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Voorwoord 

Midden 2009 kreeg ik van promotor prof. dr. ir. Herman Peiffer de kans om mij te verdiepen 

in de wereld van open buispalen. Deze kans heb ik dan ook met beide handen gegrepen. Van 

begin tot einde heeft hij mij met zijn uitgebreide kennis van de materie uitstekend geholpen 

waarvoor ik hem dan ook oprecht dank. 

Ook mijn begeleiders, prof. dr. ir. Wim Haegeman en dr. Ramiro Verastegui Flores, verdienen 

een oprecht woord van dank. Het was aangenaam te weten dat ik steeds bij hen met vragen 

terecht kon. 

Talloze vragen werden ook beantwoord door Linda Van Cauwenberge, Hilde De Cooman en 

Martine Verkimpe. Steeds mocht ik hen contacteren tijdens mijn speurwerk in de bibliotheken 

en hielpen ze mij in de juist richting verder. Bedankt hiervoor. 

Mijn testcampagnes had ik niet kunnen uitvoeren indien geen geschikte locaties voorhanden 

waren. Voor het ter beschikking stellen van geschikte terreinen bedank ik prof. dr. ir. William 

Van Impe, prof. dr. ir. Koenraad Thooft, de directie van de sociale huisvestingsmaatschappij 

“De Mechelse goedkope woning” en de directie van Argex. 

Ook wil ik de vele mensen die mij op technisch vlak hebben bijgestaan bedanken. Zo was er 

Peter Van den bussche die ik uren heb lastig gevallen in verband met mijn rekstrookjes. Voor 

al mijn vragen over elektronica kon ik steeds bij Filip Van Boxstael terecht en Gabriël en 

Willem hielpen mij met knutselwerk aan mijn proefpaal. Last but not least wil ik ook Didier 

en Laurent bedanken die de sondereermachine voor mij bedienden. 

Als laatste bedank ik ook de mensen rondom mij. Zij hebben deze masterproef samen met mij 

beleefd wat op sommige momenten een grote steun was. 

Uiteraard apprecieer ik tevens de steun van iedereen die mij op één of andere manier geholpen 

heeft. Alhoewel ik ze hier niet allemaal met naam genoemd heb, wil ik ze toch bedanken voor 

wat ze voor mij en vooral voor mijn masterproef betekend hebben.  
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Toelating tot bruikleen 

De auteur geeft de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van 

de scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik.  

Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met 

betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van 

resultaten uit deze scriptie. 

Zwijnaarde, 01/06/2010, 

Laurens Everaert 
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Overzicht 

De open buispaal is aan een sterke opmars bezig! Op zee werden dit soort palen reeds als 

standaard funderingspalen gebruikt. Nu neemt ook het gebruik op land toe, zoals bij 

funderingen van wolkenkrabbers, brughoofden en hogesnelheidslijnen. Tot op heden worden 

deze palen berekend aan de hand van richtlijnen voor de toepassing van Eurocode 7 in België 

opgesteld onder leiding van het WTCB. Niettegenstaande deze methode is er voldoende 

draagvlak een accurater methode op te stellen. In dit opzicht is binnen Universiteit Gent in 

2008 onderzoek verricht welke heeft geleid tot het gebruik van transferfuncties ter bepaling 

van het draagvermogen van open buispalen. Nu, anno 2010, heeft deze masterproef enerzijds 

deze methode proberen valideren alsook uit te breiden. 

Het eerste deel van deze masterproef bestaat uit een adequate literatuurstudie die inzicht moet 

geven in de installatie van een open buispaal en welke de invloed van de installatie is op het 

draagvermogen. Dit inzicht moet toelaten het reeds bestaande model, dat enkel toepasbaar is 

voor grote diameter buispalen, aan te passen zodat dit een ruimer toepassingsgebied verkrijgt. 

Met dit laatste wordt het uitrekenen van buispalen welke pluggen tijdens de installatie beoogt. 

Dit verschijnsel, typerend voor kleine diameter buispalen, is nog steeds minder goed begrepen 

maar is wel degelijk van prominent belang voor het draagvermogen. 

Een rekenmodel is niets zonder een geschikte validatie. Daarom is deze masterproef ook een 

soort van handleiding voor toekomstig onderzoek aangezien heel de opzet van een 

testcampagne wordt besproken. Deze masterproef presenteert ook de resultaten van een serie 

terreinproeven met een klein diameter buispaal waarbij het effect van pluggen is onderzocht. 

Dit houdt in dat wordt gekeken naar de ontwikkeling van de plug evenals welk effect dit heeft 

op de krachtswerking rondom en in de paal. 

Trefwoorden 

Open buispalen, plugvorming, paalinstallatie, persen, heien, trillen, paalinstrumentatie, 

Kruibeke, Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Zwijnaarde, paaldraagvermogen 
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Abstract— This article consists firstly of conclusions that are 

drawn from literature, secondly of the design of a mathematical 

model and finally of the report of the test campaign performed in 

this master dissertation. The common theme in these three parts 

is the installation of an open-ended pipe pile. It is known that this 

installation is of great importance for the bearing capacity. 

However, none of the existing pile design methods include it in 

their calculations. 
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I. INTRODUCTION 

This master dissertation is part of a project within Ghent 

University and is the sequel of [1]. The main goal of this 

overall project is the design of a new model that permits a 

settlement prediction of open-ended pipe piles. To date the 

model was exclusively used for large diameter pipe piles since 

no plugging was allowed. Also the installation of the pipe pile 

was neglected. The subject of the author’s master dissertation 

is to get a better understanding of the installation and to 

expand the existing model.  

Another objective was to conduct a test campaign which 

would lead to a guideline for further research. From this 

campaign it was also possible to perform a geotechnical 

analysis that can be seen as the start of an experimental 

validation for the model. 

II. LITERATURE 

It became clear that much of the installation effects can be 

characterised by the Incremental Filling Ratio (IFR). This 

should be, according to many researchers, a determining 

parameter. The literature however shows that none of the 

existing models use this parameter.  

An important finding is the difference between sand en clay. 

Plugging of a pipe pile has a significant influence in sand 

because of a greater compaction. In clay this seems to be 

untrue. However, to date there is little information available 

about open-ended pipe piles installed in clay.  

The three main installation methods, i.e. jacking, driving 

and vibratory pile driving were examined. Because of the lack 

of research in clay, this was again mainly focused on sand. A 

meaningful aspect is that jacking encourages plug formation. 

For the analysis of the test campaign this is noteworthy. 

                                                           

 L. Everaert is with the Civil Engineering Department, Ghent University 
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During the installation a pile should be influenced by 

friction fatigue and residual stress. Friction fatigue is the 

effect of reducing shear stress by further installation. Residual 

stress, or in other words locked-in base resistance, is a direct 

result of the installation. It was hoped to find both in the 

results of the test campaign. 

III. MODEL 

A. Existing model 

In the existing model the interaction between the pile and 

the soil is modelled by using hyperbolic transfer functions. 

The advantage is that this is a continuous function which 

requires only one soil parameter, the CPT cone resistance. An 

important limitation of the model is that the pile must be 

installed in coring mode. For further explanation, see [1]. 

B. Expansion of the model 

The model is expanded by allowing plugging during the 

installation of a pipe pile. This means that the Incremental 

filling ratio does not need to be 100% and lower values are 

allowed. Because no method exist to estimate this IFR during 

installation, it was necessary to develop one. It was a logical 

consequence that the new model would only require the same 

soil parameter: the CPT cone resistance. 

Estimating the IFR starts with simply writing out the static 

equilibrium of forces. The two forces which have to make 

equilibrium are, on the one hand, the summation of the shaft 

friction at the inside of the pile and, on the other hand, the 

ground under the pile that pushes onto the plug, as shown in 

Figure 1. This point is characterised as the start of plugging. 

Both forces are calculated by means of the Belgian standard 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. and it is supposed 

that the shear stresses inside and outside the pile are equal. 

 

 

Figure 1: Static equilibrium of plug during installation 

From the moment both forces are in equilibrium, it is 

supposed that the top of the plug stays put. From now on, the 

plug can develop. For this next step some hypotheses are 
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needed. It is supposed that the active length of the plug 

reduces and that the force underneath makes equilibrium with 

higher shear stress in a part of the plug, as shown in Figure 2. 

 

Figure 2: Shear stress at the inside and outside of the pile after start 

of plugging 

It is now possible to calculate the increase in vertical 

effective stress that causes this higher shear stress. This is 

done by assuming linear, homogeneous, elastic material and 

using the criterion of Coulomb which leads to (1).  
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The model can now proceed to calculating the settlement 

which this raise in effective stress is going to cause. The depth 

where the plug begins to form, increased with the depth 

obtained in the previous step, is the depth where the plug 

becomes fully formed. In other words, at this moment during 

the installation, the IFR drops to 0%. 

The pile does not need to stay plugged. When the pile hits a 

harder layer and the force beneath the plug rises above the 

shaft friction inside the pile, the pile can unplug. The 

important thing is that, once the pile plugs the inside shaft, 

friction remains the same. 

At this moment a model that can estimate the IFR is 

obtained. The next step is to return to the original model from 

[1], and make adjustments that insert the effect of plugging. 

For instance, the engineer may prefer the use of higher 

installation coefficients which account for a higher 

compaction. These coefficients are then used to calculate the 

ultimate bearing capacity for the set-up of the transfer 

functions. This is, as shown in literature, only acceptable in 

sand. Also, if the pile is plugged at the end of the installation, 

the transfer function of the inside of the pile will drop off. 

This is because the pile should be considered as a closed pile.  

It is noted that the model for estimating the IFR is not suited 

for estimating the end situation, because the model only works 

with an IFR equal to 0 and 100%. This normally results in a 

plug length greater than reality. This was, however, never the 

purpose of the model. 

IV. TEST CAMPAIGN  

The last part of this master dissertation is the execution of a 

test case. The goal of this case was to set this up from scratch 

and to recognise and solve problems while doing so. The 

open-ended pipe pile used for this campaign had a diameter of 

10 cm and an installation depth of 1 m. A special feature of 

the pile was the double wall, which allowed a separation of 

the inner and outer shaft frictions. Also the pile was adjusted 

so that it could be installed by a CPT truck and that the base 

resistance was transferred to the inner pile. The last 

adjustment had the advantage that the shaft and base bearing 

capacities were automatically split. The installation itself was 

conducted 5 times at 4 sites and included two sand, a loamy 

sand and a clay soil. 

Several problems relating to the instrumentation of the pile 

were solved. This was no easy task; more specifically the 

protection was a difficult detail. To date there is still no 

conclusive solution; it seems however that when the 

recommendations in this master dissertation are followed, a 

complete pile is obtained. 

Afterwards, the test campaign was subjected to a 

geotechnical analysis. It is shown that the model to estimate 

the IFR meets the expectations for the four sites. It is noted 

that the estimated IFR only assumes values equal to 0 or 

100% and therefore always is the vertical line in Figure 3.  

 

Figure 3: Measured and estimated IFR for the four sites 

Also it is tried to draw some conclusions from the strain 

gauge readings. Because of the problems faced with the 

instrumentation of the pile, this was no easy task.  

The installation actually was a sequence of jacking the pile 

for 10 cm and then measuring the IFR. During this period of 

rest, it became obvious that the soil beneath and around the 

pile relaxed. This relaxation is due to high stress, generated 

during installation, which causes compression of the soil 

further away from the pile. It is recommended that further 

research is done at higher stress levels or that these stress 

levels are generated through surcharging.  

Another problem seen in the results was the heterogeneous 

soil. On the one hand, there existed a lot of uncertainty about 

the first meter of soil at the various sites. On the other hand, 

an installation depth of one meter is just not enough. It is 

advisable to switch to another installation method so that 

bigger installation depths can be reached and the problem of 

heterogeneity can be partly eliminated. 
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Lijst van afkortingen en symbolen 

αs,i   [-]  Empirische installatiefactor voor schachtdraagvermogen 

αb  [-]  Empirische installatiefactor voor puntdraagvermogen 

  [-]  Vormfactor voor niet-cikelvormige paalbasis 

γ   [kN/m³]  Effectief volumegewicht van de grond  

γ w   [kN/m³]  Volumegewicht van het water  

δ   [°]   Wrijvingshoek tussen paalwand en grond  

  [-]  Rek 

εb  [-]   Parameter omwille van de gescheurdheid van de tertiaire klei  

  [-]  Empirische factor ter bepaling van eenheidswrijving 

λ   [-]  Reductiefactor voor palen met een verbrede paalbasis 

ν   [-]   Coëfficiënt van Poisson  

  [kPa]  Horizontale effectieve spanningen 

   [kPa]   Verticale effectieve spanning  

   [kPa]   Schuifspanning aan de inwendige paalwand  

   [kPa]   Schuifspanning aan de uitwendige paalwand  

φ   [°]   Hoek van inwendige wrijving van de grond  

χ   [m]   Omtrek van de buis  

Aann   [m²]   Oppervlakte van de ringvormige paalpunt  

Ab   [m²]   Oppervlakte van de paalbasis  

Ain   [m²]   Oppervlakte van het inwendige van de buis  

Ar  [%]  Oppervlakte ratio 

C   [-]   Samendrukkingsmodulus  

D   [m]   Gemiddelde van buiten- en binnendiameter van de paal  

DCPT   [m]   Diameter van de sondeerconus  

Di   [m]   Binnendiameter van de paal  

Do   [m]   Buitendiameter van de paal  

Dr   [%]   Relatieve dichtheid  

Eb   [MPa]   Elasticiteitsmodulus van het beton 

E0   [MPa]   Elasticiteitsmodulus van de plug 

FFR   [%]   Final Filling Ratio  

h   [m]   Lengte van de grondmplug  

IFR   [%]   Incremental Filling Ratio 

K  [-]  Stijfheidsfactor 
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La   [m]   Actieve lengte van de grondplug 

Ms   [-]   Flexibiliteitsfactor  

PLR   [%]   Plug Length Ratio  

qann   [MPa]   Eenheidsdraagvermogen onder de ringvormige paalpunt  

qb   [MPa]   Eenheidsdraagvermogen aan de paalbasis  

qc   [MPa]   Conusweerstand 

qplug   [MPa]   Eenheidsdraagvermogen van de grondplug  

qr  [-]  Conusweerstand aangepast met methode De Beer 

qsi   [MPa]   Eenheidswrijvingsweerstand over laag i  

qso   [MPa]   Eenheidswrijving langs de buitenschacht  

  [kN]  Puntweerstand van de paal 

  [kN][  Basisdraagvermogen van de paal 

  [kN]  Draagvermogen van de grondplug in de paal 

   [kN]   Ontwikkelde schuifkracht aan de binnenkant  

   [kN]   Ontwikkelde schuifkracht aan de buitenkant  

R   [m]   Gemiddelde van binnen- en buitenstraal van de paal  

Ri   [m]   Binnenstraal van de paal  

Ro   [m]   Buitenstraal van de paal  

t   [m]   Dikte van de buis  

Vex  [V]  Excitatie voltage 

Vo  [V]  Initieel voltage 
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Hoofdstuk 1  

Installatie van een open buispaal 

Dit hoofdstuk is het resultaat van een literatuurstudie uitgevoerd om enerzijds een beter begrip 

te krijgen van de installatie van een open buispaal en om anderzijds de invloed van de 

installatie is op het draagvermogen ervan beter te begrijpen. Deze inzichten moeten enerzijds 

toelaten een reeds bestaand model opgesteld in Mortelmans (2008) aan te passen zodat dit een 

ruimer toepassingsgebied verkrijgt. Anderzijds dient ze ook om later, tijdens de opzet van en 

tijdens de testcampagne zelf, meer oordeelkundige keuzes te maken. 

Het dient eerlijkheidshalve opgemerkt te worden dat men er tijdens de testcampagne nooit 

toegekomen is een gedeelte van onderstaande theorieën te testen of te hanteren. Hiervoor 

kende de testcampagne te veel onvoorziene tegenslagen welke eerst dienden opgelost te 

worden vooraleer men verder kon gaan met meer specifieke onderzoeken. 

Aangezien deze masterproef verder bouwt op het werk van Mortelmans (2008) lijkt het 

onnuttig veel te herhalen. Enkel de zaken gerelateerd aan de installatie worden nogmaals 

vernoemd. 

1.1. Inleiding basisdraagvermogen van een open buispaal 

Een kleine inleiding m.b.t. het basisdraagvermogen van een open buispaal lijkt hier op zijn 

plaats, alhoewel dit voor geoliede geotechnici natuurlijk grotendeels parate kennis is. 

Het basisdraagvermogen van een open buispaal bestaat uit de puntweerstand onder de 

ringvormige punt van de paal en de inwendige wrijving in de paal, die wordt opgewekt door 

de grond die tijdens de installatie de paal binnendringt. De laatste van deze twee componenten 

wordt doorgaans aangeduid als het draagvermogen van de grondplug. Aan de hand van 

volgende formulering wordt het basisdraagvermogen weergegeven door: 

 

met  basisdraagvermogen van de paal, 
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  puntweerstand van de paal, 

  draagvermogen van de grondplug in de paal. 

In vergelijking met de gesloten buispaal is de open buispaal niet zomaar onder te verdelen bij 

de grondverdringingspalen. Een open buispaal impliceert immers minder grondverdringing, 

doordat tijdens de installatie grond binnendringt en er zich zo een grondkolom in de paal 

vormt, namelijk de grondplug. Deze stelling wordt bevestigd door het vergelijken van de 

radiale stress opgewekt door een gesloten buispaal en open buispaal in Figuur 1 (White et al. 

2005).  

 

Figuur 1: Grondstroomlijnen en radiale spanning (White et al. 2005) 

Het is duidelijk in Figuur 1 dat situatie b, namelijk een open buispaal zonder plugvorming, 

minder grondverdringing teweegbrengt dan situatie c waar de open buispaal reeds gedeeltelijk 

geplugd is. Deze hogere grondverdringing brengt logischerwijs ook grotere radiale 

spanningen teweeg. 

Er wordt dan ook vooropgesteld dat, zoals aangetoond in terreinproeven (Kishida 1967, Paik 

et al. 2003), laboratoriumproeven in testkamers (O’Neill en Raines 1991, Foray et al. 1998) 

en centrifugeproeven op modelpalen (de Nicola en Randolph 1999), een open buispaal een 
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reactie teweegbrengt die zich bevindt tussen deze van een grondverdringspaal en een 

geboorde paal. Door enerzijds een gebrek aan ervaring en anderzijds een tekort aan onderzoek 

blijft dit tot op heden een bron van onzekerheid binnen het ontwerp van open buispalen. De 

mate van verdringing heeft immers een grote invloed op het ontwikkelde draagvermogen van 

een paal. Hiermee beoogt men zowel het basisdraagvermogen als het schachtdraagvermogen 

van de paal.  

De lengte van de grondplug, of de grondkolom in de paal, zal steeds kleiner of gelijk zijn aan 

de lengte van de paal. Indien beide lengtes gelijk zijn, is de paal geplaatst in fully coring of 

unplugged mode. Indien de paal wordt geplaatst in partially of fully plugged mode, voor 

een ten minste een deel van de plaatsing, zal de lengte van de grondplug steeds kleiner zijn 

dan de lengte van de paal. Dit laatste wordt duidelijk aangetoond in Figuur 1. Er dient nog te 

worden opgemerkt dat in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld door dilatatie, een grondplug 

kan gevormd worden die groter is als de paallengte zelf. Deze situatie laat men echter, gezien 

de uitzonderlijkheid, in deze masterproef achterwege. 

Men dient wel op te merken dat het mogelijk is de drie stadiums van plugvorming te 

doorlopen bij het plaatsen van één paal (Paikowski et al. 1989). Dit laatste wordt ook 

bevestigd door de incremental filling ratio van paal J111 uit Figuur 2 te bekijken, afkomstig 

uit Gavin en Lehane 2003b. 
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Figuur 2: Incremental Filling Ratio (J=Jacked en D=driving) (Gavin en Lehane 2003b) 

De coring mode wordt meestal waargenomen gedurende de eerste stage van de plaatsing. 

Naarmate de paal verder in de grond dringt en de grondplug zich ontwikkelt, wordt inwendige 

wrijving opgewekt tussen de binnenwand van de paal en de grondplug. Hierdoor verdicht het 

onderste deel van de grondplug. Toch zal grond nog steeds de paal binnendringen, wat wijst 

op partially plugged mode. Uiteindelijk zal, bij verder indringen, de grond verhinderd 

worden de paal binnen te dringen door de voldoende hoge wrijving en de stijfheid van de 

grondplug. Dit laatste wijst op een fully plugged mode en is gelijkaardig aan een gesloten 

buispaal. Men mag de lezer echter niet de verkeerde indruk geven dat bij verdere indringing 

de plug geen verandering kan ondergaan. Zo kan het zijn dat een open buispaal die geplugd is, 

een hardere laag raakt en weer in coring mode wordt ingedreven. 

Het al dan niet pluggen van een open buispaal zal invloed hebben op het 

bezwijkmechanisme. Dergelijk inzicht is iets onontbeerlijks indien een correcte analyse van 

een buispaal dient gedaan te worden. In Figuur 3 zijn mogelijke bezwijkmechanismen 

voorgesteld voor de verschillende modes waarin de paal kan verkeren (Smith et al. 1986).  
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Figuur 3: Bezwijkmechanismen coring, fully- en partially plugged (Smith et al. 1986) 

Het bezwijken in coring mode (situatie a in Figuur 3) is gekenmerkt door het doorschieten van 

de paal in de grond. Het bezwijken met volledige plugvorming (situatie b) is op zijn beurt 

gekenmerkt door het niet bewegen van de bovenkant van de grondplug ten opzichte van de 

paalwand. Het bezwijkmechanisme, indien de paal gedeeltelijk is geplugd (situatie c) kan in 

vraag gesteld worden aangezien het gearceerde gedeelte grond twee verschillende 

versnellingen verkrijgt welke niet compatibel zijn.  

1.2. Effect van de installatiemethode op het 

basisdraagvermogen 

Hiervoor werd reeds aangehaald dat een open buispaal een reactie in de grond zal 

teweegbrengen gelegen tussen deze van een grondverdringingspaal en een geboorde paal. Het 

is dan ook wenselijk een formulering te hebben die rekening houdt met de mate waarin de 

grond verdrongen wordt tijdens de installatie. Verschillende wetenschappers zijn het erover 

eens dat deze effecten het best worden beschreven door de incremental filling ratio (IFR) 

(Paikowsky and Whitman 1990, Lehane and Gavin 2001, Xu 2007). Toch zijn tot op heden 

heel weinig ontwerpmethodes uitgerust met deze factor. Hierbij wordt verwezen naar Fugro-

05, ICP-05 en NGI-05 die respectievelijk enkel rekening houden met oppervlakte ratio Ar in 

Fugro-05, zowel Ar als diameter D in ICP-05 en met de relatieve zanddichtheid Dr in NGI-05 

(respectievelijk Kolk et al. 2005, Jardine et al. 2005, Clausen et al. 2005). Maar ook onze 
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Belgische richtlijnen voor de toepassing van Eurocode 7 en de Nederlandse CUR norm 

houden nog steeds geen rekening met de IFR. 

Later in deze masterproef zal duidelijk worden dat net deze IFR kan geschat worden met de 

methode opgesteld in deze masterproef. 

1.2.1. IFR 

Zoals hierboven aangehaald is de vorming en grootte van de grondplug één van de 

voornaamste factoren in het bepalen van het gedrag van een open buispaal. Hierbij wordt 

aangehaald dat dit zowel tijdens het plaatsen als tijdens de definitieve fase, n.l. het belasten, 

geldt. De mate waarin de paal plugt, kan worden voorgesteld door de reeds eerder 

vernoemde incremental filling ratio (IFR), gedefinieerd als 

 (1.1) 

 

Figuur 4: Definitie IFR (Kim et al. 2002) 

Ter illustratie werd Figuur 5 afgedrukt waar de IFR gelijk is aan 1 indien zich geen 

plugvorming voordoet en gelijk is aan 0 voor volledige plugvorming. Logischerwijze gaat de 

installatie van een open buispaal van start met het doen bezwijken van de ondergrond in 

coring mode waarna men geleidelijk overgaat tot fully plugged mode. 
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Figuur 5: (a) IFR (b) Genormaliseerde basis weerstand van buispaal (Gavin en Lehane 2007) 

Op Figuur 5 wordt mooi geïllustreerd hoe de capaciteit van de plug omgekeerd evenredig is 

met de IFR. Ook ziet men meteen dat de puntweerstand onder de ringvormige punt vrijwel 

ongevoelig is aan de IFR.  

Ook is in Figuur 5 de traagheid van de IFR terug te vinden. Uit onderzoek, gevoerd door 

Gavin en Lehane (2007), volgt dat een geplugde paal verder in de grond moet penetreren 

vooraleer de basisweerstand van de plug gelijk wordt aan de conusweerstand. In voorgaand 

onderzoek bleek deze afstand tussen de vijf à zeven maal de paaldiameter te liggen. Omwille 

van deze reden lijkt, ter bepaling van het einddraagvermogen van een open buispaal, het beter 

te werken met een gemiddelde IFR over de laatste momenten van de installatie dan de FFR. 

Het is nuttig ook meteen een eenduidige definitie te geven voor het final filling ratio (FFR), 

namelijk de IFR op het einde van de installatie, en plug length ratio (PLR), meer bepaald de 

verhouding van de lengte van de plug tot de penetratiediepte.  

1.2.2. Effect van installatiemethoden op basisdraagvermogen in 

zand 

Reeds door verschillende auteurs is onderzoek verricht naar de invloed van de 

installatiemethode op de plugvorming in zandgronden, dit in tegenstelling tot plugvorming 
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in kleigronden waar dergelijke onderzoek schaarser is. In verband met de invloed van de 

installatie op het draagvermogen in zand, is reeds veel terug te vinden in het werk Mortelmans 

(2008). In dit deel van de paper wordt de invloed van de verschillende installatiewijzen 

(heien, trillen en persen) beschreven. Maar het dient echter ook gezegd te worden dat tijdens 

de proefcampagne enkel gebruik is gemaakt van persen. Ook in het nieuw opgestelde model, 

naar analogie met de richtlijnen voor toepassing van Eurcode 7 (WTCB 2008), is uiteindelijk 

geen onderscheid gemaakt naar verschillende installatiemethoden. 

Ook wordt in deze paragraaf teruggekomen op de zogenoemde residuele spanningen. Deze 

spanningen zouden een invloed kunnen hebben op de metingen gedaan tijdens de 

testcampagne. Ook hier moet men echter toegegeven worden dat het gebruik hiervan, tijdens 

de eigenlijke analyse van de campagne, nihil is. 

Uit proeven op modelpalen uitgevoerd in calibratiekamers konden Salgado en Paik (2004) 

besluiten dat geperste palen een groter draagvermogen realiseren dan identieke geheide 

palen in dezelfde grondcondities. Dit volgde uit het feit dat een grondplug sneller gevormd 

wordt bij geperste dan bij geheide palen. Dit is ook duidelijk waarneembaar in Figuur 6 waar 

enkel de geperste paal volledig plugt en de geheide palen slechts gedeeltelijk pluggen. Men 

merkt op dat dit onderzoek werd uitgevoerd op modelpalen van niet meer dan 60 mm 

geïnstalleerd in silicazand.  

 

Figuur 6: Vergelijking van IFR voor geheide en geperste palen (Salgado en Paik 2004) 
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Ook door het numeriek modelleren en oplossen van de situatie die zich voordoet bij het 

pluggen in een open buispaal, kan men gelijkaardige conclusies trekken (Henke en Grabe 

2008). In dit onderzoek, uitgevoerd op palen met een diameter van 61 cm in dichtgepakt zand, 

is de installatie door middel van heien, persen en trillen onderzocht. 

 

Figuur 7: Horizontale spanning binnen en buiten een open buispaal (Henke en Grabe 2008) 

De resultaten, waarneembaar in Figuur 7 (links bovenaan: heien, rechts bovenaan: persen en 

onderaan: trillen), tonen dat bij persen grote horizontale spanningen worden opgewekt 

binnenin de paal wat wijst op plugvorming. Dit is in tegenstelling tot het installeren van de 

paal aan de hand van heien of trillen waar slechts lage horizontale spanningen worden 

opgewekt en waaruit men kan besluiten dat plugvorming onwaarschijnlijk is.  
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Henke en Grabe (2008) hebben niet enkel de horizontale stress aan de binnen- en buitenkant 

van de buispaal onderzocht maar ook het effect van de installatie op het poriëngetal. Het 

persen van de paal leidt tot monotoon afschuiven van de omliggende grond en brengt zo aan 

de paalpunt dilatatie teweeg.  

Indien de paal geheid wordt, krijgt men een totaal andere werking. De grond binnenin de paal 

ondervindt een grotere verdichting in vergelijking met persen. Zoals eerder aangehaald, gaat 

dit gepaard met lagere horizontale spanningen. Deze lagere spanningen samen met de inertie 

van het grondlichaam in de paal, leiden tot de onwaarschijnlijkheid van plugvorming de paal. 

De belangrijkheid van de inertie van het grondlichaam wordt ook bevestigd door Randolph 

(2003). Bij het intrillen van de buispaal is een nog grotere verdichting van de grond in de 

paal te verwachten door continu cyclische schuifspanningen op de omliggende grond uit te 

oefenen. De verlaging van het poriëngetal is, in dat geval, maximaal wat zorgt voor lage 

horizontale spanningen. Bijgevolg kan men ook bij trillen besluiten dat plugvorming 

onwaarschijnlijk is. Bovenstaande uiteenzetting over het poriëngetal bij persen en trillen van 

een buispaal wordt ook weergegeven in Figuur 8.  

 

Figuur 8: Poriëngetal bij persen en trillen (Henke en Grabe 2008) 

Het is duidelijk dat bij persen de plug slechts over een beperkt deel van de paal wordt 

gevormd, terwijl de boven gelegen grond als het ware niet aangetast wordt. Dit is in 

tegenstelling tot trillen waar de hele grondkolom verdicht wordt. 
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Choi en O’Neill (1997) trokken op hun beurt dezelfde conclusies door geïnstrumenteerde 

palen te onderzoeken in drukkamers. Het onderzoek omvat twee soorten installaties namelijk 

heien en trillen. De geheide palen werden met gedeeltelijke plugvorming geïnstalleerd, 

terwijl zich geen plugvorming voordeed bij de getrilde palen. Tijdens de installatie werd dus 

bijgevolg meer grond verplaatst bij de geheide palen. Dit resulteerde in grotere laterale 

spanningen en zodoende grotere uitwendige wrijving dan bij de getrilde buispalen. Ook 

ontstond een dichtere en sterkere grondplug, waardoor het draagvermogen van de 

grondplug bij de geheide palen groter was dan bij de getrilde palen. (Mortelmans 2008) 

Gavin en Lehane (2003b) vonden ook dat de IFR bij geperste palen lager ligt dan geheide 

palen in dichtgepakt zand, zie Figuur 2. Bij geheide palen zal de plug immers meer 

losgeschud worden door dynamische effecten en de IFR doen verhogen. De ontwikkeling van 

het basisdraagvermogen is ook stijver voor de geperste palen. Dit laatste wordt door de 

auteurs verklaard door de aanwezigheid van residuele spanningen aan de voet van de paal, die 

groter zijn bij persen. Dit is logisch want persen gebeurt bij een lagere IFR en brengt dus meer 

verdichting teweeg. Dit laatste wordt gestaafd door Randolph (2003) die stelt dat ook bij 

gesloten buispalen die geperst worden grotere residuele spanningen verwacht worden dan 

buispalen welke geheid zijn.  

Ook door Deeks et al. (2005) wordt verwezen naar de aanwezigheid van residuele 

spanningen, maar deze onderzoekers schrijven ook een deel van het verschil toe aan het 

effect van voorbelasting. Het begrip residuele spanningen wordt verder uitgewerkt aan de 

hand van Figuur 9: (a) Paal tijdens installeren (b) residuele spanning zonder kopbelasting en 

(c) axiale spanningsverdeling zonder kopbelasting.  
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Figuur 9: Krachtswerking in en op funderingspaal (Xu 2007) 

Tijdens de installatie van de paal worden de hei- of perskrachten aan de kop van de paal 

tegengewerkt door opwaartse wrijving langs de omtrek van de paal en drukkrachten aan de 

voet van de paal. Op het einde van deze installatie zal de paal als het ware willen terugveren 

bij het wegnemen van de kopbelasting. Dit resulteert in neerwaartse wrijving over het 

bovenste gedeelte van de paal terwijl in het lager gelegen gedeelte de wrijving niet van teken 

wisselt. Uit het statisch evenwicht van de paal zonder kopbelasting, volgt nu dat deze wrijving 

langsheen de omtrek van de paal evenwicht maakt met spanningen aan de voet van de paal. 

Het zijn net deze spanningen waarnaar hiervoor gerefereerd wordt en die verder worden 

aangeduid als de residuele spanningen. 

Zoals aangehaald door Hunter en Davisson (1968), Briaud en Tucker (1984), Poulos (1987), 

Kraft (1991), en andere, kunnen residuele spanningen in aanzienlijke mate invloed hebben op 

de belastings-zettingsrelatie of met andere woorden de transfertfuncties van de buispaal, dit 

vooral als men te maken heeft met een hoog basisdraagvermogen. Men dient echter op te 

merken dat residuele spanningen geen effect hebben op het uiteindelijke draagvermogen van 

de paal bij grote verplaatsingen. Indien men met deze spanningen echter geen rekening houdt, 

dan kan hun aanwezigheid leiden tot een overschatting van het schachtdraagvermogen en een 

onderschatting van het basisdraagvermogen in axiaal op druk belaste palen. Ook in meer 

recent onderzoek van White en Bolton (2005) wordt de belangrijkheid van de residuele 
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spanningen aangehaald voor het opstellen van correlaties tussen de conusweerstand qc en het 

eenheidsdraagvermogen aan de paalbasis bij vervormingen van 10% van de paaldiameter 

qb,0.1. (Xu 2007) 

De verdeling en grootte van de residuele spanningen zijn functie van het ultieme 

(basis)draagvermogen, de paallengte, de relatieve stijfheid van de paal en logischerwijs van 

de installatiemethode. Tot op heden kunnen de residuele spanningen echter niet met 

voldoende veiligheid worden geschat en blijft dit een hekel punt binnen het ontwerp van 

palen. (Hunter en Davisson 1968, Briaud en Tucker 1984, Alawneh en Husein Malkawi 2000) 

Bovenstaande conclusies over de verschillen tussen de verscheidene installatiemethoden 

vervolledigen elkaar grotendeels en vergroten bijgevolg de betrouwbaarheid. Om niet te veel 

in herhaling te vallen wordt enkel verwezen naar gelijkaardige bevindingen van de hand van 

Paikowsky et al. (1989), Miller en Lutenegger (1997) en de Nicola and Randolph (1997). 

1.2.3. Effect van installatiemethoden op basisdraagvermogen in klei 

Het onderzoek verricht naar het basisdraagvermogen van open buispalen in kleigronden is 

schaars. Het meest recente onderzoek gedaan naar buispalen in klei spitst zich voornamelijk 

toe op het schachtdraagvermogen. Voorbeelden hiervan zijn Jardine et al. (2005), Miller en 

Lutenegger (1997) en Xu et al. (2006). Dit historisch gebrek aan interesse in verband met het 

basisdraagvermogen, is te wijten aan het algemeen aanvaard feit dat het basisdraagvermogen 

slechts weinig bijdraagt tot het ultieme draagvermogen in een paal. Zeker in kleigronden 

wordt deze opinie nog gevoed. 

Anderzijds vermoedt men dat gewoon ook meer buispalen geïnstalleerd worden in 

zandgronden, men denkt hier specifiek aan de offshore omstandigheden met zandbanken. 

Toch kon men beroep doen op één recente bron namelijk Doherty et al. (2010). In dit 

onderzoek is specifiek onderzoek verricht naar het effect van pluggen van open buispalen op 

het basisdraagvermogen van een buispaal. Dit onderzoek is verricht door een 

geïnstrumenteerde buispaal met diameter 17 cm te installeren in een kleigrond over lengten 

oplopend tot 6 m . Om even voor te lopen op de feiten verklapt men al dat deze diameter 

vergelijkbaar is met de proeven welke in deze masterproef uitgevoerd zijn (diameter 10 cm). 
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Wel is in dit werk, Doherty et al. (2010), minder onderzoek verricht naar de installatiewijze. 

Het onderzoek beperkte zich tot persen, toch zijn de resultaten dermate interessant dat het 

noodzakelijk was dit te vermelden.  

In Figuur 10 wordt de krachtverdeling in een open buispaal weergegeven. Niveau L1 staat 

voor de paalpunt terwijl L4 voor de paalkop staat. 

 

Figuur 10: Interne krachtverdeling in een open buispaal (Doherty et al. 2010) 

Het is duidelijk dat de puntweerstand aan de paalvoet relatief constant blijft tijdens de 

installatie. Dit in tegenstelling tot de capaciteit van de grondplug (verschil tussen L1 en L4), 

welke stijgt als de grondplug vergroot en de IFR afneemt. Het is duidelijk dat hier gewerkt is 

met een heel homogene grond. 

Ten tweede wordt gekeken naar de verdeling van de interne schuifspanningen voor dezelfde 

open buispaal. Hierin staat h voor de afstand tot de paalpunt en D voor de diameter. 
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Figuur 11: Interne schuifspanningsverdeling voor een open buispaal (Doherty et al. 2010) 

Men ziet duidelijk de piekschuifspanningen onderaan de paal welke vrijwel constant blijven 

tijdens de proef. Dit is eenvoudig op te merken door de veel hogere waarden bij h/D=0,5 dan 

bijvoorbeeld bij h/D=2,25.  

Het constant blijven van deze schuifspanningen is echter iets uitzonderlijks indien men weet 

dat de IFR van de paal afneemt met 100% bij 2 m installatiediepte en tot 0% bij 5 m 

installatiediepte. Het ziet er dus naar uit dat de schuifspanningen vrijwel ongevoelig zijn 

voor de IFR. Dit is helemaal in tegenstelling met de schuifspanningen opgewekt in 

zandgronden welke direct aan de IFR kunnen gerelateerd worden (Lehane en Gavin 2001). 

Volgens de onderzoekers wijst dit op een verschil in het mechanisme verantwoordelijk voor 

plugvorming in zand en in klei. De ongedraineerde installatie in klei laat, zoals experimenteel 

bewezen, meer krachtoverdracht toe in de hogere gedeelten van de plug. (Doherty et al. 2010) 

1.3. Inleiding schachtdraagvermogen van een open buispaal 

Om onduidelijkheid te vermijden wordt nogmaals vermeld dat het schachtdraagvermogen 

enkel bestaat uit de uitwendige wrijving op de omtrek van de paalwand. In overeenstemming 

met de huidige literatuur wordt de wrijving opgewekt door de grond binnenin de paal, bij het 

basisdraagvermogen van de buispaal gerekend. 

Net als bij het basisdraagvermogen zal de mate waarin de grond verdrongen wordt van belang 

zijn. Het moet dan ook duidelijk zijn dat de IFR ook nu een rol zal spelen en het gedrag van 
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een open buispaal zich opnieuw zal bevinden tussen dit van een geboorde paal en dit van een 

gesloten buispaal. 

1.3.1. Effect van installatiemethoden op schachtdraagvermogen in 

zand 

Net als bij het basisdraagvermogen geeft men ook nu een overzicht van onderzoek welk 

gevoerd is naar de installatie van open buispalen. Het zal de lezer duidelijk worden dat 

dergelijk onderzoek in zandgrond overvloedig aanwezig is. Dit is in schril contrast met 

kleigronden waar de opgedane ervaringen veel schaarser zijn. 

Binnen deze paragraaf wordt vooreerst het onderzoek meegegeven over al dan niet pluggen 

van de paal en de invloed ervan op het draagvermogen. Ten tweede wordt overgegaan tot het 

uitleggen van het begrip wrijvingsvermoeidheid, welke men hoopte terug te zien in de 

testcampagne. En tenslotte wordt ook in een paar onderzoeken het verschil tussen de 

verscheidene installatiemethoden aangehaald. Opnieuw moet er gezegd worden dat zeker de 

laatste twee items in de literatuur geen navolging hebben gekregen, noch in de testcampagne 

noch in het opgestelde model. 

Men gaat van start met onderzoek uitgevoerd door Gavin en Lehane (2003a). Deze 

onderzoekers hebben verscheiden modelpalen getest in een testkamer gevuld met los zand. 

Uit het onderzoek bleek dat buispalen met een IFR gelijk aan 100%, slechts 35 à 40% van de 

schachtwrijving van gesloten palen ontwikkelden. Bij palen die met plugvorming of een IFR 

gelijk aan nul worden ingedreven, ontwikkelde zich een schachtwrijving die gelijkaardig is 

aan deze voor gesloten palen. Voor een verduidelijking van deze waarden wordt verwezen 

naar Figuur 12. 
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Figuur 12: Invloed van IFR op schachtwrijving (Gavin en Lahane 2003a) 

Het is duidelijk dat ter hoogte van een IFR gelijk aan nul de opgemeten waarden zich 

bevinden in de regio van de gesloten palen. Bij hogere incremental filling ratios liggen de 

genormaliseerde schachteenheidsschuifspanningen lager dan de waarden opgemeten voor 

gesloten palen. Met de schachteenheidsschuifspanning is de gemiddelde schuifspanning 

gedeeld door de gemiddelde conusweerstand aangeduid. 

Ook merkten deze onderzoekers op dat de schachtwrijving niet enkel afhankelijk is van de 

IFR en de conusweerstand qc maar ook van de relatieve afstand tot aan de paalpunt (dit is 

bijvoorbeeld in tegenstelling met het onderzoek van Bustamente en Gianeselli 1982). Figuur 

13 geeft de evolutie weer van de schuifspanning in de diepte voor een gesloten en een open 

buispaal. 
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Figuur 13: Invloed van h/R op schachtwrijving (Gavin en Lehane 2003a) 

Indien h de afstand tot aan de paalpunt voorstelt, z de installatiediepte en R de diameter van 

de buispaal kan men op Figuur 13 zien dat bij een toenemende verhouding van h/R de 

schachtwrijving afneemt. Dit effect, beter bekend in de literatuur als wrijvingsvermoeidheid, 

houdt in dat de horizontale effectieve spanningen (en zodoende de schachtwrijving) 

verminderen naarmate de paalpunt dieper de grond in penetreert. Ook in Figuur 7, afkomstig 

uit onderzoek van Henke en Grabe (2008), is deze invloed terug te vinden. Er dient gezegd 

dat het woord wrijvingsvermoeidheid een letterlijke vertaling is van de term friction fatigue 

uit het Engels. Toch heeft dit niets te maken met het beter bekende fenomeen vermoeiing 

waarbij een materiaal bezwijkt onder een zeer lang aangehouden wisselende belasting. 

Een verklaring voor het effect van wrijvingsvermoeidheid is terug te vinden in White en 

Bolton (2002). Het mechanisme, geïllustreerd in Figuur 14, suggereert dat de reductie in 

horizontale spanning voortkomt uit twee processen.  
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Figuur 14: Wrijvingsvermoeidheid mechanism (White en Bolton 2002) 

Proces 1 speelt zich af in een zone B en is afkomstig van de continue afschuiving ter plaatse 

van het contactvlak tussen de paalwand en de grond. Dit proces kan op nieuw onderverdeeld 

worden twee deelprocessen. Een eerste deelproces omvat het herschikken van de zandkorrels 

veroorzaakt door de ruwe paalwand. Een tweede deelproces omvat het verder herschikken van 

zandkorrels maar dit maal door het migreren van kleine gebroken gronddeeltjes weg van de 

paal. Deze gebroken gronddeeltjes worden gevormd door de installatie en kunnen 

wegmigreren in de meer open matrix van zandkorrels verder weg van de paal. Een illustratie 

is terug te vinden in Figuur 15, hier zijn duidelijk de twee deelprocessen, namelijk de 

verbrijzeling van de zandkorrels en het migreren van deze deeltjes, zichtbaar. 

 

Figuur 15: Detail van wrijvingsvermoeidheid (Randolph 2003) 
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Proces 2 speelt zich af in zone A van Figuur 14 (verder weg van de paal) waar er zich een 

horizontale ontlasting voordoet. Met deze informatie dient er echter kritisch te worden 

omgesprongen aangezien in Gavin en O’Kelly (2007) immers aangehaald wordt dat er 

verschillen kunnen zijn tussen modelpalen en realiteitsgetrouwe palen. De conclusies van 

White en Bolton (2002) zijn net door studie op modelpalen gemaakt. Ook wordt in latere 

studies weinig of niet, uitgezonderd door beide auteurs zelf, verwezen naar White en Bolton 

(2002) wat op zijn minst argwaan opwekt. 

De wetenschappers White en Bolton (2002) merken ook op dat eenrichtingsafschuiving 

minder herschikking zal teweeg brengen (en zodoende minder wrijvingsvermoeidheid) dan 

een dynamische installatie die voor een cyclische afschuiving zorgt. Deze laatste conclusie 

werd ook gemaakt tijdens het onderzoek verricht door White en Lehane (2004) en door Gavin 

en O’Kelly (2007). In Figuur 16 worden horizontale effectieve spanningen afgebeeld 

afkomstig van verschillende installatiemethoden: monotonic staat voor het inpersen van de 

paal onder constante snelheid, jacked (persen) voor het inpersen van de paal over bepaalde 

intervallen met na elk interval het weghalen van de koplast en pseudo-dynamic voor het 

continu afwisselend inpersen en terugtrekken van de paal.  

 

Figuur 16: Horizontale effectieve spanning a) h/R=1 b) h/R=3 c) h/R=6  
(White en Lehane 2004) 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen drie secties, namelijk h/R gelijk aan 1, gelijk aan 3 

en gelijk aan 6. Er moet nogmaals op gewezen worden dat h hier staat voor de afstand van een 
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sectie tot de paalpunt en R voor de paaldiameter. Het is duidelijk dat monotonic steeds de 

hoogste waarde geeft. Zeker de invloed van de cyclische afschuiving is duidelijk indien men 

kijkt naar de relatief lagere waarden van de pseudo-dynamsiche installatie. 

Rond wrijvingsvermoeidheid bestaan nog steeds aanhoudende discussies. Getuige hiervan is 

een vergelijkende studie m.b.t. verricht onderzoek in het laatste decennium. Zo concluderen 

White en Bolton (2002) dat wrijvingsvermoeidheid voornamelijk afhankelijk is van de 

relatieve afstand tot de paalpunt (h/R). White en Lehane (2004), gesteund door DeJong en 

Frost (2002), weerleggen dit door te stellen dat wrijvingsvermoeidheid meer afhankelijk is 

van het aantal belastingscycli. In het werk Lehane et al. (2005) stelt men volgende empirische 

formule op voor het bepalen van de horizontale effectieve spanningen, enkel afhankelijk van 

h/R: 

 (1.2) 

En tenslotte spreken Gavin en Gallagher (2005) en Gavin en O’Kelly (2007) geen voorkeur 

meer uit en behouden enkel het afhankelijk zijn van beide parameters namelijk h/R en aantal 

belastingscycli. Men dient hierbij ook op te merken dat de wrijvingsvermoeidheid natuurlijk 

ook afhankelijk is van andere parameters zoals de grondparameters. 

In 1.2.2 werd tevens vermeld dat Salgado en Paik (2004) konden besluiten dat het 

draagvermogen van een geperste paal groter is dan dit van een geheide paal en dat dit te 

wijten is aan de snellere vorming van de plug bij persen.  
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Figuur 17: Horizontale effectieve spanningen (Salgado en Paik 2004) 

Zoals in Figuur 17 weergegeven zijn de opgewekte horizontale spanningen, en zo ook de 

schachtwrijving, van de geperste paal groter dan die bij de geheide palen. Een eenvoudige 

verklaring hiervoor is de grotere radiale verplaatsing van gronddeeltjes rond de paalpunt 

tijdens de indringen van de paal met een grotere IFR. 

Buiten het effect van wrijvingvermoeidheid bestaat er binnen het onderzoek naar de invloed 

van de installatiemethoden op de schachtwrijving grote eensgezindheid. Om dan ook niet 

verder in herhaling te vallen, kan er verwezen worden naar volgende, meest recente, bronnen 

waar gelijkaardige conclusies worden gemaakt: Paik en Lee (1993), Al-Mhaidib en Edil 

(1995), Miller en Lutenegger (1997) en De Nicola en Randolph (1999). 

1.3.2. Effect van installatiemethoden op schachtdraagvermogen in 

klei 

Zoals reeds hiervoor aangehaald is, is in tegenstelling tot buispalen in zandgrond onderzoek 

naar buispalen in kleigronden veel geringer. Men is daarom genoodzaakt over te stappen naar 

meer algemeen onderzoek. Later in deze paper wordt verwezen naar twee onderzoeken, 

specifiek voor buispalen. Uit deze minieme bundeling van onderzoeken blijkt duidelijk dat er 

een contrast is tussen buispalen enerzijds in zand- en anderzijds in kleigronden. 
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De installatie van een (buis)paal in een kleigrond is fundamenteel anders dan deze in zand. 

Naargelang een paal de grond wordt ingeheid zal de grond in de onmiddellijke omgeving van 

de paal een aanzienlijke vervorming ondergaan en dit gaat tevens gepaard met de vorming 

van potentiële afschuifvlakken. De grond gelegen buiten deze invloedszone zal naar buiten 

toe verplaatst worden met een spanningsveld geïllustreerd in Figuur 18 (a). (Randolph 2003) 

 

Figuur 18: Paal in klei (a) installatie (b) einde installatie (c) belasting (Randolph 2003) 

Op het einde en tijdens de installatie zullen rond de paal ook wateroverdrukken aanwezig 

zijn. Deze worden enerzijds opgewekt door de wijzigingen in de effectieve spanningen door 

afschuiving van de grond maar zijn anderzijds voornamelijk afkomstig uit de stijging van de 

totale spanningen door het uitwaarts duwen van het volume grond ingenomen door de paal. 

Deze overdrukken zullen reduceren naarmate het water wegvloeit en zo de effectieve 

spanningen doen stijgen. Dit verschijnsel is beter bekend als de consolidatie van een 

kleigrond.  

Hierna zal blijken dat dergelijke waterdissipatie ook waar te nemen is in de testcampagne 

binnen deze masterproef. 

Net als in zandgronden zal ook in kleigronden het effect wrijvingsvermoeidheid terug te 

vinden zijn. Dit blijkt uit onderzoek gevoerd door Gavin en Gallagher (2005) in een klei- 

leemachtige grond. Onderstaand worden de genormaliseerde radiale spanningen en 

waterdrukken weergegeven in de diepte. Men wijst op het feit dat h staat voor de afstand tot 

de paalpunt. 
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Figuur 19: Genormaliseerde a) radiale spanning b) waterdruk (Gavin en Gallagher 2005) 

Uit Figuur 19, afgeleid uit eerder genoemd onderzoek, kunnen volgende twee conclusies 

getrokken worden: het h/D effect (of het eerder genoemde effect van wrijvingsvermoeidheid) 

is dicht bij de paalpunt ook in kleigronden van toepassing (dalende genormaliseerde radiale 

spanningen met stijgende h/D waarden) en er worden hoge waterdrukken opgewekt door de 

installatie van de paal.  

Bovenstaande onderzoeken waren echter niet specifiek gericht op open buispalen, laat staan 

op de installatie ervan. Dit gebrek merkten dezelfde onderzoekers later op in Gallagher en 

Gavin (2007). In hun onderzoek is overgegaan tot het experimenteel uittesten van open 

buispalen met een kleine diameter wat leidde tot enkele merkwaardige vondsten. Onderstaand 

wordt van links naar rechts de IFR, gemiddelde schuifspanning en de punt- en plugcapaciteit 

van een open buispaal weergegeven. 
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Figuur 20: (a) IFR en PLR (b) qsav (c) qann en qplug (Gallagher en Gavin 2007) 

Een merkwaardige conclusie die uit Figuur 20 kan getrokken worden is dat de 

schachtwrijving aan de buitenzijde van de paal niet wijzigt indien de IFR wijzigt. Dit 

kan nagegaan worden door de IFR te vergelijken met de gemiddelde schuifspanning. Het 

effect dat de schachtwrijving verhoogt indien meer verdichting optreedt, wat veelvuldig is 

teruggevonden in zandgronden, is dus niet te extrapoleren naar kleigronden. 

Er wordt ook verwezen naar Paikowsky en Whitman (1989). In dit onderzoek heeft men, 

steunend op de theorie, besloten dat het draagvermogen van een gesloten buispaal en een open 

buispaal welke in coring mode wordt ingedreven niet zoveel zal verschillen. Dergelijke 

conclusie zou deze van Gallagher en Gavin (2007) ook kunnen staven. Een pittig detail is 

evenwel dat in de theoretische analyse is aangenomen dat de wrijving aan de binnen- en 

buitenzijde gelijk is, alsook dat precies deze wrijving niet wijzigt door het pluggen van de 

paal. 

Het is wachten op verder bewijs van deze toch wel merkwaardige vondst gedaan in Gallagher 

en Gavin (2007). Opnieuw kan er vermeld worden dat ook in de testcampagne binnen deze 

masterproef geen link is gevonden tussen de schachtwrijving en de IFR. Toch wordt hier niet 

veel belang aan gehecht aangezien dit verband ook niet in de zandgronden is teruggevonden. 
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1.4. Besluit literatuurstudie 

Aan de hand van deze literatuurstudie is geprobeerd een beter begrip te krijgen van de 

installatie van een open buispaal. Dit begrip is ruim geïnterpreteerd, er werd zowel gedacht 

aan verschillen tussen bijvoorbeeld heien, trillen en persen, als het al dan niet pluggen van een 

buispaal en de invloed ervan op het draagvermogen.  

In deze literatuurstudie is een opsplitsing gemaakt tussen zand- en kleigronden. Dit was een 

vereiste aangezien het onderzoek in zandgrond mijlen verder staat dan dit in kleigrond. Ook is 

er in het weinige onderzoek hierover een duidelijk verschil tussen zand- en kleigronden waar 

te nemen. Daar waar de verdichting, weergegeven door de IFR, bij zand een grote invloed 

heeft is dit bij klei nihil. Hierdoor leek het zeker tijdens de proefcampagne interessant net in 

een kleigrond onderzoek te doen. 

Indien gekeken wordt naar de installatiewijze valt voor een open buispaal in een zandgrond 

op dat persen de plugvorming in de hand werkt. Deze opmerking zal bijgevolg ook in het 

achterhoofd moeten gehouden worden bij de uiteindelijke validatie van het opgestelde model 

in deze masterproef. Er wordt aangeraden volgende buispalen niet alleen te installeren met 

persen maar ook de andere methodes, namelijk heien en persen, te beproeven. 

Naast het zoals eerder vermeld verschil in installatiewijzen, is ook in de literatuurstudie 

sprake van twee specifieke begrippen namelijk residuele spanningen en 

wrijvingsvermoeidheid. Beide zijn uitgebreid besproken aangezien verwacht werd deze 

effecten terug te vinden in de testcampagne. 

Ook al zijn de doelstellingen van de literatuurstudie gehaald, toch zal uit het vervolg van deze 

masterproef blijken dat er hierna weinig naar verwezen wordt. De oorzaken hiervan zijn te 

wijten aan het feit dat de testcampagne niet is verlopen zoals verwacht en dat het opgestelde 

model in de lijn ligt van de Belgische standaard waarin geen onderscheid wordt gemaakt 

tussen heien, trillen en persen. 
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Hoofdstuk 2  

Theoretisch model ter bepaling van 

draagvermogen en zettinggedrag  

In het werk Mortelmans (2008) is een theoretisch model uitgewerkt ter bepaling van het 

draagvermogen en zettinggedrag van ingeheide open buispalen van grote diameter (> 1,5 m). 

In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht gegeven van dit model aangezien hierop verder 

gebouwd wordt. Voor meer uitgebreide informatie wordt verwezen naar Mortelmans (2008). 

Voor de lezer die vertrouwd is met het model opgesteld in Mortelmans (2008), is een groot 

gedeelte van dit hoofdstuk aanvullende informatie en is het aannemelijk meteen over te gaan 

naar het besluit van dit hoofdstuk. 

2.1. Inleiding 

Het model is gebaseerd op eindige differenties waardoor de paal wordt opgedeeld in moten 

waarop de verschillende krachten werken. De interactie tussen de paal en de grond wordt voor 

elke moot gemodelleerd met behulp van de hyperbolische transferfuncties. Er wordt een 

onderscheid gemaakt in volgende drie bijdragen tot het draagvermogen: 

• De wrijvingsweerstand langs de buitenkant van de schacht Qso  

• De weerstand onder de ringvormige paalpunt Qann  

• De weerstand door de inwendige schuifspanningen in de grondplug Qplug  

2.2. De wrijvingsweerstand langs de buitenkant van de 

schacht Qso  

Om de wrijvingsweerstand te modelleren kan rechtstreeks de transferfunctie van Fleming 

gebruikt worden, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke installatie-effecten van 

buispalen. (Flemming 1992) 
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 (2.1) 

Er zijn 2 parameters te bepalen om deze transferfunctie vast te leggen. Enerzijds de maximale 

uitwendige wrijving Rsu en anderzijds de stijfheidsfactor Ks. 

• Bepaling van de maximale uitwendige wrijving Rsu  

Voor de bepaling van Rsu gaat men te werk volgens de methode weergegeven in de richtlijnen 

voor de toepassing van Eurocode 7 in België (WTCB 2008):  

 (2.2) 

met: 

qs,i (MPa)  de eenheidswrijvingsweerstand 

   

 (-)  een empirische factor die de verhouding weergeeft tussen de 

eenheidswrijvingsweerstand en de conusweerstand volgens de grondsoort,  

Grondsoort qc (MPa) η*p (-) of qs (MPa) Rf* (%) 

Klei 
1-4,5 η*p = 1/30 

3-6 % 
>4,5 qs = 0,150 

Leem 
1-6 η*p = 1/60 

2-3 % 
>6 qs = 0,100 

Zandhoudende klei of leem 

Kleihoudend zand of leem 

1-10 η*p = 1/80 
1-2 % 

>10 qs = 0,125 

Zand 

1-10 η*p = 1/90 

<1 % 10-20 qs = 0,110 + 0,004 * (qc–10) 

>20 qs = 0,150 

Tabel 1: Waarden voor empirische factoren η*p en qs 



 

  29 

qc,m,i (MPa)  de gemiddelde conusweerstand (qc) over laag i,  

χs (m)   de paalschachtomtrek, 

hi (m)   de dikte van laag i, 

αs,i   een empirische installatiefactor voor laag i die de invloed in rekening brengt 

van de installatiewijze van de paal en de grondsoort. Voor een open buispaal 

met of zonder propvorming is deze steeds gelijk aan 0,6. 

• Bepaling van de stijfheidsfactor Ks  

Ks wordt bepaald door voor Ms een waarde aan te nemen van 0,001 à 0,002. Naarmate Ms 

groter wordt, reageert de ondergrond minder stijf. Daarom wordt voor Ms een waarde van 

0,002 aangenomen, wat een veilige benadering oplevert.  

 (2.3) 

2.3. De weerstand onder de ringvormige paalpunt Qann 

Om de puntweerstand onder de paalpunt te modelleren wordt een analoge transferfunctie 

aan deze van Flemming opgesteld: 

 (2.4) 

Opnieuw moeten twee parameters bepaald worden, namelijk Rann,u en Kb. 

• Bepaling van de maximale puntweerstand Rann,u 

Het ultieme eenheidsdraagvermogen onder de paalpunt wordt gelijk verondersteld aan de 

conusweerstand  (uitgemiddeld over anderhalve diameter boven en onder de paalpunt). De 

maximale kracht onder de ringvormige paalpunt wordt berekend als: 
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 (2.5) 

• Bepaling van de stijfheidsfactor Kb 

Kb wordt bepaald aan de hand van volgende vergelijking: 

 (2.6) 

Deze vergelijking wordt bekomen door een last-zakkingsgedrag opgesteld door Poulos en 

Davis (1968) aan te nemen, en die gelijk te stellen aan de zakking bekomen uit vergelijking 

(2.5) bij een belasting Rann,u/4. Uit de alzo bekomen formule kan Kb afgeleid worden.  

Voor de equivalente elasticiteitsmodulus Eb (equivalent aangezien deze genomen wordt op 

één vierde van de ultieme belasting) kunnen volgende empirische relaties gebruikt worden 

(Jardine en Christoulas 1991): 

 (2.7) 

In vergelijking met dezelfde correlatie opgesteld door Sanglerat (zie paragraaf 3.3), liggen 

deze waarden logischerwijs veel hoger. 

2.4. De weerstand door de inwendige schuifspanningen in 

de grondplug Qplug  

De ontwikkeling van de inwendige wrijving in een open buispaal is het meest complexe 

mechanisme van de ontwikkeling van het draagvermogen. Onderstaand wordt een kort 

overzicht gegeven van hoe tot een geschikte transferfunctie werd gekomen in Mortelmans 

(2008). 
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Een belangrijke basisaanname is dat tijdens de installatie geen plug wordt gevormd aan de 

binnenkant van de paal. Men moet ermee rekening houden dat dit model is opgesteld voor 

grote diameter buispalen. In dergelijke gevallen is deze aanname vrij waarschijnlijk en zal de 

buispaal in coring mode worden ingedreven waardoor de grond als het ware geen weet heeft 

of hij zich aan de binnenkant of buitenkant van de paal bevindt. Het is omwille van deze 

hypothese dat dezelfde transferfunctie wordt aangenomen voor de begintoestand van de grond 

aan de buitenkant van de buis.  

 (2.8) 

Voor de bepaling van de parameters wordt verwezen naar paragraaf 2.2. De verplaatsing in 

deze formule is echter niet de verplaatsing van de paalwand op dat niveau maar de relatieve 

verplaatsing tussen de grond aan binnenkant van de buis en de paalwand. In de grond die 

aanwezig is boven de actieve lengte in de buis zullen bijvoorbeeld geen schuifspanningen 

worden opgewekt omdat de grond en paalwand eenzelfde verplaatsing ondergaan. 

Het fundamentele verschil met de grond aan de buitenkant is dat de spanningstoestand niet 

constant is. Door de samendrukking van de plug wil de grond radiaal uitzetten (poisson-

effect). Hierdoor stijgt de contactspanning waardoor de potentiële schuifspanningen groter 

worden. Dit opspannen van de grond in de buis is ook terug te vinden in Figuur 8. Om dit 

effect in rekening te brengen wordt de transferfunctie afhankelijk gemaakt van de verticale 

effectieve spanning door de vergelijking aan te passen tot: 

 
(2.9) 

Hierin wordt  berekend uit de gekende originele transferfunctie als:  
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 (2.10) 

met: 

χ   de omtrek, 

h   de hoogte van de beschouwde moot, 

δ   de wrijvingshoek tussen de paal en de wand die 29° mag genomen worden. 

2.5. De weerstand van de grond onder de plug 

De transferfunctie opgesteld door Flemming (1992) wordt overgenomen (zie vergelijking 

(2.11)) waarbij wordt vooropgesteld dat de buispaal zich gedraagt als een geboorde paal. 

 (2.11) 

Er zijn dus opnieuw 2 parameters te bepalen om deze transferfunctie vast te leggen. Enerzijds 

de maximale puntweerstand Rbu en anderzijds de stijfheidsfactor Kb. 

• Bepaling van de maximale puntweerstand Rb,0.1  

Voor de bepaling van Rb,0.1 gaat men te werken volgens de methode weergegeven in de 

richtlijnen voor de toepassing van Eurocode 7 in België (WTCB 2008):  

 (2.12) 

met: 

qb (kN/m²)  de eenheidspuntweerstand van de paal, berekend met de methode De Beer,  
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αb (-)   een empirische installatiefactor die de invloed in rekening brengt van de 

installatiemethode en de grondsoort. αb is voor een buispaal die bezwijkt met 

plugvorming gelijk aan 0,7. Dit is groter dan voor een geboorde paal (αb = 0,5), 

maar kleiner dan voor een geheide paal (αb = 1). Het lijkt echter dat dit een 

overschatting is van de werkelijke situatie. Indien de paal in coring mode wordt 

ingedreven is in de literatuur veelvuldig weer te vinden dat de verdichting is te 

vergelijken met deze van een geboorde paal. Een meer aanvaardbare waarde 

zou hierom αb = 0,5 zijn. 

εb (-)  een parameter die het schaaleffect op de schuifweerstand van de grond in 

rekening brengt omwille van de gescheurdheid van de tertiaire klei,  

Ab (m²)  de paalbasisoppervlakte Ab, 

λ (-)   een reductiefactor voor palen met een verbrede paalbasis die ontspanning van 

de grond rond de schacht tijdens de installatie teweegbrengt, in geval van 

cirkelvormige buispaal gelijk aan 1, 

(-)  de vormfactor voor niet-cikelvormige paalbasis. 

• Bepaling vande stijfheidsfactor Kb  

Om de stijfheidsfactor Kb te bepalen, gaat men uit van de waarde voor de elasticiteitsmodulus 

zoals voorgesteld door Jardine & Christoulas (1991) voor geboorde palen: 

 (2.13) 

Waarin de equivalente elasticiteitsmodulus van de ondergrond Eb (equivalent aangezien deze 

genomen wordt op één vierde van de ultieme belasting) gelijk is aan:  

 (2.14) 

• Bepaling van de maximale puntweerstand Rbu  
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De waarde van Rbu wordt bekomen door in vergelijking (2.11) Rb te vervangen door Rb,0.1 en s 

door 0.1D.  

2.6. Rekenschema 

Nu voor alle krachtwerkingen in een open buispaal transferfuncties zijn opgesteld, kan men 

overgaan tot de berekening. De paal wordt verdeeld in moten en voor elke moot wordt een 

eigen transferfuncties berekend (de inwendige en uitwendige schachtwrijving). De 

transferfunctie voor de ringvormige punt wordt enkel voor de onderste moot berekend. Door 

alle berekende krachten op te tellen verkrijgt men uiteindelijk het totale draagvermogen van 

de paal.  

De eigenlijke berekening bestaat erin een verplaatsing op te leggen aan de basis en vervolgens 

alle inwerkende krachten van onder naar boven te bepalen. Door dit voor voldoende 

verplaatsingen te doen, kunnen grafieken worden opgesteld voor de verschillende 

krachtwerkingen, waaruit door interpolatie de krachtwerkingen voor elke gewenste 

verplaatsing kunnen berekend worden. 

Voor een verdere uitwerking wordt opnieuw verwezen naar Mortelmans (2008). 

2.7. Besluit 

De lezer wordt er nogmaals op gewezen dat het model in Mortelmans (2008) is opgesteld 

voor grote diameter buispalen die niet pluggen tijdens de installatie. Indien een paal dit wel 

zou doen en indien er toch met ditzelfde model gewerkt wordt, verkrijgt men enkele 

onjuistheden.  

Zo zal de transferfunctie aan de binnenkant van de paal in de realiteit onbestaande zijn. 

Immers eenmaal de buispaal volledig geplugd is, zal verdere indringing geen verandering 

binnenin de buispaal teweegbrengen. Ook in een uiterst geval waar aan de buispaal getrokken 

wordt, zal geen verandering zichtbaar zijn in de schuifspanningen binnenin de paal.  

Een tweede belangrijke bemerking is dat de indringing bij een geplugde toestand meer 

grondverdringing teweegbrengt. Dit laatste zal de schachtwrijving aan de buitenkant van de 
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buispaal ten goede komen. Uit de literatuurstudie blijkt wel dat dit enkel voor een zandgrond 

met voldoende zekerheid kan gezegd worden. Het model opgesteld in Mortelmans (2008) zou 

te conservatief zijn door deze verdichting niet in rekening te brengen.  

Tenslotte wil men ook een punt van kritiek uiten op de methode. Zo wordt voor de bepaling 

van de transferfunctie van de ondergrond onder de plug gewerkt met een empirische 

installatiefactor αb gelijk aan 0,7. Dit is groter dan voor een geboorde paal (αb = 0,5), maar 

kleiner dan voor een geheide paal (αb = 1). Het lijkt echter dat dit een overschatting is van de 

werkelijke situatie. Indien de paal in coring mode wordt ingedreven is in de literatuur 

veelvuldig weer te vinden dat de verdichting is te vergelijken met deze van een geboorde paal. 

Een meer aanvaardbare waarde zou hierom αb = 0,5 zijn. 

Eens de buispaal plugt en zodoende meer grond verdrongen wordt, lijkt het wel aanvaardbaar 

te werken met een empirische installatiefactor αb gelijk aan 0,7. Uit de literatuur blijkt zelfs 

dat deze waarde nog vrij conservatief is aangezien men een geplugde buispaal kan vergelijken 

met een gesloten paal.  
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Hoofdstuk 3  

Uitbreiding theoretisch model 

In Hoofdstuk 2 is het theoretisch model opgesteld in Mortelmans (2008) kort uitgewerkt. Eén 

van de beperkingen van dit model is dat het enkel toepasbaar is voor buispalen met grote 

diameter. Dit laatste is een gevolg van de hypothese dat de paal in coring mode wordt 

ingedreven. Om deze beperking weg te werken gaat men in onderstaand hoofdstuk het model 

uitbreiden en plugvorming tijdens installatie toelaten. Men zal hiervoor een model 

opstellen om een schatting te maken van wanneer de buispaal zal pluggen. Ook zal de extra 

grondverdringing die een geplugd paal teweegbrengt via verhoogde installatiecoëfficiënten in 

rekening gebracht worden. Tenslotte worden ook de transferfuncties aangepast naar de 

realiteit van een geplugde paal.  

Deze aanpassingen worden ook in de software opgesteld in de masterproef Mortelmans 

(2008) doorgevoerd. Er is getracht deze aanpassingen en de software zoveel als mogelijk te 

automatiseren. 

3.1. Plugvorming 

De IFR van een buispaal zal op nul vallen vanaf de sommatie van schuifspanningen binnenin 

de buispaal gelijk is aan de weerstand uitgeoefend door de ondergrond tijdens de installatie. 

Aangezien beide, mits enkele aannamen, eenvoudig te berekenen zijn zal dit statisch 

evenwicht dan ook gebruikt worden als schatting voor het tijdstip waarop plugvorming 

begint. Een belangrijke opmerking hierbij is het feit dat de plug nog niet helemaal gevormd is 

op dat moment. Hierop wordt later in dit hoofdstuk teruggekomen. 
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Figuur 21: Statisch evenwicht van een plug tijdens installatie 

Men dient de lezer meteen te wijzen op het feit dat de IFR in de realiteit gradueel vermindert. 

In dit model wordt hiervan abstractie gemaakt en stelt men de plugvorming voor als een 

plotse gebeurtenis.  

De paalinstallatie wordt gemodelleerd als het steeds tot bezwijken brengen van zowel de 

ondergrond als de schachtwrijving waardoor de paal als het ware continu de grond 

inpenetreert. Door deze modellering moet men het statisch evenwicht uitschrijven van 

enerzijds het uiterste draagvermogen van de ondergrond onder de plug en anderzijds het 

uiterste schachtdraagvermogen binnenin de buispaal. Met dit uiterste draagvermogen beoogt 

men de meest universele definitie, namelijk het draagvermogen bij een verplaatsing van 10% 

van de paaldiameter. 

In Figuur 21 zal de plugvorming beginnen vanaf het moment dat Rsu,i gelijk wordt aan Rbu. In 

dit model worden beide respectievelijk berekend met formule (2.2) en (2.12). 

 

 

Supplementair worden hieronder richtlijnen opgesteld die toelaten een schatting van de 

pluglengte te verkrijgen. Indien men een algemeen geval van een open buispaal beschouwt, 
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kan men de factoren  gelijk stellen aan de eenheid. Ook veronderstelt men een 

homogene grond, wat leidt tot volgende formulering: 

 

 

 

Eerder is opgemerkt dat  als een aandeel van de conusweerstand kan geschreven worden 

door gebruik te maken van de empirische factor . Indien men nu veronderstelt dat  en 

 gelijk zijn en dat men zodoende geen schaaleffect tussen de paal en de conus in rekening 

brengt, is men in staat per grondsoort een schatting te maken van de pluglengte in functie van 

de paaldiameter: 

 

 (3.1) 

met: 

h (m)  de lengte van de plug,  

αb (-)   een empirische installatiefactor, hier gelijk genomen aan deze van een 

geboorde paal (αb = 0,5) of aan deze van een geplugde buispaal (αb = 0,7) , 

Di (m)  de binnenpaaldiameter van de buispaal,  

 (-)  een empirische factor die de verhouding weergeeft tussen de 

eenheidswrijvingsweerstand en de conusweerstand volgens de grondsoort,  
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αs,i   een empirische installatiefactor voor een open buispaal zonder propvorming 

gelijk aan 0,6. 

Formule (3.1) levert volgende formules op voor de schatting van de pluglengte h per 

grondsoort.  

Grondsoort η*p (-)  h (m) 

Klei η*p = 1/30 6,25  

Leem η*p = 1/60 12.50  

Zandhoudende klei of leem 

Kleihoudend zand of leem 
η*p = 1/80 16.67  

Zand η*p = 1/90 18.75  

Tabel 2: Richtlijnen ter bepaling van de pluglengte 

Bovenstaande richtlijnen worden enkel ter informatie meegedeeld. In de werkelijkheid is 

men wegens de heterogeniteit van de meeste gronden en wegens het belang van methode De 

Beer verplicht over te gaan tot het uitschrijven van het statisch evenwicht.  

Ook moet men er rekening mee houden dat uit de proeven uitgevoerd binnen deze 

masterproef blijkt dat deze schatting te hoog uitvalt, aangezien abstractie wordt gemaakt van 

het gradueel verminderen van de IFR. 

Er wordt nu verder gegaan met het opstellen van het model. 

Door dezelfde heterogeniteit van de meeste gronden kan het ook zijn dat een paal niet 

geplugd blijft na éénmaal te pluggen. Men denkt hierbij bijvoorbeeld aan een buispaal die 

geplugd is in slappe lagen maar dit niet meer is op het moment dat hij een hardere laag raakt. 

Om deze opmerking te staven kan gekeken worden naar de IFR opgemeten tijdens de eerste 

proef te Zwijnaarde, zie Figuur 47. Tijdens deze proef plugt de paal over de eerste halve 

meter maar bij een diepte van één meter stijgt de IFR en groeit de plug weer aan in lengte.  
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Indien, zoals in de realiteit, de grond als heterogeen kan beschouwd worden, kunnen zich 

binnen voorafgaand model situaties voordoen waarbij de buispaal plugt over een heel kleine 

lengte. De bijgeleverde software houdt hiermee rekening door de paal blijvend als niet 

geplugd te veronderstellen. Toch wordt het pluggen over een heel kleine lengte niet helemaal 

veronachtzaamd aangezien de schuifweerstand aan de binnenzijde van de buispaal geen 

bijdrage geven wordt over deze lengte.  

De lengte waarover een buispaal minimaal moet pluggen om dit in rekening te brengen, hangt 

nauw samen met het vervolg van het model. Later wordt hierop terug gekomen maar er kan 

reeds opgemerkt worden dat deze afstand voor de gebruiker van de software onrechtstreeks 

aanpasbaar is. 

Een laatste maar niet te onderschatten randtekening is het feit dat eenmaal de buispaal 

geplugd is meer grond wordt verdrongen. Dit houdt in dat de grond onder de plug meer 

verdicht wordt. Men dient dus onderscheid te maken tussen de situatie waarbij de paal nog 

niet geplugd is en de situatie waarbij de paal reeds geplugd is maar terug ontplugt. Bij de 

eerste situatie rekent men, naar analogie met de literatuur, met een installatiecoëfficiënt van 

een geboorde paal (αb = 0,5) om de reactiekracht van de grond onder de plug te bepalen. In de 

tweede situatie daarentegen rekent men met een installatiecoëfficiënt van een geplugde 

buispaal (αb = 0,7). 

3.2. Inwendige wrijvingsweerstand 

Hierboven is uitgewerkt hoe het begin van pluggen wordt bepaald. Er wordt verondersteld dat 

vanaf het begin van de installatie tot het begin van het pluggen de buispaal in coring mode 

wordt ingedreven. Dit houdt in dat de IFR steeds gelijk aan 100% blijft. Door deze aanname 

is het aanvaardbaar te stellen dat de schachtwrijving binnen en buiten de buispaal gelijk is. 

Uitzondering hierop zijn situaties waar de buispaal plugt over kleine lengte. Deze situaties 

worden binnen het model veronachtzaamd.  

Indien men ter illustratie kijkt naar een homogene grond verkrijgt men vanaf het begin van de 

installatie tot het moment van pluggen Figuur 22 respectievelijk (a) en (b), waar  en  

respectievelijk staan voor de inwendige en uitwendige eenheidswrijvingsweerstand. 
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Figuur 22: Wrijvingsweerstand (a) tijdens de installatie (b) op moment van plugvorming 

Uit Figuur 22 (b) wordt afgeleid dat heel de plug onder invloed is van homogene 

schuifspanningen werkend tussen de plug en de binnenzijde van de buispaal.  

Indien de buispaal echter verder de grond wordt ingedreven, wordt verondersteld dat de 

actieve lengte van de plug zal verkleinen. Met de actieve lengte van de plug wordt de 

afstand gemeten van de bodem van de buispaal tot de hoogte waarop significante 

schuifspanningen voelbaar zijn aangeduid. Anders gezegd zal de eerder besproken kracht Rbu 

geen evenwicht meer maken met schuifspanningen over heel de lengte van de plug maar met 

hogere schuifspanningen over een gedeelte ervan. Deze gedachtegang is geïllustreerd in 

Figuur 23. In deze figuur is het, zoals het hoort, ook duidelijk dat de wrijvingsweerstand een 

stuk hoger is aan de binnenkant dan aan de buitenkant van de buispaal naarmate deze verder 

de grond wordt ingedreven. 

 

Figuur 23: Wrijvingsweerstand (c) tijdens de installatie na plugvorming (d) einde installatie 
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Voor een correcte werking van het model dient de finale actieve hoogte van de grondplug La 

geschat te worden. Uit Mortelmans (2008) is Tabel 3 overgenomen welke een eerste 

benadering toelaat. Het is echter meteen duidelijk dat de waarden sterk verschillen en er geen 

eenduidig verband kan gelegd worden tussen de actieve hoogte en de binnenpaaldiameter. Om 

een veilige benadering te hebben, zal men in het verdere model uitgaan van een actieve 

hoogte gelijk aan eenmaal de binnenpaaldiameter. Binnen de software is aan de gebruiker 

echter toegestaan deze waarde aan te passen. 

Auteur(s) Zone met grootste schuifspanningen 

Kishida & Isemoto (1977) onderste 2 Di 

Leong & Randolph (1991) onderste 3 – 5 Di 

Choi & O’Neill (1997) onderste 2 – 3 Di 

Paik & Lee (1993) onderste 4 – 5 Di 

Choi & O’Neill (1997) onderste 2 – 3 Di 

Lehane & Gavin (2001) onderste 1 D 

Kim et al. (2002) onderste 6,8 Di 

Tabel 3: Richtwaarden actieve hoogte (Mortelmans 2008) 

Deze schatting van de actieve lengte heeft ook nog een andere consequentie binnen het model. 

Reeds enkele malen is aangehaald dat pluggen over kleine lengte niet in rekening gebracht 

wordt binnen het model. Het is net vanaf het overschrijden van deze actieve lengte dat binnen 

het model het pluggen wel volledig in rekening wordt gebracht. Enerzijds was dit 

softwarematig een verplichting, anderzijds geeft dit ook een realistische eigenschap aan het 

model. 

3.3. Zetting van de plug 

In voorgaande uiteenzetting is het begin van plugvorming geschat en is een aanname gemaakt 

naar de te verwachten schuifspanningen in het contactvlak tussen de paalwand en de 

grondplug tijdens de installatie van een buispaal. Deze twee gegevens kunnen nu gebruikt 
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worden om de relatieve indrukking te bepalen van de grondplug die nodig is om een 

volwaardige plug, voorgesteld in Figuur 23 (d), te bekomen. 

Om discussies te vermijden worden volgende notaties vastgelegd. Zo staan  en  

respectievelijk voor de gemiddelde schuifspanning bij het begin van pluggen aan de 

binnenkant van de buispaal en voor de effectieve contactspanning op ditzelfde moment. Op 

hun beurt staan  en  respectievelijk voor de maximale schuifspanning verondersteld 

voor elke moot (zie paragraaf 3.2) en voor de verandering van de effectieve spanning in de 

verticale richting ter hoogte van de beschouwde moot. 

Aan de hand van Figuur 24 wordt iets dieper ingegaan op  en .  

 

Figuur 24: Schuifspanningsverdeling in plug 

Op het moment dat plug begint, wordt over heel de lengte van de plug dezelfde 

schuifspanningsverdeling  verondersteld. Deze wordt eenvoudig berekend door de 

reactiekracht van de ondergrond onder de plug  te delen door de oppervlakte aan de 

binnenkant van de buispaal. De lezer kan nagaan dat op dat moment voldaan is aan het 

statisch evenwicht. Hierdoor kan men evengoed de sommatie van alle schuifspanningen aan 

de binnenkant van de paal delen door dezelfde oppervlakte en zo hetzelfde resultaat 
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verkrijgen. Voor het bepalen van  wordt verwezen naar paragraaf 3.2 waar meer uitgebreid 

wordt vooropgesteld dat kracht Rbu geen evenwicht meer maakt met schuifspanningen over 

heel de lengte van de plug, maar met hogere schuifspanningen over een gedeelte van de plug. 

Er wordt opgemerkt dat  steeds wordt bepaald voor mootjes met een hoogte gelijk aan de 

stap van een elektrische sondering.  

Uit voorgaande gegevens wordt in een volgende stap de verandering van de effectieve 

spanning in de verticale richting  bepaald. Deze wordt dan op zijn beurt gebruikt om de 

zetting van de plugmoot te bepalen. 

Voor de bepaling van  gaat men als volgt te werk: indien men een lineair, homogeen, 

elastisch materiaal binnenin een buispaal veronderstelt, dan geldt dat de verandering van de 

spanning in de radiale richting gelijk is aan:  

 (3.2) 

In bovenstaande vergelijking is geen radiale rek terug te vinden aangezien deze door de 

paalwand verhinderd is. De verticale rek wordt op zijn beurt gegeven door: 

 (3.3) 

Door vergelijkingen (3.2) en (3.3) te combineren wordt de verhoging van de contactspanning 

in functie van de verandering van verticale spanning eenvoudig geschreven als:  

 (3.4) 

Bij een perfect plastisch gedrag geldt het criterium van Coulomb. Door dit Criterium nu aan 

te passen met formule (3.4) bekomt men een bruikbare formule voor de effectieve spanning in 

de verticale richting  per moot: 
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(3.5) 

met  

δ(°)   de hoek van inwendige wrijving tussen de paal en de grond, 

ν (-)   de coëfficiënt van Poisson van de grond. 

Door nu per moot de zetting te gaan berekenen die door een verhoging van de effectieve 

verticale spanning teweeg wordt gebracht, kan men een schatting verkrijgen van hoe ver de 

paal nog moet indringen alvorens de plug volledig gevormd is. Men maakt gebruik van een 

zettingsberekening volgens Terzaghi. 

 (3.6) 

met 

 (m)  de zetting van één mootje, 

 (m)  de hoogte van één mootje, steeds gelijk aan 0,05 m, 

 (-)  de samendrukkingsconstante, 

(kN/m²) de initiële effectieve verticale spanning. 

Het gebruik maken van een zettingberekening volgens Terzaghi houdt in dat een schatting van 

de samendrukkingsconstante dient gemaakt te worden. Aangezien in de meeste 

ontwerpfasen enkel de conusweerstand gekend is, zal men gebruik maken van een correlatie 
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tussen de conusweerstand en de samendrukkingmodulus naar de hand van Sanglerat (1972). 

Hieruit bepaalt men dan op haar beurt de samendrukkingsconstante. 

 (3.7) 

Clay with low plasticity 

qc < 7 4 < β < 6,5 

7 < qc < 20 3 < β < 4 

qc > 20 1,3 < β < 2,2 

Low plasticity silt 
qc < 20 3 < β < 6 

qc > 20 1 < β < 3 

Highly plastic clay qc < 20 2,5 < β < 5 

Highly plastic silt qc < 20 2,5 < β < 5 

Highly organic silt qc < 12 0,5 < β < 4 

Peat and Highly organic clay 

qc < 7 50 < w < 100% 2 < β < 4 

qc < 7 100 < w < 200% 1 < β < 1,5 

qc < 7 w > 200% 0,4 < β < 1 

Chalk 
qc < 30 2 < β < 4 

qc > 30 1,5 < β < 3 

Sand qc < 100 β = 2 

Compact sandy gravel qc > 100 2 < β < 3 

Tabel 4: Samendrukkingsmodulus uit de conusweerstand 
 

Met de bekomen zetting van de grondplug kan men nu een correctie doorvoeren. Deze 

correctie houdt in dat na het begin van plugvorming, bekomen uit paragraaf 3.1, de buispaal 

nog steeds als niet geplugd wordt verondersteld over de afstand van de zetting. De 

achterliggende gedachte is dat bij het begin van pluggen enkel het bovenvlak tot stilstand 

komt. De onderliggende vlakken worden echter door verdere indringing steeds meer verdicht 

waardoor hogere contactspanningen worden opgewekt. Door deze zetting zal de grond onder 

de grondplug nog niet geheel worden verdrongen maar zal deze zelfs nog grotendeels de 

buispaal binnenkomen. Het zou dus niet veilig en correct zijn te rekenen met een geplugde 

buispaal aangezien de plug zich niet volledig heeft ontwikkeld. Eenmaal een situatie wordt 
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bereikt waarbij de plug voldoende is gezet en waarbij het evenwicht met de ondergrond onder 

de plug wordt gemaakt over een beperkte hoogte met hoge schuifspanningen, is het wel 

realistisch te rekenen met een geplugde paal. De grond zal nu immers volledig naar de zijkant 

worden verdrongen en men bekomt dan een vergelijkbare situatie als bij een gesloten paal. 

3.4. Aanpassingen model: invoerparameters 

Het resultaat van het uitvoeren van bovenstaande stappen is een voorspelling van de 

plugvorming in de paal zowel tijdens de installatie als op de finale positie van de buispaal. 

Zoals eerder aangehaald heeft het al dan niet pluggen van een buispaal grote invloed op het 

volume grond dat naar de zijkant wordt verdrongen. Het lijkt simplistisch om te 

veronderstellen dat zowel een geplugde als niet geplugde buispaal eenzelfde schachtwrijving 

zouden opwekken in gelijkaardige grondcondities. Toch wordt dit in de huidige richtlijnen 

van Eurocode 7 wel gedaan. Het lijkt aanvaardbaar om, zeker voor een geplugde buispaal, de 

installatiecoëfficiënt van 0,6 op te trekken naar hogere waarden. Omwille hiervan is binnen de 

software aan de gebruiker de kans gegeven om de installatiecoëfficiënt αs op te splitsen voor 

een geplugde en een niet geplugde toestand. Ook omwille hiervan is een opsplitsing gebeurd 

van installatiecoëfficiënt αb. 

Zoals eerder aangehaald is getracht de software te automatiseren. Zo is, aan de hand van een 

macro opgesteld binnen de Universiteit Gent, methode De Beer voor het in rekening brengen 

van het schaaleffect van een paal geïntegreerd in het rekenblad. Ook zal de software enkel 

invoerparameters meteen zelf invullen. Zo zal de uitgemiddelde conusweerstand over 

anderhalve diameter boven en onder de paalpunt meteen uitgerekend worden, zal de paal 

automatisch worden opgedeeld in 20 mootjes, wordt de een gemiddelde conusweerstand en de 

schachtwrijving over deze mootjes berekend en wordt tenslotte in het geval van klei, zand en 

leem een schatting gegeven voor de samendrukkingsconstante.  
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3.5. Besluit 

Vele onderzoekers zijn het erover eens dat het verkeerd is de installatie van een buispaal te 

veronachtzamen en enkel naar de eindsituatie te kijken. Ook werd tijdens de literatuurstudie 

duidelijk dat de Incremental Filling Ratio de voornaamste parameter is waarmee net deze 

installatie in rekening gebracht kan worden. Tot op heden beschikt echter geen van de 

ontwerpmethoden over deze factor. De oorzaak hiervan is dat de IFR van een buispaal niet 

kan worden geschat. Uitzondering hierop is een model opgesteld door Kim et al. (2002). Dit 

laatste model is echter ontstaan door proeven op slechts één site en is meer een correlatie 

tussen de IFR en de relatieve dichtheid van zand.  

Om deze leemte op te vullen is in dit hoofdstuk een model opgesteld waarmee de IFR 

tijdens de installatie van een open buispaal kan geschat worden. Uit de proeven in deze 

masterproef zal blijken dat dit model heel bevredigende resultaten geeft. Spijtig genoeg is er 

in de grondmechanische wereld een groot gebrek aan opmetingen van de IFR van open 

buispalen zodat dit model niet kon getoetst worden aan andere proeven.  

Men dient op te merken dat dit model niet geschikt is voor het schatten van de pluglengte op 

het einde van de installatie. De pluglengte zal in realiteit steeds kleiner zijn doordat in dit 

model abstractie wordt gemaakt van het gradueel verminderen van de IFR. Net door deze 

opmerking wordt duidelijk dat deze schatting minder te maken heeft met de eindsituatie maar 

meer met de installatie van de paal zelf, een belangrijk element in paalontwerp maar waarmee 

men tot op vandaag weinig rekening houdt. 

De schatting van de IFR zou kunnen toelaten de installatie te betrekken bij de berekening 

van het draagvermogen van een open buispaal. Om in de geest te blijven van de Belgische 

richtlijnen voor de toepassing van Eurocode 7, zou men bijvoorbeeld verhoogde 

installatiecoëfficiënten in rekening kunnen brengen in zandgronden. Dit werd in de software 

bijgeleverd bij deze masterproef dan ook gedaan. 
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Hoofdstuk 4  

Testcampagne  

In onderstaand hoofdstuk wordt de testcampagne besproken die werd uitgevoerd naar 

aanleiding van deze masterproef en die tot doel heft een solide basis te leggen voor 

toekomstig onderzoek. Hierdoor probeert men ervaring op te doen op vlak van 

instrumentatie en installatie op te doen, wat moet toelaten toekomstig onderzoek te behoeden 

voor gelijkaardige problemen. 

Niettegenstaande bovenstaande hoofddoelstelling is toch getracht een analyse te maken van 

de bekomen resultaten en wordt er ook geprobeerd bepaalde grondmechanische mechanismen 

te identificeren en te expliqueren. 

Ook heeft men nagegaan of het opgestelde model binnen deze masterproef voldoende 

betrouwbare resultaten geeft met betrekking tot het schatten van de Incremental Filling Ratio. 

4.1. Instrumentatie 

4.1.1. Buispaal 

De buispaal is opgebouwd uit twee stalen cilindervormige profielen die in elkaar passen. De 

diameter van de buitenste en binnenste buis is respectievelijk 10 en 9 cm en beide hebben een 

dikte van 3 mm. Het gebruik van twee buizen is een keuze die gemaakt werd om de 

schachtwrijving binnen en buiten de buispaal te kunnen opsplitsen. De binnenste en buitenste 

buis zullen immers verschillend vervormen wat toelaat, aan de hand van rekstrookjes, een 

verschillende krachtverdeling binnen en buiten de buispaal te bepalen.  

Aan de paalkop zijn de twee buizen met elkaar verbonden. Dit gebeurt door een ring te 

voorzien tussen beide palen en deze via een lasverbinding aan beide te bevestigingen. Ook is 

een stalen constructie bovenop de buispaal gezet wat de verbinding ten goede komt. De stalen 

constructie waarvan sprake, zichtbaar in Figuur 25, bestaat uit enerzijds een stalen balkje dat 

als basis dient en de druk van de sondeerbuis kan doorgeven aan de buispaal en anderzijds een 

schroefdraad van een sondeerbuis. Dit laatste element is vervaardigd door een oude 
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sondeerbuis af te slijpen, opdat enkel de schroefdraad overbleef, en die daarna op de stalen 

basis te lassen. Het grote voordeel van deze constructie is dat kan gewerkt worden met de 

hydraulische sondeermachine van de sondeerwagen wat een correcte bepaling van de diepte 

toelaat. Een ander voordeel is dat de buispaal na installatie door dezelfde sondeermachine uit 

de grond kan getrokken worden. 

 

Figuur 25: Paalkop van de buispaal 

Naast voorgaande voordelen moet er ook gewezen worden op de nadelen die deze constructie 

heeft. Het is immers zo dat hierdoor twee puntkrachten op de paal worden ingeleid. Deze 

puntkrachten zorgen voor een niet homogeen spanningsbeeld in de bovenste regionen van de 

buispaal. Aangezien het bovenste rekstrookje slechts op een afstand van 2,5 cm van de 

paalkop aangebracht is, meet dit rekstrookje net dit vervormde beeld op. Oplossing voor dit 

probleem bestaat erin simpelweg het eerste rekstrookje lager te hangen ofwel de krachten 

meer algemeen in te leiden. 

Ook aan de paalvoet van de buispaal is een kleine aanpassing aangebracht. Doordat gewerkt 

wordt met twee buizen ontstaat onderaan een cirkelvormige opening tussen beide. Ook al is 

deze spleet slechts 7 mm breed, toch is de kracht van de grondindringing niet te 
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onderschatten. En doordat de grond niet evenredig deze spleet indringt, wordt de binnenste 

buis, naar een zijkant gedrukt zodat deze eigenlijk excentrisch komt te staan. Om dit euvel te 

verhelpen heeft men de paalvoet aangepast zoals in Figuur 26. Zo is van de buitenste buis 

1 cm afgesneden en is op de binnenste buis een ring gelast met een diameter gelijk aan de 

buitenste buis. Door deze aanpassing blijft de grondindringing in de spleet tussen de twee 

buizen gering en blijven beide buizen centrisch. 

 

Figuur 26: Paalvoet van de buispaal 

Een bijkomend element en mede de aanleiding tot de aanpassing van de paalvoet is de 

opsplitsing van het draagvermogen van een buispaal. Zoals eerder in de literatuurstudie 

aangehaald, wordt het draagvermogen opgesplitst in het schachtdraagvermogen en het 

basisdraagvermogen. Ter herinnering, bij dit basisdraagvermogen hoort ook het 

schachtdraagvermogen aan de binnenkant van de buispaal. Precies deze opsplitsing wordt 

terug gevonden in de resultaten van de proeven. De buitenste buis is immers enkel onderhevig 

aan de schachtwrijving aan de buitenkant van de buispaal en heeft geen puntweerstand 

vanwege de opening gevormd door de ring die gelast werd op de binnenste buis. Dit in 

tegenstelling tot de binnenste buis die onderhevig is aan de schachtwrijving aan de binnenkant 
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van de buispaal en aan de totale puntweerstand door de ring. Deze krachtswerking wordt 

verduidelijkt op Figuur 27. 

 

Figuur 27: Effect verbreding binnenste buis paalvoet 

De bovenstaande constructie aan de paalvoet had echter niet het gewenste effect want tijdens 

de proeven is duidelijk geworden dat grond zich wel degelijk ophoopte tussen de twee buizen. 

Hierdoor werd op de buitenbuis bijvoorbeeld wel een puntweerstand opgemeten. Nochtans 

kan dergelijke situatie eenvoudig voorkomen worden door een soepele verbinding aan te 

brengen tussen de twee buizen. In paragraaf 4.1.6 wordt hierop verder ingegaan. 

4.1.2. Rekstrook 

Een rekstrookje is een elektronische component waarmee de mate van uitrekken of 

inkrimpen van een materiaal kan worden gemeten. Het bestaat uit een folie, de drager 

genaamd, met daarop een elektrische geleider geweven in een grid. 

 

Figuur 28: Rekstrookje (National Instruments 2010) 
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Een fundamentele parameter van een dergelijk rekstrookje is zijn gevoeligheid naar rek, 

genaamd de rekfactor GF (Eng: gauge factor). Deze factor is gedefinieerd als de relatieve 

verandering van de elektrische weerstand tot de relatieve verandering in lengte, namelijk de 

rek: 

 (4.1) 

In deze masterproef hebben de gebruikte rekstrookjes een rekfactor van 2,085. 

In de praktijk zijn rekmetingen altijd beperkt tot kleine waarden, uitzonderlijk heeft men 

meting boven enkele millirek. Hierdoor moet men heel lage verandering in 

weerstandsverandering kunnen waarnemen. Om zulke lage waarden te meten gebruikt men 

een Wheatstone brug met een excitatie voltage zoals weergegeven in Figuur 29. 

 

Figuur 29: Wheatstone brug 

In bovenstaande brug is voltage V0 gelijk aan: 

 (4.2) 

Uit vergelijking (4.2) is het duidelijk dat indien R1/R2 = R4/R3, de voltage V0 gelijk is aan nul. 

Indien de weerstand echter in één van de vier armen van de brug verandert zal de voltage V0 

veranderen van nul. Het is net dit laatste wat door een rekstrookje zal gebeuren. Indien men 

bijvoorbeeld R4 vervangt door een rekstrookje zal elke verandering van rek een 

weerstandsverandering teweegbrengen wat de brug in onevenwicht brengt en zo een voltage 

V0 opwekt.  
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Men stelt nu de initiële weerstand van een rekstrookje voor als RG en de door rek 

teweeggebrachte verandering in weerstand als ∆R. Deze laatste is met de eerder gedefinieerde 

rekfactor GF te schrijven als: 

 (4.3) 

Indien de brug in evenwicht is en geen voltage V0 wordt opgewekt geldt R1=R2 en R3=RG. 

Weerstand R4 is echter door de rek gewijzigd tot R4=RG+∆R. Door middel van formule (4.2) 

is men nu instaat om via de opgemeten spanning de rek te bepalen. (Van Loy 2004)  

  

 

 

 

 

(4.4) 

Niet alleen de werking van een rekstrookje is van belang, binnen deze masterproef is het 

belangrijk waar op de buispaal de rekstrookjes zijn aangebracht. Het zal immers zo zijn dat 

niet enkel de rek in één rekstrookje van belang is maar ook hun onderlinge evolutie voor een 

correcte analyse. De locatie van de rekstrookjes vindt men terug in onderstaande figuur. 
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Figuur 30: Locatie rekstrookjes 
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Er wordt ook meteen een benaming vastgelegd voor alle rekstrookjes: 

Buis Rekstrookje 
Afstand van 

paalkop [cm] 

h/D 

Binnenbuis 

“Binnen boven” 2,5 17,25 

“Binnen ondermidden” 167,5 0,75 

“Binnen onderonder” 172,5 0,25 

Buitenbuis 

“Buiten boven” 2,5 17,25 

“Buiten midden” 87,5 8,75 

“Buiten onder” 171,5 0,35 

Tabel 5: Benaming rekstrookjes 

De rekstrookjes kunnen rechtstreeks op de buispaal geplakt worden mits reiniging van de 

ondergrond. Een slecht contact is immers nefast voor een correcte werking. Belangrijk bij de 

buispaal was het beschermen van de rekstrookjes. Deze moeten immers weerstaan aan een 

grote kracht tijdens de installatie en ook tijdens het uittrekken van de buispaal uit de grond 

zullen grote krachten opgewekt worden. Als bescherming is gekozen voor kleine kabelgoten 

welke, door middel van epoxy, zijn vastgemaakt aan de paal. Door het gebruik van de 

kabelgoten over heel de lengte was tezelfdertijd ook de kabel beschermd die het rekstrookje 

verbindt met de datalogger. Op Figuur 31 zijn de witte kabelgoten te zien die werden 

vastgemaakt met de grijze verharde epoxy. 
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Figuur 31: Buispaal met kabelgoot 

Het gebruik van een epoxy coating als bescherming brengt echter een niet onbelangrijke fout 

met zich mee. De opening gevormd door de binnenbuis zal bijvoorbeeld afnemen met 16 % 

aangezien het rood gearceerd oppervlak in Figuur 32 is ingenomen door deze epoxy. Een 

gevolg hiervan is dat de buis sneller zal pluggen in vergelijking met een niet 

geïnstrumenteerde buispaal met gelijkaardige diameter. 
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Figuur 32: Invloed bescherming binnenste buis 

Ook de eigenschappen van de epoxy coating zullen een weerslag hebben op de waarden. De 

wrijvingscoëfficiënt van het soms grillig oppervlak van de epoxy coating zal immers 

verschillen van deze van een glad staaloppervlak.  

Indien men op zijn beurt kijkt naar de bescherming bevestigd aan de buitenste buis, zal ook 

hier, door een verschil in wrijvingscoëfficiënt, een gelijkaardige invloed kunnen verwacht 

worden. Toch kan verondersteld worden dat invloed hier kleiner zal zijn door het geringe 

oppervlak in vergelijking met de buitenmantel van de buitenste buis (Figuur 31). Een andere 

invloed van de bescherming op de buitenste buis is het vormen van een relatief grote basis 

voor een excentrische kracht zoals zichtbaar in Figuur 33. Zoals eerder besproken in paragraaf 

4.1.1 is de buispaal zo geconstrueerd dat de buitenste buis geen puntdraagvermogen heeft. 

Toch zal de epoxy coating aan de buitenkant zorgen voor een basis gelijk aan 25 % van de 

ringvormige punt van de buispaal. Doordat deze basis zich slechts aan één zijde van de paal 

bevindt, wordt tijdens de installatie een excentrische kracht opgewekt die de buitenste buis 

tevens aan een lichte buiging zal onderwerpen.. 

 

Figuur 33: Invloed bescherming buitenste buis 
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Om te kunnen inschatten welke invloed dit heeft op de resultaten, gaat men na wat de 

verhouding is tussen de buigspanning veroorzaakt door deze bescherming en de 

normaalspanning in de buis. De normaalspanning op het einde van de installatie bij een kracht 

van 5 ton bedraagt ongeveer 33 N/mm². De buigspanning bedraagt een goeie 25% van deze 

normaalspanning, wat gelijk is aan 8,5 N/mm². Men merkt hierbij op dat voor deze laatste 

waarde is verondersteld dat enkel de buitenbuis deze buiging opneemt en dat is gerekend met 

een conusweerstand van 5 MPa. Met deze invloed moet dus rekening gehouden worden. Het 

afschuinen van bovenstaande bescherming zou al een grote verbetering brengen voor de 

constructie. 

Men dient ook te vermelden dat deze invloed kan versterkt worden door andere invloeden. Zo 

is het mogelijk dat modificaties aan de buispaal geresulteerd hebben in een bepaalde 

scheefheid van de buissegmenten. Ook bestaat de mogelijkheid dat de sondeerconus niet 

helemaal in het midden van de buis duwt.  

4.1.3. Datalogger 

De data opgemeten door de rekstrookjes dient weggeschreven te worden op een harde schijf 

door een datalogger. In deze masterproef is gebruik gemaakt van datalogger NI 9235 van 

National Instruments. Deze datalogger, waar reeds drie van de vier weerstanden van 120 Ω 

voor het vormen van een kwartbrug zijn ingebouwd, is geschikt voor heel hoge snelheden 

waarmee de rek wordt opgemeten. Die snelheid wordt verder voorgesteld als de 

samplesnelheid. Wegens technische minimum eisen van de datalogger is daarom in deze 

masterproef gekozen voor een samplesnelheid van 1000 Hz, of met andere woorden 1000 

waarden per seconde. Dit zou echter een stormvloed aan waarden geven die niet meer 

geschikt is voor een oordeelkundige nabespreking. Om dit gebrek te verhelpen zal men deze 

1000 waarden per seconde uitmiddelen tot 1 waarde per seconde. De software gebruikt voor 

het loggen van de data en voornoemde berekening is Labview. In Figuur 34 wordt het 

eenvoudige programma weergegeven dat geschreven werd voor deze masterproef.  
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Figuur 34: Dataloggen in Labview 

Naast het loggen van de data laat het programma ook toe een kalibratie uit te voeren alvorens 

het meten begint. Deze kalibratie bestaat uit enerzijds de offset nulling en anderzijds de shunt 

calibration, respectievelijk vertaald als nulverschuiving en parallelkalibratie.  

De nulverschuiving verhelpt lichte variaties in de weerstanden op de vier armen van een 

kwartbrug. Wanneer een brug wordt geïnstalleerd is het immers heel onwaarschijnlijk dat 

voltage V0 wel degelijk nul geeft indien nog geen sprake is van rek. Tijdens de 

nulverschuiving meet men initieel voltage V0 en past men de brug zo aan dat deze nul wordt.  

Tijdens de parallelkalibratie verifieert men een opgemeten rek tegen een reeds op voorhand 

gekende rek welke idealiter zou moeten opgemeten worden. Dit wordt verwezenlijkt door op 

één van de vier armen de weerstand te veranderen, wat voor de datalogger eigenlijk niet meer 

is dan een gesimuleerde rek. Men noemt dit een parallelkalibratie omdat de weerstand 

verhoogd wordt door het parallel aanbrengen van een gekende weerstand Rs aan één van de 

vier armen (zie Figuur 35).  
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Figuur 35: Parallel kalibratie (National Instruments 2010) 

4.1.4. Incremental filling ratio (IFR) 

De IFR is een belangrijk gegeven dat tijdens elke test gemeten is. Omdat het niet mogelijk is 

de lengte van de plug rechtstreeks te meten, maakt men een kleine omweg. Aangezien de 

lengte van de paal plus sondeerbuizen, L genoemd, een gekende afstand is, dient men enkel 

afstand X op te meten tijdens de installatie. Door simpelweg het eerste van het tweede af te 

trekken, bekomt met de lengte van de plug waarmee de IFR kan berekend worden. Het op- 

meten van afstand X wordt uitgevoerd met een verzwaard meetlint. 

 

Figuur 36: Meten IFR 
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4.1.5. Sondeerwagen 

De open buispaal wordt zoals eerder aangehaald geïnstalleerd aan de hand van een 

sondeerwagen. Omwille hiervan is de buispaal aangepast zoals beschreven onder paragraaf 

4.1.1.  

Door technische specificaties van de sondeerwagen diende de installatie van de buispaal wel 

anders te gebeuren dan een sondering. Zo moest de sondeerwagen door middel van zijn 

hydraulische zuigers zich om en bij de 1,75 m de lucht induwen om de paal onder de 

sondeerwagen te plaatsen. Nadien kon een sondeerbuis bovenop de paal bevestigd worden om 

zo de installatie uit te voeren. 

 

Figuur 37: Sondeerwagen net voor een installatie 

Deze relatief grote hoogte waarop de sondeerwagen zich tijdens de installatie bevindt is de 

oorzaak van de kleine installatie diepte. Het zwaartepunt van de machine ligt immers een stuk 

hoger wat de stabiliteit niet ten goede komt. Omwille hiervan is beslist om nooit meer dan vijf 

ton aan te brengen op de buispaal. Dit resulteerde meestal in een installatie diepte van 1 m. 

In enkele gevallen bijvoorbeeld in Kruibeke en Mechelen lag de installatie diepte zelfs nog 

lager, respectievelijk 90 en 97 cm. 
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4.1.6. Aanbevelingen 

Er kan niet voor alle proeven van een groot succes gesproken worden. Om toekomstig 

onderzoek te behoeden voor gelijkaardige gebreken dient men volgende aanbevelingen in acht 

te nemen. 

Het euvel met de rekstrookjes is tot op heden nog steeds niet opgelost, bewijs hiervan is het 

bezwijken van de bescherming tijdens de laatste proef te Kruibeke. Na overleg met technici 

van labo Magnel van de Universiteit Gent, kan men besluiten dat een geschikte oplossing kan 

bekomen worden indien men een paal construeert naar onderstaand evenbeeld. 

 

Figuur 38: Aanbevelingen buispaal 

Een eerste opvallend iets zijn de rekstrookjes die tussen de twee buizen van de buispaal zijn 

aangebracht. Dit is onontbeerlijk aangezien zo de rekstrookjes op een ordentelijke manier 
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kunnen geplakt worden en in grote mate beschermd zijn. Dit zal echter de paal minder 

waarheidsgetrouw maken aangezien de ringvormige punt onder paal relatief sterk zal 

verhogen. Men is echter van mening dat dit nadeel niet opweegt tegen de voordelen. Ook 

dient men erop te wijzen dat indien naar grotere diameters wordt overgestapt, het effect van 

een vergrote ringvormige punt steeds minder effect zal hebben. 

Ook de rekstrookjes aan de buitenzijde dienen beter beschermd te zijn. Omwille hiervan dient 

men vooraleer de rekstrookjes te plakken een L-vormig profiel op de buispaal te lassen 

welke als overkapping van deze rekstrookjes dient. Men dient erop te wijzen dat dit profiel 

niet over de gehele lengte L-vormig dient te zijn maar enkel daar waar nog rekstrookjes zullen 

geplakt worden. Onderaan moet dit profiel afgeschuind worden om zo de puntweerstand te 

verminderen. Na het lassen van het L-vormige profiel kunnen de rekstrookjes toch nog steeds 

op een eenvoudige wijze bevestigd worden. Van groot belang zal zijn de openingen tussen het 

profiel en de buispaal te dichten met ofwel een verhardende mousse (bijvoorbeeld 

polyurethaanschuim) ofwel met siliconen. Indien men dergelijke opbouwwijze volgt, zal de 

bescherming weerstand kunnen bieden aan de opgewekte krachten in de grond. 

Een andere opening welke dient gedicht te worden is deze aan de paalvoet tussen de twee 

buizen. Aangezien geen stijve verbinding mag gevormd worden, opteert men hier voor een 

soepele siliconenverbinding. Ook dit is cruciaal aangezien grondindringing in deze opening 

ten allen tijde moet vermeden worden. 

Een andere belangrijke constructieve eigenschap is de paalkop. Het vermoeden rijst dat beter 

met een plaat wordt gewerkt zodat de krachten over een grotere oppervlakte op de paal 

aangrijpen. In deze masterproef werd duidelijk dat door de kracht ingeleid werd door middel 

van twee puntlasten dit een invloed had op de bovenste rekstrookjes. In dit opzicht wordt ook 

geopteerd om de bovenste rekstrookjes niet te hoog te bevestigen. Zodoende zal men minder 

de invloed van lokale vervormingen moeten vrezen. 

Ook dient men aandacht te besteden aan het aantal rekstrookjes. Indien men correcte 

conclusies wil trekken, dient men zeker te zijn van welke effecten meespelen in de paal. Door 

drie verticale rijen van rekstrookjes te voorzien, zal het bijvoorbeeld duidelijk worden of er 

buiging in de paal optreedt. In bovenstaande voorbeeldpaal is geopteerd om in drie hoeken 
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van 120° een rij met rekstrookjes te voorzien (Labo Magnel). Ook lijkt het interessanter om in 

de diepte een groter aantal rekstrookjes aan te brengen. Dit zou mogelijk maken dat een 

bepaalde heterogeniteit van de grond kan wordt ontdekt. Dit laatste is echter sterk afhankelijk 

van de lengte van de paal. Voor grotere installatiediepten is een tussenafstand van 0,5 m 

vermoedelijk voldoende. Voor kleine installatiediepten echter, zoals hier 1 m, dient dit sterk 

gereduceerd te worden. 

Ten laatste wordt opgemerkt dat op de manier hier voorgesteld geen onnodige 

temperatuursverhogingen aan de paal moeten gegeven worden na instrumentatie. Het wordt 

aangeraden dit ook ten allen tijde te vermijden. Indien men toch genoodzaakt is na 

instrumentatie een modificatie te doen, wordt aangeraden de stalen elementen te verlijmen. 

Geschikt middel hiervoor lijkt de epoxylijm van 3M. Uit het onderzoek Six (2010) bleek dat 

deze lijm voldoende bestand is tegen onzuiverheden en een voldoende sterkte zal opleveren. 

4.2. Site 

4.2.1. Kruibeke- Argex 

Om een paalinstallatie uit te voeren in een zuivere kleigrond was de site Argex te Kruibeke 

een perfecte locatie. Het opzet was in de kleigroeve te rijden en zo zeker te zijn van een 

homogene kleigrond. Wegens slechte weersomstandigheden was dit echter onmogelijk. Als 

alternatief is gekozen een installatie uit te voeren in een aanvulling naast de kleigroeve. Deze 

locatie was meer toegankelijk aangezien men ter hoogte van het maaiveld kon blijven. 

Anderzijds was er ook het vermoeden dat deze grond afkomstig was uit de groeve en dat men 

dus te maken had met vrij zuivere klei. 
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Figuur 39: Argex te Kruibeke 

 

Figuur 40: Sonderingsdiagram Argex 

4.2.2. Mechelen- Oud Oefenplein 

Op de bouwsite Oud Oefenplein te Mechelen kon een volgende installatieproef uitgevoerd 

worden. Op deze site is boven één meter diepte (maximale installatiediepte) een zuivere 
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zandgrond terug te vinden. Deze laag is echter vrij heterogeen wat een correcte analyse 

bemoeilijkt.  

 

Figuur 41: Oud Oefenplein te Mechelen 

 

Figuur 42: Sonderingsdiagram Oud Oefenplein 
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4.2.3. Sint-Katelijne-Waver - Nayer Instituut 

Het Nayer Instituut te Sint-Katelijne-Waver was zo vriendelijk ook op hun terrein een 

installatieproef te laten uitvoeren. Op deze site bestaat de eerste meter uit een 

zandleemachtige grond. Zoals te zien op Figuur 43 is de proef uitgevoerd net naast de 

gebouwen op een braakliggende akker. Dit laatste zou echter door de geringe diepte van de 

paalinstallatie onmiskenbaar een invloed hebben op de resultaten. Wel kan uit de installatie 

zelf, besloten worden dat deze eerste meter vrij homogeen is. Dit is op het eerste gezicht 

tegenstrijdig met het sonderingdiagram uit Figuur 44. Toch is het belangrijk erop te wijzen dat 

de eerste halve meter omgeploegd was wat de conusweerstand in realiteit vermoedelijk zal 

doen dalen hebben. 

 

Figuur 43: Nayer Instituut te Sint-Katelijne-Waver 
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Figuur 44: Sonderingsdiagram Nayer Instituut 

4.2.4. Zwijnaarde- Labo grondmechanica 

Op de campus Technologiepark te Zwijnaarde is de eerste installatieproef uitgevoerd. De 

proef had plaats aan de achterzijde van het labo grondmechanica waar zich een zandgrond 

bevindt. Tijdens de proef was duidelijk dat de lengte waarover de paal is ingedrongen, onder 

te verdelen is in twee lagen: een eerst zandlaag van 0 tot 1 m en een tweede hardere zandlaag 

van 1 m tot 1,2 m diepte (maximale installatiediepte). Ook uit het sondeerdiagram, 

weergegeven in Figuur 45, is een gelijkaardige conclusie te trekken. 
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Figuur 45: Sonderingsdiagram Labo grondmechanica 

Deze proef was een testcase met als doel de procedure op punt te zetten. De wijze van 

installatie was bij deze proef nog vrij primitief wat leidde tot weinig resultaten. Zo is uit deze 

proef enkel de IFR bruikbaar. Metingen van de rekstrookjes zijn niet in deze masterproef 

opgenomen. 
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Figuur 46: Labo grondmechanica te Zwijnaarde 

4.3. Resultaten 

4.3.1. IFR 

4.3.1.1. Zwijnaarde- Labo grondmechanica 

Onderstaand wordt de Incremental Filling Ratio tijdens de twee installaties te Zwijnaarde 

weergegeven. Ook wordt meteen een schatting van dit IFR gemaakt volgens het model 

opgesteld in deze masterproef. 
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Figuur 47: IFR Test 1 en 2 te Zwijnaarde 

Indien men een blik werpt op Figuur 47 ziet men dat beide IFR’s vrijwel meteen dalen om 

met enkele dalen en toppen rond 70 à 80 cm diepte op nul te vallen. Maar bij het verder 

inpersen van de paal, rond 1 m diepte, stijgt de IFR weer. Het is duidelijk dat zich rond 1 m 

diepte een hardere zandlaag bevindt welke de buispaal doet “ontpluggen”, dit wil zeggen dat 

de lengte van de plug na een bepaalde periode opnieuw gaat toenemen. Ook was deze harde 

zandlaag duidelijk waarneembaar tijdens het uitboren van de plug in de buispaal. Op Figuur 

48 is links de donker gekleurde zandgrond terug te vinden waaruit het bovenste gedeelte van 

de plug bestond. Rechts is de hardere, lichter gekleurde zandlaag te zien die de buispaal weer 

deed ontpluggen. 
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Figuur 48: Waarneembaar verschil tussen zandlagen terug te vinden in de plug 

Deze hardere zandlaag is ook terug te vinden op het sonderingsdiagram weergegeven in 

Figuur 45.  

Ook op Figuur 47 is een schatting van de IFR te zien volgens het model opgesteld in deze 

masterproef in Hoofdstuk 3. Zoals eerder aangehaald is binnen dit model abstractie gemaakt 

van het gradueel verminderen van de IFR. Men ziet dat de schatting van de IFR plots bij een 

diepte van 80 cm op nul valt en bij een diepte van 103 cm weer piekt tot 100 %. Dit is een 

heel bevredigend resultaat in vergelijking met de werkelijk opgemeten waarden. 

4.3.1.2. Mechelen- Oud Oefenplein 

In de zandgrond te Mechelen is ook één IFR meting uitgevoerd. Onderstaand is het resultaat 

terug te vinden, alsook een schatting ervan volgens het model uit deze masterproef. Men 

merkt meteen op dat deze schatting is verbeterd en men zowel de originele als verbeterde 

schatting weergeeft in Figuur 49. 
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Figuur 49: IFR Test 1 te Mechelen 

Opnieuw vermindert de IFR vrijwel meteen om op nul te vallen bij een diepte tussen de 40 en 

50 cm. De buispaal blijft echter ook nu niet geplugd tot het einde. Tussen een diepte van 70 

en 80 cm stijgt de IFR immers weer. Dit heeft wederom te maken met een hardere laag welke 

terug te vinden is in het sonderingdiagram weergegeven in Figuur 42. Op dit 

sonderingdiagram ligt de hardere laag echter dieper dan 1 m. Het verschil tussen het 

sonderingdiagram en het pluggedrag van plusminus 25 cm is te verklaren door enkele 

hoedanigheden. Zo is bij het installeren een kleine verdieping gemaakt om de paal te kunnen 

plaatsen zonder hinder van steengruis, voor de sondering is dit niet gebeurd. Ook bij de 

beschrijving van de site is aangehaald dat dit om een bouwwerf gaat. De homogeniteit van de 

bovenste meter op de site is dan ook in vraag te stellen.Een laatste, meer geotechnische reden 

is ook dat de slappere lagen in feite worden opgestuikt tegen deze hardere laag door de 

installatie van de geplugde buispaal. Door deze verdichting zal ook de reactie van de 

ondergrond op de plug vergroten. Indien men deze oorzaken in het achterhoofd houdt, is het 
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een logisch gevolg dat de buispaal eerder ontplugt dan men verwacht bij het interpreteren van 

een sonderingdiagram.  

Indien men kijkt naar de schatting bekomen met het model opgesteld in deze masterproef 

moet men zeker het effect van het verschil in aanvangshoogte in rekening brengen. Men schat 

dat de put gemaakt tijdens het opruimen van het steengruis gelijk is aan 8 cm. Dit doet men 

door simpelweg de schatting van de IFR over een diepte van 8 cm op te schuiven. Opnieuw 

geeft de, nu wel verbeterde, schatting een bevredigend resultaat. Men merkt wel op dat de 

schatting in dit voorbeeld vrij conservatief oogt. Zo is over een diepte van 20 tot 50 cm in 

werkelijkheid een veel grotere grondverdichting aangezien de IFR waarden variëren tussen de 

0 en 30 %. De schatting blijft hier echter rekenen met een IFR van 100 %. 

Tenslotte is het nodig bij Figuur 49 een kleine kanttekening te maken. Op een diepte van 

ongeveer 70 cm bekomt men een negatief IFR. Dit laatste zou grondmechanisch kunnen 

verklaard worden door dilatatie van de ondergrond en is bijgevolg niet onmogelijk. Toch kan 

dit eerder toegeschreven worden aan de onnauwkeurigheid van de meting. Een negatieve IFR 

werd in dergelijke situatie bekomen bij een fout tussen twee metingen van 1 cm. Door het niet 

vlak zijn van de bovenkant van de plug is dergelijke fout over twee metingen snel gemaakt.  

4.3.1.3. Sint-Katelijne-Waver - Nayer Instituut 

Opnieuw geeft men, ditmaal voor de proef op de site te Sint-Katelijne-Waver, de opgemeten 

IFR en een schatting weer.  
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Figuur 50: IFR Test 1 te Sint-Katelijne-Waver 

Ditmaal daalt de IFR in deze zandleemgrond ook vrijwel meteen, om op nul te vallen bij een 

diepte tussen de 20 en 30 cm. In deze test bleef de paal wel geplugd tot het einde van de 

installatie namelijk 1 m diepte.  

Ook nu vergelijkt men de opgemeten waarde met deze bekomen uit de schatting van het 

opgestelde model. Men ziet dat het model voorspelt dat de IFR op nul valt bij een diepte van 

30 cm. Opnieuw ligt dit dicht bij de realiteit indien men abstractie maakt van het gradueel 

verminderen van de IFR. Bij deze proef moet men de waarde van het resultaat echter niet 

benadrukken. De schatting is immers gemaakt aan de hand van een sondering uitgevoerd door 

de Vlaamse Gemeenschap. Ook al is deze in de omgeving van de testpaal uitgevoerd toch 

bestaat hieromtrent enige onzekerheid, bijvoorbeeld met betrekking tot de exacte 

aanzethoogte. Vervolgens dient men ook aan te halen dat deze sondering was uitgevoerd met 

stappen van 10 cm en dit is vrij ruw voor de paal van 1 m lengte in deze masterproef. Ter 

vergelijking heeft men bij de andere proeven een stap gelijk aan 1 cm gebruikt voor de ter 
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plekke uitgevoerde sonderingen. Tenslotte moet er ook opgemerkt worden dat men voor de 

schatting is uitgegaan van een leemgrond. 

4.3.1.4. Kruibeke- Argex 

Als laatste proef is ook de IFR opgemeten te Kruibeke. In deze test is de paal maar 

geïnstalleerd tot een diepte van 90 cm aangezien voor verder indrijving de sondeerwagen te 

instabiel was. De reden hiervoor was de grote kracht welke de sondeerwagen moest 

uitoefenen om de kleef van de kleigrond op de paal te overwinnen.  

 

Figuur 51: IFR test 1 te Kruibeke 

Bij het bekijken van Figuur 51 is opnieuw vrijwel meteen een daling van de IFR vast te 

stellen. In overeenstemming met het sonderingdiagram, weergegeven in Figuur 40, ontplugt 

de paal tussen een diepte van 40 en 60 cm en ook op het einde van de installatie. 
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De schatting gemaakt voor deze test kan bij een eerste indruk niet echt als voldoende 

bestempeld worden. Het is in Figuur 51 duidelijk dat volgens de schatting de buispaal op een 

diepte van 17 cm plugt. In werkelijkheid plugt deze echter maar tussen een diepte van 20 en 

30 cm. Men kan dus stellen dat de fout ligt tussen de 3 à 13 cm. Gezien de kleine 

installatielengte is zeker dit laatste toch een aanzienlijke fout. Toch wil men, omwille van 

deze fout, het voorgestelde model ter schatting van de IFR niet meteen afschrijven. Men dient 

er immers rekening mee te houden dat bij berekeningen van grondmechanische aard een grote 

nauwkeurigheid moeilijk te behalen is. 

In Kruibeke werd er dan ook een tweede test uitgevoerd. Tijdens deze installatie, slechts over 

een diepte van 47 cm, werd niet gestopt om de IFR op te meten. Wel werd de plugvorming in 

het oog gehouden zonder echt op te meten. Uit deze ervaring alsook uit de literatuurstudie kan 

men besluiten dat het om de 10 cm stoppen van de andere installaties wel degelijk een invloed 

heeft gehad op de plugvorming. Het lijkt interessant om na te gaan of de finale pluglengte van 

een paal welke continu is geïnstalleerd sterk verschilt van deze welke met stappen van 10 cm 

is geïnstalleerd. Dit onderzoek was echter binnen deze masterproef niet meer mogelijk 

doordat de buispaal bezweken is tijdens de laatste proef. 

4.3.1.5. Besluit IFR 

Zoals uit de resultaten blijkt, geeft het opgestelde model over het algemeen bevredigende 

resultaten indien men de IFR van een open buispaal wil schatten. Dit, op voorwaarde dat men 

abstractie maakt van het gradueel verminderen van de IFR. Dit wil zeggen dat het model 

niet geschikt zal zijn voor het schatten van de lengte van de plug op het einde van de 

installatie. Ter illustratie is de lengte van de plug te Mechelen in werkelijkheid 31 cm, terwijl 

het model eigenlijk een lengte van 73 cm schat. Men dient er dan ook op te wijzen dat de 

pluglengte op het einde van een installatie eigenlijk een bijkomend gegeven moet blijven en 

niet mag gebruikt worden ter ontwerp van open buispalen. Indien men dit zou doen 

veronachtzaamt men eigenlijk heel de installatie van een open buispaal terwijl net dit in grote 

mate het draagvermogen van een geplugde buispaal zal bepalen. Het is immers zeker van 

even groot belang te weten waar en wanneer een buispaal plugt, dan te weten wat de 

toestand op het einde van de installatie is. Dit laatste kan aangetoond worden aan de hand van 

twee voorbeelden. Indien een paal plugt over een bepaalde afstand is het aangewezen een 



 

  79 

grotere verdichting in rekening te brengen over deze afstand. En indien men kijkt naar de 

binnenkant van een open buispaal in een situatie waarin deze geplugd is, worden totaal andere 

spanningen opgewekt waarover tot op heden teveel onzekerheid bestaat. Indien een ontwerper 

dit veronachtzaamt, kan dit dan ook beschouwd worden als onvoorzichtig werken. 

Het is net om op bovenstaand betoog een antwoord te bieden dat het model opgesteld in deze 

masterproef bruikbaar wordt. Men zal nu immers onderscheid kunnen maken tussen fasen 

waarin de open buispaal zowel in geplugde als in niet geplugde toestand verkeert. In de niet 

geplugde toestand maakt men echter geen onderscheid tussen de coring mode en de partially 

plugged mode. Dit lijkt echter voor het ontwerp van open buispalen geen handicap omdat het 

rekenen met een grotere verdichting, indien de buispaal partially plugged is, als riskant te 

bestempelen is.  

Indien men enkel naar de testen uitgevoerd in deze masterproef kijkt, ziet het ernaar uit dat 

het model met voldoende zekerheid kan gebruikt worden om tijdens de installatie onderscheid 

te maken in fasen waarin de paal geplugd is en fasen met partially plugged of coring mode. 

Dit onderscheid kan een positieve invloed hebben op het draagvermogen van open buispalen 

aangezien in fasen waarbij de open buispaal zich in geplugde toestand bevindt, kan gerekend 

worden op een grotere verdichting. Dit laatste kan meer praktisch vertaald worden in hogere 

installatiefactoren. 

Het moet opgemerkt worden dat de paal steeds in de grond is geperst omdat uit de 

literatuurstudie duidelijk bleek dat juist persen pluggen in de hand werkt. Er wordt vermoed 

dat indien de buispaal geheid of getrild zou zijn, dit een invloed zou hebben op de IFR. Dit 

onderzoeken is een uitdaging voor de toekomst. 

Tenslotte dient ook voldoende kritisch gekeken te worden naar eigen werk. Men dient op te 

merken dat het model opgesteld in deze masterproef, kan vereenvoudigd worden door enkel 

het statisch evenwicht uit te schrijven en geen verdere berekeningen te maken qua 

verandering in spanningen zoals aangegeven in paragrafen 3.2 en 3.3. Dit vereenvoudigd 

model zou in deze voorbeelden nog steeds betrekkelijk realiteitsgetrouwe schattingen geven. 

Men moet er ook rekening mee houden dat men binnen deze masterproef enkel voorbeelden 

heeft van buispalen met kleine diameter. Indien de diameter van de buispaal groter zou zijn, 
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zouden de berekeningen onder de paragrafen 3.2 en 3.3 een grotere invloed hebben. Toch kan 

men het gebruik van palen met een kleine diameter verdedigen want zo kon men situaties. 

waarin de paal plugde en ontplugde binnen dezelfde meter waarnemen. In het geval van een 

grotere diameter daarentegen had men gebruik moeten maken van zowel andere 

installatiemethoden als andere diepten om de ervaringen uit deze masterproef op te doen.  

4.3.2. Rekstrookmetingen 

4.3.2.1. Zwijnaarde- Labo grondmechanica 

Uit de twee proeven te Zwijnaarde zijn geen bruikbare waarden voortgekomen. Dit is het 

gevolg van slechte opmetingen van de rekstrookjes veroorzaakt door een slecht contact tussen 

rekstrookjes en buispaal. Dit slecht contact was vermoedelijk niet het gevolg van een slechte 

plaatsing van de rekstrookjes, maar wel van het feit dat de buispaal werd blootgesteld aan te 

hoge temperaturen. Deze hoge temperaturen deden naar alle waarschijnlijkheid de lijm, die de 

verbinding vormde tussen het rekstookje en de paal, smelten. De oorzaak van deze hoge 

temperaturen is dan op zijn beurt weer het gevolg van ofwel modificaties aan de paal door 

middel van lassen en slijpen, ofwel door de exotherme reactie tijdens het uitharden van de 

epoxy die de rekstrookjes beschermde. Deze exotherme reactie is niet te onderschatten, 

getuige hiervan zijn proeven in labo Magnel van de Universiteit Gent waar de temperatuur in 

de kern opliep tot 120°.  

Na de testen te Zwijnaarde is dit euvel opgelost door gebruik te maken van kabelgoten welke 

dienden als verloren bekisting voor de epoxy coating. Ook het slijp- en laswerk was na de 

testcampagne te Zwijnaarde gering. 

4.3.2.2. Mechelen- Oud Oefenplein 

� Binnenbuis 

Ten eerste kijkt men naar de binnenbuis. In onderstaande figuren is meteen de kracht in kN 

weergegeven welke over de totale sectie van de binnenbuis werkt ter hoogte van de drie 

rekstrookjes. In Figuur 52 ziet men de verdeling van de kracht in de buis ter hoogte van de 

rekstrookjes in de tijd. Er dient nogmaals verwezen te worden naar Figuur 30 waar de locatie 

van de rekstrookjes is aangeduid. 
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Figuur 52: Krachtverdeling in de tijd van de binnenbuis (Mechelen) 

Er wordt een grillig verloop waargenomen tijdens de hele installatie. Wel ontstaat steeds een 

piek waarrna een geleidelijke verlaging van de kracht ter hoogte van een sectie optreedt. Om 

dit te verklaren moet men naar de installatie zelf kijken. Zo wordt de paal steeds over 10 cm 

geïnstalleerd waarna men telkens over een bepaalde tijd de IFR opmeet. Tijdens deze periode 

van rust relaxeerde rondom de paal de grond, welke opgespannen was onder invloed van de 

installatie. Meer specifiek wijt men dit verschijnsel aan de hoge spanningen welke worden 

opgewekt tijdens de installatie. Deze hoge spanningen net onder de paalpunt en aan de 

paalschacht zullen ervoor zorgen dat de grond verderweg van de paal gaandeweg wordt 

samengedrukt. Hierdoor verlagen de spanningen wat zich manifesteert in een gradueel 

verminderen van de krachten in de buispaal. 

Men dient op te merken dat deze relaxatie heel duidelijk waarneembaar is door de lage 

spanningsniveaus waarop gewerkt wordt. Het is immers zo dat de samendrukking van de 

grond meer zal aangroeien op lagere spanningsniveaus. Bewijs hiervan is terug te vinden in de 

zettingberekening volgens Terzaghi. Deze relaxatie pleit eigenlijk voor een voorbelasting van 

de site waarop de paal geïnstalleerd wordt. Hierdoor zouden grotere spanningsniveaus kunnen 

opgewekt worden wat de invloed van deze relaxatie zou kunnen verminderen. 
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Voor meer uitleg over deze relaxatie wordt er verwezen naar de proef te Kruibeke waarvan de 

waarden ook worden vergeleken met die van Mechelen. 

Indien enkel naar de pieken wordt gekeken, zou er verondersteld kunnen worden hoe de 

grafiek zou evolueren indien men de installatie continu door zou laten lopen. Een 

bijkomende aanpassing vanaf nu is de referentie naar de diepte, zie Figuur 53.  

 

Figuur 53: Krachtverdeling in de diepte van de binnenbuis (Mechelen) 

Het is duidelijk dat de krachtverdeling in de binnenbuis vrijwel meteen naar een constante 

waarde evolueert om rond een diepte van 70 cm gestaag te beginnen stijgen. Dit laatste is 

logisch want zoals zichtbaar in de aangepaste conusweerstand aan de hand van methode “De 

Beer”, zie Figuur 42, begint de buispaal rond deze diepte een invloed te ondervinden van de 

hardere laag rond de 1 m diepte. Hierdoor kan een gedeelte van deze stijging toegeschreven 

worden aan een verhoogde puntweerstand onder de ringvormige paalpunt. Indien men even 

voorloopt op de feiten en kijkt naar Figuur 57 kan men besluiten dat de puntweerstand enkel 

onder de ringvormige paalpunt, geschat aan de hand van de richtlijnen voor Eurocode 7, 

tussen een diepte van 0,7 m en 1 m stijgt met ongeveer 13 kN. In bovenstaande figuur echter 

ziet men een stijging van ongeveer 18 kN. Het overige gedeelte van de stijging is dus toe te 

schrijven aan een verhoogde weerstand onder de plug. Enerzijds kan men veronderstellen dat 
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het verschil van 5 kN opgenomen werd door de plug, maar anderzijds valt ook op te merken 

dat de buispaal tussen een diepte van 70 à 80 cm weer ontplugt. Getuige hiervan is de 

opgemeten IFR weergegeven in Figuur 49. Uit deze beide gegevens moet men besluiten dat 

ook indien de buispaal ontplugt er toch een grotere puntweerstand wordt opgenomen 

door de plug. In de proef te Kruibeke is een gelijkaardig fenomeen terug te vinden, maar op 

deze site is dit minder uitgesproken. 

Bewijs van voorgaande toch wel merkwaardige uitspraak is ook terug te vinden in Figuur 54. 

Hierin wordt de inwendige schachtwrijving weergegeven in de buispaal. 

 

Figuur 54: Schachtwrijving op de binnenbuis (Mechelen) 

In bovenstaande figuur ziet men dat de schachtwrijving op de binnenbuis tijdens de installatie 

van diepte 70 cm tot diepte 1 m vrijwel constant blijft. Toch weet men dat de pluglengte over 

deze diepte vergroot en dat de kracht op de binnenbuis stijgt in zo’n mate dat hij niet enkel 

kan opgewekt zijn door de puntweerstand onder de ringvormige punt van de paal. Het lijkt 

merkwaardig maar men kan niet anders dan besluiten dat de grond onderaan de plug dermate 

verdicht blijft zodat net daar nog steeds een grote puntweerstand wordt opgewekt. 

Omwille van dit fenomeen lijkt het interessant eens na te denken welke mechanisme juist 

optreedt bij het ontpluggen van een buispaal. Het is geweten dat indien een buispaal 
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geplugd is grote schuifspanningen ontstaan binnenin de buispaal. Deze zorgen ervoor dat de 

grond onder de buispaal deze ervaart als een gesloten paal. In dit opzicht veronderstelt men 

dat op de plug onderaan een parabolisch verloop van spanningen werkt. 

Wat gebeurt nu tijdens het ontpluggen? Uit de testcampagne blijkt dat de grond dermate 

verdicht blijft en dat de plug nog steeds grote krachten kan opnemen aan de paalpunt. 

Misschien is het dan wel zo dat nog steeds grote schuifspanningen worden opgewekt aan de 

paalpunt, zij het door een nieuw segment van de plug. Men licht dit toe door volgende 

beschrijving van het mechanisme. Indien de paalplug doorschiet, vallen de parabolische 

normaalspanningen op de onderkant van de plug weg. De grond zal echter onder de plug 

meteen spanning willen opbouwen met het stijfste element in zijn buurt, namelijk de 

paalwand. Het zou dus kunnen dat indien de paalplug doorschiet, meteen hoge spanningen 

worden opgewekt onderaan de paalplug welke op die manier meteen een nieuw stijf geheel 

van de grondplug vormen en de grond op die manier blijven verdichten. 

� Buitenbuis 

Ten tweede kijkt men naar de buitenbuis. Men gaat hier op een gelijkaardige manier als bij de 

binnenbuis te werk. Eerst wordt gekeken naar de krachtverdeling in de tijd (Figuur 55) waarna 

men overgaat tot een vereenvoudiging wat leidt tot de krachtverdeling bij een continue 

installatie (Figuur 56).  
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Figuur 55: Krachtverdeling in de tijd van de buitenbuis (Mechelen) 

 

Figuur 56: Krachtverdeling in de diepte van de buitenbuis (Mechelen) 

Een eerste opvallend punt zijn de negatieve waarden bij rekstrookje “Buiten midden”. Deze 

waarden zouden kunnen vertaald worden als trek in de buis maar zoiets is bij een buis die 

enkel onder druk staat onmogelijk. Het lijkt erop dat de buis dus ook onderhevig is aan 

buiging die zorgt voor trek nabij het rekstrookje in het midden van de buitenbuis. De 
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opwekking van deze buiging kan het gevolg zijn van aparte invloeden of van een 

samenwerking ervan. Zo is er ten eerste de invloed van het niet loodrecht op elkaar staan van 

de twee buizen waaruit de buitenbuis bestaat, en vervolgens neemt men ook minieme 

vervormingen van de buis waar die veroorzaakt zijn door verschillende modificaties. Voorts 

bestaat de kans dat de sondeerstangen met een bepaalde excentriciteit op de buis duwen. En 

tenslotte bestaat ook de excentrische kracht opgewekt door de bescherming van de 

rekstrookjes op de buis. Dit laatste is eerder besproken en geschat in paragraaf 4.1.2. 

Gelijkaardige bevindingen worden gedaan tijdens de proef te Kruibeke en in mindere mate 

tijdens de proef te Sint-Katelijne-Waver. 

Ook de opgemeten krachten in de nabijheid van rekstrookje “Buiten onder” zijn niet zoals 

verwacht. Indien men even terug grijpt naar de geometrie van de paal (zie paragraaf 4.1.1) 

kan men verwachten dat de buitenbuis geen puntweerstand zou mogen hebben. Zo doende 

zijn de enige krachten welke opgemeten zouden mogen worden door dit onderste rekstrookje 

de schuifspanningen over de onderste 2,5 cm van de buitenbuis. Deze krachten zijn nihil wat 

van rekstrookje “Buiten onder” eigenlijk een controle rekstrookje maakt. Met dit laatste 

beoogt men een rekstrookje dat doorheen de installatie nul of bijna nul moet blijven. Men ziet 

echter in Figuur 56 dat dit rekstrookje, zeker op het einde van de installatie, relatief grote 

krachten opmeet. Vermoedelijk hoopt in opening, tussen de buitenbuis en de ring op de 

binnenbuis (Figuur 26), dermate veel grond op wat zorgt voor een verbinding tussen binnen- 

en buitenbuis en zo verantwoordelijk is voor de opgemeten puntweerstand. Naar de toekomst 

toe wordt dan ook aangeraden openingen zoals deze op te vullen met soepele verbindingen 

zodat gebreken zoals deze vermeden worden. 

Ook bij het laatste rekstrookje op de buitenbuis, namelijk “Buiten boven”, dient men zich 

vragen te stellen, niet als gevolg van de testen op deze site maar naar aanleiding van proeven 

uitgevoerd in een proefbank in labo Magnel van de Universiteit Gent. Hieruit bleek, dat bij 

het belasten van de buispaal met een gekende kracht, dit rekstrookje de verwachte kracht niet 

opmat. Vermoedelijk ligt de verklaring hiervoor bij de constructie welke bovenop de buis is 

gelast en zichtbaar is in Figuur 25. Deze constructie leidt de krachten op de buis in door 

middel van twee puntkrachten (daar waar het metalen blokje de buis raakt). Het zal echter 

enige afstand vergen vooraleer deze puntkrachten volledig in de buis zijn ingeleid en dan een 
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homogeen spanningsbeeld vormen. Vermoedelijk is dit op 2,5 cm van de paalkop, de positie 

van het rekstrookje, nog niet gebeurd en zorgt dit voor een vertekend beeld. 

Bijgevolg geven alle rekstrookjes bevestigd op de buitenbuis, waarden welke niet of niet 

helemaal verenigbaar zijn met de gemaakte hypothesen. Dit maakt het dan ook moeilijk 

correct conclusies te trekken. Men is echter van oordeel dat nog steeds een algemeen beeld uit 

deze waarden kan gedestilleerd worden.  

� Algemeen 

Bovenstaand zijn enkele kritieken geuit welke een relatief grote invloed hebben op de 

resultaten bekomen uit de rekstookjes. Eén van deze kritieken is de invloed welke de twee 

buizen waaruit de buispaal bestaat, op elkaar uitoefenen. Om dit probleem te neutraliseren zal 

men de kracht in beide buizen optellen en veronderstellen dat één verbonden buis in de 

grond wordt geïnstalleerd. Men bespreekt de twee onderdelen van het draagvermogen van een 

buispaal afzonderlijk, eerst wordt gekeken naar de puntweerstand en daarna gaat men over 

naar de schachtwrijving. 

Men start met het optellen van de kracht onderaan de buispaal. Zo krijgt men, mits het 

veronachtzamen van 2,5 cm schuifspanning, de puntweerstand van de paal, weergegeven in 

Figuur 57. In dezelfde figuur wordt de opgemeten puntweerstand ook getoetst aan de 

puntweerstand van de buispaal op een bepaalde diepte berekend aan de hand van de nationale 

bijlage voor Eurocode 7 (WTCB 2008). Er is hierbij een onderscheid gemaakt tussen drie 

situaties, namelijk een geboorde paal (αb = 0.5), een geplugde paal (αb = 0.7) en enkel de 

puntweerstand van de ringvormige punt (αb = 1). 
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Figuur 57: Puntweerstand buispaal te Mechelen 

Het is duidelijk dat de trendlijn van de opgemeten puntweerstand zich steeds tussen de 

puntweerstand van de geplugde en geboorde paal bevindt en een gelijkaardig verloop 

vertoont. Deze karakteristiek is voor de opmeting van de rekstrookjes een welgekomen 

opsteker voor het correctheidsgehalte. 

Er werd verwacht een duidelijke link te vinden tussen de evolutie van de puntweerstand van 

de buispaal en de ter plaatse opgemeten IFR, weergegeven in Figuur 49, maar dit verband 

blijft echter beperkt. Dit kan geconstateerd worden in Figuur 57 Figuur 57 indien men weet 

dat de paal volledig plugt op een diepte van 40 à 50 cm en terug ontplugt op een diepte van 70 

à 80 cm. 

Er wordt op gewezen dat de installatiecoëfficiënten, gebruikt in de richtlijnen van Eurocode 

7, correct zijn maar geen grote betrouwbaarheid geven. Deze coëfficiënten zijn bekomen 

door een bepaald aantal palen terug te rekenen. Vermoedelijk waren dit geen palen met een 

diameter van 10 cm wat de bruikbaarheid van deze richtlijnen voor deze masterproef 

vermindert. Omdat er geen beter alternatief bestond, is ervoor gekozen deze schatting toch 

mee te nemen in de bespreking. 
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Tenslotte kan men uit Figuur 57 besluiten dat de lage spanningsniveaus op een diepte van 

1 m een geringe invloed hebben op de puntweerstand. Het is, in vergelijking met voorgaande 

alinea, zo dat de richtlijnen voor toepassing van Eurocode 7 zijn opgesteld voor palen welke 

een grotere installatiediepte zullen bezitten. Toch bekomt men voor een diepte van 1 m 

aanvaardbare waarden voor de puntweerstand aan de hand van Eurocode 7. 

Vervolgens wordt gekeken naar de schachtwrijving op de paal. Deze wordt bekomen door de 

gesommeerde kracht aan de paalvoet simpelweg af te trekken van de gesommeerde kracht aan 

de paalkop. Om met alles rekening te houden, geeft men op onderstaande figuur ook de 

opsplitsing in buiten- en binnenbuis weer op een gelijkaardige manier. Ook toont men een 

schatting van zowel schachtwrijving aan de binnenzijde, deze aan de buitenzijde en ook de 

totale wrijving berekend aan de hand van de nationale bijlage voor Eurocode 7 (WTCB 2008). 

Er is steeds gewerkt met een installatiecoëfficiënt gelijk aan 0,6. 

 

Figuur 58: Schachtwrijving buispaal te Mechelen 

Het is in Figuur 58 meteen duidelijk dat de schatting aan de hand van de nationale bijlage 

voor Eurocode 7 niet voldoet. Daar waar de schatting van de puntweerstand nog weinig 

hinder ondervindt van de lage spanningsniveaus op 1 m diepte is dit wel het geval voor de 

schachtwrijving op de buispaal. Opnieuw kan men wijzen op het feit dat de bijlage is 
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opgesteld voor het dimensioneren van grotere palen met grotere installatiedieptes. Zodoende 

is ook de , een empirische factor die de verhouding weergeeft tussen de 

eenheidswrijvingsweerstand en de conusweerstand volgens de grondsoort, opgesteld voor 

dergelijke palen. Anders gezegd kan men stellen dat deze factor is opgesteld voor meer 

gebruikelijke spanningsniveaus waarin men in deze masterproef niet over beschikt. Een 

geschikte factor  voor het schatten van de schachtwrijving op de buitenbuis in dit 

experiment zou liggen tussen de = 1/540 à 1/1350. 

Tenslotte wordt nog vermeld dat op het einde van de installatie de totale kracht opgemeten 

aan de paalkop gelijk was aan 46,87 kN. Dit is zoals verwacht aangezien men tijdens de 

installatie de grens van 5 ton niet wou/kon overschrijden.  

4.3.2.3. Sint-Katelijne-Waver- Nayer Instituut 

Voor de proef te Sint-Katelijne-Waver gaat men gelijkaardig te werk als voor deze in 

Mechelen. Eerst wordt gekeken naar de binnenbuis, vervolgens naar de buitenbuis en ten 

laatste worden ook de resultaten algemeen besproken. 

� Binnenbuis 

In Figuur 59 wordt de kracht in de secties ter hoogte van een rekstrookje op de binnenbuis 

weergegeven. Ten eerste kijkt men weer naar de verdeling in de tijd. Na de proef te Mechelen 

wordt verwacht hier ook periodes van installatie en rust te kunnen onderscheiden.  
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Figuur 59: Krachtverdeling in de tijd van de binnenbuis (St.-Katelijne-Waver) 

Zoals verwacht ziet men in de tijd de pieken en dalen waartussen installatie- en rustperiodes 

worden afgewisseld. In deze rustperiodes ziet men opnieuw relaxatie optreden. 

Ook valt meteen op dat de opgemeten krachten hier een stuk lager liggen dan bij de installatie 

te Mechelen, zie Figuur 52. De logische verklaring voor dit laatste is te zien in de 

sonderingdiagrammen van beide sites, namelijk Figuur 42 en Figuur 44. Het is duidelijk dat 

de conusweerstand te Mechelen groter is dan deze in Sint-Katelijne-Waver. Indien men dan 

ook weet dat de binnenbuis de puntweerstand van de paal draagt, is het logisch dat in 

Mechelen (veel) grotere waarden worden opgemeten op deze binnenbuis. 

In Figuur 60 wordt op een gelijkaardige manier als in Mechelen een continue installatie 

nagebootst. 
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Figuur 60: Krachtverdeling in de diepte van de binnenbuis (St.-Katelijne-Waver) 

Te Sint-Katelijne-Waver is, zoals eerder aangehaald, een permanente plug gevormd. Met 

permanent bedoelt men een plug die na het pluggen is gelijk gebleven van lengte. Het is 

omwille hiervan, zie Figuur 60, logisch te veronderstellen dat de waarden van de rekstrookjes 

“Binnen ondermidden” en “Binnen onderonder” vrijwel gelijk zijn naar het einde van de 

installatie. Dit betekent dat, in de zone gelegen tussen de 167,5 en 172,5 cm van de paalkop, 

geen schuifspanningen werkzaam zijn op de binnenbuis. Met andere woorden kan men 

besluiten dat de plug evenwicht maakt met piekschuifspanningen welke enkel ter hoogte van 

de paalpunt worden opgewekt. Dergelijk fenomeen is ook beschreven in de literatuurstudie uit 

deze masterproef, alsook in de literatuurstudie van Mortelmans (2008). Maar in de literatuur 

spreekt men steeds over grotere zones dan die waargenomen in deze proef, respectievelijk 

enkele malen de paaldiameter terwijl hier één vierde van de paaldiameter. 

Wel logisch is dat de kracht in de drie secties, zichtbaar in Figuur 60, evolueert naar een vrij 

constante waarde. Het is zo dat de plug reeds gevormd is tussen een installatiediepte van 

ongeveer 30 cm en ook blijft, vanaf een diepte van 60 cm, de conusweerstand vrij stabiel tot 

een diepte van 130 cm. Dit zijn de perfecte voorwaarden om een stabiel verloop over de 

laatste 40 cm van de installatie te bekomen. 
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Het lijkt onjuist dat over de laatste 40 cm van de installatie de kracht bovenaan de binnenbuis 

lager is dan onderaan. Er dient echter opgemerkt te worden dat wel heel lage waarden worden 

opgemeten door rekstrookje “Binnen boven”. Dit kan besloten worden door deze waarden te 

vergelijken met de schatting van de puntweerstand gegeven in Figuur 63. Indien men ook nog 

weet dat de buispaal geplugd is tot het einde van de installatie is men eerder geneigd te 

besluiten dat de meting naar het eind toe onbetrouwbaar wordt. Dit kan ofwel zijn door fouten 

die onmiskenbaar werden geïntroduceerd in het meetsysteem (zie proef te Kruibeke), maar 

ook de invloed van de buitenbuis op de binnenbuis speelt ongetwijfeld een rol (zie proef te 

Mechelen). De aanbevelingen eerder gemaakt in deze masterproef zullen echter toekomstig 

onderzoek behoeden voor dergelijke fouten. 

� Buitenbuis 

Ook voor de proef te Sint-Katelijne-Waver dient men gelijkaardige opmerkingen te maken 

over de rekstrookjes aan de buitenbuis. Ten eerste ziet men opnieuw dat het rekstrookje 

“Buiten onder” een puntweerstand opmeet van de buitenbuis. Dit probeerde men echter met 

de constructie afgebeeld in Figuur 26 te vermijden. Ook ziet men opnieuw dat het rekstrookje 

in het midden van de buitenbuis, zeker op het einde van de installatie, te lage tot zelfs 

negatieve waarden opmeet. Dit is theoretisch gezien enkel mogelijk indien er buiging in de 

paal wordt opgewekt. Voor de verdere bespreking van dit verschijnsel wordt verwezen naar 

de proef te Mechelen. Wel wordt nog aangehaald dat voorgaande effect niet zo uitgesproken 

is als bij de proeven te Mechelen. Dit is te verklaren door de veel kleinere krachten op de 

paal. Het is immers zo dat hoe meer een excentrische kracht op de buispaal inwerkt, des te 

groter de buiging in de paal wordt.  

Tenslotte verwijst men ook voor de kritiek op rekstrookje “Buiten boven” over de invloed van 

de binnenbuis naar de proeven te Mechelen. 
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Figuur 61: Krachtverdeling in de tijd van de buitenbuis (St.-Katelijne-Waver) 

 

Figuur 62: Krachtverdeling in de diepte van de buitenbuis (St.-Katelijne-Waver) 

In Figuur 61 wordt de periode tussen seconde 160 en seconde 260 opgemerkt. Tijdens deze 

plus minus anderhalve minuut, werd een tweede sondeerstang op de buis geplaatst vooraleer 

de installatie verder kon worden aangevat. 
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Men constateert ook, in Figuur 62, dat na deze periode de kracht bovenaan de buis lager zou 

zijn in vergelijking met de kracht onderaan de buitenbuis. Dit is echter theoretisch gezien iets 

onwaarschijnlijks. Het vermoeden rijst dat rekstrookje “Buiten boven” een dermate grote fout 

heeft gegeven dat het niet meer als betrouwbaar kan beschouwd worden. Dit is evenwel niet 

gecontroleerd na de proef te Sint-Katelijne-Waver. Wel is dit gedaan te Kruibeke waaruit 

duidelijk is geworden dat grote fouten kunnen worden geïntroduceerd in de rekstrookjes. Dit 

is te zien in Tabel 5 waar de fouten meestal tussen de 10 à 20 % liggen. 

Opnieuw is men verplicht over te gaan tot een meer algemene bespreking om verder 

conclusies te trekken. 

� Algemeen 

Om opnieuw de invloed van de twee buizen op elkaar buitenspel te zetten, zal men de 

krachten boven en onderaan de buis optellen. Men gaat van start met het optellen van de 

krachten ter hoogte van de paalvoet om zo de puntweerstand van de paal te bekomen. Deze 

puntweerstand wordt dan in Figuur 63 vergeleken de berekende waarde voor een geplugde 

paal aan de hand van Eurocode 7. Ter volledigheid wordt ook herhaald dat de paal te Sint-

Katelijne-Waver plugde bij een diepte van 20 à 30 cm en geplugd bleef tot het einde van de 

installatie. 
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Figuur 63: Puntweerstand buispaal te Sint-Katelijne-Waver 

Met voorgaande gegevens en uit Figuur 63 kan men besluiten dat de opgemeten waarden 

binnen de verwachtingen liggen. Men vermoedt dat ter hoogte van een diepte van 20 cm 

methode De Beer net iets te streng is, wat de lage schatting oplevert in vergelijking met de 

opgemeten waarden (zie Figuur 44). De piek in de opgemeten waarden kan niet met grote 

zekerheid verklaard worden. Wel wordt erop gewezen dat er met een sondering afkomstig van 

de Vlaamse Gemeenschap is gewerkt, waarover wat onzekerheid bestaat. Ook is de proef 

uitgevoerd op een akker waar de eerste meter sowieso al vrij onbetrouwbaar is. 

Opnieuw dient men erop te wijzen dat de schatting van de puntweerstand weinig tot geen 

invloed ondervindt van de lage spanningsniveaus waarbij de installatie is uitgevoerd. Dit is 

dan weer verschillend bij de schatting van de schachtwrijving weergegeven in onderstaande 

figuur.  
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Figuur 64: Schachtwrijving buispaal te Sint-Katelijne-Waver 

In Figuur 64 is te zien dat de schachtwrijving berekend aan de hand van de richtlijnen voor 

Eurocode 7 te hoog uitvallen in vergelijking met de werkelijk opgemeten waarden. Uit de 

proef te Sint-Katelijne-Waver is het zelfs niet mogelijk een  factor te bepalen omwille van 

de negatief opgemeten schachtwrijving aan de buitenzijde van de paal. De oorzaak van deze 

negatieve wrijving is vermoedelijk te wijten aan een onjuiste meting van één van de 

rekstrookjes. 

4.3.2.4. Kruibeke- Argex 

Na de proefcampagne te Mechelen en Sint-Katelijne-Waver werd beslist in Kruibeke een 

extra element te onderzoeken. Het was de bedoeling na te gaan wat de invloed was van het 

om de 10 cm stoppen van de installatie. Door naast de gebruikelijke installatie een continue 

installatie uit te voeren moest dit toelaten na te gaan wat de invloed van de installatiewijze is. 

Spijtig genoeg heeft tijdens de installatie te Kruibeke de instrumentatie op de paal het laten 

afweten. Zo begaf rekstrookje “Binnen ondermidden” reeds in de eerste proef. De tweede 

proef, deze met een continue installatie, is zelfs op een diepte van 0,47 cm moeten gestaakt 

worden aangezien de bescherming van de rekstrookjes aan de buitenkant het begeven had. De 

-3,00

-2,00

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Kracht [kN]

Diepte [m]

Rsu opgemeten Rsi opgemeten Rs opgemeten

Rsu Rsi Rs



 

  98 

aanleiding van deze problemen was de hoge kleef te Kruibeke afkomstig van de kleigrond. 

Betere bescherming is iets onontbeerlijks voor toekomstig onderzoek! 

� Binnenbuis 

Opnieuw kijkt men eerst naar de binnenbuis van de buispaal. Net als te Sint-Katelijne-Waver 

en Mechelen verwacht men een duidelijk onderscheid tussen periodes van installatie en rust.  

 

Figuur 65: Krachtverdeling in de tijd van de binnenbuis (Kruibeke) 

Ook bij deze proef zijn de perioden van rust en installatie eenvoudig te onderscheiden. Er is 

echter een verschil met bijvoorbeeld te proef te Mechelen, zie Figuur 52. Men ziet in 

Kruibeke dat de relaxatie enerzijds minder uitgesproken is over een gelijkaardige tijdslengte 

en anderzijds dat deze meer geleidelijk verloopt.  

Men wijt dit laatste aan de lagere krachten welke worden opgewekt ter hoogte van de paalkop 

in Kruibeke in vergelijking met bijvoorbeeld Mechelen. Deze lagere krachten brengen een 

geringere samendrukking teweeg. 

Men zou in kleigronden dit verschijnsel van relaxatie ook kunnen linken aan waterdissipatie 

in de grond rond de paal. Het is immers geweten dat tijdens de installatie van een paal de 
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grond niet enkel grondig herschikt en gecompacteerd wordt maar dat ook waterdrukken 

worden opgewekt (Randolph et al. (1979), Li en Zhang (2010)). Daar waar de paal te 

Mechelen in een zandgrond is geïnstalleerd, zullen wateroverdrukken meteen kunnen 

afgebouwd worden door te emigreren in het doorlatende zand. In de kleigrond te Kruibeke ligt 

dit net andersom. Hier worden waterdrukken opgebouwd welke niet op zo’n snelle wijze 

zullen kunnen worden afgebouwd.  

Enerzijds deze waterdissipatie en anderzijds de geringere krachten ter hoogte van de paalpunt 

te Kruibeke verklaren waarom de relaxatie te Mechelen veel explosiever verloopt en daar 

relatief groter is. Dit laatste wordt ook bekrachtigd in volgende figuren waar de relaxatie op 

een andere manier in beeld is gebracht. Voor de drie testen heeft men voor rekstrookjes 

“Binnen boven” en binnen onder nagegaan hoe groot telkens de relatieve relaxatie is voor de 

bepaalde tijdspannes van rust. Met de relatieve relaxatie bestempelt men de relaxatie gedeeld 

door de piekkracht tijdens de installatie.  

 

Figuur 66: Relatieve relaxatie rekstrookje “Binnen boven” 
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Figuur 67: Relatieve relaxatie rekstrookje “Binnen onderonder” 

In zowel Figuur 66 en Figuur 67 ziet men een duidelijk verschil tussen de drie proeven. 

Indien men de aandacht vestigt op de relatieve relaxaties van Kruibeke en Mechelen ziet men 

dat deze te Mechelen hoger liggen. Indien men meer specifiek kijkt naar een tijdspanne van 

30 s, een rustperiode welke bij beide proeven voorkwam, is het duidelijk dat de relatieve 

relaxatie van Mechelen en Kruibeke, respectievelijk liggen rond de 65% en rond de 25%. Dit 

is dan ook het bewijs van de hogere relaxatie te Mechelen. 

Alhoewel men in het algemeen kan stellen dat de proef te Sint-Katelijne-Waver qua relaxatie 

meer aanleunt bij deze te Kruibeke is het toch gevaarlijk verdere vergelijkingen te doen. Het 

is duidelijk dat de proef te Sint-Katelijne-Waver sneller is uitgevoerd dan de andere twee 

(kleine rustperiodes door het sneller opmeten van de IFR). Indien men hierdoor geen gelijke 

tijdspannes vergelijkt, zou dit kunnen leiden tot verkeerde conclusies. 

Tenslotte dient men op te merken dat Figuur 67 eigenlijk de relaxatie weergeeft aan de 

paalvoet. Indien men een gelijkaardige analyse zou doen voor rekstrookje “Buiten boven” 

zou men een inschatting kunnen maken van de relaxatie aan de schacht van de paal. Er bestaat 

echter te veel onzekerheid rond dit rekstrookje zodat dergelijke analyse onbruikbaar zou zijn. 
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In Figuur 65 kan opgemerkt worden dat, tussen de periode van plusminus seconde 275 tot 325 

en van 425 tot 445, tweemaal een sondeerbuis geplaatst is tijdens de installatie. Dit verklaart 

de terugval van de krachten aldaar. 

In Figuur 68 wordt vervolgens zowel de schatting getoond van een continue installatie aan de 

hand van de waarde opgemeten tijdens de discontinue installatie, alsook de werkelijk 

opgemeten continue installatie tot een diepte van 0.47 cm. 

 

Figuur 68: Krachtverdeling in de diepte van de binnenbuis (Kuibeke) 

Het is meteen duidelijk dat de kracht in de binnenbuis ter hoogte van de rekstrookjes 

afkomstig van de continue installatie een stuk lager liggen. Opnieuw schrijft men een deel 

van dit verschil toe aan waterdissipatie welke tijdens de discontinue proef kan optreden. Men 

vermoed dat dit verschijnsel hier niet te onderschatten is. Bijkomend is ook geweten dat 

waterdissipatie sneller optreedt bij kleinere diameters waar men in deze masterproef net mee 

te maken heeft (Robertson en Cabal 2009). Deze waterdissipatie heeft tot gevolg dat de 

effectieve spanningen rond de paal zullen stijgen. Dergelijke evolutie zal een hoger 

draagvermogen met zich meebrengen.  
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Om dit te bekrachtigen verwijst men naar het verschil tussen een discontinue en continue 

sondering zoals beschreven in Lunne et al. (1997). Het is zo dat in de praktijk wordt 

aangeraden geen rustperiodes in te voeren tijdens een sondering aangezien, deze omwille van 

bovenstaande reden, onmiskenbaar een invloed hebben. 

� Buitenbuis 

Zoals eerder aangehaald is tijdens de continue installatie rekstrookje “Buiten onder” 

gesneuveld in de strijd. Omwille hiervan bezit men uit deze installatie enkel een opmeting 

bovenaan en in het midden van de paal.  

Men gaat meteen over naar Figuur 69 waarop de schatting van een continu installatie aan de 

hand van de waarde opgemeten tijdens de discontinue installatie staan afgebeeld, alsook de 

werkelijk opgemeten continue installatie tot een diepte van 0.47 cm.  

 

Figuur 69: Krachtverdeling in de diepte van de buitenbuis (Kruibeke) 

Net als bij de binnenbuis ziet men nu voor de schachtwrijving op de buitenbuis dat de 

continue installatie waarden geeft die een derde tot de helft lager liggen dan deze afkomstig 

van de schatting gemaakt uit de discontinue installatie.  
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Net als bij de proef te Mechelen ziet men dat ter hoogte van het midden van de paal trek of 

heel lage druk wordt opgemeten. Opnieuw wijt men dit aan buiging in de paal. Er wordt 

verwezen naar de proef te Mechelen voor verdere bespreking van dit probleem. Ook ziet men 

dat het rekstrookje onderaan de buitenbuis een puntweerstand opmeet. Zoals eerder besproken 

was nochtans getracht dit te vermijden. 

� Algemeen 

Net als bij de andere sites telt men de kracht onderaan beide buizen op om de opgemeten 

puntweerstand te bepalen. Ook wordt dit opnieuw vergeleken met schatting gemaakt aan de 

hand van Eurocode 7. 

 

Figuur 70: Puntweerstand buispaal te Kruibeke 

In vergelijking met de proeven op de andere sites ligt de geschatte puntweerstand vrij ver 

van de opgemeten puntweerstand. Ook de trend ligt niet geheel in lijn met deze van de 

geschatte waarden. Een overduidelijke oorzaak voor deze waarneming ligt niet meteen voor 

de hand. Wel wordt verwezen naar de conusweerstand en de aanpassing aan de hand van 

methode De Beer, weergegeven in Figuur 40. Uit deze figuur lijkt het alsof methode De Beer 

net tussen een installatiediepte van 10 tot 30 cm vrij streng is en net omgekeerd tussen een 

diepte van 60 tot 70 cm. Deze twee secties komen overeen met het dal en de piek van de 
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geschatte waarden in Figuur 70. Echter moet men besluiten dat dergelijke kritiek op methode 

De Beer niet onderbouwd is en zodoende niet met grote zekerheid mag aanvaard worden. 

Een andere oorzaak van onzekerheid is de relatief grote meetfout welke gemaakt wordt door 

de rekstrookjes. Deze fout kan gekwantificeerd worden door na de meting de rekstrookjes te 

laten kalibreren. Onderstaand is de fout voor zowel de discontinu als de continu installatie 

terug te vinden. Men wijst nogmaals op de lage installatiediepte van de continue 

installatiediepte, namelijk 47 cm, wat een lage fout met zich meebrengt. Het is onmiskenbaar 

dat relatief grote fouten, doorsnee waarden rond de 15%, worden gemaakt tijdens de 

discontinue installatie. 

Rekstrookje Fout (%) 

“Buiten boven” 18,97 

“Buiten midden” 15,26 

“Buiten onder” 4,63 

“Binnen boven” 14,07 

“Binnen ondermidden” 264,70 (Defect) 

“Binnen onderonder” 16,91 

Tabel 6: Fout op rekstrookjes bij discontinue installatie 
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Rekstrookje Fout (%) 

“Buiten boven” 2.04 

“Buiten midden” 1,30 

“Buiten onder” 5711,56 (Defect) 

“Binnen boven” 5,90 

“Binnen onderonder” 2,61 

Tabel 7: Fout op rekstrookjes bij continue installatie 

Net als bij de andere twee proeven is een schatting van de schachtwrijving volgens Eurocode 

7 niet waarheidsgetrouw. Opnieuw wijt men dit aan de lage spanningsniveaus waarop gewerkt 

wordt. 

4.3.2.5. Besluit uit rekstrookmetingen 

Men kan over de rekstrookmetingen stellen dat deze niet van een leien dakje is gelopen. Heel 

wat praktische problemen moesten worden opgelost vooraleer überhaupt waarden werden 

opgemeten. Ondanks alles bestaat de hoop dat bovenstaande masterproef een handleiding mag 

zijn voor volgend onderzoek binnen dit project. Een eerste probleem waarmee men tijdens 

deze masterproef geworsteld heeft, is de constructie van de buispaal zelf. De constructie 

ervan dient heel voorzichtig te gebeuren om verschillende dubieuze factoren in de metingen te 

voorkomen. Er wordt aangeraden dat de toekomstige student zich van deze problemen bewust 

is en deze ten alle tijde probeert te vermijden door ook rekening te houden met de 

aanbevelingen beschreven onder paragraaf 4.1.6.  
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Een tweede groot probleem is de bescherming van de rekstrookjes en de relatief grote fout 

welke tijdens elke test geïntroduceerd wordt. Hiervoor zal een betere bescherming ervan 

onontbeerlijk zijn, zie paragraaf 4.1.6. 

Het lijkt tevens een uitdaging om de testcampagne uit te breiden naar iets grotere palen. 

Dergelijke evolutie zal niet enkel de constructie vereenvoudigen maar zal ook de analyse 

simplificeren. Zo zullen problemen als bijvoorbeeld buiging in de paal, maar ook 

heterogeniteit van de grond minder invloed uitoefenen. Voor dit echter kan verwezenlijkt 

worden, zal een oplossing moeten gevonden worden voor de installatie. De sondeerwagen 

was voor de paal uit deze masterproef beperkt tot installatiedieptes van 1 m. Dit is te weinig, 

zeker indien men de paaldiameter wil vergroten. 

Niettegenstaande bovenstaande kritiek werd er toch getracht een analyse te maken van de 

resultaten maar er moet natuurlijk rekening gehouden worden met het betwistbare karakter 

van sommige bevindingen.  

Bij elke proef is duidelijk het onderscheid tussen periodes van installatie en relaxatie van de 

grond terug te vinden. Men wijt de relaxatie aan de samendrukking van de ondergrond die het 

resultaat is van de hoge spanningen opgewekt door de installatie. In de kleigronden wijt men 

ook een gedeelte aan waterdissipatie welke optreedt tijdens de rustperioden. Ook is een 

vergelijking gemaakt tussen de verschillende sites. Hieruit blijkt duidelijk dat de relaxatie te 

Mechelen, in de zandgrond, veel explosiever verloopt en relatief groter is dan bijvoorbeeld 

tijdens de proef te Kuibeke, in de kleigrond. 

Er werd verwacht een veel duidelijkere link te verkrijgen tussen het punt- en 

schachtdraagvermogen en de IFR. Deze bleef echter verrassend genoeg compleet uit. Wel 

bestond altijd een duidelijk verband tussen de conusweerstand, al dan niet aangepast via 

methode De Beer, en het draagvermogen van de buispaal. Enkel bij de proef te Kruibeke was 

dit niet te zien. 

Een opmerkelijk gegeven, zowel opgetreden tijdens de proef te Mechelen en alsook in 

mindere mate te Sint-Katelijne-Waver, is het feit dat de puntweerstand verhoogde indien de 
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pluglengte verhoogde. Met andere woorden ook al ontplugde de buispaal toch werd de grond 

onderaan dermate verdicht dat er nog steeds een weerstand onder de plug werd opgewekt.  

Naast de opgemeten waarden is ook steeds een vergelijking gemaakt tussen deze en de 

geschatte waarden aan de hand van de richtlijnen voor Eurocode 7 (WTCB 2008). Voor elke 

proef bleek de schatting te voldoen indien men keek naar de puntweerstand. Voor de 

schachtwrijving bleek deze dan weer geheel onvoldoende. Dit laatste wordt toegeschreven 

aan empirische factoren welke bepaald zijn voor andere spanningsniveaus dan de lage 

niveaus in deze masterproef. 

4.4. Besluit 

De benaming “testcampagne” kan in deze masterproef heel letterlijk opgenomen worden. De 

campagne was immers opgezet om problemen te identificeren en hierop een antwoord te 

bieden. Gaande van simpelweg twee metalen buizen heeft men tijdens deze masterproef de 

paal laten evolueren tot een volwaardige geïnstrumenteerde buispaal. Toch moet men niet 

overmoedig worden, want naar het einde van de proefcampagne kan nog altijd niet gesproken 

worden van een geslaagd ontwerp. Er lijkt echter wel een oplossing in de maak. Indien de 

aanbevelingen binnen deze masterproef gevolgd worden, kan er zeker van uitgegaan worden 

een acceptabel ontwerp te bekomen. 

Binnen deze masterproef is steeds gekeken op een relatief kleine schaal. Het lijkt echter 

interessant om tijdens volgende proeven een schaalvergroting uit te voeren. Dergelijke 

vergroting brengt niet alleen voordelen met zich mee qua plaatsing van instrumentatie, maar 

vermindert ook negatieve invloeden zoals heterogeniteit van de grond, onvolmaaktheden van 

de paal,… . Men zal dan wel noodzakelijkerwijze moeten overstappen op een andere 

installatiemethode.  

Het opgestelde model ter bepaling van de IFR geeft bevredigende resultaten indien men 

abstractie maakt van het gradueel verminderen van de IFR. Er moet opgemerkt worden dat het 

model slechts wordt getoetst aan in totaal 5 proeven op 4 sites, alle binnen deze masterproef. 

Indien een echte validatie van dit model gewenst is, zal men de proefcampagne naar een 

andere niveau dienen op te krikken.  
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Toch heeft het model een groot draagvlak. Men zal namelijk vanaf nu een onderscheid 

kunnen maken tussen fasen waarin de open buispaal geplugd is of waarin de buispaal in een 

niet geplugde toestand verkeert. Deze informatie was tot voor kort nergens beschikbaar en 

laat de mogelijkheid toe het draagvermogen van buispalen meer nauwkeurig te gaan bepalen. 

Anderzijds heeft men getracht een grondmechanische analyse uit te voeren van de 

rekmetingen. Zo wordt bij elke proef het onderscheid gemaakt tussen periodes van installatie 

en relaxatie van de grond. Men wijt de relaxatie aan de samendrukking van de ondergrond 

welke plaatsvindt als gevolg van de hoge spanningen opgewekt door de installatie. In de 

kleigronden wijt men ook een gedeelte aan waterdissipatie welke optreedt tijdens de 

rustperioden.  

Tenslotte werd verwacht een veel duidelijkere link te verkrijgen tussen de krachtmeting en 

de IFR. Deze verwachting werd echter niet ingelost.  

Doorheen de testen zijn andere mechanismen opgetreden en er werd dan ook getracht deze te 

verklaren. Men dient natuurlijk wel rekening te houden met de omstandigheden waarin deze 

metingen zijn uitgevoerd en met de evolutie van de buispaal en instrumentatie binnen deze 

masterproef. Hierom wordt gewezen op het vrij dubieuze karakter van sommige bevindingen 

en geeft men ook de raad om hiermee in de toekomst zorgvuldig om te springen. 
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Hoofdstuk 5  

Conclusie  

Deze masterproef is op te delen in ten eerste een literatuurstudie, ten tweede het uitbreiden 

van een bestaand theoretisch model en tenslotte in het opzetten en het analyseren van een 

testcampagne. De rode draad doorheen deze drie delen is de installatie van een open 

buispaal. Tot op heden was binnen dit project, waarvan deze masterproef en de masterproef 

Mortelmans (2008) deel uitmaken, weinig of niet naar dit aspect gekeken. Nochtans blijkt het 

uit de literatuurstudie dat precies deze installatie in grote mate het draagvermogen van een 

buispaal zal bepalen.  

Uit de literatuurstudie is eveneens gebleken dat het pluggen van een buispaal een weerslag 

heeft op het draagvermogen in zandgronden aangezien er meer grond wordt verdrongen en 

zo een grotere verdichting optreedt. Belangrijk is dat dit niet zomaar kan geëxtrapoleerd 

worden naar kleigronden. In deze gronden bestaat hierover meer onduidelijkheid. Het blijkt, 

uit het geringe onderzoek dat tot op heden voorhanden is, dat het pluggen van een buispaal in 

klei weinig tot geen invloed zou kunnen hebben op het draagvermogen. 

Het werd ook duidelijk dat onmiskenbare verschillen bestaan tussen de verschillende 

installatiewijzen. Het heien, trillen of persen van een buispaal heeft een consequentie voor 

het al dan niet pluggen en het draagvermogen. Deze onderzoeken zijn echter weer enkel op 

zandgronden gericht. 

Twee specifieke begrippen waarop de aandacht gevestigd werd, zijn residuele spanningen en 

wrijvingsvermoeidheid. Beide zijn uitgebreid besproken aangezien verwacht werd deze 

effecten terug te vinden in de testcampagne. 

Aangezien vooralsnog geen methode bestaat om de Incremetal Filling Ratio te schatten 

werd binnen deze masterproef een model opgesteld dat dit tekort moet wegwerken. Dit model 

bestaat uit het uitschrijven van het statisch evenwicht tussen enerzijds de grond in de buis en 

anderzijds deze onder de buis, waarna de relatieve indrukking wordt uitgerekend die moet 

leiden tot een volwaardige plug. Uit de proeven in deze masterproef bleek dat dit model heel 

bevredigende resultaten gaf.  
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Aan de hand van dit model is het niet de bedoeling de situatie te voorspellen op de finale 

diepte maar wel om een inschatting te krijgen van wat gebeurt tijdens de installatie. Deze 

schatting van de IFR zou dan kunnen toelaten de installatie te betrekken bij de berekening 

van het draagvermogen van een open buispaal. Om in de geest te blijven van de Belgische 

richtlijnen voor de toepassing van Eurocode 7, zou men bijvoorbeeld verhoogde 

installatiecoëfficiënten in rekening kunnen brengen. Er wordt echter opnieuw gewezen op het 

feit dat dit vermoedelijk enkel toelaatbaar is in zandgronden. 

Als laatste onderdeel binnen deze masterproef is een testcampagne uitgevoerd. Het was aan 

de hand van deze campagne vooral de bedoeling problemen op te lossen en het pad te effenen 

voor toekomstig onderzoek. Vooral problemen met instrumentatie en met de constructie 

van de buispaal zijn overvloedig besproken in deze masterproef. Dit heeft geleid tot 

aanbevelingen die, indien ze gevolgd worden, moeten leiden tot een bruikbare 

geïnstrumenteerde buispaal. 

Ook wordt geconcludeerd dat een schaalvergroting van de testcampagne positief zou zijn. 

Indien men zelfs maar de diameter en de installatiediepte kan verdubbelen, zou dit al een niet 

te onderschatten effect hebben. Het zal voor toekomstig onderzoek een goed overwogen 

beslissing moeten zijn hoe en in welke mate de testcampagne zal worden uitgevoerd. Sowieso 

zal moeten worden overgestapt op een andere installatiemethode aangezien de sondeerwagen 

die hier gebruikt werd hiervoor te licht is. 

Er is getracht een grondmechanische analyse uit te voeren op de metingen van de 

testcampagne. Zo wordt bij elke proef onderscheid gemaakt tussen periodes van installatie en 

periodes van relaxatie van de grond. Dit heeft zonder meer gevolgen op de resultaten. Voor 

toekomstig onderzoek zal het belangrijk zijn ofwel dieper te gaan op hogere 

spanningsniveaus ofwel de site voor te belasten zodat de spanningsniveaus kunstmatig 

worden opgewekt. 

Tenslotte werd verwacht een link te verkrijgen tussen de krachtmeting en de IFR. Deze 

verwachting werd echter niet ingelost. Andere mechanismen welke zijn opgemerkt tijdens de 

proeven, worden in deze conclusie achterwege gelaten aangezien ze geen hoge 

betrouwbaarheid hebben.  
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Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 

Doorheen de masterproef is gewezen op het voorbereidende karakter ervan. Dit wil dan ook 

zeggen dat toekomstig onderzoek reeds is gepland en dat in grote lijnen vastligt wat de inhoud 

ervan zal zijn. Duidelijk is dat verder onderzoek zal moeten worden uitgerust met een 

testcampagne welke toelaat de modellen opgesteld binnen dit project te valideren. Dit lijkt 

een uitdaging en het is dan ook uitkijken naar de resultaten! 
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Hoofdstuk 6  

Bijlagen 

Op onderstaande Cd-rom wordt voor elke site de sondering, de rekmeting en een schatting 

van het IFR volgens het model opgesteld in deze masterproef meegegeven. Ook geeft men de 

software opgesteld binnen deze masterproef mee. 

Bijlage A: Zwijnaarde 

Bijlage B: Mechelen 

Bijlage C: Sint-Katelijne-Waver 

Bijlage D: Kruibeke 

Bijlage E: Software 
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