsconcentratie aan de punt optreedt.
Op bijlage 22 zijn de gemiddelde normaaikrachten in de verschillende paalgedeelten, bepaald uit de metingen met de staaldraden, voor de stalen paal gegeven. De overeenkomstige grafieken voor de betonpalen komen in het hierna volgende nog ter
sprake.
De lengte in de grond van de voorgespannen-betonpaal is
1 m minder dan die van de andere trekpalen, daar de kop tijdens
het heien is stukgeslagen. De tijd-rijzingslijn van deze paal
is op bijlage 23 gegeven, de last-rijzingslijn op bijlage 24.
De paal vertoonde tij de wisselbelasting van 135 ton een doorgaande verplaatsing. De overeenkomstige grafieken voor de gewapend betonpaal, waarvan de bezvvijklast 150 ton bedroeg, zijn
als bijlagen 25 en 26 toegevoegd. Op de bijlagen 27 en 28 tenslotte, zijn deze lijnen voor de gespoten voorgespannen-beton-
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paal, welke bij een belasting van 97,5 ton bezweek, gegeven.
De gespoten paal bleek dus nog een redelijk grote belasting te
kunnen weerstaan. Gezien de schuifspanningsconcentratie aan de
punt waar niet gespoten is, is dit resultaat echter alleszins
verklaarbaar.
Alle tijd-rijzingslijnen vertonen het beeld, dat voor de
stalen paal beschreven is. Ook bij de betonpalen is tijdens de
eerste belastingstrap een verplaatsing van de paalpunt gemeten.
De puntverplaatsingen van de gewapend betonpaal zijn kleiner
dan die van de voorgespannen-betonpaal voor overeenkomstige belastingen; de verplaatsingen van de paalkop zijn echter veel
groter. Van de gespoten paal zijn de verplaatsingen van paalpunt en paalkop groter dan die van de voorgespannen-betonpaal
bij trekkrachten, die in absolute waarde gelijk zijn. Worden
bij deze palen de trekkrachten in verhouding tot de bezwijklast beschouwd, dan ontlopen de punt- en kopverplaatsing elkaar
niet veel. Zowel de stalen als de voorgespannen-betonpalen vertonen onder trekbelasting een verlenging en onder drukbelasting
een verkorting. De gewapend betonpaal vertoont wel de bij trekbelasting passende verlenging,doch alleen in de eerste helft
van de proef de bij druk passende verkorting. Tijdens de drukkracht tussen de trekbelastingen van 90 en 110 ton werd geen
lengteverandering van de paal gemeten, bij de latere drukkrachten een verlenging. hogelijk dat dit wordt veroorzaakt
door het binnendringen van grond in in de paalschacht aanwezige scheurtjes
De tijdens het wisselen gemeten rijzingstoensmen van de
paalpunt en de paalkop zijn voor de verschillende betonpalen
uitgezet op de bijlagen 29, 30 en 31. De grensbelasting waarboven de rijzing begint toe te nemen is voor de voorgespannenbetonpaal op ca 65 ton te stellen; dit betekent een veihigheidscof'ficint van ten minste 21 08. Bedoelde kracht bedraagt voor
de gewapend betonpaal 90 ton, waaruit een veiligheidscofficint van ten minste 1,67 volgt. Bij de gespoten voorgespannenbetonpaal is bij de opeenvolgende belastingen ook enige rijzingstoenane tijdens het wisselen gemeten. Een kracht van 60 ton
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ligt echter op de grens tussen geringe en snelle rijzingstoename, zodat uit dien hoofde een veiligheidscofficint van
ten minste 1,63 ware aan te houden. Opgemerkt is dat voor de
gespoten paal bij belastingen kleiner dan 60 ton de rijzingstoename tijdens het wisselen gering is. Hierbij mag echter
niet iit het oog worden verloren dat de gemeten bedragen zijn
opgetreden gedurende slechts 5 belastingsherhalingen. Het is
dan ook de vraag of de toepassing van gespoten trekpalen voor
constructies, waarbij de belasting veelvuldig wisselt, gewenst is.
De gemeten normaaikrachtverdeling in de paalschacht is
gegeven in de figuren 12, 8 en 4 en toegelicht in hoofdstuk VI
van bijlage 14. De gemiddelde normaaikrachten in de verschillende gedeelten van de paalschacht zijn op de hijlagen 32, 33
en 34 tegen de opgebrachte trekkracht uitgezet. In het bijzonder de bijlagen 32 en 34, waarop de resultaten van de voorgespannen-betonpalen staan, gelijken sterk op de overeenkomstige
grafiek voor de stalen paal (bijlage 22). Hieruit kan worden
besloten, dat ook bij deze palen een schuifspanningsconcentratie aan de punt is opgetreden. Bij de gewapend betonpaal
(bijlage 33) neemt de gemiddelde normaalkracht betrekkelijk
regelmatig af, waaruit volgt dat ook langs het bovenste gedeelte
van de paal enige schuifspanning tot ontwikkeling komt. De
grootste afname van de normaaikracht vindt echter in de onderste
lagen plaats, zodat ook bij deze paal van een concentratie nabij de punt sprake is.
Tenslotte zijn op de hijlagen 35, 36 en 37 de verlengingen
van de betonpalen gegeven. De streep-stiplijn in elk dezer grafieken heeft dezelfde betekenis als die op bijlage 21, waarop
de verlenging van de stalen paal is opgenomen. De helling van
de lijn die de gemeten verlengingen weergeeft is voor de lagere
belastingen kleiner dan die van de streep-stiplijn en wordt later groter. De belasting waarbij beide hellingen gelijk zijn
bedraagt voor de voorgespannen-betonpaal ca 60 ton, voor de gewapend betonpaal ruim 20 ton en voor de gespoten voorgespannen-betonpaal ongeveer 75 ton. Het optreden van dit verschijn-
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sel wordt bij de gewapend betonpaal ongetwijfeld veroorzaakt
door het, als gevolg van het heien, in de paal voorkomen van
scheurtjes. Tijdens het trekken nemen de scheurtjes waarschijnlijk in omvang en aantal toe, waarmee het blijven toenemen van de helling van de getrokken lijn is verklaard. Het
is aannemelijk, dat voor de aanvang van de proef in de paal
een drukkracht aanwezig was, als gevolg van negatieve kleef
(het proefterrein is in 1956 opgehoogd). Door deze drukkracht
wordt de beginhelling van de kromme mede bepaald. Dat het bedoelde verschijnsel ook bij de voorgespannen-betonpalen optreedt, is op zich niet vreemd, doch wel dat de belasting
waarbij de hellingen van beide lijnen gelijk zijn, betrekkelijk
klein is. en verklaring hiervoor is niet gevonden.
D. Beschouwinoverderesu1-baten.
Het meest verrassende resultaat van de proeven was wel de
schuifspanningsconcentra-bie nabij de punt. Tot dan bestond een
berekeningswijze voor trekpalen, welke was gebaseerd op macroscopische evenwichtsbeschouwingen. Voor de details hiervan
wordt verwezen naar bijlage 38. Waar de aangegeven gedachtengang ook wordt gevolgd bij de berekening van silots, zal de
beschreven rekenmethode in het navolgende worden aangehaald
als silomethode.
Op bijlage 39 is het verband tussen de schuifspanning op
de paal en de verticale spanning gegeven voor een cohesieloze
grond, die in een toestand van grensevenv;icht verkeert en waarbij de richting van de schuifviakken willekeurig is. De v:rijvingshoek tussen de paal en de grond moet dan ten minste gelijk zijn aan de in de figuur aangegeven hoek 6 .Is bedoelde
wrijvingshoek precies gelijk aan 6 , dan kan de paal glad uit
de grond worden getrokken; in het andere geval zal grond meeverplaatst worden. Voor een langs de paalschacht, dus verticaal, vorlopend schuifviak volgt dan de in bijlage 38 genoemde verhouding. Hierbij moet de wrijvingshoek tussen de paal
en de grond gelijk of groter dan de hoek van inwendige wrijving
van de grond zijn. In beide gevallen zal de paal zonder mee-
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nemen van grond verplaatsen. Uit bijlage 39 volgt verder dat
dan niet de gunstigste verhouding tussen schuif- en verticale
normaalspanning is bereikt. Deze treedt op voor een horizontaal schuifvlak en bedraagt dan tgp . De aangegeven horizontale richting heeft alleen betrekking op het gebied direct
rond de paal; het verdere verloop van het schuifvlak kan niet
zonder meer worden aangegeven. Ten aanzien van de hoek
geldt hetgeen bij de willekeurig gerichte schuifviakken is opgemerkt.
In de grafiek op bijlage 39 is zowel voor het verticale
als het horizontale schuifvlak de verhouding 2, tussen de
schuif spanning en de verticale normaalspanning uitgezet tegen
de hoek van inwendige wrijving van de grond. Voor het verticale schuifvlak blijkt 2s in een vrij groot traject slechts
weinig afhankelijk van T . Voor het horizontale schuifvlak is
behoudens voor kleine waarden van y , een veelvoud van de
waarde voor het verticale schuifvlak. In het algemeen mag niet
gesteld worden dat een groter worden van X ook een grotere
bezwijklast van de paal tot gevolg heeft. De bezwijklast wordt
immers beheerst door het gehele spanningsbeeld en niet alleen
door de tot nu toe beschouwde toestand in een dunne schil rond
de paal. Daar het tot heden niet gelukt is bedoeld spanningsbeeld vast te stellen, moesten, om tot een oplossing van het
probleem te geraken, enige veronderstellingen gemaakt worden.
Deze veronderstellingen zijn neergelegd in de op bijlage 38
vermelde uitgangspunten.
Uitwerking van deze gedachtengang geeft de op bijlage 38
opgenomen resultaten. Zowel de schuifspanning als de verticale
spanning naderen tot een limietwaarde, welke voor de eerstgenoemde spanning niet en voor de laatstgenoemde wel door de verhouding 7. wordt beïnvloed. De limietwaarden worden door beide
groter is Dit sneller
spanningen sneller benaderd naarmate
tot de limiet naderen heeft ook tot gevolg, dat de bezwijklast
toeneemt met het groter worden van 7.
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Op bijlage 40 zijn een tweetal volgens de siloniethode berekende schuifspanningsverdelingen gegeven. De in de formule
ingevoerde grootheden zijn in de grafiek vermeld. Vel zeer
duidelijk blijkt het verschil met de op bijlage 19 gegeven,
uit de metingen bepaalde schuifspanningsverdeling. Dit verschil kan als volgt numeriek tot uitdrukking worden gebracht.
Volgens de metingen aan de stalen paal wordt in bezwijktoestand een kracht van ca 125 ton, dat is ongeveer 35 % van de
bezwijidast van 147,5 ton, over de onderste 4 ni van de paal
naar de ondergrond overgebracht. Volgens de silomethode zou
voor een 20 m lange paal en indien N = 0,346, de bezv:ijklast
62,5 ton bedragen, waarvan 19,7 ton, dat is 31,5 %, over de
onderste 4 m aan de omringende grond zou worden overgegeven.
Voor 7 = 0,577 wordt een bezwijkiast van 83 ton becijferd,
waarvan 24 ton (ca 29 ) over de onderste 4 m wordt overgebracht.
Vanzelfsprekend rees nu de vraag of do verkregen resultaten toevallig waren, dan wel van een zekere wetmatigheid gesproken zou moeten worden. Voor de bestudering hiervan werd
gedacht aan het uitvoeren van modelondorzoek, waartoe contact
werd gezocht net Ir. G.A.F. v.d. Sande van het Stevin-Laboratorium der I'echnischo Hogeschool Delft. Uit het overleg volgde,
dat het modelonderzoek geen inzicht kon verschaffen in de spanningstoestand bij hezwijkon, doch wel zo lang de betreffende
materialen nog in het elastische gebied verkeren. Vaar de
schuifspanningsconcentratie niet alleen bij de bezviijklast,
doch gedurende de gehele proef was geconstateerd, werd deze
beperking niet bezwaarlijk geoordeeld. De resultaten van het
modelonderzoek zijn neergelegd in een rapport, dat als bijlage
41 is bijgevoegd. In dit rapport worden de onderzoek- en rekenmethode die zijn toegepast nader besproken. Na een toelichting
op de verkregen resultaten, wordt summier ingegaan op de geldigheid ervan voor grond.
Uit de in figuur 6 gegeven schuifspanningsverdeling langs
de paal volgt zeer duidelijk een concentratie aan de punt.
Hieruit wordt besloten dat de uit de terreinproeven afgeleide
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verdeling niet op het toeval berust. Overigens is de verklaring van dit verschijnsel in feite bijzonder eenvoudig. Hiertoe wordt een half-oneindig massief beschouwd, op de bovenbegrenzing waarvan over een zekere breedte een gelijkmatig verdeelde schuifspannjng werkzaam is. Het punt aan het oppervlak
in het midden van de belaste strook ondervindt de invloed van
de schuif spanningen aan weerszijden, de punten aan de randen
van de belaste strook ondervinden een slechts eenzijdige invloed. De horizontale verplaatsing van het middenpunt zal dan
ook groter zijn dan die van de randpunten; in figuur 1 op
bijlage 42 is de horizontale verplaatsing van de begrenzing van
het massief schematisch aangegeven. De verplaatsing van de paal
blijkt van een geheel andere vorm te zijn; bij benadering zou
deze door een constante kunnen worden voorgesteld. willen de
randen van de in figuur 1 gegeven strook een verplaatsing ondergaan die overeenkomt met die van het midden, dan moet blijkbaar een extra schuifspanning nabij de randen worden aangebracht. Voor een constante horizontale verplaatsing van de belaste strook mag dan ook de schuifspanningsverdeling verwacht
worden, die in figuur 2 schetsmatig is voorgesteld. Uit een
mathematische behandeling zal ongetwijfeld blijken dat de randspanningen oneindig groot moeten zijn.
Voor de paal geldt nu, dat nabij de kop de schuifspanningen nul moeten zijn, daar dit als randvoorwaarde door de
bovenbegrenzing van het grondassief wordt opgelegd. Nabij de
punt zullen zeer hoge schuifspanningen optreden, die in absolute waarde begrensd worden door de sterkte-eigenschappen van de
de paalpunt omringende grond. Van de trekkracht wordt dus blijkbaar het grootste gedeelte door het puntgedeelte van de paal
naar de ondergrond overgebracht. Hieruit volgt, dat de vorvorming van het grondmassief zou kmnnen overeenkomen met de, overdreven getekende, figuur 3 op bijlage 42. Deze vervorming houdt
in, dat over het hoger gelegen gedeelte van de paal horizontale
trekspanningen verwacht mogen worden, d.w.z. vermindering van de
bestaande horizontale drukspannimgen. Deze afname heeft weer
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een teruglopen van de schuif spanning tot gevolg. Een tweede
gevolg van de geschetste vervorming is dat in het verlengde
van de paal horizontale drukspanningen worden opgewekt. Beide
gevolgtrekkingen vinden hun bevestiging in de figuren 8 t/m II
van bijlage 41.
Zoals reeds is uiteengezet werd aangenomenn dat de schuifspanningen eerst langs het bovenste gedeelte van de paal tot
ontwikkeling zou komen. De schuifspanningsconcentratie bij de
punt, alsook het feit dat reeds bij de eerste belastingstrap
een verplaatsing van de punt werd gemeten, deden vermoeden dat
de schuifspanningen ogenblikkelijk langs de gehele paalschacht
werkzaam zouden zijn. Hiermee komt overeen dat ook in het onderste gedeelte van de paal direct spanningsveranderingen zullen optreden. Om dit te verifiren is op de stalen paal een geringe belasting in een langzaam tempo opgebracht, waarbij de rekstrookjes in de verschillende doorsneden veelvuldig zijn waargenomen. De resultaten van deze metingen zijn gegeven in de
figuren 20 en 21 van bijlage 14. De normaalkrachten in de verschillende doorsneden nemen met het opbrengen van de belasting
direct toe, zodat het bovenaangegeven vermoeden juist is gebleken.
Ifet de silomethode kan ook het verloop van de verticale
spanning naast de paal worden bepaald (formule 6 op bijlage 8).
Dit verloop blijkt dan gelijkvormig te zijn met dat van de
schuifspanning langs de schacht. De schuifspanningsverdeling op
bijlage 40 geeft dan ook op een andere schaal het verloop van
de verticale spanning; deze schaal is voor beide beschouwde gevallen op bijlage 4-0 aangegeven. Zonder de aanwezigheid van een
trekpaal zou de verticale spanning volgens de streep-stiplijn
niet de diepte toenemen. Volgens de silomethode zou dus een vermindering van de verticale spanning optreden. Figuur 12 van bijlage 41 geeft echter een verticale drukspanning naast de paal
aan, dus een toename van de heersende verticale spanning. Gezien
de spanningsconcentratie aan de punt is dit resultaat alleszins
aanvaardbaar. Deze spanningstoename houdt tevens in dat daar ter
CD
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plaatse de schuifspanning langs de paalschacht kleiner moet
zijn dan op enige afstand van de paal; dit wordt bevestigd
in figuur 5 van bijlage 41.
De met de uitgevoerde proeven verkregen resultaten hebben het inzicht in het gedrag van trekpalen wel zeer verdiept,
doch maken een nauwkeurige berekening van trekpalen nog niet
mogelijk. Hiertoe zou een exacte analyse noodzakelijk zijn,
welke echter bezwaarlijk zal zijn uit te voeren, daar de randvoorwaarden langs de paal niet eenduidig zijn bepaald. Veronderstel dat nabij de paalpunt de verticale verplaatsingen
van de paal en van de grond onderling gelijk zijn. De verticale verplaatsing van een punt in de paal en gelegen bijv.
halverwege de paal, zal dan groter zijn door de optredende verlenging van de paal. Voor een oorspronkelijk op gelijke hoogte
in de grond gelegen punt zal de verticale verplaatsing echter
kleiner zijn, als gevolg van de samendrukking van de ondergelegen grondlagen, veroorzaakt door de in de ondergrond opgewekte drukspanningen. Hier moet dus slip tussen de paal en de
grond zijn opgetreden. Dit heeft tot gevolg, dat de randvoorwaarde betreffende de verticale verplaatsing niet vastligt.
De overige randvoorwaarden zijn wel bekend. Langs de paal
moeten de horizontale normaalspanningen, de schuifspanningen
en de horizontale verplaatsingen in de paal en in de grond aan
elkaar gelijk zijn. In het verlengde van de paal moeten in de
ondergrond de schuifspanning en de horizontale verplaatsing
op grond van symmetrie-overvegingen nul zijn. De resterende
randvoorwaarden hebben betrekking op de horizontale begrenzing
van het grondinassief. Hier moeten de verticale normaalspanning
en de schuifspanning gelijk zijn aan gegeven functies, welke
in het algemeen nul zullen zijn (onbelast maaiveld).
De berekening van trekpalen zal dus nog empirisch moeten
plaats vinden. Daartoe zijn de verkregen resultaten op de eerste
plaats vergeleken met de waarnemingen aan de kleefmantelconus.
Volgens diepsondering 01 (bijlage 2), welke gemaakt is bij de
stalen paal, bedraagt op een diepte van 18 m - H.A.P. de gesommeerde plaatselijke kleef 2000 kg per cm omtrek.
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Voor de beproefde paal, waarvan de omtrek 160 cm is, betekent
dit een kracht van 320 ton. Gemeten is een bezwijkiast van
147,5 ton, dat is 46 % van de gesommeerde plaatselijke kleef.
Soortgelijke berekeningen zijn ook voor de andere palen en de
overige diepsonderingen uitgevoerd; de resultaten zijn in
onderstaande tabel verzameld. Hierbij is volledigheidahalve
ook vergeleken met de na het heien gemaakte diepsonderingen.
Deze vergelijking heeft in het algemeen weinig practische betekenis, daar immers gewoonlijk moet worden uitgegaan van de resultaten van voor het heien gemaakte diepsonderingen.
DjsonJeringnr

02709

paal van:

01

staal
voorgesp. betôn
gewapend beton
voorgesp beton
(losgespoten)

46 %
58,1 %
46,4
57,9
46,9 59,1
30,4

38 9 5

-&ï

011

012

30,5%
27

0/
0

31,8%
!22,6%

v:ordt de losgespoten paal voorlopig buiten beschouwing
gelaten, dan blijken de percentages per diepsondering dicht
bijeen te liggen. De losgespoten paal geeft uiteraard een lager percentage0 De afwijking tussen de percentages voor diepsondering 01 en die voor diepsondering 02 blijkt echter vrij
groot te zijn en het is dan ook gewenst de resultaten van andere proefbelastingen te beschouwen.
Hiertoe stonden op de eerste plaats de resultaten ter beschikking van vijf trekproeven op paalmodellen. Deze proeven
waren in de werkhaven bij Hellevoetsluis uitgevoerd in het kader van het grondmechanica-onderzoek ten behoeve van de spuisluis in het Haringvliet0 Van de verkregen resultaten, die in
een afzonderlijk rapport zijn behandeld, wordt het volgende
vermeld. De paalmodellen hadden een ronde doorsnede met een
middellijn van 3,6 cm en een lengte van 15 m, het gemiddelde
voluinegewicht van de omringende grond bedroeg ca 0,9 t/mS. De
trekkracht werd in trappen opgevoerd tot de bezwijkiast, zonder
tussentijdse belastingswisselingen. De tijd-rijzingslijn
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vertoonde hetzelfde beeld als in het voorgaande is beschreven.
De bezvijklast bedroeg 6,4 â 7,6 ton, gemiddeld 7,2 ton. Ook
bij deze paalmodeilen werd de schuifspanningsconcentratie nabij de punt geconstateerd; hier bedroeg bij bezwijken de gemiddelde schuifspanning 10 t/m2 over de onderste 4,6 m. Uit
de resultaten van de diepsonderingen volgt dat de bezwijkiast
55,5 â 68,5 % (gemiddeld 62,5 %) van de gesoinmeerde plaatselijke
kloef bedroeg. De percentages liggen hoger dan voor de palen
op ware grootte, hetgeen echter ook veroorzaakt kan worden door
het verschil in afmetingen. Tel blijkt acer, dat onderling vrij
grote verschillen optreden.
Op de tweede plaats waren in opdracht van de Y.V. Tot
Aanneming van ITerkon v/h H.J. Nederhorst te Gouda trekproeven
op Vibro-palen en op een stalen paal uitgevoerd te Amsterdam.
Aan de resultaten, die zijn beschreven in de L.G.M.-iïededelingen, deel III (1958), nr 1 (juli), blz. 12-24, is het volgende ontleend. De stalen paal bestond uit twee aaneengelaste
dainwandprofielen; de paaldoorsnede had een oppervlakte van
1260 cm2, het-een overeenkomt met een aeguivalente diameter
van 40 cm, en een omtrek van 126 cm. De paal was ingeheid tot
20,6 m onder het maaiveld. Het gemiddelde volumegewicht van de
omringende grond bedroeg ca 0,75 t/m. De trekkracht werd ook
hier in trappen opgevoerd tot de bezwijkiast; aan het eind van
iedere belastingstrap werd gewisseld tot nul ton. Het tijdrijzingsgedrag van deze paal kwam weer overeen met dat van de
palen in de wer1aven bij Hellevoetsluis. Het wisselen met 80
ton veroorzaakte practisch geen toename van de rijzing. De
bezijkiast bedroeg 100 ton, de paal vertoonde een doorgaande
rijzing bij het wisselen met deze belasting. Voorts is in de
in Amsterdam beproefde paal de normaalkrachtverdeling over de
lengte van de paal nagegaan, waaruit wederom tot een schuifspanningsconcentratie nabij de punt kon worden besloten. De
gemiddelde schuifspanning over de onderste 2,6 m bedroeg hierbij
ca 17 t/m2. gen vergelijking met de nabij de paal gemaakte diepsondering gaf aan dat de bezz;ijklast ca 29,5 % van de gesommeerde plaatselijke kleef bedroeg, dus een geheel andere waarde
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dan voor de palen in de werkhaven werd bepaald. De conclusie
moet dan ook zijn, dat met behulp van de waarnemingen aan de
kleefmantelconus geen betrouwbaar beeld van de bezwijklast van
een trekpaal kan worden verkregen.
Voor de berekening van trekpalen kan op de tweede plaats
de bezwijkiast gelijk worden verondersteld aan het gewicht van
een grondmassief. Dit grondmassief heeft een hoogte die gelijk
gedacht wordt aan de lengte van de paal en een horizontale
doorsnede met een over de hoogte constante oppervlakte F, welke
oppervlakte verhoudingsgewijs wordt uitgedrukt in de oppervlakte f van de doorsnede van de trekpaal. De verhouding F:f is
voor de verschillende palen berekend en volgt in onderstaande
tabel:
Hellevoet sluis:
stalen paal
voorge spanne n-betonp aal
gewapend betonpaal
gespoten voorgesparinen-betonpaal
paalmodellen
Amsterdam:
stalen paal

F:f

=

4,1

5

= 52,1
= 55
= 35,9
= 475 â 562 3

gem. 532

= 51,2

Voor de palen op ware grootte blijken de viaarden F:f behoorlijk
overeen te komen, de paalmodellen vormen ogenschijnlijk een
uitzondering. Om dit laatste nader te kunnen onderzoeken wordt
de schuifspanningsverdeling langs de paalschacht geschematiseerd. tot een constante schuitspanning T over de onderste 1 meter van de paal en overigens een schuifspanning nul. De trekkracht op de paal is dan
P =

ndllT

als d = (aequivalente) diameter van de paal.
Het oppervlak van de horizontale doorsnede van het meewerkend
grondmassief is, als 1' de totale lengte van de paal is en y
het gemiddelde volumegewicht van de grond, gelijk aan
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F = ndlT
Dan wordt
'1 'd
Voor de verschillende grootheden kunnen nu de volgende waarden worden ingev-uld:
aalmodellen
1'
m

=15m

dm

=3,6cm

im

=

T

=

1'H =2Cm
dH =45 cm

45 6 m

1H

=

5,3 m

10 t/m2

TH

=

14,7 t/m2

=

0,85 t/m3

m
1fl.

stalen naal Helievoetsluis

0,9 t/m3

Hiermee kan worden berekend nm : nH = 9,3 , terwijl de verhouding van de gemeten waarden 9,9 bedraagt. Voor de stalen paal
in Amsterdam zij deze uitkomsten 13,2 raap. 10,4. Gezien de
ingevoerde vereenvoudigingen, zo is bijv. voor de lengte 1
eenvoudig de afstand tussen paalpimt en onderste meetpimt
aangehouden, is de verkregen overeenstemming zeer bevredigende
Do volgende rekenregel lijkt dan ook gemotiveerd: De bezwijklast van een in een zandige ondergrond geheide trekpaal is gelijk aan het gewicht van een grondmassief, waarvan de hoogte
gelijk is aan de lengte van de paal en waarvan de horizontale
doorsnede een constante oppervlakte F heeft. Voor palen met
een (aequivalente) diameter van 40 A 45 cm is deze oppervlakteF
het vijftigvoudige van de oppervlakte van de paaldoorsnede;
voor dunnere palen wordt deze verhouding groter. Bij toepassing van deze regel moet men er echter van verzekerd zijn, dat
de ondergrond de benodigde schuif spanning kan leveren. Gezien
de afmetingen van de beproefde palen is dit blijkbaar het geval indien de lengte het 45 â 50-voudige bedraagt van de (aequivalente) diameter van de paal.
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Na het vaststellen van de bezwijkiast, moet een veiligheidscofficint worden ingevoerd. Zoals reeds is gememoreerd
zijn voor de veiligheidscofficint drie criteria te stellen.
Op de eerste plaats moet voldoende zekerheid ten aanzien van
het bezviijken van de paal aanwezig zijn. Het vaststellen van
deze veiligheid is zeer subjectief en hangt nauw samen niet de
mate van nauwkeurigheid waarmee de optredende belasting kan
worden vastgesteld. Overigens zullen in het algemeen de beide
andere criteria een voldoende zekerheid ten aanzien van het bereiken van de bezwijklast insluiten.
Het tweede criterium wordt gesteld door het rijzingsgedrag van de paal, waarvoor uit het voorgaande een grootste
veiligheidscofficint van ca 2,1 volgt (voorgespannen-betonpaal). Voor de overige palen werden lagere waarden bepaald,
die onderling ongeveer in gelijke orde van grootte zijn:
stalen paal
1 974
1 9 67
gewapend betonpaal
gespoten paal
1,6
Vaardoor de betrekkelijk hoge waarde voor de voorgespannenbetonpaal veroorzaakt wordt is niet bekend. De resultaten van de
diepsonderingen wijzen niet op een minder goede grondslag ter
plaatse. Het heidiagram komt overeen met dat voor de stalen
paal, maar is wel minder dan dat voor de beide andere betonpalen.
Op de derde plaats moet de absolute waarde van de rijzing
worden beschouwd, niet andere woorden het vormveranderingsdraagvermogen moet worden nagegaan. Bij de belastingen die overeenkomen met de in de vorige alinea gegeven veiligheidscofficinten, traden de volgende verplaatsingen op:
stalen paal
ca 6 mm
voorgespannen-betonpaal
3 mm
Ii 10 mm
gewapend hetonpaal
gespoten voorgespannen-betonpaal
5 mm
T! 12 mm
stalen paal in Amsterdam
tf
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orden deze waarden te hoog geacht, dan moet de veiligheidscofficint worden vergroot. Zo zou, indien een rijzing van
3 mm toelaatbaar wordt geoordeeld, de veiligheidscofficint
voor de gespoten paal ca 2 moeten bedragen, voor de voorgespannen-betonpaal ca 2,25 en voor de stalen paal en de gewapend betonpaal ca 3. Deze laatste waarde volgt ook uit de resul
taten van de proef op de stalen paal in Amsterdam.
Opgemerkt moet worden, dat het bovenstaande alleen betrekking heeft op trekpalen waarvan het onderste gedeelte in een
zandig massief is geplaatst. Voor trekpalen in klei zullen ongetwijfeld en met name ben aanzien van de veiligheidscofficinten, andere waarden moeten worden aangehouden
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IV. DE DRUKPROEVEU
A.
Zoals reeds in de Inleiding is vermeld, zullen de palen
onder de pijlers van de spuisluis relatief snel worden be- en
ontlast als gevolg van de wisselende waterdruk tegen de schuiven bij storm. Tijdens rustige weersomstandigheden zullen de
palen practisch statisch worden belast. Tijdens de proefbelasting werd de belasting in trappen opgebracht, die elk gedurende
geruime tijd bleven gehandhaafd. Aan het eind van elke belastingstrap werd een groot aantal malen relatief snel gewisseld
tussen de dan bereikte belasting en nul. Daar hierbij de verplaatsingen van de paalkop en de paalpunt werden gemeten, kan
het vormveranderingsdraagvermogen van de paal worden nagegaan.
Om het evenwichtsdraagvermogen te kunnen vaststellen werd de
belasting zo hoog opgevoerd, dat grote verplaatsingen optraden.
Ter vergelijking diende ook een proefbelasting te worden
uitgevoerd volgens de gangbare methode. Deze komt overeen met
die in het voorgaande beschreven, behoudens dat de vele, snelle
belastingswisselingen aan het eind van een belastingstrap vervangen worden door een gering aantal, betrekkelijk langzsme
wisselingen, Laatstbedoelde wisselingen worden toegepast, daar
gebleken is dat hierdoor de grensbelasting, waarboven een met
de tijd toenemende zakking begint op te treden, in het algemeen duidelijker wordt aangegeven dan door een statische belasting.
Tenslotte werd op verzoek van de opdrachtgever een gespoten paal beproefd. Deze paal is na het heien tot ca 1 m boven de punt aan de vier zijden losgespoten.
Uit de resultaten van diepsonderingen wordt het evenwichtsdraagvermogen van de paalpunt bepaald. Om dit te kunnen vergelijken met de resultaten van de proefbelastingen, diende de
kracht in de paalpunt zo goed mogelijk te worden bepaald.
Voorts werd besloten het verloop van de normaalkracht in de
schacht over de lengte van de paal na te gaan. Beide metingen
werden uitgevoerd door het I.B.B.C.
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Daar de zandlaag tussen 9,5 en 13,5 m - U.A.P. overeenkomst vertoont met de matig vaste zandlagen onder de spuisluis,
werden de proefpalen met de punt in bedoelde zandlaag geplaatst.
Gekozen werd een puntniveau van ca 11,20 in - U.A.]P. De palen
hadden, evenals de palen onder de spuisluis, .een vierkante doorsnede met een zijde van 40 cm. Voor de metingen naar het verloop van de normaaikrachten werden de volgende grondlagen af gesplitst:

3,5 m - N.A.F.
II : 3 5 5 m - " 5,5 m - N.A.P.
III: 5,5 m - " 9,2 in - N.A.F.
+ tot

1 : 2

in

IV : 9,2

in -11

11

in

- i'.A.P.

Na het heien werden bij de drukpalen de diepsonderingen 07
en 015 met de kleefmantelconus en sondering 8 gemaakt op ca 1 in
uit de paal. De resultaten hiervan zijn op de bijlagen 43 t/in
45 opgenomen. Evenals tij de trekpalen blijkt een vergroting
van de conusweerstand en de plaatselijke kleef te zijn gemeten
in de zandlaag tussen 9 en 13,5 in - N.A.P. en, doch in mindere
mate, in de zandlaag tussen 3,5 en 5,5 in - N.A.P. In de tussenen bovengelegen lagen is practisch geen verandering geconstateerd.
B. Uitvoerinvandeproeven
De voor de proeven benodigde reactiekracht werd ontleend
aan ballast, bestaande uit gietijzeren broodjes. Deze broodjes
waren op een tweetal plateauts gestapeld, aan elk waarvan een
juk was bevestigd. Tussen beide jukken, die 8 in h.o.h. waren
geplaatst, was een ligger aangebracht. Op de paal was een drukstoel aangebracht; tussen deze drukstoel en bovengenoemde ligger was een vijzel geplaatst. Een overzicht van de installatie,
die werd ontworpen door de N.V. Beton en Spanbetonfabriek De
Liesbosch te Utrecht in samenwerking met het Laboratorium voor
Grondmechanica en door eerstgenoemde vervaardigd, is gegeven op
bijlage 46.
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Gewoonlijk werd hij proefbelastingen de in de vijzel benodigde olie geleverd door middel van een handpomp. Voor snelle
belastingswisselingen is een dergelijke inrichting echter te
traag, reden waarom op het Laboratorium voor Grondmechanica een
automatisch en snel-werkende installatie werd ontworpen. Het
schema van het hydraulisch systeem van deze installatie is op
bijlage Ly gegeven. De roterend.e oliepomp, die wordt aangedreven door een stationnaire benzine-motor, levert een bepaalde
hoeveelheid olie per tijdseenheid; de oliedruk wordt hierbij
automatisch aan de overige omstandigheden aangepast. Bij open
stand van klep 1 wordt de olie rondgepompt. Tordt klep 1 gesloten, dan wordt de olie naar de vijzel gepompt. Hierbij loopt
de contact-manometer vijzel op tot een vooraf ingestelde stand,
afhankelijk van de op de paal gewenste belasting. Bij het bereiken van bedoelde stand wordt klep 1 weer geopend, waarna ook
klep 2 geopend wordt. Dan is de vijzel verbonden met de airhydropomp. Door de airhyd.ropomp wordt, middels luchtdruk, de
oliedruk constant gehouden op de door de instelmanometer opgelegde waarde. Deze waarde dient dus te corresponderen met de
stand van de contact-manometer. Bij langdurige constante belasting zou klep 2 voortdurend bekrachtigd moeten blijven.
Om dit te voorkomen kan de boven klep 2 getekende omloopkraan
geopend worden, waardoor tevens het electrisch systeem wordt
uitgeschakeld. Om de paal te ontlasten wordt, na eventueel
eerst de omloopkraan te hebben gesloten, klep 2 gesloten en
klep 3 geopend. Hierdoor kan de olie uit de vijzel terugstromen
naar de tank; om een te snelle zakking van de vijzel te voorkomen wordt de snelheid van terugstromen van de olie geregeld
met behulp van het getekende instelbare smoorvontiel. Bij de
belastingswisselingen wordt het openen en sluiten van de kleppen geregeld door middel van een tijdschakelklok. De tijdsduur
van elke wisseling kan hierbij, binnen zekere grenzen, naar believen worden ingesteld.
De kracht in de paalpunt werd gemeten door middel van een
drukdoos. Het verloop van de normaalkracht in de schacht werd
bepaald uit de lengteverandering van de paal, v.elke gemeten
CD
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werd door middel van staaidraden. Voor de bijzonderheden
hieromtrent moge verwezen worden naar hoofdstuk IV van
bijlage 14.
De verplaatsing van de paalkop werd door middel van meetbruggen en meethorloges vastgesteld. De meetbruggen waren opgelegd hetzij op nabij gelegen palen, hetzij op sondeerstangen
waarvan de conus tot ca 11 m - N..F. was weggedrukt. De verplaatsing van de paalpunt werd door middel van staaldraden ten
opzichte van de paalkop gemeten.
Onderstaand volgen de data waarop de drukpalen zijn geheid en beproefd

10

._2___
10-3 tot 20-3-1959
7-1-1959
5-5 11 14-5-1959

11

7-1-1959

1-4

8-4-1959

13
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-normale procedure
11

11

snelle wisselingen
losgespoten

De heidiagremmen van deze palen zijn eveneens op bijlage 15
opgenomen.
C. --)-----------------------esultaten van de proeven.
Faal 10 werd volgens de normale procedure belast. Hierbij
werd aan het eind van elke belastingstrap vijf maal gewisseld;
de tijdsduur tussen het aflaten van de belasting en het weer
opbrengen daarvan resp. tussen het opbrengen van de belasting
en het weer aflaten bedroeg telkens 20 minuten.
De tijd-zakkingslijn van deze paal is, evenals het belastingsschema, gegeven op bijlage 48. Bij een constante belasting van 75 ton is van een doorgaande zakking nog nauwelijks
sprake, bij een belasting van 90 ton is de doorgaande zakking
duidelijk geconstateerd. Bij de daarop volgende belastingstrappen neemt de doorgaande zakking toe tot bij een belasting
van 135 ton grote doorgaande verplaatsingen optreden. Op bijlage 49 is de toename van de puntzakking tijdens het wisselen
uitgezet tegen de opgebrachte belasting. Ook hierbij wordt tot
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een belasting van 75 ton geen toename van de zakking
gevonden. Voor belastingen tussen 75 en 110 ton volgt een geringe toename van de zakking, waarbij te bedenken is, dat de
opgegeven bedraen volgen uit slechts vijf wisselingen. Voor
grotere belastingen neemt de zakking snel toe. Deze waarden
houden in, dat ten aanzien van het zakkingsgedrag van de paal
een veiligheid van ten minste 1,8 ware aan te houden.
Bij het belasten van een paal worden langs de schacht en
onder en rond de punt schuifspanningen in de ondergrond opgewekt. Het ligt dan voor de hand het zakkingsgedrag van een
paal te vergelijken met de door schuif spanningen in grond veroorzaakte vervorningen. Overeenkomstig het door Prof. Ir.
Keverling Buisman aangegeven verband tussen schuifspanning en
hoekverdraaiing wordt voor de last-zakkingslijn van een paal de
volgende formule aangenomen:
n
P
z = a
waarin:
z

= zakking van de paalpunt bij een belasting P
bezwijkbelasting

a en n cofficinten
Genoemde formule kan geschreven worden als

r

p1
logz =loga - niog L_hi
j

P

- 1,
Wordt nu op dubbel-logarithniisch papier z uitgezet tegen
dan wordt een rechte lijn verkregen indien voor P de
juiste waarde is ingevuld. In alle andere gevallen worden gebogen lijnen gevonden. De waarde van a wordt in de grafiek gevonP.
den als de zakking die optreedt voor een belasting P =
De helling van de gevonden lijn is een maat voor de waarde van
n; zijn in de grafiek de eenheden langs beide assen gelijk, dan
komt een helling van 450 overeen met n = 1.
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Voor paal 10 is deze bewerking uitgevoerd op bijlage 50.
Hierin is de zakking van de paalpunt genomen aan het eind van
elke belastingstrap, terwijl correcties zijn ingevoerd ter eliminatie van de toename van de zakking tijdens het wisselen. Het
blijkt dat een bevredigend resultaat wordt verkregen voor
155 ton; hierbij is a = 2,64 mm en n = 1. De last-zakkingsgrafiek van paal 10 kan dus worden weergegeven door
= 2,64F
F
155
De puntkracht en de verdeling van de normaalkracht in de
schacht zijn bepaald door het I.B.B.0.; de resultaten zijn weergegeven in figuur 15 van bijlage 14. Uit de in deze figuur gegeven grafieken voor de ontlaste toestand van de paal volgt dan
dat aan het eind van de proef trekkrachten in de paal aanwezig
zouden zijn. In hoofdstuk VII.b van bijlage 14 wordt echter, op
grond van een op paal 15 uitgevoerde proef, uiteengezet dat een
vermindering van een drukkracht moet zijn gemeten. Deze drukkracht is ongetwijfeld een gevolg van negatieve kleef. De grafieken voor de normaalkrachtverdeling aan het eind van de constante belasting zijn practisch gelijk aan die na het wisselen.
Blijkbaar is geen verandering in de schuifspanningsverdeling
opgetreden.
Overigens vertonen de voor het eind van elk der belastingstrappen gegeven grafieken een overeenkomstig beeld. Deze grafieken geven een geheel ander beeld dan die voor de trekpalen.
Bij de trekpalen werd eerst over de onderste meters van de
paal een vermindering van de normaaikracht gemeten, bij de
drukpalen neemt de normaaikracht ten naaste bij lineair met de
diepte af. Deze tendenz blijft aanwezig indien op de gegeven
resultaten globale correcties worden ingevoerd overeenkomstig
de onder nullast gemeten normaalkrachten. Op het eerste gezicht is dit een merkwaardig resultaat, daar ook voor de drukpalen de in het voorgaande gegeven, op bijlage 42 nader toegelichte, beschouwing betreffende de schuifspanningsverdeling
langs de paalschacht kan worden gegeven. Bij de drukpalen kan
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echter de door de paalpit overgebrachte kracht van invloed
zijn. Hierdoor wordt immers de beneden het paalpuntniveau gelegen grond samengedrukt, als gevolg waarvan de hoekveranderingen in de grond rond het onderste gedeelte van de paal in
ongunstige zin worden beïnvloed. Dit betekent een vermindering
van schuifspanning langs bedoeld paalgedeelte. ïenzelfde verschijnsel treedt ook op bij de trekpaal, waarbij de grond beneden het paalpuntniveau ontlast wordt en dus zal gaan zwellen.
De zwellingsconstante van grond is echter aanzienlijk kleiner
dan de samendrukkingsconstante, waardoor de invloed van liet
verschijnsel bij drukpalen groter zal zijn dan bij trekpalen.
Volgens de geschetste gedachtengang zou een schui±'spanningsconcentratie bij de punt van drukpalen wel kunnen optreden indien de beneden het paalpuntniveau gelegen grond zeer weinig
samendrukbaar is, dan wel het aandeel van de paalpunt in de
krachtsoverbrenging relatief gering io.
Uit figuur 15 van bijlage 14 volgt verder de kracht in de
paalpunt. Tot een belasting van 90 ton bedraagt de puntkracht
gemiddeld 25 % van de opgebrachte belasting. Bij grotere belastingen stijgt het aandeel van de punt in de krachtsoverbrenging; het juiste percentage is moeilijk te bepalen in verband met de voor de initile drukkracht nodige correctie. Onder
de belasting van 135 ton bedraagt de puntkracht ca 64 ton. De
aan te brengen correctie bedraagt 15 a 20 ton, zodat in de bezwijktoestand de kracht in de paalpunt 79 â 84 ton bedroeg,
d.i. 59 . 62 ) van de opgebrachte belasting. Uit de resultaten
van de voor het heien gemaakte diepsondering 03 volgt voor het
evenwichtsdraagvermogen van de paalpunt ca 60 kg/cm2, hetgeen
overeenkomt met een bezwijklast van 96 ton. Deze berekende
waarde is dus ca 17 % te hoog
Op bijlage 51 is de gemeten verkorting van de paal uitgezet tegen de opgebrachte drukkracht. Hier moge de cofficint a
in herinnering worden geroepen, welke bij de behandeling van de
trekproeven is ingevoerd en gedefinieerd. De streep-stiplijn op
bijlage 51 komt overeen met het geval a = 1. Uit de metingen
volgt voor belastingen tot 40 ton een waarde a = 1,76, welke
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waarde bij hogere belastingen nadert tot 1,2. Hierbij rijst
de vraag of aan eerstgenoemde waarde een rele betekenis moet
worden toegekend. Het is waarschijnlijk dat bij de eerste belasting de meetapparatuur zich gaat zetten' zodat de daarbij
verkregen meting geen waarde heeft. Dit betekent voorts dat de
tweede tak van de op bijlage 51 getrokken lijn naar de oorsDrong verplaatst mag worden. De cofficint a heeft dan voor
alle metingen de waarde 1,.2 en nadert niet in limiet hiertoe.
Uit de tijd-zakkingslijn op bijlage 48 volgt, dat tijdens
het wisselen van de belasting de paalkop voor elke herhaling
dezelfde zakking vertoont. Hieruit kan een aequivalente veerconstante voor paal en grond tesamen worden berekend. De resultaten hiervan zijn gegeven op bijlage 52.
Zoals in het voorgaande reeds is vermeld werd bij proefbelastingen gewoonlijk een handpomp gebruikt om de oliedruk in
de vijzel op te voeren, terwijl hier een snelwerkende roterende oliepomp werd toegepast. Om na te gaan of dit verschil
in snelheid van belasten van invloed zou zijn op het gedrag
en het evenwichtsdraagvermogen van de paal werd, na een rustperiode van ca 6,5 week, de drukproef op paal 10 herhaald.
Bij deze proef werd de belasting langzaam opgebracht, overigens werd de normale procedure gevolgd
De op bijlage 53 gegeven tijd-zakkingslijn vertoont een
zeer sterke overeenkomst met die van paal 10. De bezwijklast
bedroeg wederom 15 ton. Verwezen wordt verder naar hetgeen
hierover in het voorgaande is opgemerkt. Op bijlage 49 is de
voor deze proefbelasting gevonden toename van de zakking tijdens het wisselen eveneens gegeven. Nu is ook bij een belasting
van 90 ton geen toename gemeten, vermoedelijk als gevolg van de
voorbelasting.
Een tweede gevolg van de voorbelasting is, dat het nu niet
mogelijk is op de voorgaand aangegeven wijze het laszakkingsdiagram te bepalen. Daarom zijn op bijlage 54 de gemeten zakkingon van paal 10, zowel als van paal IOA, op lincaire schaal
uitgezet. Tevens is voor paal 10 de op bijlage 50 bepaalde
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last-zakkingslijn ingetekend. De helling van de bij paal 'IOA
getekende stippellijn is gelijk aan de helling van de raaklijn
aan de voor paal 10 berekende kromme voor P = 0. Het blijkt,
dat de gemeten zakkingen voldoen aan de gangbare opvatting
over het last-zakkingsdiagram van een drukpaal.
De gemeten puntkrachten en verdeling van de normaalkracht in de schacht zijn gegeven als figuur 16 van bijlage
14. Ten aanzien van de normaalkrachten geldt hetzelfde als voor
paal 10 is opgemerkt, behoudens dat in de onbelaste toestand
van de paal slechts betrekkelijk geringe restkrachten achterh1 i j ven.
Tot een belasting van 105 ton bedraagt de kracht in de
paalpunt ca 40
van de opgebrachte belasting. Daarna stijgt
dit percentage tot ca 59 in de bezwijktoestand; de puntkracht
is dan ca 79 ton groot. De kracht in de punt is voor de lagere
belastingen dus hoger dan bij paal 10, bij evenwichtsverlies
wordt echter weer nagenoeg dezelfde waarde bereikt.
De aan paal IOA gemeten verkortingen zijn op bijlage 51
gegeven. Voor het begin van de proef wordt een waarde van a =
1,67 berekend, voor hogere belastingen nadert a tot 1,31, dus
practisch dezelfde waarde als bij paal 10.
Bijlage 52 geeft de uit de waarnemingen becijferde aequivalente veerconstanten. Voor belastingen tot 75 ton ontlopen
deze waarden en die voor paal 10 elkaar ca 10 %, voor de hogere
belastingen zijn zij nagenoeg gelijk.
Bij paal 11 zijn aan het eind van elke belastingstrap de
snelle belastingsherhalingen toegepast. De opzet was ca 200
maal te wisselen; de tijdsduur tussen het aflaten van de belasting en het weer opbrengen daarvan resp. tussen het opbrengen en weer aflaten van de belasting bedroeg telkens 30
sec.
De tijd-zakkingslijn van deze paal is, met het belastingsschema, gegeven op bijlage 55. Onder een constante belasting
van 40 ton trad reeds enige doorgaande zakking op. Ook bij de
wisselingen met 40 ton werd een toename van de zakking gemeten.
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Bij het vergroten van de belasting nemen de zakkingen toe, in
het bijzonder tijdens het wisselen. Tijdens het wisselen met
90 ton werden de verplaatsingen zo groot, dat besloten werd
na de daaropvolgende belastingstrappen de herhalingen volgens
de gangbare methode, dus relatief langzaam, uit te voeren. Bij
het opvoeren van de belasting tot 120 ton traden grote doorgaande zakkingen op. De toename van de zakking van de paalpunt
tijdens het wisselen is gegeven op bijlage 56. Hieruit volgt,
dat ten aanzien van het zakkingsgedrag van de paal de veiligheidscofficint ten minste 3 dient te zijn.
Het last-zakkingsdiagrsin van de paalpunt is op de voor
paal 10 omschreven wijze bepaald op bijlage 57. De aansluiting
aan de punten is niet zo goed als bij paal 10. Voor aangenomen
bezwijklasten van 120 ton en hoger worden de afwijkingen groter
dan voor lagere aangenomen waarden. Het blijkt, dat de beste
aansluiting wordt verkregen voor aangenomen waarden van 110 â
115 ton. Aangehouden wordt een bezwijkiast van 113 ton, waarbij
= 414 mm en n = 1.
De gemeten verdeling van de normaaikracht over de lengte
van de paal, die gegeven is in figuur 17 van bijlage 14, geeft
aanleiding tot dezelfde opmerkingen als bij paal 10 gemaakt
zijn. Er moge dan ook worden verwezen naar het voorgaande.
Ten aanzien van de ongecorrigeerde waarden van de kracht
in de punt geldt dat tot een aangebrachte belasting van 75 ton
de puntkracht ca 25 % is van de belasting. Borden correcties
ingevoerd overeenkomstig de metingen in de voorafgaande onbelaste toestand, dan zou tot een belasting van 40 ton de puntkracht ca 25 % van de belasting bedragen. In beide gevallen
neemt het aandeel van de puntkracht toe voor belastingen, die
groter zijn dan de genoemde waarden. Bij de belasting van 120
ton heeft de kracht in de paalpunt, na invoering van een correctie van 15 ton, een waarde van 75 ton, d.i. 62 % van de opgebrachte last. Paal 11 is geheid tussen de vooraf gemaakte
diepsonderingen 03 en 04. Uit diepsondering 03 volgt een bezwijkiast van 96 ton, uit diepsondering 04 een van 48 ton;
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rechtlijnig geÏnterpoleerd betekent dit voor paal 11 een bezwijklast van 80 ton. De berekende waarden zijn dus weer te
hoog en wel 6 resr. 22 %, al naar gelang met de geÏnterpoleerde waarde, dan wel met die bepaald uit diepsondering 03
wordt gerekend.
De verkorting van de paal is op bijlage 53 gegeven als
functie van de opgebrachte belasting. Voor de eerste belastingstrap is de cofficint a = 1,72, daarna wordt de waarde
1,21 genaderd.
Tenslotte zijn op bijlage 59 de voor paal 11 berekende
aequivalente veerconstanten gegeven.
Worden de resultaten van de palen 10 en 11 met elkaar vergeleken, dan volgt zeer duidelijk de invloed van de snelle belastingswisselingen op het zakkingsgedrag van de paal. Gebleken
is niet alleen dat de belasting waarbij een merkbare toename
van de puntzakking tijdens het wisselen optreedt, bij een snel
wisselende belasting aanzienlijk lager ligt, ook de zakkingstoename is daarbij groter. De invloed op het evenwichtsdraagvermogen is niet duidelijk. Weliswaar had paal 11 een geringere
bezwijkiast dan paal 10, doch gezien de resultaten van de
voor het heien gemaakte diepsonderingen, zou dit ook een gevolg van verschillen in de grondgesteldheid kunnen zijn. Dit
laatste wordt echter weer niet bevestigd door de na het heien
uitgevoerde diepsonderingen. Zowel uit diepsondering 07 (bij
paal 10) als uit diepsondering 013 (bij paal 11) volgt voor het
aangehouden paalpimtniveau een evenwichtsdraagvermogen van de
punt van ca 65 kg/cm2 (104 ton).
Voor de last-zakkingslijn volgde voor beide palen n = 1.
De waarde van a is voor paal 11 echter aanzienlijk groter, wat
betekent dat de zakkingen onder een constante belasting groter
zijn. In verband hiermede moge er nog aan worden herinnerd, dat
de ingevoerde zakkingen gecorrigeerd zijn op de zakkingstoename
tijdens het wisselen.
De verdeling van de normaaikracht over de lenite van de
paal is in beide gevallen gelijkvormig. Ook voor de procentuele
bijdrage van de punt in de krachtsoverbrenging werden overeenkomstige waarden gevonden.
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De cofficint a, voorkomend in de formule voor de verkorting van de paal, is voor paal 11 kleiner dan voor paal 10.
Ook de aequivalente veerconstanten zijn voor paal II kleiner
dan voor paal 10, hetgeen betekent dat bij gelijke belasting
de amplitude van de verplaatsing van de paalkop tijdens een
wisseling voor paal 11 groter en dus ongunstiger is dan voor
paal 10.
Zoals reeds is aangegeven, is paal 15 na het heien aan de
vier zijden tot ca 1 n boven de puiat losgespoten. In het belastingsschema, dat op bijlage 60 is gegeven, zijn de belastingstrappen geringer gekozen dan voor paal 10, in verband
met het te verwachten geringer draagvernogen. De proefbelasting is uitgevoerd volgens de gangbare methode.
Op bijlage 60 is ook de tijd-zakkingslijn opgenomen.
Onder een constante belasting van 45 ton lijkt de tendenz tot
het optreden van enige doorgaande zakking te bestaan; de doorgaande zakking treedt duidelijk op onder een constante last
van 55 ton. dij het opvoeren van de belasting tot 105 ton traden
grote doorgaande verplaatsingen op. Op bijlage 61 is de zakkingstoename van de paalpunt tijdens het wisselen uitgezet tegen
de opgebrachte belasting. Voor de gespoten paal blijkt de veiligheidscofficint ben aanzien van het zakkingsgedrag ten
minste 2,5 te moeten bedragen.
De last-zakkingelijn van de paalpunt is op bijlage 62
nader bepaald. Hier wordt een zeer bevredigende aansluiting
aan de gemeten punten ver].regen voor een bezwijklast van 105
ton; daarbij is d = 5 mm en n = 1,155.
In figuur 18 van bijlage 14 zijn de door het I.E.E.C. gemeten verdeling van de normaalkrachton in de paalschacht en de
puntkrachten gegeven. Tforden de in de vierde laag (tussen 9 en
11 m - N.A.P.) genoten waarden in eerste instantie buiten beschouwing gelaten, dan volgt uit de gegeven grafieken weer een
nagenoeg lineaire afname van de normaalkracht. Opvallend is,
dat de in genoemde vierde laag geneten waarden practisch overeenkomen met de paalkrachten, ook indien, in verband met de
initieel aanwezige drukkrach-b, correcties worden ingevoerd.

Het rapport mag slechts woordelijk en in zijn geheel worden gepubliceerd; voor rc!ame alleen na schriftelijke toestemming. Aanvragen om advies worden alleen
behandeld op voorwaarde, dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op an sprakeiijkste!iing terzake van de inhoud van het te geven of gegeven advies.

- 59

Dit houdt in, dat over het onderste gedeelte van de paal
slechts geringe schuifspanningen langs de schacht tot ontwikke 1 ing komen. Volgens de ge ciachtengang die is we erge geven
bij de behandeling van de aan paal 10 verkregen resultaten,
zou dit verschijnsel veroorzaakt kunnen zijn door het relatief grote aandeel van de paalpunt in de krachtsoverbrenging.
Volgens de ongecorrigeerde waarnemingen bedraagt tot een
belasting van 80 ton de puntkracht ca 45 % van de opgebrachte
last, voor grotere belastingen neemt dit percentage toe tot
ca 60. Worden weer correcties ingevoerd overeenkomstig de
waarnemingen in de voorafgaande onbelaste toestand, dan zou
voor belastingen tot 40 ton het aandeel van de punt ca 40 %,
voor grotere belastingen tot ca 75 % kunnen bedragen. In de
hezwijktoestand is de puntkracht, na invoering van een correctie van 11 ton, ca 76 ton, d.i. 72 % van de opgebrachte belasting. Uit de resultaten van diepsondering 04, die v66r het
heien ter plaatse van paal 15 is gemeakt, volgt voor het evenwichtsdraagvermogen van de paalpunt gebaseerd op de gemeten
weerstanden, zonder rekening te houden met optredende verdichting, ca 50 kg/cm2, d.i. ca 43 ton. De uit de diepsondering
berekende waarde is in dit geval dus te laag (ca 58 %).
De afwijking tussen de berekende en de gemeten waarde van
de puntweerstand is voor paal 15 wel aanzienlijk groter dan
voor de palen 10 en 11. De vraag rijst dan ook waardoor dit
kam zijn veroorzaakt. Bij het vaststellen van het evenwichtsdraagvermogen van een paalpunt worden de conusweerstanden over
zekere afstanden boven en beneden do paalpunt in de beschouwing
betrokken. Deze afstanden zijn afgestemd op de afmetingen van
glijviakken die gedacht worden rond de paalpunt tot ontwikkeling te kunnen komen. Waar de berekende waarde voor de palen
10 en 11 te hoog, voor paal 13 daarentegen te laag is, is het
onaennenelijk te varonderstellen, dat de afwijkingen veroorzaakt worden door een foutievo eennamo ten aanzien van de bedoelde afmetingen.
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Een meer voor de hand liggende verklaring wordt gevormd
door de relatief grote verdichting die bij paal 13 is opgetreden. Het verschil volgt duidelijk uit het berekende evenwichtsdraagvermogen:
na het heien
v6r het heien
diepsond. 07: 104 ton
diepsond. 03: 96 ton
96 ton
sond.
8:
04: 48 ton
1

De geringe berekende waarde voor diepsondering 04 wordt voornamelijk veroorzaakt door de teruggang in de conusweerstand op
11,40 m - N.A.P. Bij dergelijke teruggangen is het altijd een
probleem om vooraf te kunnen zeggen of, en zo ja in welke mate,
de conusweerstanden als gevolg van de optredende verdichting
zullen toenemen. Hen dwingende eis hiervoor is, dat de geringe
conusweerstand gemeten wordt in zuiver zand. Voorts is de oorspronkelijke pakkingsdichtheid van belang. Het is duidelijk,
dat betrekkelijk losgepakte zanden, zoals deze blijkbaar ter
plaatse van diepsondering 04 voorkomen, een relatief grotere
verdichting kunnen ondergaan dan van nature reeds vaster gepakte zanden.
Voor de voor de palen 10 en 11 te hoog berekende waarden
kunnen twee mogelijke oorzaken worden genoemd. Op de eerste
plaats zou in de berekening reeds een zeker bedrag voor positieve kleef opgeromen kunnen zijn. Op de tweede plaats kan de
vorm van de paalpunt een rol spelen. De punt van de proefpalen
week enigszins af van het normaal gebruikelijke model. De punt
had hier ni. een lengte van 60 cm, waarbij de vierkante doorsneden aan de boven- en de onderzijde ervan een zijde hadden
van 40 rosp. 25 cm. Rekening houdend met deze puntvorm wordt
uit de resultaten van diepsondering 03 een evenwichtsdraagvermogen van de paalpunt berekend van 85 ton en uit de resultaten van nr 04 van 52 ton Rechtlijnig geinterpoleerd betekent dit voor paal 11 een evenwichtsdraagvermOgen van de punt
van 74 ton. De aan de palen 10 en 11 gemeten waarden van 80
ramp. 75 ton stemmen hiermee dus zeer bevredigend overeen.

Het rapport mag slechts woordelijk en in zilri geheel worden gepubliceerd; voor reclame alleen na schriftelijke toestemming. Aanvragen om advies worden alleen
behandeld op voorwaarde, dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakelijkstellisg terzake van de inhoud van het te geven of gegeven advies.

Rekening houdend met de vorm van de paalpunt volgt voor
het evenwichtsdraagvermogen van de punt van paal 13 het genoemde bedrag van 52 ton. Deze waarde blijft dus lager dan gemeten is. Voor paal 13 resteert dan als conclusie, dat de opgetreden verdichting relatief groot is geweest. Zoals reeds is
gezegd is het hierbij niet goed mogelijk vooraf aan te geven
in welke mate deze verdichting zal optreden, doch bij de overwegingen bij de interpretatie van de, diepsonderingen wordt
hiermede naar beste weten rekening gehouden.
Ook voor paal 13 is de verkorting van de paal tijdens de
proef nagegaan, de resultaten zijn op bijlage 63 gegeven. Het
blijkt, dat in de lijn die de meetpunten verbindt ditmaal een
drietal takken is te onderscheiden. Voor de lagere belastingen is a = 1,46; voor de tweede tak nadert a tot 1,22 en
voor de laatste tak practisch tot 1.
Op bijlage 64 zijn de voor paal 13 bepaalde ac1uivalente
veerconstanten gegeven als functie van de opgebrachte belasting.
Uit een vergelijking van do voor de palen 10 en 13 verkregen resultaten volgt, dat ten aanzien van het zakkingsgedrag paal 13 een ongunstiger beeld geeft dan paal 10. Enerzijds dan dit veroorzaakt zijn door het losspuiten van de paal.
nderzijds 1jnnen verschillen in grondgcsteldheid een rol Spelen, daar de voor het heien gemaakte diepsondering 04 (bij
paal 13) aanmerkelijk slechtere resultaten vertoont dan diepsondering 03 (bij paal 10). Het is echter stellig niet zo, dat
de mindere resultaten van paal 13 geheel aan verschillen in
grondgesteldheid zijn toe te schrijven, daar de resultaten van
de na het heien gemaakte diepsondering 0 (bij paal 10) en nr
8 (bij paal 13) veel overeenstemming vertonen. Het is echter
niet mogelijk de invloed van beide factoren op zich aan te geven. Deze opmerking geldt ook voor hetgeen volgt.
Voor de last-zakkingslijn volgde uit de proef op paal 10
een waarde van n = 1, uit de proef op paal 13 n = 1 ,1 55. De
waarde van a is voor paal 13 het ca 2-voudige van die voor paal
10 (5 resp. 2,64 mm); de zakkingen van paal 13 zijn onder een
constante belasting dus groter dan van paal 10.

Hef rapport mag slechts woordelijk en in zijn geheel worden gepubliceerd; voor reclame alleen na schriftelijke toestemming. Aanvragen om advies worden alleen
behandeld op voorwaarde, dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakeli;kstelïing terzake van de inhoud van het te geven of gegeven advies.
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Voor paal 10 volgde een vrijwel lineaire afname met de
diepte van de normaaikracht in de schacht. Bij paal 13 treedt
deze lineaire afname gedeeltelijk op; overigens volgde dat
langs het onderste gedeelte van de paalschacht slechts geringe
schuifspanningen tot ontwikkeling zijn kunnen komen. Zoals te
verwachten was wordt door de punt van de gespoten paal een
groter gedeelte van de opgebrachte belasting naar de ondergrond overgebracht dan door de punt van de niet gespoten paal.
Het grotere aandeel van de paalpunt in de krachtsoverbrenging komt ook tot uiting in de voor paal 13 bepaalde lagere
waarden van de cofficiint a, voorkomend in de formule voor de
lengteverandering van de paal. Ook voor paal 13 zijn de uit de
helastingswisselingen bepaalde aeduivalente veerconstanten
lager dan voor paal 10.
D.
Zoals uit het voorgaande volgt waren de resultaten van een
proefbelasting aanzienlijk ongunstiger wanneer de proefpaal aan
snel wisselende belastingen werd onderworpen. Er zijn echter
twee redenen aan te geven waarom de verkregen resultaten niet
overgedragen mogen worden op de drukpalen onder de pijlers van
de spuisluis. Op de eerste plaats was in de aerkhaven een alleenstaande paal beproefd, terwijl onder dc spuisluis de palen
in groepen worden geheid, waarbij een aanzienlijke verdichting
viordt verkregen. Op de tweede plaats is de proefpaal in de
werkhaven tijdens het wisselen geheel ontlast, hetgeen bij de
palen onder de pijlers niet voorkomt. Hieruit volgt dat, zo in
de werkhaven een gunstig resultaat zou zijn verkregen, er zonder
meer van mocht worden uitgegaan dat dit ook voor de fundeerpalen
van de pijlers zou worden bereikt. De tegenover gestelde conclusie mocht echter niet worden getrokken. Er werd dan ook besloten in de bouwput een paal in een der onder de pijlers geheide groepen te beproeven, waarbij weer snelle belastingswisselingen zouden worden toegepast.
Ook voor deze proefbelasting werd een speciale proefpaal,
met een in de punt ingebouwde drukdoos, vervaardigd. In verband
met de voor de fabricage van de proefpaal benodigde tijd en de

H& rapport mag slechts woordelijk en in zijn geheel worden gepubliceerd; 'ocr vcamo al6on nu schriftelijke toestemming. Aanvragen om advies worden alleen
behandeld op voorwaarde, dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakvhjkstcling terzake van de inhoud van het te geven of gegeven advies.
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voortgang van het heiwerk in de bouwput, werd de proefpaal geslagen in het middenveld, zeezijde van pijler 14 (paal nr 6 in
rij 15). Voor deze palengroep was het paalpuntniveau vastgesteld op 22 m - N.A.F.; alle palen hadden een helling 3:1 in
rivierwaartse richting. De proefhelasting word uitgevoerd tussen 23 november en 4 december 1959.
Diepsondering 014, waarvan de resultaten op bijlage 65
zijn bijgevoegd, werd ter plaatse van de proefpaal uitgevoerd.
Tijdens het maken van deze diepsondering waren de palen ten
oosten van de as van de spuisluis geheid. De kleinste afstand
tussen de plaats van de diepsondering en de meest nabij gelegen
14 in. Uit de resultaten
punten der geheide palen bedroeg 13
volgt dat tot ca 19 m - N.A.F. matig vaste lagen voorkomen,
welke op grond van elders in de bouwput uitgevoerde boringen,
uit afwisselend zand- en kleilaagjes zullen bestaan. Daaronder
komt zand voor, waarin beneden ca 23 in - ÏT.A.F. de conusweerstand niet lager dan ca 120 kg/cm2 is.
Na het afheien van de pijler werd diepsondering 015 gemaakt (bijlage 66). Duidelijk blijkt de invloed van de door
het heien der palen veroorzaakte verdichting. Het was niet mogelijk de diepsondering dieper dan ca 20 m - N.A.P. voort te
zetten.
Voor deze proefhelasting werd de in de werkhaven bij
Hellevoetsluis gebruikte installatie, na aanpassing aan de
plaatselijke omstandigheden, toegepast. De aanpassing bestond
hierin, dat de reactiekracht nu niet ontleend werd aan ballast,
doch aan enige in het palenveld aanwezige palen. Hiertoe was
in een viertal palen een buis ingestort, door welke buis een as
werd gestoken. Deze assen waren via beugels en dwarsbalken verbonden met de jukken van de proefbelastingsinstallatie.
De foto op bijlage 67a geeft van dit detail een beeld, terwijl
de foto op bijlage 67b een overzicht van de gehele installatie
geeft. Tussen de proefpaal en de reactiepalen waren twee normale, onbelaste palen aanwezig. Gemeend werd, dat door deze palen voldoende afscherming wordt verkregen om wederzijdse benvloeding van proef- en reactiepalen te voorkomen.

Het rapport mag slechts woordelijk en in zus geheel wordos gepub!iceerd voor recamz alleen na schriftelije toestemming. Aanvragen om advies worden alleen
behandeld op voorwaarde, dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aasprakclijksteOng terzake van de inhoud van het te geven of gegeven advies.
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Bij de proefbelasting werden wederom de kracht in de
paalpunt, de verdeling van de normaaikracht in de schacht
over de lengte van de paal, de verplaatsing van de paalkop en
de verplaatsing van de paalpunt op de in het voorgaande beschreven methoden gemeten. Voor de verdeling van de normaalkracht waren de volgende lagen af ge splitst:
8,5
11,8
149 8
19,3

in
in
in
in

- tot 11 5 8 m - N.A.P.
14,8 in - IT.A.P.
19,3 m - .A.P.
21,4 m - U.A.P.
-

Zoals reeds is aangegeven zouden snelle belastingswisselingen worden toegepast. Gemeend werd de ondergrens hierbij
niet op nul te moeten stellen, daar het palenplan van de pijlers zodanig is dat een volledige ontlasting niet wordt bereikt. Hiertoe moest het voor het verwezenlijken van de snelle
belastingswisselingen geconstrueerde apparaat worden vervolledigd. De aanvulling bestond uit het tussenschakelen van een
eenheid op de met A op bijlage 47 aangegeven plaats. Bedoelde
eenheid bestaat in principe uit een contact-manometer en een
electro-magnetisch gestuurde klep, die gesloten wordt bij het
bereiken van de ondergrens. De ondergrens wordt daarna gehandhaafd door middel van een kleine airhydropomp. Een eventueel oplopen van de oliedruk, als evolg van nawerking van
de paal, wordt voorkomen door een regolbaar lekventieltje.
De gemeten tijd-zakkingslijn van de proefpaal in de bouwput is op bijlage 68 opgenomen, op welke bijlage ook het gevolgde belastingsschema is vermeld. Dit belastingsschema is
gekozen op grond van de volgende overwegingen. Bij doorrekenen
van het palenplan blijkt, dat tijdens de bouw de kracht in de
rivierwaarts geheide palen toeneemt tot gemiddeld ca 62 ton.
In verband hiermede werd de belasting in een drietal trappen,
zonder wisselen, opgevoerd tot 60 ton. Bij het in bedrijf zijn
van de spuisluis zijn de paalkrachten, indien geen resulterencie
horizontale waterdrukken aanwezig, gemiddeld ca 52 ton.

Hef rapport mag slechts woordelijk en in zijn geheel worden gepubliceerd; voor reclame alleen na schriftelijke toestemming. Aanvragen om advies worden alleen
behandeld op voorwaarde, dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakelijksfelling terzake van de inhoud van het te geven of gegeven advies.
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Door de goifbeweging van het water treden wel resulterende
horizontale krachten op, waarbij de palen afwisselend be- en
ontlast worden. In, volgens opgave van de opdrachtgever, extreme omstandigheden variren de paalkrachter.L gemiddeld tussen
45 en 90 ton. De grootte van de belastingswisselingen werd nu
geleidelijk opgevoerd tot de genoemde extreme waarden werden
bereikt. Tussen de wisselperioden werd de belasting gehandhaafd op de onder het natte eigen gewicht optredende waarde.
Om zo mogelijk een indruk te krijgen van het evenwichtsdraagvermogen van de paal werd, na de laatste serie wisselingen, de
belasting in trappen van ongeveer 20 ton opgevoerd tot een totale waarde van ca 200 ton. Deze laatste waarde werd voorgeschreven door de sterkte van de proefbelastingsinstallatie.
Uit bijlage 63 volgt, dat eerst onder een constante belasting van 160 ton enige doorgaande zakking optreedt. Bij de
laatste belasting van 202 ton is de zakkingssnelheid nog zeer
gering en de hezwijktoestand is dan ook zeker niet bereikt.
Bijlage 69 geeft de toename van de puntzakking tijdens het wisselen. Het blijkt, dat deze toename uiterst gering is: 0,2 mm
na 195 wisselingen tussen 45 en 97 ton.
Op bijlage 70 is getracht het last-zakkingsdiagram te bepalen op de in het voorgaande omschreven wijze. Voor de verschillende aangenomen waarden van de bezwijklast kan steeds op
bevredigende wijze een rechte lijn door de meetpunten getrokken worden. Het schijnt dus nu niet mogelijk de bezwijklast
volgens de gebruikte methode vast te stellen. Uit een bestudering van de voor de palen 10, 11 en 13 getekende last-zakkingslijnen (bijlagen 50, 57 en 62) volgt dat ook daar voor
verschillende aangenomen bezwijklasten een rechte lijn getrokken kan worden door de ineetpunten zo lang de puntzakking kleiner blijft dan 60 â 10 mm. Eerst indien ook de grotere zakkingen mede beschouwd worden kan de bezwijklast eenduidig worden bepaald. De puntzakking van de paal in de bouwput bedroeg
echter slechts 2,6 mm onder de grootste belasting. Besloten
moet dan ook worden dat de zakkingen te gering zijn geveest
om.uit de meetpunten de bezwijklast te extrapoleren.

Het rapport mag slechts woordelijk en in ziin geheel worden gepubliceerd; voor reclame alleen na schriftelijke toestemming. Aanvragen om advies worden alleen
behandeld op voorwaarde, dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakelijkutelling terzake van de inhoud van het te geven of gegeven advies.
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De gemeten verdeling van de normaaikrachten in de paalschacht en de gemeten puntkrachten zijn verzameld in figuur 19
van bijlage 14. De gegeven grafieken zijn voor elke helastingstrap en ook tijdens het wisselen gelijkvormig aan elkaar. Een
verandering in de echuifspanningsverdeling langs de paalschacht
is blijkbaar niet opgetreden. Uit de grafieken volgt verder,
dat de normaaikracht in de bovenste twee lagen practisch gelijk is aan do opgebrachte belasting. In deze lagen zijn dus
practisch geen schuifspanningen tot ontwikkeling gekomen, hoewel
uit de trekproeven is gebleken, dat dergelijke gelaagde pakketten een zeer grote schuifweerstand kunnen bezitten. De normaalkracht neemt in de daaronder gelegen lagen snel af; gezien de
vorm van de grafieken mag hierbij weer besloten worden dat nabij de punt een concentratie van schuifspanningen is opgetreden.
De genieten puntkrachten zijn zeer gering. Tot een belasting
van 60 ton wordt de kracht nagenoeg geheel door de wrijving
langs de schacht opgenomen. Voor grotere belastingen bedraagt
de puntkracht 8 . 10 % van de opgebrachte last, bedoeld percentage bedroeg bij de laatste belastingstrap ca 11. Of bij het
verder opvoeren van de belasting het aandeel van de paalpunt
in de krachtsovorbrenging relatief groter zal worden is niet
nader aan te geven. Dit hangt samen met het al (lan niet gelijktijdig optreden van maximale schuifweerstand en maximale
puntweorstand. Uit de waarnemingen volgt alleen dat de puntkracht bij de hoge belastingen geen neiging tot een snellere
toenanio vertoont. De geringe paaikracht zou de schuifspanningsconcentratie nabij de punt verklaarbaar maken, overeenkomstig
de bij de behandeling van paal 10 ontwikkelde gedachtengang.
De verkorting van de proefpaal in de bouwput is op bijlage
71 uitgezet tegen de opgebrachte belasting. Voor de eerste belastingstrap zou de cofficint a = 1,66 zijn en voor hogere
belastingen tot een waarde van 1,50 naderen. Hierbij moge worden
verwezen naar hetgeen bij de behandeling van paal 10 is opgemerkt betreffende de waarde welke aan eerstgenoemd bedrag is
toe te kennen.

Het rapport mag slechts woordelijk en in zijn geheel worden gepubliceerd; voor reclame alleen na schriftelijke toestemming. Aanvragen om advies worden alleen
behandeld op voorwaarde, dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakelijksteliing terzake van de inhoud van het te geven of gegeven advies.

Uit de verplaatsingen tijdens de belastingsvisselingen
zijn de aequivalente veerconstanten, voor paal en ondergrond
tezamen, bepaald. Daar deze wisselingen nu slechts een viertal
keren zijn toegepast, wordt volstaan met onderstaande opgave:
ae quivalente veerc onstante
belast ingstraj e ct
741 t/om
45 - 65 ton
45 - 75
667
714
4585
t

4597

675

Een vergelijking met de aan paal 11 in de werkhaven bij
Hellevoetsluis verkregen resultaten leert, dat die van de
proefpaal in de bouwput wel zeer veel gunstiger zijn. In de
bouwput trad enige zakking op onder een constante belasting
van 160 ton, tegenover 40 ton voor paal 11. Ook ten aanzien
van de zakking tijdens het wisselen is paal 11 ongunstiger,
daar hierbij enige zakkingstoename van ca 0,4 mm werd geconstateerd bij het wisselen tussen 0 en 40 ton, terwijl in de
bouwput tijdens het wisselen tussen 45 en 97 ton de zakkingstoename slechts 0,2 mm bedroeg. De last-zakkingslijnen kunnen
niet vergeleken rorden, daar het niet mogelijk bleek deze lijn
voor de paal in de bouwput te construeren.
De verdeling van de normaaikrachten in de schacht vertoont voor beide palen een geheel verschillend beeld. Bij paal
11 verliep de afname van de normaalkrachten nagenoeg lineair
met de diepte, hetgeen neerkomt op een vrijwel constante schuifspanning langs de schacht over de gehele lengte van de paal.
Voor de paal in de bouwput moest besloten worden, dat over de
bovenste helft van de paal vrijwel geen schuifspanningen tot
ontwikkeling komen en dat een schuifspanningsconcentratie nabij
de paalpunt optreedt.
Bij paal 11 bedroeg de puntkracht bij de lagere belastingen ca 25 % en bij bezwijken ca 62 % van de opgebrachte last.
De eerste belastingen die op de paal in de bouvut werden opgebracht, werden geheel door wrijving langs de schacht naar de

Het rapport mag slechts woordelijk en in zijn geheel worden gepubliceerd; voor reclame alleen na schriftelijke toestemming. Aanvragen om advies worden alleen
behandeld op voorwaarde, dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakelijkstelling terzake van de inhoud van het te geven of gegeven advies.

ondergrond overebracht. Dij de hogere belasting bedroeg het
aandeel van de punt in de krachtsoverbrenging rond 10 %, met
de bemerking dat het niet bekend is of dit percentage nog kan
stijgen bij een verder opvoeren van de belasting.
De cofficint a uit de formule voor de leniteverandering
is voor paal 11 bepaald op 1,21 en voor de paal in de bouwput
op 150. Dat a voor de paal in de bouwput groter moet zijn is
een gevolg van de geringe puntkracht van deze paal. Het vrij
geringe verschil vordt veroorzaakt door de nagenoeg constante
normaalkracht in de bovenste helft van de paal. De aeJuivalente
veerconstanten zijn voor de paal in de bounput enige malen zo
groot als die voor paal 11.

Het rapport mag slechts woordelijk en in zijn geheel worden gepubliceerd; voor reclame alleen na schriftelijke toestemming. Aanvragen om advies worden alleen
behandeld op voorwaarde, dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op eansprakelijkstelling terzake van de inhoud van het te geven of gegeven advies.
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V. SML5NVATTING
Door de Rijkswaterstaat, Directie Sluizen en Stuwen",
werd, mede naar aanleiding van door de Dienst der Publieke
Werken te Amsterdam uitgevoerde proeven, de vraag gesteld of
de toelaatbare trekkracht voor de palen onder de vloeren van
de spuisluis in het Haringvliet gesteld mocht worden op 35 ton.
Daar de extrapolatie van Amsterdam naar het Haringvliet niet
verantwoord werd geoordeeld, werd een aantal trekproeven op
palen uitgevoerd.
De onder de pijlers van de spuisluis in het Haringvliet te
plaatsen drukpalen moeten weerstand kunnen bieden aan betrekkelijk snel wisselende belastingen. Dergelijke wisselingen oefenen een ongunstige invloed uit op het gedrag van drukpalen,
reden waarom dit verschijnsel door middel van enige proefbelastingon nader werd onderzocht.
De proeven werden uitgevoerd op een terrein in de werkhaven bij Hellevoetsluis (bijlage 1). Uit de resultaten van
voor het heien gemaakte diepsonderingen en een steekboring (bijlagen 2 t/m 8b) volgde dat vanaf maaiveld (2 m + N.A.P.) tot
2 m - N..F. zand en klei voorkomen. Hieronder werd tot ca
3,5 n - N.A.P. veen aangetroffen, gevolgd door een ongeveer
2 m dikke zandlaag. Dit zand lag op een laag klei en zandige
klei, waarna tussen ca 9 en 13,5 in - N.A.F. zand aanwezig
bleek; de conusweerstanden in deze zandlaag bedragen 70 â
100 kg/cm2, afhankelijk van de plaats. Tussen 13,5 en 21,5 m N.A.P. werden conusvieerstanden genoten tussen 20 en 60 kg/cm2
in een laag die uit afwisselend zand- en kleilaagjes bleek te
bestaan. Beneden laatstgenoemd niveau komt weer zand voor. De
lagen tussen 9 en 21,5 in - II.A.P. vertonen overeenkomst met
bepaalde grondlagen onder de spuisluis.
Van de trekpalen werd gemeten: de verplaatsing van de
paalkop, de verplaatsing van de paalpunt en de verdeling van
de normaaikracht in de paalschacht over de lengte van de paal.
De bijlagen 13a, b geven een beeld van de opstelling.

Het rapport mag slechts woordelijk en in ziln geheel worden gepubliceerd; voor reclame alleen na schriftelijke toestemming. Aanvragen om advies worden alleen
behandeld op voorwaarde, dat de aanvrager afstand doat van ieder recht op aansprakeliksteIIing terzake van de inhoud van het te geven of gegoven advies.
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Voor het vaststellen van de paalkrachten werd de medewerking
gevraagd van het Instituut T.N.O. voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies te Rijswijk (ZH). Het door genoemd instituut uitgebrachte rapport is als bijlage 14 bijgevoegd. De heidiagrammen zijn op bijlage 15 opgenomen. De resultaten van de na het
heien gemaakte diepsonderingon zijn op de bijlagen 9 t/m 12
gegeven. Onderzocht werden een stalen paal, een gewapend-betonpaal en twee voorgespannen-betonpalen, waarvan er een na het
heien tot 1 in boven de punt is losgespoten.
De tijd-rijzingslijnen van de beproefde palen (bijlagen
16 1 23, 25 en 27) vertonen een overeenkomstig beeld, dat gekenmerkt wordt door een slechts geringe toename van de rijzing
bij het opvoeren van de belasting. Eerst bij het bereiken van
de bezwijklast treden grote, doorgaande verplaatsingen op.
Uit de last-rijzingslijnen, gegeven op de bijlagen 17, 24 9 26
en 28, kan de veiligheid ten aanzien van het evenwichtsdraagvermogen worden afgeleid. lIet rijzingsgedrag van de paal stelt
een tweede grens aan de toelaatbare paaikracht. Hiertoe zijn
op de bijlagen 18, 291 30 en 31 de rijzingstoenamen van de
paalpunt en de paalkop tijdens het wisselen van de belasting
uitgezet als functie van de belasting. Uit deze grafieken volgen als minimaal aan te houden veiligheidscofficinten ten
aanzien van het rijzingsgedrag:
1,74
stalen paal
2 9 08
voorgespannen-betonpaal
1 5 67
gewapend-betonpaal
1 5 63
gespoten voorgespannen-betonpaal
Hiernaast kan nog de absolute waarde van de rijzing een grens
stellen aan de toelaatbare belasting. In de figuren 10, 12 7 8
en 4 van bijlage 14 zijn de door het I.B.E.C. gemeten normaalkrachtverdelingen over de lengte van de paal gegeven. Voor alle
palen volgt hieruit, dat nabij de punt een schuifspanningsconcentratie optreedt (bijlagen 19, 201 22 5 32, 33 en 34), hetgeen
een zeer verrassend resultaat was.
Tenslotte zijn van de trekpalen de verlengingen gemeten.
De resultaten van deze metingen zijn gegeven op de bijlagen 21,
359 36 en 37.
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De verkregen resultaten worden in hoofdstuk III.D aan een
nadere beschouwing onderworpen. Hierbij wordt eerst ingegaan
op de tot dan gangbare rekenmethode (bijlagen 38 en 59), waarna de hiermee verkregen schuifspanningsverdeling (bijlage 40)
wordt vergeleken niet de uit de metingen bepaalde. Om na te
gaan of van een zekere wetmatigheid gesproken zou moeten worden,
werd op het Stevin-Laboratorium der Technische Hogeschool te
Delft een foto-elastisch modelonderzoek uitgevoerd (bijlage
41). De hiermee verkregen resultaten komen overeen met die verkregen aan de proefpalen. Een verklaring van het optreden van
de schuifspanningsconcentratie blijkt overigens eenvoudig te
zijn (bijlage 42).
Een nauwkeurige berekening van trekpalen blijkt nog niet
mogelijk. De verkregen resultaten zijn daarom empirisch verwerkt, waarbij ook de resultaten, verkregen uit proeven op
paalmodellen in de werkhaven bij Hellevoetsluis en uit een
trekproef op een stalen paal in Amsterdan, in de beschouwing
zijn betrokken. Op grond hiervan lijkt de volgende rekenregel
nu gemotiveerd voor palen met een (aequivalente) paaldiameter
van 40 â 45 cm en met verhouding tussen lengte en (aequiva50. De bezwijklast van een dergelijke,
lente) diameter van 45
in een zandige ondergrond gehoide trekpaal is gelijk aan het
gewicht van een grondmassief, waarvan de hoogte gelijk is aan
de lengte van de paal en waarvan de horizontale doorsnede een
constante oppervlakte heeft die het ongeveer vijfvoudige bedraagt van de oppervlakte van de paaldoorsnede.
Van de drukpalen werd gemeten: de verplaatsing van de
paalkop, de verplaatsing van de paalpunt, de verdeling van de
normaalkracht in de paalschacht over de lengte van de paal en
de kracht in de punt. De krachten werden weer bepaald door het
I.B.E.C. Bijlage 46 toont de opstelling van de proef en bijlage 47 het schema van een deel der gebruikte apparatuur. De
heidiagrammen zijn gegeven op bijlage 15, de resultaten van de
na het heien gemaakte diepsonderingen op de bijlagen 43 t/m 45.
Beproefd werden drie palen van gewapend beton, waarvan er een
(paal 15) na het heien tot 1 m boven de punt was losgespoten.
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Van de beide andere palen werd de eerste (paal 10) belast volgens de gangbare procedure, waarbij aan het eind van iedere
belast ingstrap vijf langzame be last ingsherhal ingen worden aangebracht. Bij de tweede paal (paal ii) was de gangbare methode
enigszins gewijzigd, nu werden aan het eind van iedere belastingstrap ca 200 relatief snelle belastingsherhalingen toegepast.
Paal 10 werd twee maal beproefd om de invloed van het al
dan niet snel opbrengen van de belasting na te gaan. Beide
proeven gaven nagenoeg dezelfde resultaten. De tijd-zakkingslijnen (bijlagen 48, 53 9 55 en 60) vertonen een overeenkomstig
beeld. Bij een bepaalde belasting begint enige doorgaande zakking op te treden, die toeneemt naarmate de belasting wordt
opgevoerd. Hierdoor ontstaat ten aanzien van de zakkingen een
meer geleidelijke overgang naar de bezwijktoestand. De bezwijklast bedroeg voor paal 10 ca 135 ton, voor paal 11 ca 113 ton
en voor paal 13 ca 105 ton, Op de bijlagen 49, 56 en 61 zijn de
zakkingstoenamen van de paalpunt tijdens het wisselen van de
belasting gegeven. Hieruit volgen als minimaal aan te houden
veiligheidscofficinten ton aanzien van het zakkingsgedrag:
langzaam wisselend belaste paal
1,8
snel wisselend belaste paal
3
gespoten paal
29 5
De last-zakkingalijnen van de paalpunt zijn bepaald op de bijlagen 50, 54, 57 en 62. Hieruit volgt dat onder een constante
belasting paal 13 de grootste zakking vertoont.
De resultaten van de metingen naar de puntkracht en de verdeling van de normaaikracht in de schacht zijn gegeven in de
figuren 15 t/m 18 van bijlage 14. Uit deze grafieken volgt dat
de normaaikracht in de schacht ten naaste bij lineair met de
diepte afneemt, waaruit volgt dat bij de drukpalen geen schuifspanningsconcentratie nabij de punt optreedt. Voor paal 13
volgt zelfs dat de schuifspanningen nabij de punt zeer klein
zijn, ondanks dat het daarboven gelegen paalgedeelte is losgespoten. Daar de voor de trekpalen gegeven beschouwing ook
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voor de dru1.palon kar oorden aangehouden, is dit een opmerkelijk resultaat. 2okening houdend met de vervorming en de vervormingseigenschappen van de grond kon voor de aan de druknalon verkregen resultaten een verklaring worden opgesteld.
Voor de palen 10 en 11 bedraagt in het eerste gedeelte
van de proef de puntkracht ca 25 % van de opgebrachte belasting. Bij het opvoeren van de belasting neemt dit percentage
toe tot ca 60 in de bezwijktoestand. Zoals te verwachten was
45 in het
zijn voor paal 13 deze percentages hoger, nl. 40
eerste gedeelte van de proef en ca 72 in de bezwijktoestand.
iij het vaststellen van het evenwichtsdraagvermogen van
de paalpunt uit de resultaten van diepsonderingen worden de
conusweerstanden over zekere afstanden boven en beneden de
paalpunt in de beschouwing betrokken. Deze afstanden worden
ingegeven door overwegingen ten aanzien van de vorm en de afmetingen van glijvlakken, zoals deze rond de paalpunt tot ontwikkeling zouden kunnen komen, indien de paalpunt tot een evenwichtsbelasting van de haar omringende grond in haar oorspronkelijke toestand zou worden belast. De aldus berekende en
de gemeten waarden bleken voor de palen 10 en 11 een bevredigende overeenstemming te vertonen, in het bijzonder wanneer de
vorm van de paalpunt in aanmerking werd genomen. Voor paal 13
bleek de overeenkomst niet zo goed te zijn, indien de gemeten
conusweerstanden van de oorspronkeLjke tocsted werden beschouwd, dus zonder het in rekening brengen van een verdichting van de ondergrond. In de interpretatie van diepsonderingen wordt dit laatste naar beste weten in de beschouwingen
betrokken.
De tijdens de proeven gemeten verkortingen van de paal
zijn gegeven op de bijlagen 51, 58 en 65. Uit de tijd-zakkingslijnen volgde dat de paalkop voor elke belastingsv;isseling
practisch dezelfde zakking vertoont. De hieruit te berekenen
aequivalente veerconstanten, voor paal en grond tezamen, zijn
op de bijlagen 52, 59 en 64 uitgezet tegen de belasting.
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In verband met de onder de spuisluis tijdens het heien optredende verdichting mogen de resultaten van paal 11 niet zonder
meer worden overgedragen. Er werd Jan ook een proefhelasting
met snelle belastingsherhalingen uitgevoerd op een proefpaaiL
onder pijler 14. De bijlagen 67a,b geven een indruk van de
proefopstelling. De resultaten van de voor en na het heien gemaakte diepsonderingen zijn opgenomen op de bijlagen 65 en 66.
De tijd-zakkingslijn van deze paal is gegeven op bijlage
68. Eerst bij een constante belasting van 160 ton treedt enige
doorgaande zakking op. Na 195 wisselingen tussen 45 en 97 ton
werd een zakkingstoensine van de paalpunt van slechts 0,2 mm
gemeten (bijlage 69). Het bleek door de geringe zakkingen,
aanzienlijk kleiner dan van de palen in de werkhaven bij
Hellevoetsluis, niet mogelijk de last-zakkingslijn te bepalen
(bijlage 70).
Figuur 19 van bijlage 14 toont de resultaten van de metingen naar de verdeling van de normaalkracht in de paalschacht
en de puntkracht. Langs de bovenste helft van de paal blijken
nu practisch geen schuifspanningen tot ontwikkeling te zijn
gekomen; uit de vorm van de grafieken mocht worden besloten
tot een schuifspanningsconcentratie nabij de punt. De puntkracht is gering en bedraagt, bij de toegepaste belastingen,
slechts ca 10 % daarvan. Of bij grotere belastingen dit percentage nog zal toenemen is niet bekend.
De tijdens de proef gemeten verkorting van de paal is uitgezet op bijlage 71. De aequivalente veerconstanten bleken in
orde van grootte van 700 t/cm te bedragen.
Kn/Lh
Delft, augustus 1961
LABORATORIUM vor 'R0NDCHANIOA

Ir. W.C.van Mierlo, directeur
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LIjst van medewerkers.
De opdracht aan het Laboratorium voor Grondxnechanica
werd uitgevoerd door Ir. H.L. Koning. De proefbelastingen
werden verzorgd door de Meetdienst van het Laboratorium,
onder leiding van Ir. W.J. Heijnen. Het dagelijks toezicht
berustte bij de heer J.F.H. Battek. De hydraulische apparatuur voor de drukproefbelastingsinstallatie werd ontworpen
door de heer J.D. Boerkoel en in de eigen werkplaats onder
leiding van de heer H.J. Bos vervaardigd. De supervisie berustte bij de directeur, Ir. VT.C. van Mierlo.
De N.V. Beton- en Spanbetonfabriek De Liesbosch te
Utrecht verzorgde onder leiding van Ir. J.C. Meischke het
ontwerp van de staalconstructies voor de beide proefbelastingsinstallaties (dit in samenwerking met het Laboratorium
voor Grondmechanica), de vervaardiging ervan en de fabricage
van de proefpalen.
Voor het nagaan van de krachten in de paalschacht werd
medewerking verleend door het Instituut TJT.O. voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies te Rijswijk (ZH). Deze metingen
werden door genoemd Instituut voorbereid en uitgevoerd onder
leiding van Ir. F.K. Ligtenberg en de heer J. Boon.
Het foto-elastisch onderzoek naar de spanningsverdeling
rond trekpalen werd verricht door Ir. G.A.F. van der Sande
en de heer H.P. van Luik van het Stevin-Laboratorium der
Technische Hogeschool Delft.
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