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Blz. 7, ter vervanging van regel 12 t/m 23:
De bestudering van de bezwijktoestand, die
geschapen wordt door.de grondwaterbewegingen, vcroict do
constructie van glijlijnpatronen, rekening houdend, mot do
voliunekrachten, die door deze grondwaterstromen op da
korrels worden uitgeoefend. In lit. I en II is de uit-,
voering voor dit soort constructies beschreven, zodat de"
bestudering in principe mogelijk is.
Aangezien echter de bewerkingen zeer tijdrovend zijn
en voor elk apart geval opnieuw uitgewerkt moeten worden,
willen we hier een enigszins andere gedachtengang volgers,
die leidt tot eenvoudige mathematische uitkomsten, waaruit
de ingenieur direct kan afleiden aan welke gebieden in de
dijk hij speciale aandacht moet besteden.
De eenvoud der berekening komt voort uit do ovorv/eging dat de stroomsnelheden nabij het oppervlak liet
grootst zijn en derhalve de vorming van een faiilibol .
gebied zich het eerst aan het oppervlak manife.stoort,
wanneer men voor een bepaald stromingsgeval de snelheid
van stilstand af geleidelijk aan opvoert. Aan het oppervlak is de analyse behorend bij het oneindig talud toepasbaar en deze leidt tot het, aan het einde van deze
paragraaf behandelde, verband tussen grenslijn van
Coulomb en hodograaf.
Wordt de grondwaterstroom nog groter., dan breidt
het gebied van faillibiliteit zich uit. Strikt genomen
is de analyse van het oneindige talud voor punten beneden
het talud niet meer geldig, omdat aan de conditie,
dat alle spanningsgradiënten evenwijdig talud gelijk nul
zijn, niet is voldaan.
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In werkelijkheid zal de toestand gunstiger zijn
dan het oneindige talud, omdat in de door ons te beschouwen gevallen aan weerszijden van dè faillibele plek
gebieden van groter reserve aanwezig zijn. liet gebied
van faillibiliteit, dat de hierna volgende analyse zal
geven is dus pessimistisch.
Daarbij komt nog, dat faillibiliteit alleen niet
voldoende is om bezwijken in de vorm van afschuivende
grondmoten ten gevolge te hebben. Daarvoor is nodig, zie
par. 2, dat er glijlijnen zijn, die aan weerszijden het
talud verlaten.
De hier te volgen analyse geeft daarover geen uitsluitsel, doch WA.t betreft hét tAlu<l kannen we Zoggen^ , <4aP ovex heX

gedeelte. d-AATVAK binnen het berekende gebied een grondwatersnelheid optreedt, die groter is dan het korrelsysteem
kan verdragen. Afgezien van glijlijnen is dit gehele
traject dus onhoudbaar en is het nodig, dat maatregelen
genomen worden om de geometrie van het talud in stand
te houden, omdat een begin van invreten tot progressieve
destructie kan leiden.
Het gebied van bezwijken, dat in werkelijkheid te
verwachten is, is even breed als het berekende langs het
talud oppervlak, doch reikt tot geringere diepte.
Daardoor ontstaat een pessimistisch beeld, dat voor de
constructeur niet bezwaarlijk is, temeer daar de uitgestrektheid der gebieden, die volgens deze analyse voorzorg vereisen, in practische gevallen betrekkelijk gering
blijkt te zijn.
Behalve de uitgebreidheid van de faillibiliteit
zullen we voor sommige gevallen de formules geven, voor
de cohaesie die op verschillende dieptes benodigS. is
om stabiliteitsverlies te voorkomen.

Voor deze analyse gelden dezelfde bezvaren en ;;OVOH
de resultaten een iets te ongunstig beeld. Hoe dichter
bij het oppervlak des te beter stemt do berekeninf: overeen
met de in werkelijkheid benodigde cohaasie.
Het criterium voor de stabiliteit van een oneindig
talud is de eis, -dat -de gesommeerde vector (eigen gewicht +
stromingsgradiënt) uitgezet in het spa-nningsdiagram de
grenslijn van Coulomb niet mag overschrijden»
Blz. 3, in plaats van eerste regels onder fig. 1:
Indien er zich in een
failibele toestand instelt
glijlijnen ter plaatse van
behorende bij een oneindig
zelfde hellingshoek.

gedeelte van de dijk een
dan is de richting van de
het talud gelijk aan die
uitgestrekt talud met

Blz. 15 regel 9 v.o.:
Het gebied binnen deze logarithmische spiraal
is als faillibel te beschouwen.
Toe te voegen aan blz. 12:
Daarbij zullen we ter demonstratie het antv/bord op
de volgende vraagpunten berekenen.
geval I: Hoe groot is de afrondingsstraal, opdat voor
cohaesieloos materiaal er net geen bezwijken in
het talud optreedt. Aangezien bezwijken in het
talud begint is de bezwijkvorm van het oneindige
talud toepasbaar in het resultaat volgens de
bezwijk hodograafanalyse correct.

' | 1* Inleiding.
Tijdens de studies, verricht ten behoeve van de commissie spanningsonderzoek dijken, zijn er een aantal
berekeningsmethoden ontwikkeld, waarmede het mogelijk
is verschillende aspecten van de stabiliteitjvan dijken
nader te analyseren.
In dit rapport zullen deze mogelijkheden worden gede_^mo'nstreerd aan voorbeelden met betrekking tot dijken,
die opgebouwd zijn uit zand van dezelfde samenstelling
en eigenschappen als de ondergrond. Fet gehele massief
. wordt dus gedacht te bestaan uit een homogeen materiaal,
dat tevens isotroop is. .
De invloed van inhomogeneïteiten, zoals b.v. de aanwezigheid van kleilagen met minder mechanische weerstand
en geringer waterdoorlatendheid, zal buiten beschouwing
blijven.
De grenstoestand van het evenwicht voor het zand wordt
bepaald door de grensconditie van Coulomb, welke gekarakteriseerd is door een omhullende in het diagram
van Kohr. Deze maakt een hoek <p met de 6"-as gelijk aan
de inwendige wrijvingshoek en snijdt van de f-as een
stuk af ter grootte van de haakweerst.and, c. Voor*het
gehele massief zijn <p en c gelijk en zij blijven
gelijk ondanks optredende deformaties.
Voorzover de invloed' van het water in de grond ter
sprake komt zal ter vereenvoudiging steeds de capillariteit verwaarloosd worden.-De overgang van verza-.
digd naar droog zand, die in de werkelijkheid steeds
gepaard gaat met een vloeiende verloop van de verzadigingsgraad, wordt gedacht abrupt te zijn.
Verder wordt de doorlatendheid van de grond voor het
doorstromen van water als een homogene en isotrope
£-waarde ingevoerd.
§ ^* Grenstoestand van het evenwicht.
Voor een grondmassief, dat voldoet aan de grensconditie
van Coulomb is het mogelijk de spanningstoestand in het
inwendige te bepalen op het ogenblik van bez?;ijken door
middel van de methode der karakteristieken. Daarbij
. zijn de subkarakteristieken de glijlijnen, die de doorsnijding zijn van de 3 dimensionale glijvlakken met
een dwaarsdoorsnede van de dijk. De antisubkarakteristieken zijn de poolbanen in het spanningsdiagram van
Kohr, waarbij de pool het punt op de spanningscirkel
isj waarmede de oriëntatie van de spanhingstensor ten
opzichte van de dijksdoorsnede is vastgelegd.

2.
Behoudens een evidente keuze betreffende actief of
passief, geeft de plaats van de pool in het spanningsdiagram alle informatie over de spanningstoestand in
een punt van de grond, wanneer bekend is, dat deze in
de grenstoestand van het evenwicht verkeert»
Uitgaande van bekende spanningstoestanden langs een
rand kan het gehele glijlijnenpatroon en het corresponderende poolbanenpatroon geconstrueerd worden, gebruik makend van de volgende eigenschappen der karakteristieken:
le

Zij. afwezigheid van volumekrachten (eigengewicht,
stromingsdruk van grondwater) is de richting van
de poolbaan, die correspondeert met een glijlijn
in de dijk, gelijk aan de richting van de toegevoegde glijlijnen, die door de betreffende glijlijn v/orden gesneden.
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Bij de aanwezigheid van volumekrachten is er een
afwijking van de poolbanen in de richting van dese
volumekrachten evenredig aan de projectie op de
C-as van de, langs de glijlijn afgelegde, weg.

Voor de afleiding van deze eigenschappen uit de evenwichtsvoor waarde en de gedetailleerde beschrijving van
de grafische uitwerking ven faillibele grondmassieven
met deze methode worde verwezen naar litt. I, II."^
Deze grafische methode ter bepaling van de spanningstoestand bij bezwijken is voor de constructeur, die
snel een inzicht wil verkrijgen van de invloed van
bepaalde belastingen, direct toepasbaar.
Het is echter ook mogelijk om een rekenmachine met
behulp van deze methode der karakteristieken het spanningsveld te laten bepalen. Deze weg zou men kunnen
volgen, wanneer een groot aantal gevallen doorgerekend
zouden moeten worden.
Aangezien de spanningstoestand in een faillibel gebied
met behulp van karakteristieken kan worden berekend,
is volgens de theorie der karakteristieken de spanningstoestand in een gebied binnen twee elkaar snijdende
glijlijnen éénduidig bepaald, wanneer langs een, beide
glijlijnen verbindende rand de spanningstoestand gegeven
is.
Is in een gebied aansluitende op een rand de faillibele,
sgannings^toestand berekend, aan »'il.,J„at„no£L..Biê5. zeggent
clat^het' geb1 e T oolc" w^ërkeTrjk^Bje'zwijkeri^z^l, ÈjjQïaJist'
a^^rï3e3pla"a tJs^waa f^^^X'ijXïjnejn.^tjerec ixtkomen .„JSr
Izallzich_slechts"dan'"een^ af^ichïïïv 1 figsgeval^oordoen^
*

?falineeF^

komen op een rand" waar uitwiy^fiogeïi jkhede^aanjwez_ig zï'jn.
De X w s e w W . Ji-rfl*"} 6*? • * *
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3I 3- Dijkstalud zonder water.
Als voorbeeld beschouwen we het talud van een dijk, die
geheel boven het grondwater ligt en alleen door zijn
.eigengesrieht belast wordt.

TVULU, e* i*CcL «, uu- i*Jjult* V-M, tU JL.L u~-

-¥lak—o-nder-het opp ervl ak—van-het—t alud—B-t el-t—% i-ch—een- .
-b^s^fi-j^tofrs-tand- in, dJre—be-h-oort—bi-j—het—onelndige-talud.
De spanningen op vlakjes evenwijdig aan het talud zijn,
wanneer spanningsgradienten in de richting van het talud
= 0 zijn:

(1)

6* *

TVCSOC

T*

%T>

Sint*.

waarin D = diepte beneden maaiveld
en X ~ volumegewicht grond,
godbende ligt het spanningspunt voor dit vl&kje in het
diagram van Mohr aan het einde van de vector ter lengte
2~T> die een hoek oc met de 6"-as maakt. De pool ligt
op het verlengde van deze vector in het andere snijpunt
met de spanningscirkel, zie fig.2

Uiteraard is er een gehele bundel van spanningscirkels
door het eindpunt van de ^P -vector mogelijk, de
uitersten zijn die twee die raken aan de omhullende van
Coulosb. Voor een talud helling oc kleiner dan <$ zijn
deze twee uitersten weergegeven in bijlage A.'
Het actieve resp. passieve geval is
gekarakteriseerd door OP < resp. > ft>.
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Wanneer er een afschuiving zou optreden, dan moet zich
bovenin de kruin een actief - en bij de teen een passief - gebied van bezwijken ontwikkelen.
De corresponderende glijlijnpatronen geconstrueerd
volgens r*»t grafische procédé" zijn ?;eergegeven in
bijlage B w C .
Uitgaande van de rechtlijnige patronen aansluitend op
kruin, talud en maaiveld breidt er zich een kromlijnig
overgangspatroon uit onder de kruinlijn en onder de teen,
"dat assymptotisch de richting van de rechtlijnige gebieden gaat naderen op grote afstand van het knikpunt
in de rand.) Voor het geval dat <*- kleiner is dan <f
kunnen de overgangspatronen van kruinli'jn en teen
nooit zodanig aan elkaar gevoegd worden, dat de richting
van respectieve glijlijnen en tegelijkertijd de grootte
van de hoofdspsnningen {in de figuur aangeduid door 6T :
de isotrope spanning, zijnde het gemiddelde van de
hoofdspanningen)
op elkaar aansluiten^ Er is dus geen
2 e glijlijn denkbaar, die van kruin tot maaiveld doorloopt. Dit betekent, dat er van een bezwijken in de vorm
van afschuivingen geen sprake kan zijn.
In het uiterste geval, dat de taludhelling oc nadert
tot e<p is er slechts één glijlijn die doorloopt, nl.
de 2 glijlijn, die even onder het oppervlak // aan het
talud loopt.

£ 4. Talud met stilstaand water.
De aanwezigheid van water verandert dit beeld.
Beschouwen we eerst het
geval, dat het water in
de dijk even hoog staat
als daarbuiten., zodat
er geen beweging in het
grondwater is.

\f*sl\

Yoor de stabiliteitsberekening moet in het
gebied boven de waterlijn een ander volumegewicht voor de grond
:in rekening worden gebracht dan eronder.

Eoven de waterlijn is Ti h.et volumegewicht van de droge
grond dat geschreven kan worden als
met n is poriengetal (volumeporien/totale volume)
en fa. is soortelijk gewicht korrelmateriaal.
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Eeneden de waterlijn moet gerekend worden'met het gewicht
van de korrels onder water, omdat de korrelspanningen
slechts het gewicht van de korrels behoeven te dragen,
dat overblijft nadat de opdrijvende kracht van het water
eraf is getrokken. De rest van het gewicht wordt door
de hydrostatische druk van het water gedragen.
Hoewel het gewicht van de natte grond zelf zwaarder is is dus het effectief op de korrels inwerkende deel van
het volumegewicht kleiner, nl. ^ is:

Er kan zich door dit verschil in volumegewicht nu een
afschuiving voordoen in een talud met cc kleiner dan f.
Daarbij ontstaat in het gebied boven de waterlijn een actieve bezwijktoestand, beneden 'de waterlijn is het passief. De stabiliteit kan bepaald worden door het rechtlijnige actieve glijlijnenpatroon in het bovendeel van
het talud tot op de waterlijn te tekenen. Bij voortzetting van dit patroon volgens de grafische methode beneden
de waterlijn krommen de glijlijnen zich ten gevolge van
het veranderde volumegewicht en vermindert de i3otrope
spanning daarbij. Uitbreiding van dit patroon geheel naar
reckts geeft aan of de spanningstoestand,vereist voor het
dragen van het bovengewicht door de spanningen behorende
bij he"è rechte passieve glijlijnenpatroon, in het talud
onder öe waterlijn opgebracht kan worden»
Voor elke verhouding ^/fc
is er een hoek oc aan te geven,
welke de taludhelling niet mag overschrijden, omdat anders
het passieve gebied beneden de waterlijn in gebreke blijft
en er doorgaande glijlijnen zijn die een afschuiving mogelijk maken. Hier is dus een gevel gegeven, waar de spanningstoestand zowel in het droge deel van het talud als
in het deel onder water, ware ieder deel van het talud,
oneindig voortgezet, nooit tot bezwijken aanleiding geweest zou zijn, omdat de rechte glijlijnen het talud
slechts eenmaal snijden. Alleen door combinatie met een
aansluitend afwijkend taludgedeelte treedt afschuiving
op langs glijlijnen die tweemaal het talud snijden.
Er is hier eigenlijk sprake van inhomogeneiteit van de
eigenschappen der materie : verschil i n ^ .
In grafiek P is het toelaatbare verband tussen <*en &/jTt
aangegeven,
Verderop zal in plaats van VnaT7o. het symbool T
gebrtrLk* worden.
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Eij het gebruik van deze grafiek houde men rekening met
de invloed van de capillariteit, die enerzijds de waterspiegel hoger brengt, dus vergroting van $
anderzijds
de cohaesie vergroot, dus meer beschikbare weerstand.
Koe verder van het talud verwijderd, hoe geringer de invloed van deze capillaire zone relatief t.o.v. de aanwezige krachten wordt.

5. Talud met stromend 7,rater.
-^Wanneer het grondwater in beweging is dan v/erkt er een
volumekracht op de korrels die grootte en richting heeft
van de negatieve potentiaalgradient.
Het gebruik van potentiaal in plaats van waterdruk maakt
het verdisconteren van de hydrostatische waterkrachten
overbodig, zodat hier,evenals dat mét volumegewicht gedaan is,alleen de korrelkrachten overblijven.

Aangezien de invloed van de potentiaalgradient op de
korrels een volume&racht is, gelijkwaardig aan het volumegewicht, kan deze in alle stabiliteitsonderzoekingen
vectorisch bij de invloed van de zwaartekracht op'geteld
worden.
In fig» 4#
is dit gedaan voor een watersnelheid ter
grootte w,die een hoek f> met de horizontaal maakt.
Volgens Darey is de potentiaalgradient = - -jjr
zodat de volumekracht +JW- ~ is.
Bi.1 een oneindig talud
met spanningsgradienten,
in richting van talud,
€ gelijk nul moet de span"*" ningscirkel nu door de
gesommeerde vector in
het diagram van Fohr lopen, volgens de figuur.5
In plaats van de taludhelling oc is <x' de
maatgevende helling geworden»
|_ ....1
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De analyse van de overgang van droog naar nat talud,
Voor Vlet geval van. strometut water,

blyfr iV w«e» 4ezei$ie aAs ivu vorige, pcvra.Qttxa£.

Aangezien er zich echter zo veei verschillende gevallen van stroming voordoen®is de berekening daarvan hier
niet.in extenso uitgevoerd.
•
Behalve de ongunstige stabiliteitsverhoudingen op de
waterlijn als gevolg van de inhomogeneiteit der materie
(geffichtsvers.chillen), is bij stromend water nog de mogelijkheid aanwezig, dat de stroomsnelheden nabij de teen
en in de buurt van de kweizone zo groot worden, dat
^stabiliteitsverlies TiiTiet int^r^t jvuc^t^vezz^-^ ge^te' te verwachten
Is.JDe" bestudering van dit laaxste type van bezwijken
\ordt vereenvoudigd door de overweging, dat de stroom-:
snelheden _na bij., h e ^
ËalvV s;t;a t>iIite i tsver 1 ies,^.aan. het. oppervïak hetjeers't.
optreedt. Daardoor is het niet nodig öm~met behulp van d&
karakteristieken-methode de spasningstoestand in het
inwendige verder uit te werken. Daar teye^ns_dicht onder

one indi. g^ talud_.kunne n we^al s c ri t e r iïm'^vogx,jd e „e venw i ch t s -

fo e s~t a i i d . ^ t ^
stroEiingsgradient) u i t g e z e t .in &e*. .spanningsdiagraifl„de
"'"""
g r e n s l i j n ^nCb^ulömb" n i e t mag o v e r s c h r i j d e n .

W

Voor een bepaalde taludhelling is de hoek cc een constante . waarde, zodat, voor. een bepaalde diepte D beneden
het talud, het punt A een onveranderlijke plaats in het
spanningsdiagram inneemt. 3e kunnen ons echter allerlei
strooxasnelheden w indenken, die toelaatbaar zijn, nl. die
waarvoor het eindpunt B van de betreffende vector AB
binnen de omhullende van Coulomb (streep-stip lijn) valt.
Vermenigvuldigen we de schalen van
het spanningsdiagram met de factor
fc/ïWP, spiegelen we het diagram en
draaien het daarna met
de klok mee over (90° + ^ ) zodanig
dus, dat 0A verticaal komt te staan,
dan ontstaat figuur fDeze figuur
heeft een snelheidsschaal en de
vector w heeft dezelfde richting.als
de stroomsnelheid van het grondwater.
Figuur ?
is daardoor een*hodograaf
geworden.

t

Hu is volgens de theorie van potentiaalstroiaingen met
behulp van de complexe rekenwijze voor een stromingsgeval een zodanige constructie uit te voeren, dat elk
punt van de dijksdoorsnede wordt afgebeeld op de hodorgraaf, aangevende de snelheid in het betreffende punt
van de dijksdoorsnede.
Zo wordt het talud van de dijk afgebeeld door een lijn
in de hodograaf aangevende de strooasnelheden, die in
het talud optreden. Wanneer deze getransformeerde taludlijn binnen de grenslijn van Coulomb (de streep-stip lijn)
blijft is stabiliteitsverlies niet te vrezen.
-¥oor verschillende vormen van de dijksteen zal hier verder aangegeven worden, waartoe dit grenscriterium aanleiding geeft.

§ 6« Dijksteen.
Tan de vele mogelijke dijksteenvormen zullen er hier
3 extreme gevallen onderscheiden worden.

7J/K\W&WMW//MW///.

Geval I.

(SÏ3

Het dijkstalud sluit aan op een horizontaal
maaiveld» Zowel talud als maaiveld morden zodanig gedraineerd, dat het uittredende water
K
geen laag van betekenis vormt, zodst de waterdruk in elke punt van het oppervlak gelijk aan
de atmosferische en de potentiaal gelijk i* aan
de hoogteligging van het betreffende punt. is.
Aangezien een abrupte knik aanleiding geeft tot
oneindige stroomsnelheden zal hier ineer in het
bijzonder een afgeronde teen worden beschouwd,
en richt de studie zich op de grootte van de
-afrondingsstraal nodig voor stabiliteit van de
teen.

Geval II.
Het dijkstalud zet zich onder water met dezelfde
helling .voort. Het grondwater kan vrij uittreden
over het gehele talud, zowel onder als boven
water.

Geval III.
Het dijkstalud is tot op een afstand onder de
waterlijn afgedekt door een impermeabele laag.

46

In de laatste twee gevallen treden er ook: oneindige
stroomsnelheden op: voor geval II in het punt waar de
waterlijn op het talud komt; voor geval III aan het
uiteinde van de afdichtende laag.
Aangezien in deze gevallen geen snelheidsvermindering
verkregen kan morden door een wijziging in de vorm van
het talud, richt de studie zich hier op de minimale
waarde van cohaesie of haakweerstand van het dijksmate-•
riaal, die stabiliteitsverlies nog kan verhinderen.

§ 7- Benadering van de grondwaterstroom nabij het punt E.
De grootte van de waterstroming rondom het punt B
frj.^d..iX'B.

is afhankelijk v a n de o m s t a n d i g h e d e n

verderop in de dijk.
Eoe deze omstandigheden echter ook zijn, in een klein
gebied rondom B is de waterstroom steeds met een zeer
goede benadering te schematiseren tot een bepaalde vorm.
Deze benaderde oplossing voor de afbeelding van het
w-vlak, de hodograaf, en het .z*-vlak (di jicsdoorsnede)
op elkaar is te geven in de vorm van een transformatiefunctie: w - f (z*). Deze functie, die geldt voor
elk punt in het beschouwde gebied, is reeds bepaalbaar
wanneer men weet hoe de randen van de te transformeren
gebieden zich op elkaar afbeelden. Omdat de randen van
de hodograaf van de aangegeven gevallen zonder meer zijn
aan te geven is de overdrachtsfunctie w = f (z*) direct te
bepalen.
In appendix K is nader uiteengezet, waarom de volgende
regels voor de afbeelding van de randen van een dijksdoorsnede op de hodograaf geldig zijn.
Een rand, waarlangs de potentiaal constant is, beeldt
zich af als een lijn door de oorsprong van de hodograaf
X de betreffende rand.
Een talud waaruit het grondwater opkwelt wordt' een lijn
JL- talud door een punt op afstand k verticaal onder de
oorsprong.
Een grondwaterspiegel, die via de lucht in de poriën van
de grond in verbinding staat met de atmosfeer, beeldt
zich af als een cirkel met straal Ik en middelpunt op
afstand ik, verticaal beneden de oorsprong.
De afbeelding van de randen ABi en B2C in de 3 genoemde
gevallen op hun resp. hodografen is weergegeven in de
figuren ji, 12, 13
op de volgende blz.
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Q-evoL I

Q-evaL I
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De punten B zijn naar oneindig getransformeerd, waarbij
zij uitgerekt zijn tot de volgende lijnstukken:
Geval I
B wordt een boog die hoek oc omspant
Geval II
B wordt een lijn ter lengte k sinoc
Geval III B wordt een boog die 90° omspant.

L

z*-»Uk)

w~
-*• M.

w .yUfc)

De transformatiefunctie krijgt de eenvoudigste vorm, wanneer we deze schrijven met de
volgende complex-variabelen
coördinaten in dijksdóorsnede
z —x + iy*
coördinaten in hodograaf
w =u + iv
Daarbij hangen' u en v samen met de snelheidscomponenten in . x* en y*-richting volgens
Tengevolge van het
!ty 4
u = w.
en
min-teken bij Wy worat de positieve imaginaire w-as altijd naar beneden getekend teneinde te verkrijgen, dat de snelheidscomponent
Wy in de goede richting wijst. Yoor het bewijs, dat w in deze vorm een functie van z
moet zijn en dat beide verder samenhangen met
de complexe potentiaal-stroomfunctie S2=^+i1$
volgens

CV

,

4J2

(5>

ËtM

wordt verwezen naar de fcext boeken.
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De 'benaderende transformatiefuncties
zijn:
CÊ)

w5 t t f < -

C-pj

in de 3 gevallen
•
. "

J

voor geval I

(*) - - - *» *&•«'* [ - i n ~ \

voor geval I I I

\

De oorsprong voor z* is steeds in het punt E genomen.
De lengteeenheid l is een karakteristieke grootheid,
die een maat is voor de omstandigheden verderop in de
dijk. We zullen in hierna volgende hocfdstuldcen tonen,
hoe £ is té berekenen.
In het stationnaire stromingsgeval als gevolg van hetintreden van water langs het buitentsiud zal £ gegeven
worden als functie van buitenwaterstand en dijksbreedte.
m het niet stationnaire geval is l het grootst op het
beginogenblik wanneer de stroming inzet. I zal dan gegeven worden als functie van de waterstandsverschillen
op ciit aanvangstijdstip.
Allereerst -willen v?e thans behandelen, hoe de stabiliteit van het talud door de grondwaterstroom in hun be- •
naderde vorm beinvloed wordt.
P**vi

lutót

IA fa CÜu**u>t<*UL

•• ; —

IL «. • • J érlt^éLó^sfi^i;
/

/cnut

fa**,!*™/.
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/scdl
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fn

&l*£

f^cL^C^,

*n* erU^ii

«** Ï^-IM
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4ht*-xs»•<+,
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^

'
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§ 8. Eelnvloeding van de stabiliteit nabij punt B door de
gron&wa terstroom.
§ 8.1

Geval I.

Zonder op de details in te gaan, kunnen we de resultaten van appendix K, waarin dit geval is uitgewerkt, als volgt samenvatten.
Voor de afgeronde taludlijn wordt een lijn gekozen,
die iets dieper.ligt dan de abrupt geknikte lijn,
.op een afstand p vanaf B. (zie fig. 15)*
—"" In poolcoördinaten rondom E geschreven is deze lijn;

fl*-<-£ir*)I

r*-

•o»

7J7

De kromtestraal van deze lijn is het kleinst in
de buurt van B en heeft daar de waarde

(io)

;'. -

*£.*-

Be keuze van deze afgeronde taludvorm berust op
het feit, dat de grondwaterstroom in dit.afgeronde
talud door dezelfde functie &) beschreven wordt
als de abrupt geknikte teen.
In appendix K is dit bewezen door de potentiaal"
langs het talud in zijn afgeronde vors na te gaan
en te constateren, dat deze voldoet aan de eisen
gesteld voor een kwelzone, nl. potentiaal is gelijk
aan hoogteligging van punt in talud.
De afbeelding van het afgeronde talud in de hodograaf met (6) geeft de bloenbladvormige lijn
A"B"C", die uitgedrukt in poolcoördinaten rondom
V* is:
nr+ot

(rt>

p

i>f££>J

In deze uitdrukking is 5 de hoek tussen voerstraal
en verticaal. Yolgens de regels geldig voor de
afbeelding van kwelzone in hodograaf moet de hoek
l gelijk zijn aan de taludhelling. In appendix K
komt dit eveneens tot uiting.
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Andersom «esteld: voor een stroningsgeval gekarakteriseerd^door een willekeurige lengte l zal het
punt S, waar het talud een helling £ net horizontaal
maakt, afbeelden op een lijn V S ' in hodograa? die
hoek % met verticaal maakt. (zie ft ié , d<e heriwiiuj «* fj«4 <*)•

*>»

Volgens § 5 mag ter handhaving van de stsbilitei't
de getransponeerde omhullende van Couiomb niet .•
overschreden v/orden. Deze omhullende is gegeven
door een lijn onder hoek Q?-S)
met verticaal
door .W', waarbij de afstand 0'W* bij afwezigheid
Tan haakweerstand gelijk is aan £ f.jy m (uv*i*üf
>,
Aangezien 5 varieert langs het afgeronde talud,
geldt voor elk punt langs het oppervlak een andere
omhullende evenals ook een andere voerstraal vanuit
V f . Derhalve gaat het om de meetkundige olaats
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van het snijpunt S" van deze twee lijnen. Deze
meetkundige plaats is een cirkel met middelpuntshoek 2<J> op de punten 7' en W', 2ie figuur if.
Fet stabillteitscriterium mondt zodoende uit in de
eis, dat de verhouding (typ) in (ft) zodanig is, dat
de bloembladvorinige lijn de cirkelboog (2<p) niet
snijdt.
.
Mathematisch is de grootte van^CVf>) te berekenen
zodanig, dat beide lijnen aan elkaar raken; dit
geeft aangezien p volgens (10) samenhangt met de
kromtestraal een uitdrukking voor de toelaatbare
kromtestraal, als functie van t volgens d* •* «tf****"* "^
uitgewerkte -formule :

&

)

•

'

r.=

W*rf\

'Ee* arflfi'e*: van. *»/£

5 8.2

Vrvt veMaUcll&ndA

Mua.cuCd.tn- V*M*

Geval I I ,
Hier gelden de resultaten verkregen
in appendix L, uitgaand van formule (7)
In dit geval waar de taludhelling
overal hetzelfde is, is er bij afwezigheid van haakweerstand slechts één
omhullende onder hoek
ty-*)
vanuit
punt W'.die als grenscriterium geldt.
Deze lijn (streep-stip lijn tig» 16)
kan met behulp van (?J in de dijk worden afgebeeld, en men vindt dan een
logarithmische spiraaP,19die uitgedrukt
in poolcoördinaten rondom B te schrijven is als
r

(fe)

=l

rr

*

Ï W

^^k

Sttof.Sti,*

W"*,*)

Het gebied binnen deze logarithmische j
spiraal is is=ieder^geval -failliebelrf:
Wanneer men het talud van beschermende j
maatregelen wil voorzien moet men dus ]
een laag ter dikte van de max. diepte^,\
van deze logarithmische spiraal be|
schermen, omdat het punt B geen vast
punt op het talud is, doch varieert
met de buitenwaterstand»
'

16

De logarithmische spiraal veronderstelt afwezigheid van haakweerstand*
Men kan echter ook de vraag stellen,
hoeveel haakweerstand is er nodig om
stabiliteit binnen de spiraal verzekerd te achten. Daartoe is in
appendix L een.tweede analyse weergegeven, 7/aarbij voor elke diepte is
nagegaan,hoeveel cohaesie er nodig is.
Deze analyse is betrekkelijk eenvoudig,
omdat een lijn, die evenwijdig talud
op afstand D beneden het oppervlak
loopt, zich afbeeldt als een hloemnladvormige lijn, die voor elke
diepte dezelfde vorm heeft, alleen
meer naar boven verschoven is, naarmate D kleiner is. Het raakpunt met
de omhullende® valt dus voor de verschillende lijnen, die corresponderen
met alle willekeurige diepten, op een
rechte lijn op afstand
% k sin oc
vanuit de rechter rand. TC
Eet raakpunt zodoende bekend zijnde,
is de bepaling van de ligging van de
omhullende voor elke diepte D te bepalen en daarmede de grootte van de
benodigde c als sluitpost.
De uitdrukking voor de benodigde haakweerstand. is :

waarin D = -t. Si*(f . e

frr

SU.'f '.

/***

DQ i s h e t d i e p s t e punt van de l o g a r i t h m i s c h e s p i r a a l , de d i e p t e ?raar beneden geen cohaesi-e meer
nodig i s .
Dit verband t u s s e n o en D voor v e r s c h i l l e n d e
waarden van ff en oc i s weergegeven i n b i j l a g e 3E.
terwijl tw bü\#^e HU een grafiek is cxe^we*' wvc f* ##„.
(fy\>»d\*k. Ly**Tt) e**. Ve , die beide -e&m. V*M*K aw-e^

tl
verstuift-,

va^At

n

Op dezelfde wijze als ?oor geval II
is in appendix ¥ de berekening gegeven, die betrekking heeft op een
gebied van ontoelaatbare stroomsnelheden voor het cohaesieloze .materiaal
en daarnaast de benodigde cohaesie
op verschillende diepten.
De betreffende formules zijn in dit
geval:

Pet is de uitdrukking in poolcoördinaten
rondom punt B voor het failliebele
gebied.

•

-.

De grootste diepte reikt tot

in een richting

if*5*

j&-fJ

De benodigde haakweerstand wordt gegeven door:

Eet verloop van deze grootheden is
te vinden infcijUgeBT en "SI.
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§ 9« Pe karakteristieke lengte 1 van het stromlngsgeval.
In de voorafgaande paragrafen zijn de formules gegeven,
waarmede een constructie op stabiliteit beoordeeld kan
. worden. In deze formules is de karakteristieke lengte,
l t tot nu toe nog een onbekende. De grootte van l bppaalt de schaal van het stromlngsgeval. Hoe groter êt
des te sneller stroomt het water. De bepaling van l is
een zuiver hydrologisch probleem, waarbij uitgegaan
wordt van bekende randcondities en nagegaan tot v/elke
stroomsnelheden deze condities in het gebied rondom B
aanleiding geven. In de hierna volgende paragrafen zal
voor enige markante gevallen aangetoond worden, hoe de
""waarde van t te berekenen is.
a. Het niet stationnaiye geval van afstromen.
Wanneer een dijk verzedigd
is met water tot een bepaalde
hoogte, die overeenkomt met
de buitenwaterstand en op het
tijdstip t = 0 het buitenwater plotseling 'over een bepaalde xfst&.nd daalt, dan reageert het grondwater in de
dijk met een niet stationr.air
stromingsverschijnsel. De
mathematische beschrijving
van hetgeen gebeurt op verschillende ogenblikken na
t=0 is zeer gecompliceerd,
doch de strcmingstoestand op
het aanvangstijdstip is eenvoudig.
Aangezien de snelheid van stromen in ieder geval afneemt
in de 'loop der tijd is deze begintoestand maatgevend
voor de bestudering van de stabiliteit. Vandaar dat we
voor de reeds beschreven dijkstenen de .vaarde van. I
zullen geven op het aanvangstijdstip van een niet stationnair verschijnsel.
b. Het stationnaire geval van afstromen.
Wanneer er een verschil is in
waterstand tussen binnen- en
buitenwater, dan zal zi-eh na
verloop van tijd een stromlngsgeval instellen, waarbij de
breedte van de dijk bepalend
is voor de snelheid vsn stromen nabij de teen. Dit stationnaire geval is zeer moeilijk te berekenen, omdat de
vorm van de grondv/aterspiegel
•EÜ3
in de dijk en de afmetingen
van de kwelzone aan het binnentalud a priori onbekend
zijn. Het is echter mogelijk gebleken een benaderingsberekening op te stellen, die alle gewenste informaties
binnen toelaatbare grenzen van nauwkeurigheid geeft.
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c. Stijging van het grondwater in de- dijk»
De insteltijd nodig oni het stationnaire geval te doen
ontstaan is in sommige gevallen zolang, dat een hoge
buitenwaterstand tengevolge van een enige dagen durende
storm niet de volledige ongunstige uitwerking kan geven
als uit de berekening bij b) zou volgen.
Daarom zijn er eenvoudige formules ontwikkeld, die de
grootst mogelijke stijging van de grondwaterstand in het
inwendige van de dijk geven als functie van de tijdsduur
dat een bepaalde hoge waterstand heeft aangehouden.
Deze formules zullen in paragraaf 12 behandeld worden.

In de praktijk zullen allerlei dijksvorxaen voorkomen, die
afwijken van desa geabstraheerde gevallend bijvoorbeeld
is voor de afsluiting der zeegaten een profiel ontworpen,
waarbij er een zeer brede binnenberm aanwezig is, die
aanleiding geeft om de stabiliteit bij de knik B meer te
wantrouwen dan in het binnentalud 7 achter de berm.
Wanneer B nl. ligt beneden het phreatische vlak, dat
zich in zou stellen in de gestippelde volle dijk, dan
zal er een gebied PQ zijn aan te wijzen, dat nat is, omdat langs PR water uittreedt, dat over het gedeelte RQ
weer in de dijk wegzijgt. De plaats van het omslagpunt
R wordt bepaald door de ligging van B t.o.v. binnen- en
buitenv/aterstanden en kan principieel zowel in het horizontale gedeelte B'^ als in het talud PB liggen.
Wanneer R rechts van B valt, treedt er in B een stromingstoestand op, die door het hier behandelde geval I be- "
schreven is,en waarvoor een karakteristieke lengte t is
aan te geven. Ligt R links van B in het talud, dan blijft
geval I van toepassing, doch voor stabiliteitsverlies is
dan niet te vrezen, omdat £ een negatieve waarde krijgt.
In plaats van in te gaan op dergelijke bijzondere vormen
van dijksgeometrie zullen we ons beperken tot de hier
genoemde 3 gevallen, omdat deze de elementen bevatten,
die «* fit- de speciale dijksconstructies steeds X&ru^^ov.en, ..
-feC Miikoys. tfiesSvnqe*. voeren,.

-E
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§ 10* Het niet stationnaire geval van afstromen»
§10.1

Geval I.
In de dijk staat het water
op de hoogte van C, en ten
tijde t=0 worden plotseling
maaiveld en kwelzone volledig gedraineerd.
Sr stelt zich een stromingsgeval in, waarbij langs de
lijn OAg bet water alleen
verticaal naar beneden kan
vloeien, omdat een horizontale gradiënt afwezig is.
Deze verticale stroming verlaagt de grondwaterstand,
waardoor de volgende ogenblikken de snelheden geringer zullen zijn. Aangezien we alleen geïnteresseerd zijn in de grootste
snelheid kan,hetgeen zich
na t=0 afspeelt, buiten beschouwing blijven.
In de hodograaf wordt CAg
dus een verticale lijn
A ' C met A' in de oorsprong.
Langs de lijn CB worden de
stroningscrastandigheden beheerst door het karakter
. van deze lijn als kwelzone,
waardoor deze in dë hodograaf T/ordt afgebeeld door
de lijn C'%> onder 'La,
en
C* op een afstand .k onder A'.

Langs de lijn BA-i is de waterstroom verticaal naar boven
gericht, zodat deze zich afbeeldt als A'B^* in de hodograaf.
Het bepalen van de stromingsomstandigheden is opgelost,
wanneer met conforme transformaties gebied A^EC^A^ in
het z-vlak afgebeeld kan worden op het gebied A'C'^'^'A*.
Met behulp van de Schwartz-Christoffel transformatie
vindt men de volgende overdrachtsformules, zie appendix
G:
-
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*/e/^

Cw-ti>. .ii

(^)*

Voor een klein gebied rondom B kan de integraal vereenvoudigd worden tot
TT
(20)
*

-

&

•

*

•

&

hetgeen tenslotte geeft
TTtéC

(21)

(*_.**; ^ - ^ [ & • '£J

Een vergelijking met (C) toont, dat t in dit geval ongeveer gelijk is aan
7T

C22>-

| 10.2

frt,

Geval II,
In de dijk staat het water
op de hoogte van C, en ten
tijde t=Ó wordt de vrije
waterspiegel plotseling
verlaagd tot Ê en de kwelzone gedraineerd.
De hodograaf laat zich voor
dit geval geheel op dezelfde
wijze construeren als voor
geval I met als enige verschil, dat het water langs
AjB uittreedt onder een hoek
oc met de verticaal en dus
in de hodograaf wordt afgebeeld door de schuine lijn
T3 J
A .» JD2_*.

In appendix H is uiteengezet, dat de transformatie
voor dit geval neerkomt opJ

hoAofftdr

22,

(25)

ut

(*0
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e
+
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•0 ** cui)

&

7T-«C
TT"

'S+11

-
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u
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Voor een klein gebied rondom E kan de integraal vereenvoudigd worden tot
(25)

7F

hetgeen tenslotte geeft:

(20

W»

i/c

»

r-

J

r JE- ' **> 7

TT

Een vergelijking met (,?) toont, dat t in dit geval ongeveer gelijk is aan
(i?>-

| 10.3

Geval III.
In de dijk staat het water op de
hoogte van C en ten tijde t=0
daalt het vrije water over een
hoogte F.
Het gedeelte EC=c is impermeabel
afgedekt, beneden E kan het water
vrij uittreden.
Aangezien er hier geen kwelzone
is, doch de rand EC ondoorlatend
is, is met behulp der potentiaaltheorie direct te stellen hoe de
grondwaterbeweging loopt.
In appendix I is uiteengezet, dat
. voor dit geval

Voor de potentiaalverdeling
onder langs de afsluitende laag
vindt men dan met r de afstand
vanuit C:

tetf-

*- # w * < f>""--»]

vatrf

oK.r<&
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De druk onder tegen de laag Is dan
(2o}~

P, $

Vffvr

*%».*:<

T<C

Deze drukverdeling is weergegeven in fig. 32 nieronder.
De maximum, waarde voor P treedt op in **= %**.<*.
en is gelijk aan

De stroomsnelheden worden gevonden uit '*•«-£ -^hetgeen na uitwerking geeft
Qz)

w = - & zé e

* ^*. v c y

V<- Iz^^-iJ
Voor het gebied dicht om B ontaardt dit tot
{3D

zodat
(M>

*-

H

-^£<l*mj7i
H'
n(n-*)c

wit af licAte*,.

3

i

!

I

i, 1/
> /tó>^
_3L_

/
/
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§ 1 1 . Het stationnaire geval van afstromen.
Het stationnaire geval van afstromen kenmerïct zich voor
alle 3 4e gevallen van beëindiging voor het binnentalud
door een zeer gecompliceerde vória van hödogreaf.
In Se figuren U/34 , 35^é , n/^ zijn deze hodograafvormen
getekend.
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Tiet cirkelvormige deel correspondeert steeds met het
vrije oppervlak van het grondwater, de kwèlzone wordt
voorgesteld door een lijn J. talud vanuit het pujat V'
dat k onder dé" oorsprong ligt, en alle andere randen
beelden zich af als lijnen door de oorsprong.
De dmbbele lijnen zijn op te vatten als sneden in het
blad» waarlangs het hodograafvlak is opengeknipt. De
dieptes van insnijding zijn a priori niet bekend.
Het overbrengen van deze hodograafvorm op de dijk met
de complexe rekenwijze leidt tot zeer ingewikkelde formules., die prsctisch onhanteerbaar zijn. Daarom is voor
ieder-'Stëlsel een benaderende hodograafvorm gekozen,
die w&t vorm betreft niet ver van de reSle vorm afligt,
-terwijl tevens de dijk is geschematiseerd.
In ket volgende v/orden benaderingen voor de verschillende
gevsJLlen gegeven.
§ 11«1

Fe-nadering voor geval I.

In fig. **/tois de schematisering van dijksdoorsnede, resp.
hodogpraaf, weergegeven, die voor wet betreft de gebieden
A I B C Ê A Q A ^ en A'Bj. P2 'C'B'A' slechts zeer geringe af- wijkingen met de eigenlijke situatie vertonen.

2e

De lijn ECD van de vrije grondwaterspiegel is geschematiseerd tot een cirkel met middelpunt op BA 2 van zodanige
-straal, dat de helling bij E gelijk is aan oc , de talud-,
helling, In het w-vlak' is C'D'A' tot een cirkelboog gesrorden rondom V* met straal k inplaats van een cirkel
met -/jk rondom V", zoals correct in f ig. ?4 is weergegeven.
Deze afwijkingen zijn betrekkelijk gering. Ook de afwijkingen van het gebied DUVA3A2D t.o.v. de werkelijke
dijk zijn niet groot behalve punt E dat erbuiten valt.
Dit punt valt er in de hodograaf ook buiten, doch ernstiger lijken de totaal verschillende vormen van A'D'U'V'A' in.
f ig. 4o "-eü'het betreffende gebied A'D'E'^ •?« 'A' in
fig. 34- We behoeven ons evenwel over deze afwijkingen niet
zo bezorgd te maken, omdat de invloed van deze afwijkingen
in het gebied boven de lijn A'D 1 *)* weinig voelbaar is,
daar deze door de nauwe wespentaille A'D' heengevoerd moet
worden.1? De af te. leiden formules volgens deze schematisering vertegenwoordigen dus alleen een goede benadering in
het gebied boven de vernauwing A'D'.
Hoe kleiner het gebied rondom B,. des te verder is het in
de hodograaf van A'D' verwijderd en des te beter is de
benadering.
Als resultaat van de successieve transformaties, die
nodig zijn om van. z-vlak op w-vlak te komen en waarvan de
details verder in appendix A zijn te vinden, kan hier
vermeld worden:

IK

m«r

*=J* „ r & _
L

1

et
t*
p+i
*'+*«'i
lil'•„• r[±1^1

^
J

hierin, zijn
«*• = taludhelling
>t = halve dijksbreedte
m = lengte kwelzone

•'..-*

De grootte van m is daarbij nog de enige onbekende, doch
er bestaat een mogelijkheid om zijn waarde te bepalen,
omdat er een extra gegeven, beschikbaar is in de vorm van
het totale potentiaalverschil F tussen binnen- en buitenwater.
Tengevolge van het feit dat B A 1 e n YA^ beide naar oneindig
lopen zal zich op een cirkel in het massief met straal "R,
zie fig. 41 die groot is t.o.v. de afmetingen van de dijk
praotiseh een circulair stromingsgeval instellen, zodanig
^Wi3 danken de Heer Stroband (Waterloopkundige Afdeling
van de Deltadienst) voor de experimentele "bevestiging
van de geringe waarde van de afwijkingen voor wat
betreft dö potentiaalverdelingen voor <X= 15°» die
hi;J met behulp van een electrisch weerstandsmodel
voor -ons heeft verkregen.
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dat de snelheid langs die cirkelboog gelijk-is aan

Deze snelheid is ook te berekenen met formule (35) ^waarmede de grote cirkel in z-vlak afgebeeld wordt op een
kleine cirkel rondom A' in de hodograaf. De straal van
deze kleine cirkel, die gelijk is aan de absolute waarde
van de snelheid jw|, wordt dan met een benadering, die
des te beter is naarmate R groter is
(37)

»l*^f/^

Gelijkstelling van |w| in beide uitdrukkingen geeft het
verband
(»;

<«v).'r£.^j

Daar het verband tussen Q en m gegeven is bij (35) is
hiermede m als functie van ïï, 1* en <=* bekend. In bijlage "2T is dit verband in een grafiek weergegeven,
waardoor direct de breedte van de uittreezone als functie
van de dijksgeometrie is af te leiden.
Aangezien formule (33) nog betrekkelijk gecompliceerd is,
is het aantrekkelijk deze te vereenvoudigen door alleen
een klein gebied rondom B te beschouwen. In appendix C
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is aangegeven, dat men met go,ede nauwkeurigheid formule
(35) kan benaderen tot:

(S9>

-W-üfe «-*£(#*)

waarin

c*>

-

In Mjlage"2T is tevens de grootte van t 70ör verschillende dijkssituaties aangegeven.
| 11'2, benadering voor geval II.
In fig.A%hi is de schematisering van dijksdoorsnede en
hodograaf weergegeven voor geval II.

ivr

I5H
Evenals dat voor geval I gold, zijn ook hier de afwijkingen voor de gebieden A1ECDA2A1 en A T i 'P^ *C 'B'A*
t.o.v. de werkelijk optredende geometrie voldoende
klein.
In de appendices D, E e n ? is aangegeven, hoe deze vormen
mathematisch behandeld kunnen worden.
De afbeelding van dijksdoorsnede z-vlak op hodograaf
w-vlak geschiedt door de volgende transformatiefunctie

(41).

v =

ii^üTT

^e* [4+ z

•«ët (4 _ ^

=

pZl

]

r 4 _ jncgot -j TC//T-2o<
^ ^ '^fr-Zot ^

+- f

.

r

f>, Crsd. -j

L^PJ

hierin zijn
«* = taludhelling
"ft = halve dijksbreedte
m = lengte kwelzone
yo - afstand phreatiscfce vlak tot snijpunt
taluds.

K/h-zk.
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De beschouwing van een grote cirkel in de dijksdoorsnede
geeft wederom een uitdrukking, waarmede de lengte van m
de kT?elzone uit de geometrie van de dijk en het verschil
tussen binnen- en buitenwaterstand H is te bepalen:

(42)

(*«.«»; „ [£. ~ « v f

Aangezien (zie bij (4i) ) 0. als functie van m bekend is,
is hiermede m te berekenen uit H, n
en °c. . In bijlage ~%£
is dit verband in een grafiek verwerkt.
-Tn^appendix F is de vereenvoudiging van formule (4t) uitgewerkt die mogelijk is, wanneer alleen een klein gebiedje rondom B beschouwd wordt. Deze is

waarin

CM}"

-•--:

*. 2*. -£-. /-. f è-«Hf

In bijlage "2DL is dit verband tussen de karakteristieke
lengte l en de geometrie van de dijk eveneens in een
grafiek weergegeven.

ZÓ

§12. Sti.1«lng en daling van het phreatisch viak in een dijk.
Wanneer de stand van het water buiten de dijk stijgt,
volgt het phreatisch vlak in de dijk de.e stijging niet .
onmiddellijk, doch er is een zekere naijling, omdat er
^ t e r nodig .is/ dat bij die stijging de ponen moet
"vullen, en er een zekere tijd mede gemoeid is alvorens
dit water door de grond heen heeft kannen toevloeien.
Voor de praktijk is van belang om te weten hoeveel
deze naijling het stijgen van de grondwaterspiegel
weet.te vertragen.
Aangezien het hier weer een niet stationnair geval van
stromen betreft, is de exacte berekening van het verschijnsel als functie van de tijd zeer gecompliceerd.
Voor het verkrijgen van een eerste indruk doet zich evenwel de gunstige omstandigheid voor, dat we ons kunnen
beperken tot twee uiterste gevallen, die ieder eenvoudig
benaderd kunnen worden.
a.
b.

de toestand in de dijk aan die zijde waar het buitenwater stijgt of daalt.
de toestand aan de tegenovergelegen zijde..

a.
De weg, die het grondwater heeft af te leggen om
van buiten af naar. binnen te komen, is afhankelijk van
eventuele ondoorlatende bekledingslagen en de uitgebreidheid daarvan. Bij de beoordeling van een constructie
moet iaën er evenwel op bedacht zijn, dat het naijlingseffect tijdens het stijgen van de buitenwaterstand gunstig is voor de stabiliteit, omdat het verschil in druk
tussen buitenwater en grondwater een belasting betekent,
die de bekleding op de dijk drukt.
Eij het dalen van de buitenwaterstand evenwel is de naijling ongunstig, omdat eventueel achterblijven van de
grondwaterstand de bekleding oplicht.
De ongunstigste toestand, die men zich denken kan, ontstaat, wanneer een hoge buitenwaterstand lang genoeg
_heeft_geduurd om het phreatisch vlak de gelegenheid te
geven, dezelfde hoogte të bereiken, omdat de daarop
volgende daling van het buitenwater door de naijling van
de daling van de grondwaterspiegel dan gepaard gaat met
een maximale af lichtende druk onder tegen de bekleding.
De gangbare uitgestrektheid van de afdichtende bekleding,
gevoegd bij de tijdsduur van een storm maakt het nodig te
veronderstellen dat het grondwater de maximum hoogte
van de buitenwaterstand inderdaad bereikt.
De berekening, die dan resteert, is de bepaling van de
grondwaterdrukverdeling onder tegen de bekleding op het
ogenblik dat de buitenv/aterstand weer daalt, In % 10.3
is deze drukverdeling aangegeven, zie formule <&)**(&, uitgaande van de veronderstelling, dat het phreatisch vlak
op dat ogenblik horizontaal staat.
b.
De afmetingen van dijken zijn in het algemeen zo
groot, dat de naijling t.g.v. de waterberging aan de
tegenovergelegen zijde van de dijk een belangrijke
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redactie van de te verwachten stijging veroorzaakt.
De optredende grondwaterspiegelverhogingen zijn over
het algemeen zo gering, dat de verandering van het
stroxsingsbeeld erdoor nauwelijks merkbaar is. De berekening kan daardoor beperkt blijven tot de bepaling van
de verticale strcmingscomponent v ca/sec in elk pun,
van liet phreatiscfci -vlak, in zijn oorspronkelijke
ligging en dan de stijging van het phreatisch. vlak.in
een -tijdsbestek van t sec gelijk te stellen aan*
(«5)

'V*

waarin $ de bergingscoëfficient is, die aangeeft dat
1 C E P water die 1 cm2 van het phreatische vlak passeert
de potentiaal in dat vlak met J£ cm waterdruk doet stijgen,
0 is iets kleiner dan het poriengetal, n, , omdat niet
de gehele porienruimte ter beschikking staat voor waterberging tengevolge van achtergebleven hangwater. Voor
zand kan p op ongeveer 0,2 worden gesteld.
Nu leidt het stromingsgeval, dat zich bij stijging van
de buitenwaterstand in een dijk voordoet, tot betrekkelijk ingewikkelde formules tengevolge van de taludhellingen en de verschillende hoeken die tezamen de randcondities vormen. Ter vereenvoudiging is in appendix O
het stromingsgeval van fig. 4F genomen, en nagegaan hoe
het water toestroomt naar d*e lijn AB, die het phreatisch

2n.

E3
vlak vormt en waarvan wordt verondersteld, dat de potentiaal "als constant mag worden beschouwd.
Be verticale stroomsnelheid als functie van de afstand
vanaf A (x-coordinaat) wordt voor dit geval gegeven door
(4€)

*

•it.—L
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t

In bijLsuje ~SK zijn deze snelheden dimensieloos
uitgezet.
u
Wanneer we de oneindige waarde bij .x ^zn
eiren buiten
besehouwing laten, kunnen wé de snelheid Tan stromen
in de huurt van B benaderen door

V~

k.±2H>

/

Hierin is P de waterstand buiten de dijk t«o.v. het
phreatisch vlak, dat we voor gemak.op constante hoogte
besehomven. Wanneer p varieert met de tijd, varieert
ook v en daarmede het aandeel, dat per seconde aan de
^grondwaterspiegel wordt toegevoegd. Een hoge storiawaterstand, die verloopt met de tijd kan opgebouwd gedacht worden uit stapjes ^fè-d£ ,• die vanaf het tijdstip
t in werking komen. Ten tijde t* heeft dat stapje dan
(t* - t)sec gewerkt en een aandeel geleverd in de grondwaterspiegelstijging ter grootte van A.
4±.dt.(t'-t)3
f
zodat de totale stijging op het tijdstip t gelijk is aan

Voor. een stormpeil, dat sinusvormig verloopt met de ti'jd
Volgens

I

+ r

p-

<t'<+*>

vindt m e n dan : ""
r fi.= tf

2Kp

s*

k- % A.

.zT

De m a x . waarde treedt op ten tijde t* = + T. Na dit
tijdstip daalt de grondwaterspiegel in werkelijkheid
zeer langzaam weer tot nul terug. In de formules komt
dese daling niet tot uiting, omdat het verschijnsel geschematiseerd is weergegeven..
TQT- illustratie diene een geval, dat i n de praktijk zou
kunnen optreden:
Zn = ioe>» «= io+cr*.
f

s

0,2, CZZ&*)

flr2fc.
.

2fl»cw.
£

toe* krfö d^ '• & ='1 • 5 ^ •aT * 2 é c**v
hetgeen de masrfLmum hoogte i s , die in de meest ongunstigste
omstandigheden van ondoorlatendheid der binnenbekleding
sou optreden.
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In elk punt P van de dwarsdoorsnede
van de dijk heerst een grondwaterstroming, die zoals een vector een
richting en een grootte heeft, 7ï .
Al deze vectoren worden uitgezet
s
vanuit de oorsprong van een assen|
stelsel in het w-vlak. De eindpunten van deze vectoren, de punten P',
vormen dan tezamen een afbeelding
van de dwarsdoorsnede van de dijk
op het w-vlak. Dit noemt men de
hodograaf.
Langs randen van het massief, waarvoor de potentiaal constant is,staat
de stroomrichting J_ op die randen.
Punten van deze randen worden derhalve in öe hodograaf afgebeeld op
lijnen, die vanuit de oorsprong in
een richting lopen _1_ de betreffende randen.

Langs een kwelzone, waar het water
vrij uit het grondmassief treedt,
is de druk in het grondwater gelijk j
aan de atmosferische. Daardoor is
I
de potentiaal langs punten van deze :
rand gelijk aan de hoogteligging
van deze punten. Over een afstand
*
S daalt de potentiaal dus met
j
S. sin oc .waarin oc de helling van het ]
talud. De stromsnelheid in de
;
richting van het talud is dus
hetgeen uitgezet in de hodograaf
punt C' geeft.
Dit is echter de component van
stromen ƒ/ talud. De component -italud is onbekend en kan elke waarde bezitten. Vandaar dat de kwelzone in de dijk-afgebeeld wordt door
een lijn door C, -L talud. Deze lijn
snijdt de verticale as in een punt
V' zodat 0*V* = k.
Een vrije grondwaterspiegel in de
dijk vormt een rand voor het stromingssysteem, waarlangs de druk in
het grondmater gelijk is aan de atmosferische. Daardoor is wederom de
potentiaal in punten langs deze
vrije grondwaterspiegel gelijk aan
de hoogteligging van deze punten.

j
|
I
*
•

N.2.

Ter plaatse waar de grondwaterspiegel een helling 6 maakt met
de horizontaal is de potentiaaldaling over afstand S langs het
wateroppervlak gelijk aan S sin e ,
en de snelheid van stromen evenwijdig aan dat oppervlak is
*

is

In het stationnaire geval is er
geen stroming -L wateroppervlak,
zodat V s de totale watersnelheid
is. Voor verschillende hoeken #
liggen de eindpunten der snelheidsvectoren dan op een cirkel door
0' en V' met middelpunt V" en
straal 4k (zie punt D* in fig.X.
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