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1.

Inleiuin,'
In opdracht van 7ijkszatcrstaat hirectie gluizen en gtuwen
te Utrecht word in mei en juni 1909 nabij de nieuw te bouwen
tunnel in 1.7. 23 in de gemeente heist een onderzoek uitgevoerd
naar het draagvermogen oc trek van 6 korte Vibro-palen van vanerende lengte voorzie: van 3 )ywidag-voorspa:staVefl. like proefpaal werd in duplo uitgevoerd. 1e onderzochte lengten waren 7, 8
en 9 m. ieze palen zijn geheid door de 11.7. tot .anneming van
L'erkn v/h

A.J.

Uederhorst,

In het kader van dit meetprogramma zijn tevens proefbelastingen uitgevoerd op 2 Viijro-palen van 7,6 ni lengte, die voorzien
waren van de "normale" wapeningskorf en op 4 palen, waarvan 2 met
een lengte van 7 m, 1 van 8 m en 1 van 9 m, vervaardigd door de
iJ,V. Grondbouw volgens het systeem van Van Parera. Over de resultaten van deze proeven wordt afzonderlijk gerapporteerd.
Do berekening van trekpalen gebeurt aan de hand van de resultaten van diepsonderingen met de kleefmantel. Le daarbij
vastgestelde waarden van de plaatselijke kleef worden met een
zogenaamde paalfactor vermenigvuldigd en vervolgens gesommeerd.
Deze paalfactor hangt af van het paaltype en van de grondsoort.
let was niet bekend of ook de lengte van de aal nog van invloed
is op deze paalfactor.
Ten behoeve van de tunnel onder de Cude laan te :;einerioord
werden 20 r,i lange VibrpalorL o trek onderaocht. hiei

n

"paalfactor" vastgesteld van ongeveer 2. In verband met de extrapolatie van dit resultaat naar deze korte Vibro-palen (7 tot 9 in)
werden de trekproeven te heist uitgevoerd.
Le oizet en de uitvoering vai de proeven werden in overlel'
met de opdrachtgever vastgesteld, zodanig dat telkens twee proeven gelijktijdig konden worden verricht. 7 e maxiLlale trekkracht
die kon worden uitgeoefend bedroeg daarbij 200 t.
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II. Grondonderzoek en plaatsbpaling van de proefpalen in het
sondeerstrari en
et voorzonderzoek omvatte 7 :echanische diesonderingen
(L01 t/u I07) met plaatselijke kleefdeting op de plaats van de
reactiepnien en 12 elektrische sonderingen (01 t/n 012), op de
plaats van de proefpalen inclusief de 2 e:ztraVjbro-alen en de
4 'Parera-palen, waarbij de sondeerweerstand en de laatselijhe
kleef elektrisch werden gemeten met de gestandaardiseerde lagesnoerde elektrische conus (in oeringsie te rb,5ci;i). ::et sondeerstrainien is weergegeven op bijlage 1. it stramien was zodanig gekozen, dat 2 nalen tegelijk konden worden proefbelast en
een minimum aan reactiepalen nodig ':as.

resultaten van de non-

deringen zijn respectievelijk weeregeven op de bijlngen 3 t/ 9
en 10 tjm 21.
Uit deze informatie blijkt, dat cie ondergrond tot 1h m maaiveld hoofdzakelijk bestaat uit een matig vant zand;akket met
conus'eerstanden die vaniren tussen de 40 en 120 kg/ci met
plaatselijk wat vastere lagen. en uitzondering hierop vormt sondering 09, waar van 3, - 8 in beneden maaiveld een laag werd aangetroffen met lage conusweerstanden van ca 20

:iaaroncier

lopen de conusweersanden o tot 01 en hoger.
Bij vergelijking van de resultaten van d sechanische diepsonderingen met die van de elektrische blijkl dat de overeensten:iing tussen de conusweerstand goed is. ussen de resultaten
van de plaatselijl:e kleefmeting werd een verschil geconstateerd
dat moet worden teruggevoerd oc het verschil in meetmethode.
i.et de gemeten waarden van de plaatselijke kleef van de
elektrische sonderingen, die ter plaatse van de groefpalen wer
den verricht, zij;: de te verwachten trekkrachteii voor verschillende paaliengten berekend. ierbij werd nog geen "paalfactor
ingevoerd en ook niet een omrei:duing voor de elektrische kleefmeting. .an de hand van het aldus verkregen verband tussen paalpuntniveau en het ongecorrigeerde trkvermogen werd de plaats van
de verschillende proefpalen zo gekozen, dat hij gelijke )aallengte
ook ongeveer gelijke trekkraci:ten mocktcn worden verwacht.
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e palen van 7 a lengte werden geplaatst op de sonderingen
03 en 08, die van 8 m op de plaatsen van de sonderingen 04 en 05
en die van 9 m op de plaatsen van de sonderingen 02 en 011. De
plaatsing is weergegeven op bijlae 2. De overige sondeerpunten
worden ingenomen door de andere typen palen, met dien verstande
dat in eerste instantie de plaats van de sondering 010 respectievelijk 09 als reserve werd aangehouden indien een van de
proefpalen zou mislukken. Voor de reactie-:alen is een basisniveau gekozen van 10 m - m.v., dieper dus dan de langste proefpaal.
Na afloop van de proefbelastingen werden voor het vaststellen
van eert eventuele verbetering van de grond 6 elektrische sonderingen (013 t/in 018) uitgevoerd (zie bijlagen 2. t/in 27). iet grondwater bevond zich tijdens deze sonderingen ongeveer 1,50 m onder
de normale stand. Tijdens de vooraf gemaakte sonderingen was het
grondwater nog op het oorspronkelijke niveau, n.l. 1,80 m +
(0,40

in

- m.v.). Tijdens het vervaardigen van de proefpalen was

deze met ongeveer 1,20

in

verlaagd tot een niveau van 0,60

in

+

Tijdens de proeven lag het grondwaterniveau nog weer 1 in
dieper en bevond zich op ca 0,40 in De resultaten van de

U.h.:.

proeven zijn wellicht door de verschillen in de grondwaterstand
beïnvloed. De mate waarin dit gebeurd is, valt op dit moment nog
niet vast te stellen. Jaarom zullen in een later stadium nog tiee
trekproeven worden uitgevoerd, wanneer het grondwater weer op het
oude niveau is.
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III. Het heien van c1 e palen
In De periode van 25 febrEari t/i b maart 1969 zijn de
palen geheid met een 21-tons heiblok met een valhoogte van ongeveer 1 rn. De tijdens het heien gemeten kalendering is aangegeren
in de betreffende sonderingen. De grondwaterstand was ca 0,30 m
+

(1,60 in - .v.). Liie proefpalen zijn uitgevoerd met

een vlakke plaatstalen schoen met een oervlaI: van 2103 cm
2e uitwendige buisdiameter bedroeg '5,7 cri. De proefpalen werden
voorzien van 3 Dywidag-staven Ø 23 mm, over de volle hocgte met
band omwikeld om het voorspaastaal vrij to houden van het beton.
an de onderzijde van de Dywidag-staven werd een 6 cm dikke verankeringsplaat aangebracht voor de overbreiging van de trekkracht
in het voorspanstaal

h.t beton. De geiidcieicTe diameter van de

proefpalen hcdroeg

â <,5 cm bepaald uit de hoeveelheid h°bruikte beton. Dc bovenkant van de palen is later afgewerkt met
een betonkop 'et ee, diameter van 51,6 cm. De reactiepalen werden

eveneens geheid met de stalen buis met een uitwendige diameter
van 4b 1 7 cm. _:e vlakke plaatstalen schoen had een oppervlak van
2500 cme. De palen zijn voorzien van een zachtstaalwapening 5

0 14 mm. De uiteindelijke diameter van deze palen bedroeg ca 50 cm,
eveneens bepaald uit de verbruikte hoeveelheid beton.
De bovenkant van de palen is later afgewerkt met een betonkop met een diameter van 70 cm, die is aangebracht tot een hoogte
van 1,55 m boven maaiveld in verband met de bevestiging van de
t r eki nu tal lat i e.
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IV. Trekproven op de pJni 0, 03, 0, CU, CO e: Cli
.e trel rceven vorhe; )larts in de eriode van 12 mei t/m
6 juni 193e. nnwege de te verwachten grote treknracnu is gebruik gemaakt van een stalen ligger met een lengte van 10,8 m
en een hoogte van 1,5 m, die aan de uiteinden is opgelegd or 1e
reactiepalen. Een scke::ia van Co helastingsinstaliatie is getekend
bijlage

I: het mice vn deze igger is et hela van

een hydraulische vijzoldrukdooccombinatie do gewenste trekkracht
op de proefaal aangebracht. e werkelijk o de paal uitgeoeadc
krachten zijn langs elektrische

weg continu gercjgistreerd.

.lvorens de palen te proebelasten, werd hierin een voorspanning aangebracht van 4-5 t. Deze voorsaukracht is ook oegepast hij cie palen voor de tunnel.
Iet proeibelastingsschema was voor alle palen gelijk; de
trekkracht on de alen is intrappen van 15 t opgevoed. Iedere
blastingotrap is gedurende '.. uur constant gehouden. an het eind
van de constante hlasting werTen Lj snelle belastingsherkalingen
uitgevoerd.
De verplaatsingen van de paalkop nijn oc S meetlatjes aan
de hop van de proefpaal geseten set een nauwkeurigheidsraterpasinstrument. (Uild 1J3 met plan-parallelle plaat.) Ter contrôle
van de ligging van de vizierlijn en eventuele temperatuursinvloeden tijdens de proeven werden regelmatig referentiemetingen uitgevoerd ten ozic:te van een nabijg.!egen vast punt.
a de bijlagen ;.0 tm

zijn de resultaten van de proef-

belastingen getekend (tijd-rijzingsdiagran, last-rijzingsdiagran en
tije-lasciagra), e rljn.lng van de palen aan aet ome van c.e constante belasting is in een last-rijsingsdiarnu uitgezet op bijlage 55,
ij alle profhelastingea wend het grenadraagvermogen van cie
nulen bereikt. e resul atn van de roefeiastingeu zullen hieronder achtereevolgons worden becirokon.

IV1. iesu1taten trek rovcn op 9 n lange palen
roefpaal 02
Iet resultaat van de

roeibelasting is getekend op bij-

lage 2.
Iij een belasting van 160

t.

165 t werd het grensdraagver-

mogen bereikt. 3e kract van 135 t beeft maar over een zeer korte
periode op e :aal aagegrepen, de daarbij optredende verplaatsing
was evenwel deruato groot, dat c

ydrauiiscke pup de afname van

de !:racht tengevolge van de snelle rijzing van de paal niet langer kon coanenseron. Tot 135 t
periode dat de elncting

de naei aan 'et einde van de

duren.e d uur conotatwerd. {;eJ.loudefl

eraktisch tot rust1 kit criterium wordt eckter niet gebruikt voor
dc bonaling van de toe te laten belastingen. Jaarvoor wordt over
et algemeen ket edrag van dc paal onder de
herkalingen ale maatstaf genomen.
bij 5

snelle h:.lastings-

et toegepaste criterium is dat

lastingsherhallngen de e::tra rijzing kleiner moet zijn

dan C 9 2 mm. Uit een groot aantal trekproevon is gebleken, dat de
belasting waarbij deze e::tra rijzing van 0,2 mm optreedt, vaak de
helft of iets minder dan de helft var het greandraagvermogen i
en en ander leidt tot een veiligheidscofficint van
2, hetgeen voor trekpalen onder blijvende conctnwtie&in ieder
geval zal dienen te ;xorder. aange:ouden,
In dit geval wordt deze 0,2 mm extra rijzing door interpolatie gevonden bij de belasting van 76 t, hetgeen hier dus zou
neerkomen op de veiligheidscofficit van 2,15,

et resultaat van de proefdelasting is getekend op bijlage
34. 2t criterium voor de toelaatbare ;olasting (C,2 mm ?er 5
helastingsherhalingen) ligt in dit geval bij de blasting van
87 t. Do grenstrekbe.asting werd bereikt bij het herhalen van de
130 t zodat de vellighoidscofficint ongeveer 2,t is.
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IV-2. Resultaten trekrooVefl

O)

8 rn iar1,e palen

Proefpaal 04
et resultaat van de 7roefbelastinrr is getekend

0

bijlage 31.

Le e:tra paalkoprijzing bij de belastingsher:ali:-gC: van 0,2 :u
trad op bij ca 80 t, de toelaatbare beiasting dus. Jet, grensdraagvermogen wordt bereikt bij de 1° herhaling van 165 t.
Grijpt op de paal geen wisselbclastiilg aan, zoals in werclijkhoid voor deze ralen, dan zal iellicbt het grstrekveriaoden
van deze paal ca 178 t hebben bedragen, zodat de veiligheidscoefficint dan 2,15 bedraagt.
:roefai 05
Uct resultaat van deze proefbelasting is get-knd op bijlage
32. Le c::tra paaloprijzig van 0,2

mhi

bij de belastingsherhalin-

gen traû op bij ca 80 t, de toe ce laten biastlng aus.
::et grensdraa;versogen van deze aai werd bereikt bij hot
o.vooron van d belasting tot 180 t, hetgeen betekent dat de veiligheidscofficint 2. is.
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IV-3. Resultaten treiproeven op 7 s 1ane palen
Pro efpaal 03
3et resultaat van ce proc2bcIasting is uitcze

0;?

bit-

lage 30. )c extra paaJoprijzin van 0,2 mm bij ce belastingsherhalingen trad op bij ca 35 t. et grenstre:verrogen werd berei!t •ij Ce eerste wisseling van 1.3 t. ..orct c proefpaal niet

wisselene belast drn zou tjelliciit een iets hoger rensdraegver;.ioge zij. ge'fonen.Ji) een toelaa-t;inre belasting van 05 t betekent cit een veiligheidscofficiit van teneinste 1,05.
Proefaal 03
Cn bijlage 33 is het resultaat van deze proef uitgezet. :et
criterium voor de toe te laten belasting van C,2 mm extra rijzing bij de herhalingen trad in dit geval op bij een belasting van
ca 65 t. ie grenstreikracht werd bereikt bij de eerste herhaling
van de belasting van 135 t. ::et grensdraaverogen in het geval
dat niet wordt gewisseld zal mogeij1 iets hierboven liggen. 2e
veiljheidsco"fficint bedraagt in dit 3eval dn ook ongeveer
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V.

SonderiiG3n na afioo' va ce - roefh@1ast1nen
Ila afloo van de roefb
rinen (O

tin;en

zijt

o1eL:triche sonde-

t/i 018) uitgevoerd op ca 1,5 rn uit de paalas van de

verschillende roefpalen. De plaats van deze sonderingen is aangegeven op Ce situatie (bijlage 1). Bij vergeiijki:ig van de resultaten van deze sonderingen met de vooraf uitgevoerde blijkt
zowel voor d couusweerstanden als de plaatselijke kleef in de
zandlaag van uaaived tot 3,5 â 7 in daaronder
verbetering te zijn opgetreden.

een aazi enlijke

S

0

0

11
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vi.

3espreking van de resultaten
Ten behoeve van de (;uicielijic.lieici zijn in tasei

1 O

11 de resultaten van de proefnemingen samengevat.
het is opvallend, dat de invloed van de paallengte op het
draagvermogen van de nalen in dit geval gering is. ussen de palen v.n 3 en 9 m is in feite geen verschil geconstateerd. het is
duidelijk, dat dit verband zal moeten houden met een mogelijke
wijziging van de dichthecien en/of de spanningstoestand van de
grond als gevolg van de fabricage van de palen.
Uit de sonderingen, die na de proefbelastingen werden uitgevoerd op een afstand van 1,50 m uit de proefalen blijkt cle connsweerstand en de plaatseliji:e kleef in de laag van maaiveld tot
3,5 â 7 m daaronder aanzienlijk hoger te zijn dan in het daaronder gelegen zandpakket. Dij palen die worden blootgesteld aan
wisselende belastingen wordt echter juist een belangrijk deel
van de trekkracht ontleend aan de kleef over het onderste deel
van de paal (zie artikel van dr.ir , ::.:..ph. hegemann over
trekpalen), terwijl de kleefwaarden over het raiddengedeelte aanzienlijk worden gereduceerd.
3ij de hierboven goschetste grondgestelclheid heeft dit tot
gevolg, dat een grotere paallongte dan 7 m niet veel e:tra trekkracht aan de bodem kan ontlenen.
Indien het toelaatbaar draagvermogen van de palen wordt gesteld op de waarde iaarbij er tengevolge van 5 belastingshcrhalingen een eztra rijzing van de paalkop werd geconstateerd van
0,2 mm dan blijkt dat de veiligIeidscofficint ongeveer 2,1 bedraagt. ~De spreiding v:n deze waarde tussen cle verschillende
proeven is zeer gering.
ij een vergelijking van de waarden van de grenstrel:hracht
van de palen en de prognose als h.V. -paal berekend uit de resultaten van Co dicpaoncleringen die voor het heien werden gemaakt,
moet rekening worden gehouden not de gewijzigde grondwaterstand.
Lls uitgangspunt werd gekozen de grondwaterstand tijdens de fabricage van de palen. hij Co vooraf ojaakte sonderingen lag cle
grondwaterstand ce 1,20 ci hoger, tijdens de proefbelastingen
ca 1 m lager. het is mogelijk dat een grondwaterstandeverlaging
de proefbelastingsresultaten in gunstige zin heeft beVnvloed en
een hogere gronchîaterstnnd bij de vooraf gemaakte soncieringen de
hieruit berekende trekkrachten in ongunstige zin. In afwachting

r1,__,1 -•
iJL.

1

Paal
nr.

2

3

5

4

6

Paallengte

Grenstrekkracht
uit proefbelasting

Toelaatbare
trekkracht

kolom 3
Gccorrigeerc
oi de Crondaersans
tijdens het
heien

(m)

(t)

(t)

(t)

1
7

8

b'c ndte-erren
soncerinen
vooai

kolom 7
3ecorrigaerd
oi de Crondraterstaflu
tijdens het
heien

(t)

(t)

9

10

Correlatiefactor

Correlatiefactor
soloa e
kolom 8

o1On1

kolom 7

02

9

135

76

2,15

155

95

103

1,74

1,50

011

9

130

87

2,1

139

106

115

1,70

11 47

04

8

170

30

2,15

160

85

95

2

1,72

05

8

100

39

2

169

100

109

1,80

1,55

03

7

135

85

1,85

155

66

72

2,50

2 9 15

03

'7

135

65

2,1

127

67

73

2,01

1,74
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van nog later uit te voeren trekpro.ven bij de normale grondwaterstand zal de mate van beïnvloeding gelijk worden gesteld aan de
mate waarin de korrelsnanningen in de grond over de paalhoogte
zijn veranderd door de gewijzigde grondwaterstand. Dit betekent,
dat de grenstrekkrachtcn bij een grondwaterstand van 0,30 m + i!.L..
(dit is de grondwaterstand t:ijdens de fabricage) ongeveer 93% van
de uit de roeven beaaide trekkrachten zouden hebben kunnen bedragen. In kolom 3 van tabel 1 zijn deze gereduceerde waarden opgenomen.
In kolom 7 van deze tabel zijn de prognoses gegeven voor
het trei:verrogen van de proefpalen. Deze zijn berekend op de
wijze als door dr.ir. h.E.5.Ph. Jegemann in het reed eerder aangehaalde artikel is aangegeven voor 1h V.-palen die wisselend worden belast. In dit geval waren alleen kleefmetingen beschikbaar
van de elektrische sonderingen die voor de vervaardiging van de
palen werden verricht, zodat een oinreheningsfactor moest worden
ingevoerd in verband met de door egemann gebruikte kleefwaarden
van de iechanische kleefinantelconus.
Uit verschillende onderzoekingen met de elektrische en de
mechanische kleetmantelconus is gebleken, dat voor de elektrische
sonderingen het verhoudingsgetal tussen conusweerstand en kleef
in zand ongeveer 2C bedraagt. Voor de mechanische kleefmantelconus is dit 50 a 60. Indien in beide gevallen de conusweerstanden
aan elkaar gelijk zijn, dan volgt hieruit dat het verhoudingsgetal
tussen de mechanisch en elektrisch gemeten kleef in de orde van
2-2,5 zou moeten bedragen.
in dit geval blijkt bij de elektrische sonderingen het verhoudingsgetal tussen conusweerstand en plaatselijke wrijving in de
zandlaag inderdaad 1-0 te zijn. Dij de ter vergelijking uitgevoerde mechanische sonderingen blijkt het verhoudingsgetal ca 40 te
bedragen. Deze waarde is te laag, zodat in het geval dat deze
sonderingen zouden worden gebruikt voor de voorspelling van het
draavermogei op trek van palen een correctie op de plaatsclijke
kleef ient te worden ingevoerd, ls regel wordt dan een gecorrigeerde iaarde gelijk aan 1/60 van de conus1eorstand gebruikt.
Naar aanleiding van bovenstaae beschouwing is voor deze
proeven voor de verhouding mechanische kleef/elektrische kleef
een gemiddelde Waarde van 2,5 ingevoerd,

-
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1fl :;olom 3 van tabel 1 is de brokende trekkracht verinenigvuldigd met de grondwaterstandnfactor 1,09 opgenomen. ::ierbij
werd de mate van beïnvloeding van de grond'zaerstand op de sondeerresultaten eveneens gelijk gesteld aan de mate waarin Co

korrelspanningen gemidceld zouden zijn toegenomen door verlaging
van de grondwaterstand. in dit geval zouden de korrelspanningen

met gemiddeld 9 zijn toegenomen. 2aarom is de grondwaterstandsfactor gelijk gesteld aan 1,09.
In kolom 9 van voorgaande tabel is de correlatiefactor opgegeven tussen de gevoncen trekkrachten en de prognose voor een
U.V.-paal berekend uit de diesonderingen voor het maken van de
palen.

eze factor blijkt te variren tussen 1,70 en

2,50•

In kolom 10 is eveneens een correlatiefactor opgegeven tussen de op de grondwaterstand gocorrigeerde waarden van trehproefresultaten en prognose voor een i.V. -paal berekend uit de diepsonderingen v66r het heien. :) ~ ze factor variert nu tussen 1,47
en ,15.
Op overeenkomstige wijze als in het rapport over de trek roeven op 7ibro-palen te Ieinenoord werd ook voor dit geval een vergelijking gemaakt tussen de druk in de onverharde vulling van de
.V.-paal en in de betonvulling tijdens het maken van de Vibropalen. Laarbij werden voor de verschillende paallengte de vol-

gende verhoudingsgetailen gevonden tussen de gemicelde betondrul:
en de groutdrul; van een
9 in

-

verhoudingsgetal varirend van 1,4

-

1,51

8 in

-

verhoudingsgetal varirend van 1,54

-

1,75

7 in

-

verhoudingsgetal varirend van 2,04

-

2,06

ij een vergelijking van dese getallen met de correlatiefactoren, voor de op de juiste grondwaterstand gecorrigeerde waarden
van roefbelastingsresu1taat eil erognose voor een i.V.-paal bere-

kend uit de diepsonderingen vooraf, uit kolom 10 van tabel 1 blijkt
dat er geringe afwijkingen zijn. Je tendens is in beide gevallen
echter duidelijk wel gelijk en gemiddeld is de afwijking nihil, git
zou erop wijzen, dat de invloed van de betondruk op de grenstrekkracht van een Vibro-naal voor 100 efÇectief is geweest.
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iet dezelfde iiethode, die toegepast is voor et voorspellen
van de grenstrekkrachten uit de vooraf gemaakte sonderingen werd
een grenstrekberekening uitgevoerd met de gegevens verkregen uit
de achteraf op een afstand van 1,50 in uit cie proefpalen uitgevoerde elektrische soncieringen met de elektrische kleefinantelconus.e grondzaterstand ias hij deze sondeing ca 50 cm lager
dan tijdens de fabricage van de palen, hetgeen betekent, dat voor
cie vergelijking hiervan in verband met de verhoogde korrelspanningen een reductie dient te uorden ingevoerd. Van de berekende
ïaarden is daarom 971,/„ genomen.
In tabel II zijn de resutaten van deze berehening opgenomen.

Tabel ii
1

Paal
nr.

2

Paallengte

3

4

Als i.7.-Daal berek end
trekvermogerL uit sonderingen
vooraf, ecorrieerd op de
grondwaterstand
(t)

Lls 1.7.-paal berekend
trevereoen uit sonderinen
achteraf, pecorrieerd ode
grondwaterstand
(t)

5
Vergroting van de
berekende trekkracht bepaald uit
de sonderinen na
het heien

--

(rn)

-

9

103

117

1,ld

011

9

1115

116

1,01

04

S

93

05

8

109

117

1,07

03

7

72

116

1,61

OS

7

73

84

1,11
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Uit de vergelijking van de diepsondeerresuitaten vaL: v66r
en na het maken van de palen blijkt, dat alleen in de bovenste
lagen tot een diepte van 3,5 tot 7 m - maaiveld een behoorlijl:e
verbetering van de vastheid is opgetreden op een afstand van
1,50

uit de paal ten gevolge van de fabricage van de palen.

daaronder is van een verbetering geen sprake. Omdat bij de berekening van de trekkracht van een paal aan cie kleef over het onderste en bovenste gedeelte een groter gewicht uordt toegei:encT
dan aan de kleef over het niddengedeelte brengt dit verschijnsel
in dit geval met zich nee, dat de berekende trekkrachten van de
verschillende palen minder uiteenlonen dan o grond van de lengte
van de palen zou worden verwacht. eze tendens wordt door de
proeven bevestigd (zie kolom 3 van tabel 1). Ook verklaart dit
verschijnsel het geringe verschil tussen de berekende trekkrachten uit de nonderingen v66r en na het maken van de palen (zie
kolounen S en d van tabel ii). In het geval van paal 011 as dit
verschil zelfs nihil.
dij paal Uh werd evenwel over de volle lengte van 7 m een aanzienlijke verbetering geconstateerd, waaruit het afwijkende zeer
goede resultaat van deze paal valt te verklaren ten opzichte van
paal 08, eveneens 7 m lang, waarbij alleen een verbetering werd
geconstateerd over de bovenste 3,5 ci van de paal. Ook uit de slagdiagrammen van deze palen blijkt, dat het aantal slagen per l5 cm
zakking hij paal O3 over het traject van 3,5 - 7 n - maaiveld beduidend hoger was dan bij paal C8 over het gelijke traject.
Het is niet duidelijk wat cle oorzaken van deze verschillen
in vastheidsverbetering zijn.
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VII Samenvatting
Voor de prognose van de grenstrekkrachten van palen wordt de
door dr.ir.

Jegemann opgestelde methode gebruikt. flij

deze methode wordt een zogenaamde paaifactor gehanteerd. Dat is de
van het type paal afhankelijke factor, waarmee de gesoiimeerde
kleef over de paaischacht (uit de sonderingen) wordt vermenigvuldigd om de trekkracht van de paal te bereKenea. Bij de trekproeven
op 20 m lange Vibro-palen te Meinenoorn werd hiervoor een waarde
1,6 gevonden.
In verband met de mogeiije invloed van Ce paallengte op deze
paalfactor zijn bij de tunnel te heist trekproeven uitgevoerd op
6 Vibro-palen, n.l. 2 van 7 m, 2 van 8 m en 2 van 9 m lengte. flie
palen werden voorgespannen met 45 t door iaiddel van 3 Dywidagstaven Ø 26 ram.
Op de plaats van de palen zijn voor de fabricage van de palen
elektrische sonderingen uitgevoerd met de gestandaardiseerde elektrische conus. De elektrisch gemeten plaatselijke kleef werd omgerekend tot kleefwaarden zoals die bij mechanische kleefmantelsonderingen zouden kunnen worden verwacht. Niervoor is de omrekeningsfactor voor zandlagen van 2,5 gebruikt.
Na de proeven werden op een afstand va-n en 1,5C m uit het
hart van de proefpalen opnieuw elektrische sonr'eringen uitgevoerd
om na te gaan of er verdichting is ogetreden.

)e uit de proeven vastdestelde tr&:krachten (grens en toelaatbaar) zijn voor de verschillende palen

lS

volgt:

lengte paal

P-grens (t)

9 m

165 en 180

76 en 87

8 in

170 en 180

80 en 89

7 m

165 en 136

85 en 65

.(t)

De verschillen tussen deze waarden zijn gering en aanzienlijk minder dan op grond van de Ik V.-paalberekening uit de sonderingen vooraf werd verwacht. Dit zou verband kunnen houden met
het effect van het ival:en van deze palen op de vantheid van de
grond rondom de palen. Uit d sonderingen na afioor blijkt namelijk, dat over het onderste gedeelte van de paal, waaraan bij
wisselende belastingen het draavermogen grotendeels wordt ontleend, de gemeten kleef weinig verschil vertoonde met de oorspronkelijke waarden, terwijl het effect van de verdichting in
de hoger gelegen zandlagen door de daar optredende reductie van
de 1:leef grotendeels te niet wordt gedaan. In overeenstemming
hiermee werden ook weinig verschillen gevonden met de berekende
trekkrachten van de alen (als IDV.-paai berekend) op grond van
de concleringen na het heien. Daarbij werd gevonden, dat de verbetering ten ozichte van de berekende waarden uit de sonderingen vooraf gemiddeld ca 10% bedraagt.
Voor een juiste onderlinge vergelijking van de resultaten
van de proeven en de voor een

T•

-paal berekende trekkracht uit

de diesonderingen zijn de gevonden uitkomsten herleid tot een
spanningstoestand in de grond bij een grondwater.;tand op het niveau dat tijdens het maken van de proefpalen werd aangetroffen.
n verband hiermee zijn de proefbelastingsresultaten tot 93%
gereduceerd en de berekende trekkrachten ui de sonderirg van
v66r de fabricage met een factor 1 ,09 vernenigvuldigd. Op deze
wijse werd een correlatiefactor gevonden, die varieert van 1,5 2,1. Gemiddeld was deze factor 1,6. De uitschieter van 2,1 werd
hierbij buiten beschouwing gelaten.
Indien de correlatiefater voornamelijk bepaald zou worden
door de verhoging van de korrelspanningen in de grond tengevolge
van het verschil in hydrostatische groutclruk bij de ï.V. -paal ten
opzichte van de betondruk ij de Vibro-paal, dan zou deze factor
in cit geval de volgende waarde moeten hebben:
9

in

palen : 1,34- - 1,55

8 in palen : 1,5 - 1,75
7 m palen : 2,04 - 2,06
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eze waarden ternien od overeen met dc eerder vermelde
factoren gevonden uit de vergelijking van de sondeerrenultaten

van v66r het heien met de roefbelastingsresultaten.
3e betondruk zou in dit geval dus voor 100% effectief kunnen zijn geiîeest

- 20 -

VIII Conclusies
an de hand van de resu!tten van de proefbelastingen en de
sonderingen v66r en n!t het heien kunnen de volgende conclusies
worden getrokken:
Factor voor correlatie met de trekkracht van een hV-paal
ij de berekening van de trekkracht van voorgespannen Vibropalen van korte lengte (7 - 0 in) kan een correlatiefactor van 1,6
worden toegepast op de brekeningsniethodiek voor een JJpaal met
gebruikmaking van de resultaten van mechanische diepsonderingen.
Bij toepassing van de resultaten van elektrische diepsonderingen met een elektrische kleefinantol van het gestand&ardiseerde
type (insnoeringslengte ca 45 cm) moeten de kleefwaarden in zand

met een factor 2,5 worden vermenigvuidigd.
Veiligheidscofficint
flij hantering van het gebruikelijke criterium voor de toelaatbare belasting, namelijk geen grotere extra rijzing dan 0,2 mm bij
5 be!astin:&ierhalingen, werd voor de onderzochte palen gemiddeld

een veiligheidscofficint van 2,1 gevonden. Voor constante 'oelastingen kan wellicht een iets lagere veilig idscofficint .rorden
gehanteerd, gezien het gedrag van de palen onder constante belastingen van korte duur. Sit punt werd bij deze proeven echter niet nader onderzocht.
3,

ffect van de verhDogde betonspiegel in de Vibro-huis bij het
maken van de palen
Uit de proeven blijkt, dat de hierboven vermelde correlatie-

factor van gemiddeld 1,6 on:eveor even groot is als zou wordo: verwacht indien deze gelijk genomen wordt aan de verhouding tussen de
verhoging van dc korrelspanningen rondom de paalschacht tengevolge
van de botonvulling van de Tjbro.bujs en de grout-vulling bij een
.V. -paal.
4. Verdichting rondom de Vibro-palen
Uit de sonderingen voor en na het heien blijkt dat de verdichting van de grond rondoni de paalschacit wp een afsti van 1,50

in

uit het hart van de palen onregelmatig is. Verdichting heeft voornar.elijL plaats gevonden over de bovenste 3,5 - 7 m, daaronder was
nauwelijks enige verdichting. Uet effect van de verdichting, resul-
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terend uit de vergelijking van de berekende trekkrachten uit de
sonderingen v66r respectievelijk na het maken van de palen, was
in dit geval 10 .n
15%van
. Bijde6 palen van 7 m is de verdichting opgetreden over de volle paallengte.
Deze paal bezat ook een hoge trekkracht, namelijk 165 t tegen 135 t voor de andere korte paal.
5. Draagvermogen van de palen
Uit de proeven werden de volgende grenstrekkrachten vastgesteld:
7 rn lengte : 135 t - 135 t
8 m lengte : 170 t - 180 t
9 m lengte : 165 t - 130 t
Iierbij was de grondwaterstand ca 2,60 m onder maaiveld. 1en
stijging van de grondwaterstand tot maaiveld zou tengevolge van
de afname van de korrelspanningen een vermindering van het draagvermogen van de palen tot gevolg kunnen hebben. Laximaal zal deze vermindering ca 27% bedragen. fla invoering van deze correctie
op de resultaten van de proefbelasting werden de volgende grenstrekkracaten vastgesteld:
7 m palen

: 137 t en 112 t

8 in palen

: 160 t en 150 t

9

in

palen

: 137 t en 150 t

De Vibro-palen onder de tunnel hebben een lengte van 9,5 m.
In grote lijnen is de grondgesteldheid wel vergelijkbaar. Cp deze
palen is een trekbelasting van ca 50 t toegelaten, hetgeen dan
blijkens bovenstaande resultaten van de trekproeven een veiligheid inhoudt van tenminste 2,75.
He/Ri

LABORATORIUM VOOR GRONDMECHÂNICA, DELFT.

dr.ir. H.i.S.Ph. Begemann,
adjunct-direkteur.
De verantwoordelijke ingenieur,

Heijnen.
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