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Inleiding
Als afsluiting van de master Geotechniek aan 
de TU Delft heb ik als eindwerk negen maan-
den onderzoek gedaan voor SPT-offshore, een 
aannemer gespecialiseerd in het ontwerp, de 
fabricage en de installatie van zuigpaalfunderin-
gen voor de offshore industrie. De technologie 
van zuigpaalfunderingen wint aan populariteit in 
zowel de olie&gas als de windindustrie. Zuigpa-
len worden al langer als (trek)ankers gebruikt, 
maar als op druk belaste fundering is de tech-
nologie nog relatief jong en is er nog heel wat 
ruimte voor ontwikkelingen en optimalisaties.

De toonaangevende bedrijven in de offshore 
windindustrie zijn bezig met grote inspanningen 
om de kosten van offshore wind terug te dringen 
en de technologie rendabel te maken. De funde-
ringen van de turbines vormen een belangrijke 
kostenpost bij de installatie van de windmolens, 
waardoor innovaties en nieuwe concepten van 
groot belang zijn. Als geotechneut kan je in deze 
sector dus zeker het verschil maken!

SPT-offshore heeft samen met DONG-energy 
een jacket-fundering op zuigpalen ontwikkeld. 
In de zomer van 2014 wordt een testturbine 
met dit type fundering in het Borkum Riffgrund  
windmolenpark geplaatst. Als de technologie 
succesvol blijkt, opent dat de weg naar complete 
windmolenparken op zuigpaalfunderingen.

Onderzoek
Een zuigpaal is een holle, cylindrische buis die 
aan een kant is afgesloten met een topplaat. De 
diameter varieert typisch tussen de 5 en 15 me-
ter en de hoogte van de paal is voor doorlatende, 
cohesieloze grondsoorten ongeveer gelijk aan 
de diameter. De installatie van een zuigpaal 
verloopt in twee stappen: eerst zakt de paal in 
de grond door het eigengewicht en vervolgens 
wordt water uit de paal gepompt waardoor een 
drukverschil ontstaat tussen de binnen- en de 
buitenkant van de paal. Dit drukverschil drukt 
de paal verder de grond in, tot de gewenste 
diepte wordt bereikt.

Uit metingen bij de installaties van zuigpalen in 
doorlatende (zand) grond is gebleken dat steeds 

een open ruimte aanwezig blijft tussen de top-
plaat en het zandoppervlak. Het bleek niet mo-
gelijk om de topplaat aan te laten sluiten op de 
grond, waardoor de zuigpaal initieel uitsluitend 
op wandwrijving blijft staan. Om toch de draag-
kracht van de topplaat te mobiliseren, wordt het 
gat na de installatie opgevuld met grout. Het 
volgrouten van dit gat is een weersgevoelige en 
ingewikkelde offshore operatie, die de funde-
ring onnodig duurder maakt. Het onderwerp van 
mijn afstudeeronderzoek was dan ook om de 
oorzaak van dit probleem in kaart te brengen en 
een mogelijke oplossing uit te werken.

Het onderzoek bestond uit een theoretisch en 
een praktisch deel, waarbij het praktische deel, 
een schaalproef, ter verificatie moest dienen van 
een theoretische model.  In een rekenprogram-
ma heb ik de installatie van een zuigpaal gemo-
delleerd en het gebrek aan initiële draagkracht 
van de topplaat aan de hand van de theorie ge-
kwantificeerd voor  verschillende grondsoorten.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het ont-
staan van het gat tweeledig is: ten eerste ont-
staat er, zodra de topplaat dicht bij de bodem 
komt, een hoge stroomsnelheid in de smalle 
opening tussen de bodem en de topplaat. Hoe 
dichter de topplaat bij de bodem komt, hoe 
smaller het doorstroomoppervlak en hoe hoger 
de stroomsnelheid naar de afzuigopening wordt.  
Door de hoge stroomsnelheid ontstaat erosie 
van de bodem binnen de zuigpaal. De grond-
deeltjes worden weggevoerd en door de (theo-
retisch oneindige) hoge stroomsnelheid tussen 
topplaat en bodem is contact uitgesloten.

Een tweede, misschien nog wel belangrijkere 
oorzaak, ontstaat zodra het drukverschil tus-
sen de binnen- en buitenkant van de paal een 
bepaalde kritische waarde overschrijdt. Op dat 
moment valt de krachtswerking tussen de kor-
rels weg, vervloeit de grondplug in de zuigpaal 
instantaan en neemt het volume van de grond in 
de paal drastisch toe. Dit doordat de grond van 
een dichte pakking  overgaat in zijn meest losse 
gepakte structuur.  Zodra de installatie afgerond 
is, valt het drukverschil weg en nemen de con-
tactspanningen tussen de korrels weer toe. De 

zetting die hierbij optreedt, zorgt ook weer voor 
een gat tussen topplaat en grond, wat dan later 
ook weer opgevuld moet worden met grout.

De erosie en het vervloeien van de grondplug in 
de zuigpaal werden toegevoegd aan het theore-
tische model, waarmee op basis van de grond-
parameters voorspeld kan worden wat de be-
nodigde inzuigdrukken zijn en wat daarbij het te 
verwachten gat tussen de topplaat en de bodem 
wordt. De hypothese was dat het probleem ver-
holpen zou kunnen worden door de inbreng van 
een tweede topplaat, met een iets kleinere dia-
meter dan de originele topplaat. Het rekenmo-
del gaf veelbelovende resultaten met betrekking 
tot de werking van de tweede topplaat. Om deze 
resultaten te valideren, zijn een aantal laborato-
riumtesten uitgevoerd op schaal 1:10, met be-
hulp van een plexiglazen zuigpaal en een tank 
gevuld met zeezand.

Door het proefmodel uit te rusten met de nodige 
druksensoren en debietmeters, kon aangetoond 
worden dat door de toevoeging van een tweede 
topplaat contact tussen bodem en fundering 
realiseerbaar was. De conclusies uit het reken-
model werden bevestigd. Verder onderzoek en 
proefopstellingen op zee zullen moeten uitwij-
zen of de tweede topplaat het grouten werkelijk 
overbodig maakt, maar een eerste stap in de 
richting van een goedkopere fundatie is in ieder 
geval gezet!

Conclusie
Ook in de offshore industrie zijn tal van vraag-
stukken te vinden die interessant zijn voor 
geotechneuten.  Innovatieve bedrijven zoals 
SPT-offshore zijn altijd bezig met de zoektocht 
naar slimmere en goedkopere oplossingen om 
de wind-industrie rendabeler te maken. Deze 
zoektocht vraagt om gespecialiseerde kennis 
van grondgedrag en de interactie tussen con-
structies en de bodem. Een master geotechniek 
houdt dus ook zeker de deur open om in deze 
boeiende industrie aan de slag te gaan!
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