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COB - CENTRUM ONDERGRONDS BOUWEN

Het Centrum Ondergronds Bouwen wil als kennisnetwerk oog en oor zijn voor alles wat met
ondergronds bouwen te maken heel!. Vanuit de visie dan ondergrond ruimtegebruik en essentiele

bijdrage levert aan een mooi, leelbaar en slagvaardig Nederland, stimuleert het COB de dialoog

tussen aile mogelijke partijen die een rol spelen bij de verkenning van belemmeringen en
mogelijkheden van het bouwen onder de grond. Naast het (mede) uitvoeren van onderzoeken, is

het COB actiel op het gebied van communicatie, kennismanagement en onderwijs, onder meer

door de ondersteuning van een leerstoel ondergronds bouwen aan de TU Dellt en het lectoraat
ondergronds ruimtegebruik aan de Hogeschool Zeeland. Meer dan honderd organisaties uit het

bedrijlsleven, de overheid alsmede kennisinstituten bundelen in het COB hun krachten en

expertise. Het COB maakt deel ult van het CUR.NET en stemt zijn activiteiten al met andere

deelnemers aan dat netwerk, zoals CUR, Habilorum en SKB. Daarnaast heeft het COB een

Memorandum 01 Understanding met de Japan Tunneling Association (JTA) en stimuleert het

internationale ultwisselingen met andere landen. COB is mede initiatielnemer van het nleuwe

onderzoeksprogramma ECON en werkt nauw samen met Delft Cluster.

COB NA 2003

In 2003 loopt de tweede onderzoeksperiode van het COB al. In nauw overleg met de
participanten is een businessplan opgesteld voor de periode 2004-2007. Hierin wordt ook een
aangepaste programmeerwijze voorgesteld waarbij een grote nadruk op alstemming tussen vraag

en aanbod zal worden gelegd.

De in het businessplan genoemde speerpunten, voortgekomen uit een brede consultatie van het

COB netwerk, vormen het uitgangspunt voor de programmering van onderzoeksprojecten. De
speerpunten bieden een lo"us voor de programmering en doen recht aan de visle van de komende

jaren: 'Samenwerken aan het verantwoord ontwikkelen, bouwen en beheren van ondergrondse

ruimte'
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1. INLEIDING

In de periode augustus/september 1999 is Fase 1b van de graktijkinjectiegroef
(PIP) op een terrein in Amsterdam-Noord uitgevoerd. Deze fase omvat het

jetgrouten bij een paalfundering. Doel van de proef is het effect van de
jetgroutmethode op het draagvermogen van houten paalfunderingen in de eerste
en betonnen paalfunderingen in de tweede zandlaag te onderzoeken ten einde te
bepalen welke afstand minimaal tussen paalpunt en jetgroutkolom dient te
worden aangehouden.

De commissie M520 "Grondverbeteringstechnieken" van het CUR/COB werkt
nauw samen met het Ontwerpbureau Noord/Zuidlijn te Amsterdam, dat
verantwoordelijk is voor de uitvoering van de praktijkinjectieproef. De commissie
M520 heeft voorafgaande aan de praktijkinjectieproef het project M521
IIModeliering jetgrouten bij paalfundering" uitgevoerd. In dat kader zijn o.a. 30-

berekeningen uitgevoerd met toepassing van het eindige elementenprogramma
ABAQUS, eveneens met als doe I de invloed te bepalen van een onverharde

jetgroutkolom op het draagvermogen van een (betonnen) funderingspaal.

In het project M521 is geconcentreerd op twee berekeningen:
. een jetgroutkolom met een diameter van 1,0 m op 1,0 m (tussen)afstand van

een betonpaal, vierkant 340 mm.
. een jetgroutkolom met een diameter van 1,0 m op 0,33 m (tussen)afstand

van een betonpaal, vierkant 340 mm.
Op de betonpaal werd in beide gevallen een paalkopbelasting van 1300 kN

aanwezig geacht.

Uit het onderzoek dat is beschreven in het rapport 98-228/A, d.d. 20 juli 1999
en is opgesteld door Gemeentewerken Rotterdam blijkt dat bij de onderzochte
materiaaleigenschappen en geometrie, het installeren van een jetgroutkolom met

een diameter van 1,0 m op een afstand van 1,0 m tot een prefab betonpaal met
een afmeting van 0,34 *0,34 m2 vrijwel geen invloed heeft op het gedrag van
die paal, noch in axiale, noch in horizontale richting. Door de jetgroutkolom op
0,33 m uit de zijkant van de paal te plaatsen, is wel een duidelijke invloed op

het gedrag van de paal waargenomen, namelijk een afname van de grenswaarde
van de puntweerstand. Het last-zakkings-gedrag van de paal vertoont bij een
belasting > 1300 kN een duidelijk slapper gedrag. Ook is het installeren van de
jetgroutkolom duidelijk waarneembaar in het last-zakkingsgedrag van de paal
hoewel de absolute grootte « 1 mm extra paalkopzakking) voor de praktijk
nauwelijks relevant is.

Om bovenstaande predictieresultaten te toetsen zijn bij de praktijkinjectieproef
twee jetgroutkolommen (B en C) gemaakt nabij drie betonpalen met afmetingen
van 0,35 *0,35 m2. Bij hetontwerp van de praktijkinjectieproef is ervan
uitgegaan dat de jetgroutkolommen-B en C een diameter zouden. hebben van
respectievelijk 1 en 2 m. Na realisatie van de jetgroutkolommen bleek de

Naam : evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam datum:
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diameter van de jetgroutkolommen aan de bovenzijde van de kolom echter 1,4
m (kolom B) en 2,6 m (kolom C) te zijn.

Door de commissie M520 is als vervolg op het project M521, het project M522
"Evaluatie van de resultaten van de praktijkinjectiepoef" gestart, met als doel:
1. het analyseren van de resultaten van de praktijkproef die in het kader van de

PIP wordt uitgevoerd door het Ontwerpbureau Noord/Zuidlijn en het trekken
van conclusies ten aanzien van de in eerste fase toegepaste modellering;

2. het uitvoeren van aanvullende 3D berekeningen ("na-predicties") met het
eindige elementenprogramma ABAQUS waarbij wordt gevarieerd in de
afstand van de jetgroutkolom tot de paal en in de diameter van de
jetgroutkolom.

Dit rapport omvat:
. een analyse van de resultaten van de praktijkinjectieproef;
. beschrijving van de keuze voor aanvullende 3D berekeningen met ABAQUS;
. beschrijving van de modellering van de 3D berekeningen in ABAQUS;
. berekeningsresultaten van de 3D berekeningen met ABAQUS;
. analyse van de resultaten met ABAQUS en de resultaten van de

praktij kinjectieproef;
. conclusies ten aanzien van de behaalde resultaten en aanbevelingen.

Evenals bij het project M521 treedt voor het project M522 het Ingenieursbureau
van Gemeentewerken Rotterdam op als hoofdaannemer. Fugro Ingenieursbureau
BV treedt op als onderaannemer voor de uitvoering van de 3D-berekeningen met
ABAQUS.

naam : evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam Datum: 7 maart 2000

proj.code: 98-228/8 status/versie : definitief
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Afstand tot

B C BP1 BP2 BP3

(m) (m) (m) (m) (m)

B 01m - 1,05 (tus) 1,73 (tus) 0,87 (tus) 0,25 (tus)

C 02m 2,55 (hoh) - 0,35 (tus) 0,83 (tus) 1,70 (tus)

BP1 0,35 m 2.43 (hoh) 1,55 (hoh) - 0,63 (tus) 1,82 (tus)

BP2 0,35 m 1,57 (hoh) 2,03 (hoh) 1,032 (hoh) - 0,79 (tus)

BP3 0,35 m 0,95 (hoh) 2,90 (hoh) 2,22 (hoh) 1 ,1 9 (hoh) -

maken van zakking van

jetgroutkolommen

BP1 BP2 BP3

(mm) (mm) (mm)

B ° 0,3 0,6

C 7,5 4,5 2,8
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2. ANALYSE PRAKTIJKINJECTIEPROEF

In het kader van de praktijkinjectieproef zijn twee jetgroutkolommen (B en C)
gemaakt nabij drie betonpalen (BP1, BP2 en BP3). Bij het ontwerp van de lay-out
van de proefopstelling is uitgegaan dat de jetgroutkolommen B en C een
diameter hebben van respectievelijk 1 en 2 meter. Op basis van deze
ontwerpdiameters en de exacte locatie van de jetgroutkolommen zijn de
onderlinge posities van de jetgroutkolommen en de betonpalen bepaald. De
onderlinge posities 1 van de bovenkant van de kolommen en palen is
weergegeven in tabel 1. In deze tabel is zowel de h.o.h. afstand vermeld als de
tussenafstand, waarbij voor de palen vierkant 350 mm gerekend is met een
equivalente diameter van 400 mm.

Tabel 1: Onderlinge afstanden van de bovenkant van kolommen en palen

In bijlage N van dit rapport is een "as-built" tekening van de betonpalen en
jetgroutkolommen toegevoegd. Op deze tekening is eveneens uitgegaan van een
diameter van respectievelijk 1 en 2 m voor de jetgroutkolommen B en C.

De betonpalen BP1, BP2 en BP3 hebben elk een belasting van 1000 kN. Bij het
maken van de jetgroutkolommen B en C zijn de zakkingen van de betonpalen
BP1, BP2 en BP3 gemeten. De gemeten zakking van de betonpalen als gevolg
van het maken van de jetgroutkolommen B en C is weergegeven in tabel 2.

Tabel2: Gemeten zakking van de betonpalen

1 Bij de berekening van de onderlinge posities is ervan uitgegaan dat het midden van de
betonpaal BP3 en het midden van jetgroutkolom B zich op een (horizontale) afstand van
970 mm vanuit de oorsprong (zie Bijlage N) bevinden.

Naam : evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam datum: 7 maart 2000

proj.code : 98-228/B status/versie : definitief

6 van 33



kolom B Kolom C

van [NAP m] -35,8 -35,8

naar [NAP m] -24 -24

van [NAP m] -23 -22,5

naar [NAP m] -21,6 -21

van [NAP m] -6,4 -10
naar [NAP m] -2 -2
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Bouwwijze jetgroutkolommen
Bij het maken van de jetgroutkolommen B en Cis, voordat werd gejetgrout,
voorgesneden. Bij deze werkwijze wordt voor het feitelijke jetgrouten een extra
"bouwfase" toegevoegd. Nadat de jetgroutlans op diepte is gebracht, wordt de lans
omhoog getrokken, waarbij een waterstraal onder hoge druk (ca. 400 bar) de grond
loswoelt. In deze fase wordt geen cement toegevoegd. Vervolgens wordt de
jetgroutlans weer op diepte gebracht, waama de jetgroutlans voor de 2e maal
omhoog wordt getrokken en cement in de omliggende grond wordt gebracht (het
feitelijke jetgrouten).

Jetgroutkolom B is voorgesneden met water en jetgroutkolom C met water en lucht.
In tabel 3 wordt weergegeven op welke hoogte is voorgesneden, bij het maken van
de jetgroutkolommen B en C.

: Tabel3: Voorsnijden van jetgroutkolommen B en C

Diameter jetgroutkolommen
Bij verwijdering van de grond rond de jetgroutkolommen en de betonpalen (zie
afbeelding 1) bleek dat de diameter van de jetgroutkolommen over het vrijgegraven
deel groter was dan voorzien.

~ ~.

EBB

$ E9
$,

Afb. 1: Ontgraving bouwput Afb. 2: Schema tisch overzicht
van ontgraving bouwput

naam . evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam Datum:

statuslversie :
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kolom B kolom C

verloop in verloop evenwijdig verloop in verloop evenwijdig

riehting 3 aan 3 betonpalen [m] riehting 3 aan 3 betonpalen [m]

betonpalen [m] (riehting kolom C) betonpalen [m] (riehting kolom B)

m.v. -20 m 0,3 0,09 0,16 0,15

m.v. -35 m 0,38 0,11 0,28 0,24

maximale verplaatsing in maximale verplaatsing parallel

riehting jetgroutkolommen [em] aan jetgroutkolommen [em]

BP1 8 2

BP2 13 9
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Jetgroutkolom B bleek over het ontgraven deel een diameter van ca. 1,4 m te
hebben en jetgroutkolom C een diameter van ca. 2,6 m. Over de diameter van
de jetgroutkolommen onder het ontgravingsniveau (m.v. -5 m) zijn geen
gegevens bekend.

Positie jetgroutkolommen
Naast een kleine afwijking in de locatie van (het hart van) de jetgroutkolommen
bleek uit metingen (bijlage 0) dat de jetgroutkolommen niet exact verticaal
staan. Dit wordt weergegeven in tabel 4.

Tabel4: Verloop van de jetgroutkolommen

Positie betonpalen
Voor de betonpalen BP1 en BP2 is de schoorstand bekend. Deze schoorstand
wordt weergegeven in tabel 5 en in bijlage P.

Tabel5: Maximale verplaatsing betonpalen

Er zijn geen gegevens bekend over de eventuele schoorstand van betonpaal
BP3.

Naam : evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam datum: 7 maart 2000

proj.code : 98-228/6 status/versie : definitief
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3. KEUZE AANVULLENDE BEREKENINGEN

Voor een goede analyse van de praktijkinjectieproef is het enerzijds van belang
om goed aan te sluiten bij de voor de proef gekozen uitgangspunten en
anderzijds is het belangrijk voort te borduren op de reeds gemaakte
berekeningen. In de hierna volgende paragrafen worden de gemaakte keuzes
toegelicht.

3.1 JETGROUTKOLOM

Voor uitvoering van de praktijkinjectieproef zijn berekeningen gemaakt met een
diameter van de jetgroutkolom van 1,0 m. Bij de praktijkproef bleek de diameter
aan de bovenzijde van de jetgroutkolommen B en C groter dan verwacht (B:
01,4 m; C: 0 2,6 m).

De eerdere berekeningen gingen uit van een (tussen)afstand tussen
jetgroutkolom en betonpaal van 0,33 en 1,0 m. Bij de praktijkinjectieproef zijn,
over het ontgraven gedeelte, tussenafstanden geconstateerd varierend van 0 tot
ca. 1,7 m. Onder het ontgraven gedeelte zijn de tussenafstanden onbekend.
Bij de berekeningen is als niveau van de onderzijde van de jetgroutkolom NAP -
24,0 m aangehouden en als bovenzijde NAP -12,6 m. Bij de proef zijn de
jetgroutkolommen doorgezet tot 35 m beneden maaiveld, hetgeen overeenkomt
met NAP -34,0 m.

Er zijn geen gegevens van de praktijkinjectieproef, welke inzicht geven omtrent
de tussenafstand (tussen de jetgroutkolom en de betonpalen) ter hoogte van de
paalpunt van de betonpalen. Over de diameter van de jetgroutkolom ter hoogte
van de paalpunt van de betonpalen zijn eveneens geen gegevens. Daarom is
besloten de twee aanvullende ABAOUS berekeningen uit te voeren met een
jetgroutkolom met een diameter van 2 m (ontwerpdiameter) en een
(tussen)afstand tot de betonpaal van respectievelijk 1,0 m en 0,33 m (conform

de eerdere ABAOUS berekeningen). Het niveau van de onder- en bovenzijde van
de jetgroutkolom is onveranderd gehouden (NAP -24,0 m) ten opzichte van de
eerdere berekeningen.

3.2 BODEMOPBOUW

In overleg met het Ontwerpbureau Noord/Zuidlijn zijn destijds voor fase 1 de
uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten waren als voigt:
. Het maaiveld is NAP + 1,0 m.

. Onder het maaiveld bevindt zich een aantal slappe lagen.

. De bovenzijde van de eerste zandlaag bevindt zich op NAP -12,6 m.

. De onderzijde van de tweede zandlaag is aangenomen op NAP -29 m.

. Onder de tweede zandlaag bevindt zich de Eemkleilaag.

. De freatische grondwaterstand bevindt zich op NAP -0,4 m.

naam : evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam Datum: 7 maart 2000

proj.code: 98-228/B status/versie : definitief
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Er zijn geen redenen om de bodemopbouw te veranderen. Voor de aanvullende
berekeningen is daarom dezelfde schematisering van de bodemopbouw gebruikt
als voor fase 1.

3.3 PAALFUNDERING

Bij de vooraf uitgevoerde berekeningen is uitgegaan van een prefab betonpaal

met afmetingen 0,34 *0,34 m2 en een paalkopbelasting van 1300 kN. Negatieve
kleef is buiten beschouwing gelaten. De paalpunt was op NAP -21 m in de
tweede zandlaag aangenomen. Bij de praktijkinjectieproef zijn palen 0,35 *0,35
m2 toegepast met een paalkopbelasting van 1000 kN. Het paalpuntniveau van

de drie betonpalen bedraagt in werkelijkheid NAP -20 m.

Voor de aanvullende ABAQUS berekeningen is de schematisering van de
betonpalen niet aangepast. Er is derhalve een betonpaal 340*340 mm2
aangehouden met een belasting van 1300 kN en een inheidiepte van
NAP -21 m.

Naam : evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam datum:
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Onderdeel BeschrijvinQ
Paal
- materiaal - beton
- materiaalgedrag - volledig elastisch
- afmetingen - schachtafmeting 0,34 m (vierkant)
- paalpuntniveau - NAP -21 ,0 m
Grond
- materiaal - dicht gepakt zand
- materiaalgedrag - elastisch/perfect plastisch (Mohr-Coulomb)
- onderkant laag - NAP -29,0 m
Jetgroutkolom

- materiaal - zware vloeistof, onsamendrukbaar
- materiaalgedrag - volledig elastisch
- afmetingen - diameter 2,00 m, afstand zijkant paal - zijkant kolom

1,00 m respectievelijk 0,33 m

- onderkant kolom - NAP -24,0 m
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4. MODELLERING AANVULLENDE BEREKENING IN ABAQUS

In dit hoofdstuk wordt de modellering van de twee aanvullende 3D eindige
elementen berekeningen (RUN-13 en RUN-14) gegeven. In de berekeningen
(RUN-13 en RUN-14) is een jetgroutkolom 0 2,00 m gemodelleerd op een
(tussen)afstand van 1,00 m respectievelijk 0,33 m naast een prefab betonpaal
met schacht 0,34 m. De berekeningen zijn, zoals reeds eerder vermeld, op
dezelfde wijze uitgevoerd als de berekeningen, die gerapporteerd zijn in het
rapport 98-228/A.
De berekeningen zijn uitgevoerd met het programma ABAQUS/Standard reI. 5.8.

4.1 GEOMETRIE

In tabel 6 zijn de afmetingen en de geometrie van de mesh samengevat. De
bovenkant van de mesh ligt op NAP -12,6 m, de onderkant op NAP -29,0 m, zie
figuur A op bijlage A3. Vanwege de symmetrie is slechts de helft van de
geometrie gemodelleerd. De ruimte tussen de jetgroutkolom en de paal bedraagt
1,00 m respectievelijk 0,33 m, zie figuur C op bijlage A3. De meshafmetingen
zijn ruim gekozen om spreiding van de belasting mogelijk te maken, zie de
figuren A en B op bijlage A3.

Tabe/6: Samenvatting geometrie

4.2 MA TERIAALEIGENSCHAPPEN

De materiaaleigenschappen van de grond, de paal en de jetgroutkolom zijn
samengevat in tabel 7. Er is gerekend met het effectief volumiek gewicht van de
grond, omdat de analyse voor gedraineerd grondgedrag is uitgevoerd. Voor het
zand is het Mohr-Coulomb bezwijkcriterium gebruikt. Onder de paalpunt is, om
heiverdichting te simuleren, een zwaar verdichte zone (kubus met ribben van
1,00 m) gemodelleerd. Het heien van de paal zelf is niet gemodelleerd (de paal is

naam : evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam Datum: 7 maart 2000
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Parameter Paal Grand Grout
(beton) (zand) (zware vloeistof)

E-modulus [kPa] 30.1 06 40.1 03 *) 1,0

dwarscontractiecoefficient u [-] 0,3 0,3 0,499

effectief volumiek gewicht' [kN/m3] 14,0 10,0 9,0

gronddrukfactor Ko [-] 1,0 1,0 1,0

cohesie c' [kPa] [kPa] - 1,0 -

wrijvingshoek <p' [°] - 42,0 -

dilatantiehoek \V [°] - 5,0 -

Interface

Paal/grond

paalschacht & [°] 2/3 . 42,0

paalpunt & [°] 70 (ruw)

*) E = 400.103 kPa voor zwaar verdicht zand (1 m x 1m x 1m) direct onder de paalpunt
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"wished in place"). Voor het wrijvingsgedrag op het interface tussen paal en
grond is de standaard relatie gebruikt !'t = cr'n.tano) zonder limietwaarde voor L.

Tabe/7: Toegepaste materiaa/eigenschappen

4.3 BELASTING

Op de bovenkant van de mesh (NAP -12,6 m) is een belasting van 100 kPa
aangebracht om het gewicht van de bovenliggende lagen te simuleren. De
volgende stappen kunnen worden onderscheiden:
. aanbrengen geostatische spanningen. modelleren van zwaar verdichte grand onder de paalpunt
. de belasting op de betonpaal opvoeren tot 1300 kN
. aanbrengen jetgroutkolom
. belasting op de kop van de betonpaal opvoeren tot bezwijken

4.4 OPZET BEREKENINGEN

Voor de berekeningen zijn 8-knoops baksteen-elementen gebruikt (ABAQUS
element type C3D8H en C3D8R). De gehele mesh bestaat uit 8000 elementen
en 18000 knopen. Met deze mesh zijn de berekeningen RUN-13 en RUN-14
uitgevoerd, waarvan de berekeningsfasen in tabel 8 zijn gegeven:
. RUN-13 met een jetgroutkolom 0 2,00 m op een afstand van 1,00 m tot de

prefab beton paal.
. RUN-14 met een jetgrautkolom 0 2,00 m op een afstand van 0,33 m tot de

prefab beton paal.

Naam : evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam datum: 7 maar! 2000

pr~.code : 98-228/B status/versie : definitief
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Omschrijving Fase

Breng geostatische korrelspanningen aan in paal en grond. Step 1

Geen belasting op paalkop.

Jetgroutkolom niet aanwezig.

Verhoog de E-modulus in het zand beneden de paalpunt (kubus 1,0 m) Step 2

Breng drukbelasting op paalkop aan: 1300/2 = 650 kN Step 3

Installeer jetgroutkolom2 Step 4

Verhoog drukbelasting op paalkop tot 4000/2 = 2000 kN; breek berekening Step 5
eventueel at als paalkopzakking 34 mm (= 10% van de diameter) bereikt.

G emeentel werken
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Tabe/8: Berekeningsfasen

2 De installatie van de jetgroutkolom levert hogere horizontale korrelspanningen op dan
de oorspronkelijk aanwezige horizontale korrelspanning (bijlage A2).

naam : evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam Datum: 7 maar! 2000

proj.code: 98-228/8 status/versie : definitief
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ABAQUS (tussen)afstand tussen Diameter
Run jetgroutkolom en betonpaal jetgroutkolom

[m] [m]

RUN-10 1,00 1,00

RUN-11 3
-- --

RUN-1 2 0,33 1,00
RUN-13 1,00 2,00
RUN-14 0,33 2,00

Berekeningsfase Conclusie

3 (belasting op Tot een paalkopbelasting van 1300 kN zijn de last-zakkings-curven van de
paalkop1300 kN) 5 runs vrijwel gelijk, zoals verwacht mocht worden (bijlage G17). Bij een

paalkopbelasting van 1300 kN is de berekende paalkopzakking gelijk aan
6,6 a 6,8 mm. Deze kleine variatie is te wijten aan numerieke "ruis" ten
gevolge van verschillen in de gebruikte meshes.

4 (installatie van Het installeren van de jetgroutkolom resulteert in een kleine toename van
jetgroutkolom) de paalkopzakking. Bij een (tussen)afstand tussen betonpaal en

jetgroutkolom van 1,00 m bedraagt deze toename 0,22 mm waarbij er
vrijwel geen onderscheid is tussen de run met een kolomdiameter van
1,00 m en die met een diameter van 2,00 m (bijlage G15). Bij een
(tussen)afstand van 0,33 m bedraagt deze toename 0,58 a 0,73 mm,
waarbij de run met een kolomdiameter van 2,00 m (bijlage G16) een
grotere toename in zakking geeft dan de run met een kolomdiameter van
1,00 m.

5 ("bezwijken Bij "bezwijken" van de betonpaal (paalkopzakking = 34 mm) is er een
betonpaal") verschil in draagkracht, namelijk circa 2100 kN bij een (tussen)afstand

tussen jetgroutkolom en betonpaal van 1,00 m en 1850 kN bij een
(tussen)afstand van 0,33 m.

IG emeente werken

IR 0 T T E R DAM

UW'~'''~''~''''''~''-

5. RESULTATEN AANVULLENDE BEREKENING MET ABAQUS

In dit hoofdstuk worden de resultaten van de twee aanvullende 3D eindige
elementen berekeningen (RUN-13 en RUN-14) gegeven. In deze berekeningen is
een jetgroutkolom 0 2,00 m gemodelleerd op 1,00 m respectievelijk 0,33 m
naast een prefab betonpaal met schacht 0,34 m.
De resultaten zijn in grafische vorm aan dit rapport toegevoegd in de bijlagen F
en G. Bij de weergave van de berekeningsresultaten zijn ook de resultaten
beschouwd van de berekeningen RUN-10, RUN-11 en RUN-12 uit het rapport
99-228/A. In tabel 9 is een overzicht van de uitgevoerde berekeningen
weergegeven.

Tabe/9: Uitgevoerde berekeningen

5.1 GEDRAG VAN DE PAAL

De conclusies uit het berekende last-zakkings-gedrag van de betonpaal zijn
weergegeven in tabel 10.

Tabel10: Conclusies last-zakkingsgedrag van de betonpaal (RUNS 10 tlm 14)

3 In deze berekening is een alleenstaande paal gemodelleerd.

Naam datum:

definitief

: evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam

proj.code : 98-228/B status/versie :
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ABAQUS Tussen Diameter Paalkop belasting = 1300 kN Paalkopzakking = B/1 0 (34 mm)
Run afstand jetgrout

[m] kolom [m]
Paalkop Extra zakking Paalkop belasting Veiligheidsfac
zakking door installatie Fz tor

dz jetgroutkolom [kN] (Fz/1300) FS
[mm] oz [mm] [-]

RUN-10 1,00 1,00 6,6 0,23 2083 1,60

RUN-11 -- -- 6,6 -- (2083) (1,60)

RUN-12 0,33 1,00 6,8 0,58 1860 1,43

RUN-13 1,00 2,00 6,8 0,21 21274 1,64

RUN-14 0,33 2,00 6,9 0,73 1846 1,42

ABAQUS Tussen Diameter Paalkopbelasting Positievekleef Puntweerstand

Run afstand jetgrout [kN] [kN] [kN]
[m] kolom D

[m]

RUN-1 0 1,00 1,00 2083 883 1200

RUN-11 -- -- (2083) (883) (1200)

RUN-12 0,33 1,00 1860 900 960

RUN-13 1,00 2,00 2127 961 1166

RUN-14 0,33 2,00 1846 921 925
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Op de bijlagen G 15 en G 16 is voor respectievelijk RUN-13 en RUN-14 het

berekende last-zakkings-gedrag van de paal gegeven. Op de bijlagen G22 en
G23 zijn de numerieke berekeningsresultaten gepresenteerd waaruit de last-
zakkings-curven zijn samengesteld.

Op bijlage G 17 is voor aile 5 runs de last-zakkings-curve voor een
paalkopbelasting tot 1400 kN weergegeven. In tabel 11 en tabel 12 zijn de

resultaten van de 5 runs samengevat.

Tabel 11: Samenvatting resultaten last-zakkings-gedrag betonpaal

Tabel 12 : Vergelijking draagkracht bij 34 mm (B/10) paalkopzakking

Op de bijlagen G 18 en G 19 is de verdeling van de positieve kleef gegeven over

de 3 oppervlakken waaruit de paalschacht is opgebouwd (bijlage A3). De ideale
verdeling zou zijn 25 % op het linker en rechter oppervlak (ieder 0,17 m breed)
en 50% op het achtervlak (0,34 m breedte). Uit de verde ling van de positieve
kleef (bijlagen G 18 en G 19) blijkt dat:
. de verdeling van de positieve kleef over de 3 oppervlakken goed

overeenstemt met de ideale verdeling.
. tijdens de installatie van de jetgroutkolom er een geringe herverdeling van de

krachtsoverdracht door wrijving plaats vindt.

4 Bij RUN-12 wordt een groter draagvermogen berekend dan bij RUN-10 en RUN-11 .
Het verschil is echter gering, ca. 2%, en derhalve niet relevant.

naam : evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam Datum: 7 maart 2000

proj.code: 98-228/8 status/versie : definitief
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ABAQUS Tussen Diameter Horizontale verplaatsing paalpunt Imm]
Run afstand jetgrout

1m] kolom D
1m]

Bij paalkopbelasting Na installeren jetgrout Bij 34 mm

1300 kN kolom paalkopzakking

RUN-10 1,00 1,00 0,10 0,11 0,23

RUN-ll -- -- 0,10 -- 0,47

RUN-12 0,33 1,00 -0,04 0,15 1,05

RUN-13 1,00 2,00 -0,01 -0,07 -0,18

RUN-14 0,33 2,00 0,01 0,25 1,52
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Op de bijlagen G20 en G21 zijn voor 4 runs (RUN-1 0, RUN-12, RUN-13 en RUN-
14) de horizontale verplaatsing5 van de betonpaal gegeven. In tabel 13 zijn de

resultaten samengevat. Uit de berekeningen blijkt dat de horizontale verplaatsing
van de paal klein is « 0,3 mm na het installeren van de jetgroutkolom). Een
dergelijk kleine verplaatsing heeft vrijwel geen buigend moment in de paal tot
gevolg. Een deel van deze verplaatsing is te wijten aan de asymmetrie in de

mesh en/of het materiaalgedrag (numerieke ruis). Voor de praktijk is een
dergelijke kleine verplaatsing niet relevant.

Tabel 13: Vergelijking horizon tale verplaatsing paalpunt

Bij een (tussen)afstand tussen jetgroutkolom en betonpaal van 1,00 m (bijlage
G20) is het volgende waar te nemen:
. Bij de installatie van een jetgroutkolom met een diameter van 2,00 m (RUN-

13) wordt de paalpunt van de jetgroutkolom af gedrukt. Bij een

kolomdiameter van 1,00 m (RUN-10) verplaatst de paal naar de
jetgroutkolom toe.

. Bij het verder opvoeren van de paalkopbelasting keert in RUN-13

(kolomdiameter 2,00 m) de verplaatsingsrichting om.
Enige horizontale verplaatsing kan worden veroorzaakt door numerieke "ruis".

5.2 SPANNINGSPADEN IN DE GROND

Voor 16 elementen in het vlak van symmetrie (voorkant van de mesh), ongeveer
symmetrisch ten opzichte van het hart van de paal (bijlagen F6 en F7), zijn
spanningspaden (p'-q diagrammen) getekend (zie bijlage F6 voor RUN-13 en
bijlage F7 voor RUN-14). Op de bijlagen zijn de 16 diagram men overeenkomstig

de locatie van het bijbehorende element gerangschikt. In de diagrammen zijn de
bezwijklijnen (stippellijnen) gegeven voor spanningspaden in triaxiale
compressie, triaxiale extensie en plane strain. De symbolen in de
spanningspaden zelf (getrokken lijnen) tonen de toestand aan het eind van

iedere Step. Er zijn geen onverwachte of onverklaarbare verschijnselen waar te
nemen. De resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten uit het rapport 98-
228/A.

5 Bij RUN-13 is de horizontale verplaatsing van de paal weergegeven, behorend bij een
paalkopzakking van 57 mm in plaats van 34 mm.

Naam : evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam datum: 7 maart 2000

proj.code : 98-228/8 status/versie : definitief
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6. EVALUATIE

In dit hoofdstuk worden eerst de resultaten van de berekeningen met ABAQUS
en de resultaten van de praktijkinjectieproef kort weergegeven. Vervolgens
worden de resultaten met elkaar vergeleken. Daarna worden de resultaten
geanalyseerd.

6.1 RESULTATEN BEREKENINGEN ABAQUS

De installatie van de jetgroutkolom heeft volgens de berekeningen vrijwel geen
invloed op het axiale en horizontale vervormingsgedrag van de betonpaal bij een
paalkopbelasting op de betonpaal van 1300 kN. Bij de installatie van een
jetgroutkolom met een diameter van 2,00 m (achteraf gemaakte predicties)
wordt voor de prefab betonpaal vrijwel dezelfde (minimale) zakking berekend als
bij de installatie van een jetgroutkolom van 1,00 m (vooraf gemaakte predicties).

Het installeren van een jetgroutkolom op een afstand van 1,00 m uit de
paalschacht heeft volgens de berekeningen geen merkbare invloed op de
draagkracht van de paal. Door het installeren van een jetgroutkolom op een
afstand van 0,33 m uit de paalschacht neemt de draagkracht van de paal met
circa 10% af van circa 2100 kN naar circa 1850 kN. Dit wordt hoofdzakelijk
veroorzaakt door een afname van de puntweerstand. De diameter van de
jetgroutkolom (1,00 of 2,00 m) speelt hierbij geen rol van betekenis.

6.2 RESULT A TEN PRAKTIJKINJECTIEJECTIEPROEF

Bij een (tussen)afstand van ca. 0,33 m tussen jetgroutkolom en betonpaal zakt

de betonpaal (bij een paalkopbelasting van 1000 kN) door installatie van de
jetgroutkolom 0 1,00 m 0,6 mm. Bij installatie van een jetgroutkolom 0 2,00 m
zakt de betonpaal 7,5 mm.
Bij een (tussen)afstand van ca. 1 m tussen jetgroutkolom en betonpaal zakt de
betonpaal (bij een paalkopbelasting van 1000 kN) door installatie van de
jetgroutkolom 0 1,00 m 0,3 mm. Bij installatie van een jetgroutkolom 0 2,00 m
zakt de betonpaal 4,5 mm.

6.3 VERGELlJKING RESULT A TEN ABAQUS EN PRAKTIJKINJECTIEPROEF

De predicties voor fase 1 (jetgroutkolom 0 1,00 m) blijken zeer goed met de
gemeten waarden van de praktijkinjectiejectieproef overeen te komen. De
resultaten voor fase 2 (jetgroutkolom 0 2,00 m) daarentegen komen niet
overeen. Dit wordt weergegeven in tabel 14, waar de resultaten van de
berekeningen met het eindige elementenprogramma ABAQUS vergeleken
worden met de resultaten van de praktijkinjectiejectieproef.

naam : evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam Datum: 7 maart 2000

proj.code: 98-228/8 status/versie : definitief
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Fase Omschrijving Gemeten zakking Berekende zakking met
betonpaal [mm] ABAQUS

[mm]

1 kolom 0 1,0 m op 1,00 m naast paal 0,3 0,23

kolom 0 1,0 m op 0,33 m naast paal 0,6 0,58

2 kolom 0 2,0 m op 1,00 m naast paal 4,5 0,21

kolom 0 2,0 m op 0,33 m naast paal 7,5 0,73
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Tabel 14 : Resultaten Praktijkinjectiejectieproef en ABAQUS

6.4 ANAL YSE

Uit de resultaten van de praktijkinjectieproef voigt dat de verticale verplaatsing
van de betonpaal vooral wordt bepaald door de diameter van de jetgroutkolom
en in mindere mate door de (tussen)afstand tussen de jetgroutkolom en de
betonpaal.
Uit de ABAOUS berekeningen daarentegen voigt dat vooral de afstand tussen de
betonpaal en de jetgroutkolom van invloed is op de zakking van de betonpaal en
in veel mindere mate de diameter van de jetgroutkolom.

Bij de berekening met ABAOUS is de horizontale groutdruk in de jetgroutkolom
groter dan de horizontale korreldruk in het grondmassief (Bijlage A2). Derhalve
vindt enige vorm van opspanning plaats van het grondmassief. Desalniettemin
vindt er een zakking van de betonpaal plaats. De reden hiervoor is dat het
glijvlak rond de paalpunt (zie afb. 3) de onverharde jetgroutkolom snijdt.
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Afb. 3: Logaritmische glijvlakken bij het

bezwijken van een paalpunt [2J

Hierdoor kan plaatselijk (in de onverharde jetgroutkolom) geen wrijving worden
ontwikkeld. Het bezwijkdraagvermogen van de betonpaal neemt hierdoor af. De
betonpaal bevindt zich derhalve dichter bij het grondmechanische bezwijken,
waardoor een (extra) zakking plaatsvindt.
Wanneer de (tussen)afstand tussen de betonpaal en de jetgroutkolom wordt
verkleind van 1 naar 0,33 m zal het logaritmische glijvlak de jetgroutkolom over

Naam : evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam datum: 7 maart 2000

definitiefproj.code : 98-228/8 status/versie :

18 van 33



G emeentel werken

IA 0 T TEA DAM

UIII.a...a ~..-

een groter oppervlak snijden. Wanneer de diameter van de jetgroutkolom wordt
vergroot van 1 naar 2 m zal de doorsnijding van het logaritmisch glijvlak met de
jetgroutkolom slechts beperkt toenemen (Afb. 4). De (extra) afname van het
bezwijkdraagvermogen en daarmee de (extra) zakking van de betonpaal is
derhalve beperkt, in vergelijking met de zakking bij installatie van een
jetgroutkolom 0 1 m.

c

Afb. 4: Bovenaanzicht oversnijding
logaritmisch glijvlak met jetgroutkolom

Bij de installatie van een jetgroutkolom van 0 1 m wordt tussen de ABAOUS
berekeningen en de resultaten van de praktijkinjectieproef een goede
overeenkomst gevonden. Bij de installatie van een jetgroutkolom 0 2 m wordt
echter geen overeenkomst gevonden. Hiervoor wordt de verklaring gezocht in
het feit dat de werkwijze bij de installatie van de jetgroutkolommen B en C niet
geheel overeenkomt met de uitgangspunten van de ABAOUS berekeningen.
Hierbij zijn 2 factoren van belang, namelijk voorsnijden en de geometrie.

Voorsnijden
Tijdens het jetgrouten van de kolommen B en C is een werkwijze gevolgd,
waarbij verschillende grondlagen eerst werden voorgesneden, voordat werd
gejetgrout. Bij dit voorsnijden wordt grond losgewoeld door een waterstraal
onder hoge druk. Bij kolom B is voorgesneden met water, bij kolom C met water
en lucht. Wanneer wordt voorgesneden kan ontspanning van de omliggende
grond optreden, hetgeen reductie van de korrelspanning betekent en daardoor
een (tijdelijke) reductie van de draagkracht. Oit kan tot zakking van de betonpaal
leiden.

De installatie van de jetgroutkolom van 2 m diameter geeft (op basis van
geometrische overwegingen) door de gevolgde werkwijze meer ontspanning dan
een jetgroutkolom van 1 m. Oit verklaart de grotere zakking van de betonpalen
bij de installatie van jetgroutkolom C in vergelijking met de zakking optredend bij
installatie van kolom B.

naam : evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam Datum: 7 maart 2000

proj.code: 98-228/B status/versie : definitief
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Geometrie
Uit meting en naar de stand van de jetgroutkolommen en de betonpalen is een
tend ens waar te nemen, dat de afstand tussen de betonpaal en de
jetgroutkolommen kleiner is dan verwacht. Tevens is geconstateerd dat de
diameter van de jetgroutkolommen in het holocene pakket groter is dan
verwacht. Door deze 2 effecten zal het logaritmisch glijvlak onder de punt van
de betonpaal meer oversnijden met de onverharde jetgroutkolom, dan waar de
berekeningen vanuit gingen. Om deze reden kan meer zakking van de betonpaal
optreden dan is berekend.

Naam : evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam datum: 7 maart 2000

proj.code : 98-228/B status/versie : definitief
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7. CONCLUSIES

In dit rapport is onderzocht wat de invloed is van de installatie van een
jetgroutkolom in de nabijheid van een betonnen paalfundering, op deze
paalfundering. Hiertoe zijn predicties gemaakt met behulp van de eindige
elementen methode, waarbij zowel de diameter van de jetgroutkolom, als de
afstand tussen de jetgroutkolom en de betonpaal is gevarieerd. De resultaten
van de predicties zijn getoetst aan de resultaten van de praktijkinjectieproef.

De (vooraf) uitgevoerde predicties voor een jetgroutkolom van 0 1 m kwamen
goed overeen met de resultaten van de praktijkinjectieproef. De (achteraf)
uitgevoerde predicties voor een jetgroutkolom 0 2 m daarentegen kwamen niet
overeen met de praktijkinjectieproef, vooral vanwege:

Geometrie; de (tussen)afstand tussen jetgroutkolom en betonpaal was
kleiner dan verwacht; de diameter van de jetgroutkolom was groter dan
waarvan werd uitgegaan.
Toepassing van voorsnijden; dit is een extra fase voor het eigenlijke
jetgrouten, waarbij de grond wordt losgewoeld door water onder een hoge
druk, waardoor ontspanning van de omliggende grond kan optreden.

Uit onderhavig onderzoek kan worden geconcludeerd, dat het mogelijk is nabij
betonnen paalfunderingen jetgroutkolommen te maken, zonder dat veel
be"invloeding van de paalfundering optreedt. Tevens kan worden geconcludeerd
dat de voorspellende kracht van de 3-dimensionale rekenmodellen vooralsnog
beperkt is, vanwege de invloed van de geometrie en het installatieproces van de
jetgroutkolom (voorsnijden).

naam : evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam Datum: 7 maar! 2000

proj.code: 98-228/B status/versie : definitief
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BIJLAGE A MESHOPBOUW ABAQUS

naam : evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam Datum: 7 maart 2000

proj.code: 98-228/8 status/versie : definitief
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** II '-'E
,t. e'49 Pt IrF 111i:'r4~ Pllr6 7:1'

** 01,((1C. r;.,..) ~{k-/7 tA tU ~.,.J7
** CF-TOP 7758 LS-TIP

** U3 Variable CF3 Variable SOF3
**------------- -------------- --------------

13-ls2.dat

** 13-ls2.dat at 11:00 on wed 15dec1999
** all forces +ve
** XY REPORT:

** ===========

-2.0292E-05 0.000 21.70
1.2327E-04 0.000 43.64
1.4399E-04 0.000 46.74
1.6965E-04 0.000 50.56
1.9969E-04 0.000 54.93
2.3258E-04 0.000 59.74
2.5973E-04 0.000 63.91

-4.3077E-04 130.0 104.9
-1.1189E-03 260.0 145.5
-2.1479E-03 455.0 205.4
-3.6855E-03 747.5 293.4

QJi
- ~~">~"~~~;--"--"'''-'~1-~-~'':--"'"~,,'-''~-~,~.~e~
-7.0537E-03 1300. 466.5 /
-.~-~"
-1.1358E-02 1638. 703.5
-1.1791E-02 1648. 716.6
-1.2214E-02 1664. 732.4
-1.2799E-02 1688. 755.0
-1.3429E-02 1711. 777.6
-1.4091E-02 1735. 799.9
-1.5102E-02 1771. 832.8
-1.6889E-02 1824. 882.0
-1.7652E-02 1837. 895.1
-1.8331E-02 1851. 907.8
-1.9203E-02 1871. 926.4
-2.0485E-02 1901. 954.1
-2.2515E-02 1946. 995.8
-2.3664E-02 1963. 1012.
-2.5039E-02 1988. 1036.
-2.5815E-02 1998. 1045.
-2.6250E-02 2001. 1049.
-2.6494E-02 2002. 1051.
-2.6635E-02 2003. 1052.
-2.6736E-02 2004. 1052.
-2.6824E-02 2005. 1053.
-2.6917E-02 2007. 1055.
-2.7035E-02 2009. 1057.
-2.7197E-02 2013. 1061.
-2.7434E-02 2019. 1066.
-2.7796E-02 2027. 1074.
-2.8115E-02 2034. 1080.
-2.8575E-02 2043. 1088.
-2.8832E-02 2047. 1092.
-2.9143E-02 2052. 1097.
-2.9409E-02 2056. 1101.
-2.9759E-02 2062. 1106.
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13-1s2.dat

-2.9967E-02 2065. 1109.
-3.0196E-02 2068. 1112.
-3.0497E-02 2073. 1116.
-3.0759E-02 2077. 1120.
-3.1098E-02 2083. 1125.
-3.1270E-02 2084. 1127.
-3.1410E-02 2086. 1128.
-3.1562E-02 2088. 1130.
-3.1756E-02 2091. 1133.
-3.1924E-02 2094. 1136.
-3.2062E-02 2096. 1137.
-3.2231E-02 2098. 1140.
-3.2331E-02 2099. 1141.
-3.2439E-02 2101. 1142.
-3.2577E-02 2103. 1144.
-3.2660E-02 2104. 1145.
-3.2750E-02 2105. 1146.
-3.2865E-02 2107. 1148.
-3.2965E-02 2109. 1150.
-3.3095E-02 2111. 1152.
-3.3280E-02 2114. 1155.

~-'''---{}Hr~".~~ ~-,,-, ~..-,_..ti~-~~

- 3 . 4 611 E- 02
~

Zr:m-: "-'---rT7b:"J
-3.4997E-02 2142. 1180.
-3.5443E-02 2148. 1186.
-3.6041E-02 2158. 1195.
-3.6683E-02 2167. 1203.
-3.7015E-02 2169. 1206.
-3.7333E-02 2173. 1209.
-3.7704E-02 2178. 1214.
-3.7883E-02 2179. 1215.
-3.8040E-02 2181. 1217.
-3.8210E-02 2183. 1219.
-3.8428E-02 2186. 1222.
-3.8735E-02 2191. 1227.
-3.9198E-02 2199. 1234.
-3.9914E-02 2210. 1245.
-4.0368E-02 2214. 1249.
-4.0890E-02 2221. 1256.
-4.1589E-02 2230. 1265.
-4.2060E-02 2234. 1269.
-4.2588E-02 2239. 1274.
-4.3248E-02 2247. 1282.
-4.3701E-02 2250. 1286.
-4.4168E-02 2255. 1291.
-4.4727E-02 2261. 1297.
-4.5232E-02 2266. 1302.
-4.5834E-02 2274. 1310.
-4.6621E-02 2286. 1321.
-4.7153E-02 2290. 1325.
-4.7709E-02 2296. 1331.
-4.8347E-02 2306. 1340.
-4.9245E-02 2320. 1353.
-4.9810E-02 2326. 1359.
-5.0162E-02 2328. 1361.
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-5.0497E-02
-5.0884E-02
-5.1144E-02
-5.1410E-02
-5.1588E-02
-5.1759E-02
-5.1950E-02
-5.2078E-02
-5.2208E-02
-5.2358E-02
-5.2459E-02
-5.2563E-02
-5.2686E-02
-5.2770E-02
-5.2856E-02
-5.2960E-02
-5.3096E-02
-5.3291E-02
-5.3579E-02
-5.4021E-02
-5.4706E-02
-5.5173E-02
-5.5700E-02
-5.5954E-02
-5.6126E-02
-5.6247E-02
-5.6339E-02
-5.6414E-02
-5.6482E-02
-5.6553E-02
-5.6638E-02
-5.6749E-02
-5.6906E-02

2331.
2335.
2337.
2340.
2341.
2342.
2344.
2345.
2346.
2348.
2349.
2350.
2352.
2352.
2353.
2354.
2356.
2359.
2364.
2370.
2380.
2384.
2389.
2390.
2390.
2390.
2390.
2390.
2391.
2391.
2392.
2394.
2396.

**

13-1s2.dat

1364.
1368.
1370.
1372.
1373.
1375.
1377.
1377.
1379.
1380.
1381.
1382.
1383.
1384.
1385.
1386.
1388.
1390.
1394.
1400.
1409.
1413.
1418.
1418.
1418.
1419.
1419.
1419.
1420.
1420.
1421.
1422.
1424.
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** 11<k ~{/II--f /-4~ (1(,,£ 7i1

** "b1~L r-! WI4C {;t.,.,.J7 ?.:)4-r.J (keN]

** CF-TOP 8476 LS-TIP

** U3 Variable CF3 Variable SOF3

**------------- -------------- --------------

14-1s2.dat

** 14-ls2.dat at 11:00 on 20dec99

** all forces +ve

**
** XY REPORT:
** ===========

-2.0476E-05 0.000 21.68
2.8579E-04 0.000 67.77

-4.0056E-04 130.0 110.2
-1.0846E-03 260.0 152.3
-2.1108E-03 455.0 213.6
-3.6569E-03 747.5 300.2
-6._p.£.Q.g.g."...Q3 ~~- -4.2.2~

~6.8941E-03
.

1300. ""/

,

460.6 i"

~ 1300. 453.5
-)

-1 .0075 E-02 '---r4b-g-:--~'---~7":'~
-1.1215E-02 1511. 608.6
-1.2477E-02 1553. 648.5
-1.4660E-02 1616. 707.3
-1.5647E-02 1632. 723.2
-1.6536E-02 1648. 738.2
-1.7000E-02 1654. 744.0
-1.7520E-02 1663. 752.3
-1.7746E-02 1665. 754.5
-1.7918E-02 1667. 756.7
-1.8118E-02 1671. 759.8
-1.8208E-02 1671. 760.6
-1.8276E-02 1672. 761.4
-1.8354E-02 1674. 762.6
-1.8462E-02 1675. 764.3
-1.8620E-02 1678. 766.9
-1.8761E-02 1680. 768.9
-1. 8950E-02 1684. 771. 8
-1.9116E-02 1686. 774.0
-1.9337E-02 1689. 777.3
-1.9530E-02 1692. 779.9
-1.9786E-02 1696. 783.6
-2.0162E-02 1702. 789.1
-2.0737E-02 1711. 797.4
-2.1082E-02 1715. 800.8
-2.1478E-02 1720. 805.6
-2.2020E-02 1727. 812.6
-2.2348E-02 1730. 815.5
-2.2708E-02 1734. 819.5
-2.3188E-02 1741. 825.5
-2.3618E-02 1746. 830.1
-2.3977E-02 1749. 833.5
-2.4265E-02 1752. 836.1
-2.4604E-02 1756. 839.9
-2.4897E-02 1759. 842.7
-2.5139E-02 1761. 844.9
-2.5332E-02 1763. 846.5
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14-1s2.dat

-2.5555E-02 1766. 848.9
-2.5747E-02 1768. 850.7
-2.5984E-02 1770. 853.4
-2.6195E-02 1773. 855.4
-2.6371E-02 1774. 857.0
-2.6513E-02 1775. 858.2
-2.6677E-02 1777. 859.9
-2.6781E-02 1778. 860.6
-2.6887E-02 1779. 861.6
-2.7017E-02 1781. 863.0
-2.7101E-02 1781. 863.6
-2.7188E-02 1782. 864.4
-2.7297E-02 1783. 865.6
-2.7367E-02 1784. 866.1
-2.7441E-02 1785. 866.8
-2.7532E-02 1786. 867.9
-2.7660E-02 1787. 869.4
-2.7849E-02 1790. 871.6
-2.8133E-02 1793. 875.1
-2.8569E-02 1799. 880.2
-2.9243E-02 1807. 888.0
-3.0284E-02 1820. 899.7
-3.0984E-02 1825. 904.4
-3.1760E-02 1832. 911.2
-3.2272E-02 1834. 914.0
-3.2781E-02 1838. 917.8
-3.3115E-02 1840. 919.5
-3.3429E-02 1842. 921.7
- 3.~~Ji8.6,g"=G.2_.",.._~,~--~..:1.§.j.j~..,---~-""""Y'B~

r=-3~3969E-02 ~. 1846. 925.7
" ;~~~-~"6'".'7'

-3.4345E-02 1849. 928.1
-3.4501E-02 1850. 929.1
-3.4628E-02 1850. 929.9
-3.4766E-02 1852. 931.1
-3.4887E-02 1852. 931.9
-3.4988E-02 1853. 932.6
-3.5070E-02 1854. 933.1
-3.5158E-02 1854. 933.8
-3.5271E-02 1856. 934.9
-3.5428E-02 1857. 936.4
-3.5659E-02 1860. 938.8
-3.6007E-02 1864. 942.3
-3.6540E-02 1869. 947.7

**
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BIJLAGE N SITUA TIETEKENING PROEFOPSTELLING

naam : evaluatie praktijkinjectieproel te amsterdam Datum: 7 maart 2000

proj.code: 98-228/B status/versie : delinitiel
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Betreft : werk nummer 58170

As built situatie fase 1B getekend: EST

datum 21-9-99

Schaal 1:50



BIJLAGE 0 AFWIJKINGEN PLAA TSING JETGROUTKOLOM
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naam

status/versie : definitiefproj.code: 98-228/8

: evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam
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Deviation in x-cfrection (positive x...flirectiofl ~canel)

-1.5D .1.00 -0',51... 0.00 0,50 ',00 1.50 6

~I

~I ' I II 1 t 0.00 I .0.001 0,201 -0,20,

!

~I II 2L 2,00 I 0,041 0,21' -0.17
,, , II 31 4,00 0,09 0,23 .0.14

4! 6,00 . 0,10 0,27 .0,17

-"..:ea-t-H '1 II
I

m.- 51 8.00 I o.1SI O.2'7~ -0,12

I I I ' I \ I
J \I 8110.~ __0,18/ 0.281 -0,10

. I 1/ 7\ 12.00 I 0.1DI 0,311 -0,121
~. . .
~~I, , !

I H
14,00 I 0.231- 0.311 -0.08

I I. i
. gL '6.0~ 0,261 O.30L-o.10;

.

...+\-t '
j

I

0.27 0,40 . ~13
\

11 20,00 0.30 0.41 -0,,1

12 22.00 0,31 0,45 ..0,14

I ~I 13 24,00 031 047 ..Q,16'.
I

J I ~1 \ Ij ~I II .J~~.OO I ~_~_O,481-0,11
\

I

: I I I f I II 151 28.00 I. 0.34.1 0.501 "{).16
. .

I
\ ~I \ I I

"
161 30.00 I O,35L o.~l

I

: -0,17
:
: I \ I I II

-
17132,00 I 0.361 0.631 -0,,7

I
. /I 181 34,00 I 0,371 0,531 ..0.16

I

1

I

.~~~ :-.JW9!3S,OO I 0.381 0.531 ~.1~

Angle of the drilll~ - 00

I

Vertlcality..Measutl1ment with MINIS OR
" ~

Measul'flment of thej.tro,.,'ing..eolumn 3
Measutement of fhe cal-e--drilling P.I.P. Amsten:tam

T.~ EUROSOND-SOLEfANCHE GmbH.,
Gnut6billl.



1,50 II No. IO.pth ~eo..

r-1 0.001:~oo
2 200 0001 0,00

-\
3 4,00 0.00 41,01

41 6,00 '0 '1 -0I ,01 ,01
T

51 8;00 0.01 ..0.01

61 10,00 0.02 -002

71 12.00 0,04 -G.01

81 14,00 0.05 ..o,01

91 16,00 0,08 41,01

10f 18,00 0,08 .o,01

11120,00 0,09 -0,01

121 22,00 0.09 .(J,01

13/ 24.00 0,10' .0.02

141 26.00 011 ..0,03

0,'1 -0,04

161 30.00 0,12 -005

17/ 32,00 0,12 -005

181 34.00 0.12 ..0.05

~11 ..(l05

0°

Verticality-Measurtmeat with &fINIBOR ~
M:asUI'emeflt of ~ jet.routing..coIumn~.
Measurement of the cole-drilling

P.I.P. Amst8Td81D

Deviation in y..dlrection (negatl1tey-direction:t ship IDck)

r

I

-1.50

I
I

-1,00

-

1'. Welbig

..0,so 0,00

~

0.50 1.00

1£.......

-&;Q9- ':.

...~

iliA...",

r-.- ~oo-

~

..v'U"

Angle of the drilling:

EU1lOS0No-sourANCHE GmbH~.
GrtIndbcll

---"

4,

0.00

0,00

0,01

0,02'

0,02

0,04--.....

0,05

0,06

0,07

~

0.10

0.10

0.12

0,14

0,15

0,17

0.17

0.17'.

0.16



Verticality-Measukement with MINI130R ~.
Measurement of thBieJgroutJng.-column C
Mellsurement of thB clr.dtililng P.I.P. AmstefflRm

Deva.tion in pojitive x-direction' (positive x-direction
;;; ciln~IJ

Y.Helbig EUROSOND-SOl.El""~ .

GAl4dbav.



No. I Depth ~'umnCor.

/J.v Q,25

11 0,00 0,00' -0,25

21 2,00 .0.03 -0,25

31 4,00 -0,05 -0,25

41 6.00 -007 -0,25

~518,00 -0.08 -0,204

61 10,00 -0.09 ..0.25

71 12.00 ..0,09 -0,25

81 14.00 ..011 .025

91 15,00 -0.12 ~.25

101 18.00 -0,14 -0.261

, 1\ 20,00 ..0,15 -a.27l

121 2~,OO -0.16 -0.28

131 24,00 -0,11' -0.28

14' 26,00~ -0,18 .{),30

151 28.00 ~,'9 -0.32

161 30.00 -0,20 -0,33

H! 32,00 -0.22 ..0,35,

181 34,00 -0,24 -0,36.........--

191 35,00

00

~

Verticalify-Measrkernent with MINIBOR

Measurement of the i"groutlng-co/umn C
M.8Surem~t of the c~r..drllli"g

~
P.I.P. Amsrerd,m

Deviation in y-,irection (negativey..direct;on~ ship lock)

.

!
-1,50 .1,00

I

i

T.Hetbjg

..0,5 0,00
,00.

o,so 1.00

;.
f

I.....

1_.

ftJ

~.l..

.-

"'11'--

Angle of drl1ing;

1,5Q

EUROSOND-$OLETANCHE GmbH,
t:runtlbeu

0.

0.25

0.22

0,20

O"el:

0,16

0,16'

0.16

0,14"

0.13,.

0.12

0,12

0;12

0,11

0,'2

0,13'

0,13

0.13

0.12
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BIJLAGE P SCHOORST AND BETONPALEN

naam : evaluatie praktijkinjectieproef te amsterdam Datum: 7 maart 2000
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Profiel Lengte ,. Aflezing CDrrectie

Buis 40,45 mtr 40.50 Geen
Buis 40,70 mtr 41,00 . 15 grd
St. Koker 19,45 mtr 19,50 .45 grd
SI. Koker 19.45 mtr 19,50 . 45 grd

.
.

/ SlUIS \
lL~

ill
~
Z
\.iJ

1\)<.
--
IJ'I

Y+

A :.Meetrichting

tx~

Buis nr.:

HM 1
HM 2
HM3
HM4

PROEFOPSTELLING

0 Keel

bp1 /bp2
, Faa I 3 IPaal4

HM3DHM~
A+ \ A+ I~x. 'qx.

tHM1

A++

JtHM2
if +

A+

Jx.

SITUA TIESCHETS
Proefopstelling Sixhavenweg te Amsterdam Opdr.nr.: N-0723

Bijlage 1
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N-0723,

500
0

L£GENtJA- H.rul'99

-Ie

Diepte

(m)
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AO-correctie m -15grd

20

500

Hellingmeter HM3

HELLINGMETINGEN
Proefopstelling Sixhavenweg te Amsterdam
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0
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16

20

-500

c:. -AI-~;., 1=

t.lC"S: ':.:!! !nll\

,2~O 250 500
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Opdr.nr.: N-0723
Bijlage 4



PQ~;;a,t.ie: ~mm)
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HELLINGMETINGEN
Proefopstelling Sixhavenweg te Amsterdam
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N-0723, Hellingmeter HM4

Opdr.nr.: N-0723
Bijlage 5


