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1. Introductie
1.1. Achtergrond
Onderzoek van Van Tol et al (2010) naar het axi-
ale draagvermogen van funderingspalen heeft 
uitgewezen dat methode Koppejan de capaciteit 
aanzienlijk overschat. De studie bestond uit een 
analyse van hoogwaardige proefbelastingen, 
uitgevoerd in Nederland, België en Frankrijk, 
waarbij onderscheid kon worden gemaakt tus-
sen punt- en schachtweerstand. De gemeten 
puntweerstand bij grondverdringende palen wa-
ren gemiddeld slechts 70% van de berekende 
waarden. Dit bedroeg zelfs 60% voor palen met 
een puntniveau dieper dan 8D in de zandlaag. 

Stoevelaar et al. (2012) concludeerden, om-
dat de Nederlandse norm te optimistisch is en 
er tegelijkertijd geen grote problemen vanuit 
de funderingspraktijk zijn gepubliceerd, dat 
het aannemelijk is, dat het systeem verborgen 
veiligheden bevat. Potentiële factoren die kun-
nen bijdragen aan extra draagkracht zijn ge-
identificeerd en gekwantificeerd. Ook is gecon-
cludeerd dat vervolgonderzoek naar toename 
van de draagkracht in de tijd en verdichting in 
paalgroepen nuttig is. Dit artikel presenteert 
naast enige achtergrond bij de draagkrachtver-
betering van grondverdringende palen in zand, 
resultaten van centrifugeonderzoek naar veran-
dering in de capaciteit van een enkele paal en 
een groepspaal in de tijd. Bij het opstellen van 
de tekst is gebruik gemaakt van het artikel van 
De Lange et al. (2014). 

1.2. Tijdsafhankelijke toename van de 
draagkracht (‘set-up’) 
Een toename in draagvermogen van grondver-
dringende palen in de tijd is vaak waargenomen, 
ook na de dissipatiefase van de door de instal-
latie veroorzaakte wateroverspanningen. Dit 

fenomeen staat bekend als ‘set-up’. Dissipatie 
van wateroverspanningen in zand zal in het al-
gemeen optreden binnen een paar uur (Axels-
son, 2000). Set-up van palen in niet-cohesieve 
grond kan aanzienlijk zijn, zoals verschillende 
studies in de afgelopen jaren hebben laten zien. 
Toenamen van 20% tot 170% per log-cyclus van 
de tijd na installatie en capaciteitstoenamen 
met een factor 5 of meer zijn gemeld (Skov and  
Denver, 1988, Chow et al., 1998, Bullock et al., 
2005). Set-up is een verschijnsel dat wordt ver-
oorzaakt door een toename van de schachtwrij-
ving, vooral langs het onderste deel van de paal. 
Voor de puntweerstand wordt weinig of geen 
toename waargenomen (Axelsson, 2000). 

De onderliggende mechanismen worden nog 
niet volledig begrepen. Oorzaken van de tijds-
afhankelijke capaciteitstoename in een niet- 
cohesieve bodem kunnen op basis van hypo-
thesen van Schmertmann (1991) en Chow et al. 
(1998) grofweg worden onderverdeeld in drie 
categorieën:

1)  Spanningsrelaxatie (horizontale kruip) in 
de grondboog rondom de paal (installatie-
effect), wat leidt tot een toename van de 
horizontale effectieve spanning tegen de 
schacht. 

2)  ‘Ageing’, wat leidt tot een toename van stijf-
heid en dilatantie van het zand. Dit veroor-
zaakt grote horizontale effectieve span-
ningen tegen de paal tijdens belasten. De 
herschikking van deeltjes leidt tot het in 
elkaar grijpen van korrels onderling en van 
korrels in het schachtoppervlak.

3)  Chemische processen die binding kunnen 
veroorzaken tussen de zanddeeltjes en/of 
tussen de zanddeeltjes en de paalschacht.

De eerste twee mechanismen zullen direct na 
installatie beginnen, hoewel er ook vertragin-
gen in de aanvang van ‘set-up’ zijn waargeno-
men (Axelsson, 2000). Verder is het onduidelijk 
hoe lang deze processen doorgaan. Vooralsnog 
kan worden aangenomen dat ‘set-up’ vooral 
wordt veroorzaakt door herschikking van zand-
korrels (kruip). Om de zandeigenschappen te 
veranderen (toenemende dilatantie), moeten de 
zanddeeltjes compacter worden ‘gepakt’ rond-
om de paal. Dit betekent tevens dat de tangen-
tiële boogspanningen verminderen, waardoor 
de horizontale effectieve spanningen tegen de 
schacht toenemen (Augustesen, 2006). Opge-
merkt wordt dat chemische processen (zoals 
corrosie) zanddeeltjes kunnen binden aan het 
schachtoppervlak en de stijfheid van de grond 
kunnen verhogen. Set-up-effecten zijn echter 
waargenomen onder en boven de waterspie-
gel (bij betonnen, stalen en houten palen), wat 
suggereert dat chemische processen slechts in 
mindere mate bijdragen. 

Er zijn waarschijnlijk veel factoren die de om-
vang van set-up beïnvloeden. Dit zijn onder meer 
dichtheid en stijfheid van de bodem; korrelver-
deling, -sterkte en -vorm; vochtgehalte van de 
bodem; concentratie van zouten; paaldiameter 
en penetratiediepte in het zand, ruwheid van de 
schacht en de mate van verstoring door de in-
stallatiemethode (Alawneh et al. 2009). Uit me-
tingen aan geïnstrumenteerde palen (Axelsson, 
2000) blijkt dat de set-up sterk afhankelijk is van 
de horizontale spanning, en dus van de diepte. 
Er wordt ook gesuggereerd dat ‘ageing’-effecten 
gerelateerd zijn aan de hoeveelheid energie die 
bij de paalinstallatie in de grond wordt gebracht 
(Baxter, 1999; Bowman en Soga, 2005). Chow et 
al. (1998) vermeldt ook enkele gevallen waarbij 
de paalcapaciteit verminderden in de tijd. Dit 
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Samenvatting
Eerder onderzoek naar het axiale draagvermogen van funderingspalen 
heeft uitgewezen dat methode Koppejan de capaciteit aanzienlijk over-
schat. Gedacht is dat het systeem verborgen veiligheden moet bezitten, 
omdat geen grote problemen vanuit de funderingspraktijk zijn gepubli-
ceerd. Deze veiligheid is gezocht in ‘set-up’ van grondverdringende palen 

en groepseffecten (verdichting). Dit artikel presenteert naast achtergrond 
bij ‘set-up’ van palen in zand, de proefopstelling en de resultaten van het 
centrifugeonderzoek naar verandering in de capaciteit van een enkele paal 
en een groepspaal in de tijd. Wordt de draagkracht alleen maar hoger?

betrof onder andere dicht bij elkaar geplaatste 
palen in zand.

Skov en Denver (1988) beschreven als eersten 
de lange termijn paalcapaciteit (Qt) als functie 
van de korte termijn capaciteit (Qo) te voorspel-
len.

Qt = Q0 * (1 + A * log(t/t0))   (1)

waarin:
t  =  tijd na einde installatie en groter dan t0;
t0  =  referentietijd, bijv. 1 dag na einde  
  installatie;
Q0 = paalcapaciteit op t0;
Qt =  paalcapaciteit op t.
A  =   relatieve toename van de capaciteit per 

log-stap, voor niet-cohesieve grond 
wordt een waarde van 0,2 aanbevolen 
(Skov & Denver, 1988).

Ondanks het feit dat vergelijking (1) is geba-
seerd op een beperkte hoeveelheid data, is het 
de meest gebruikte methode om de capaci-
teitsverhoging in de tijd te schatten. In bijna alle 
gevallen zijn de palen herhaaldelijk dynamisch 
beproefd. (Hierbij moet opgemerkt worden dat 
het dubieus is om een statisch draagvermogen 
te bepalen met dynamische proefbelastingen.) 

Een versnelling van set-up via cycli in de grond-
waterspiegel werd gemeten door White en Zhao 
(2006). Kruip van een granulair materiaal kan 
worden veroorzaakt door kleine belastingwis-
selingen, die ‘glijden’ op contactpunten veroor-
zaken. Deze belastingcycli worden veroorzaakt 
door verplaatsingen van de paal zelf of door 
veranderingen in de grondspanning of water-
spanning. Belastingcycli met een hogere belas-
tingamplitude kunnen echter een reductie van 
de schachtweerstand (‘friction fatigue’) veroor-
zaken (White & Lehane, 2004). Wanneer de paal 
wordt blootgesteld aan cyclische axiale belas-
ting, vermindert de schachtwrijving door cumu-
latieve verdichting van het zand in de zone nabij 
de paalschacht. 

2. Uitgevoerd onderzoek
2.1. Onderzoeksdoel
Set-up zal beter begrepen moeten worden voor-
dat dit fenomeen in de normering kan worden 
opgenomen. Een kwalitatief en kwantitatief in-
zicht is hiervoor nodig. Een dergelijk onderzoek 
kan efficiënt worden uitgevoerd als set-up-ef-
fecten gesimuleerd kunnen worden in schaal-
modellen. Ook kunnen specifieke omstandig-
heden worden gecreëerd in modelproeven. De 
hoofdvraag van het uitgevoerde onderzoek was: 

“Is het mogelijk om set-up in zand te simuleren 
met modelonderzoek om zo realistische para-
meterwaarden te verkrijgen?” Dit is onderzocht 
door geïnstrumenteerde modelpalen op meer-
dere tijdstippen na installatie te beproeven. Ge-
varieerd is in installatiewijze (monotoon druk-
ken vs. cyclisch drukken) en paalconfiguratie 
(enkele paal vs. paalgroep). Verder is gekeken 
naar de invloed van herhaalde proefbelastingen 
en cyclische belastingwisselingen. Er zijn twee 
proefseries uitgevoerd, die het karakter hadden 
van een ‘pilot’. Kruip en relaxatie zijn processen 
die niet worden versneld in de centrifuge, omdat 
deze processen niet geometrie-afhankelijk zijn. 
Aan de basis voor de proeven ligt de gedachte 
dat sep-up direct na installatie begint en een 
logaritmisch verloop heeft (Bullock, 2005). On-
der de aanname dat vergelijking (1) de toename 
van de draagkracht correct beschrijft, maakt het 
niet uit of een paal na 10 en 100 minuten of na 10 
en 100 dagen wordt beproefd.

2.2. Modelonderzoek
Het modelonderzoek is uitgevoerd in de Geo-
centrifuge van Deltares om juiste spanningen 
in het model te verkrijgen. In de centrifuge on-
dervindt het schaalmodel een hogere zwaar-
tekrachtversnelling doordat het wordt rond-
geslingerd met een constante hoeksnelheid. 
Wanneer, zoals in het huidige onderzoek het 
geval was, een zwaartekrachtsversnelling van 
40g wordt gekozen, wordt de spanningssituatie 
rondom een 40 maal langere paal gesimuleerd. 
Een doorvertaling naar een prototype-situatie 
wordt gelimiteerd door onzekerheden rondom 
schaaleffecten, want het hier te onderzoeken 
fenomeen wordt immers niet volledig begrepen. 

2.3. Proefopstelling
Boven een container, waarin het grondmodel 

Figuur 1 - Bovenaanzicht (links) en dwarsdoorsnede (rechts) van de proefopstelling. Tabel 1 - Dimensies van de proefopstelling 
(modelschaal)

Parameter Waarde Prototype

Paaldiameter Dpile 16 mm 0,64 m

Container diameter 900 mm n.v.t.

Hoogte grondmodel 600 mm n.v.t.

Penetratiediepte 320 mm 12,8 m
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is geprepareerd, zijn hydraulische plunjers ge-
plaatst. Vier modelpalen zijn bevestigd aan deze 
plunjers en konden op deze wijze worden geïn-
stalleerd en beproefd (verplaatsing gestuurd). 
Één paal (paal 1) staat model voor een enkele 
paal en de andere drie voor een paalgroep. Zie 
figuur 1. Tabel 1 geeft enkele dimensies van de 
proefopstelling. De enkele paal en de middelste 
paal van de paalgroep (paal 2) waren dusdanig 
geïnstrumenteerd dat de kracht op de paalkop, 
op de paalpunt en 75 mm boven de punt kon 
worden gemeten. Voor alle overige palen werd 
de kracht op de paalkop en de verplaatsin-
gen gemeten. Voor paal 1 en 2 kan dus ook de 
schachtwrijving bepaald worden. De palen zijn 
ruw gemaakt door een fijn schroefdraad op het 
oppervlak aan te brengen, om een goede inter-
actie met het zand te verkrijgen. De gemiddelde 
ruwheid is gemeten: Ra = 8,47 µm.

2.4. Grondmodel
Het grondmodel bestond uit een volledig ver-
zadigd pakket van Baskarp zand. In een dichte 
pakking laat dit zand sterk dilatant gedrag zien. 
Zie Tabel 2 voor enkele karakteristieke eigen-
schappen van dit type zand. Een relatieve dicht-
heid van ca. 65% is verkregen voor beide test-
series door middel van dynamische verdichting 
(schokgolven) van een volledig verzadigd zand-
pakket. Met deze methode kan een homogeen 
verdicht pakket worden verkregen (Rietdijk et 
al. 2010). Trillingen van de container zijn gedu-
rende het hele proefproces vermeden. Na het 
verhogen van het versnellingsniveau tot 40 g 
is 2 cm water op het pakket aangebracht, om 
uitdroging te voorkomen. Het interface-gedrag 
tussen de paalschacht en zandkorrels wordt be-
stempeld als ‘ruw’. Volgens Balachowski (2006) 
moeten schaaleffecten rondom de schachtwrij-
ving worden verwacht, omdat de breedte van 
de schuifzone onder deze omstandigheden een 
vast aantal maal de korreldiameter betreft (on-
afhankelijk van de paaldiameter).
 
2.5. Proefprogramma
De palen zijn geïnstalleerd tijdens de “vlucht” 

Tabel 2 - Karakteristieken Baskarp zand

Parameter Waarde

Massadichtheid korrels (kg/m3) 2650

d50 (µm) 118

d60/d10 (-) 1,4

nmin (%) 35,2

nmax (%) 47,6

Figuur 2 - Detail van de installatie van paal 1 (voor beide proevenseries).

Figuur 3 - Punt- en de kopweerstand van paal 1 (links) en paal 2 (rechts) tijdens alle 
proefbelastingen in proefserie 1 (boven) en proefserie 2 (onder).
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(40g). Twee verschillende installatiemethoden 
zijn gebruikt. Bij het installeren van de enkele 
paal (paal 1) is een heisignaal gesimuleerd. Dit 
is gedaan door twee plunjers in serie te plaat-
sen, waarbij de ene de paal wegdrukt met een 
constante snelheid (1 mm/s) en de andere een 
zaagtandbeweging maakt. Zie figuur 2. Dit komt 
overeen met een “rebound” van ca. 2% D. De 
groepspalen zijn met een constante snelheid van 
1 mm/s weggedrukt. Eerst is de middelste paal 
(paal 2) geïnstalleerd en enkele malen beproefd 
voordat de twee naburige palen zijn geïnstal-
leerd. In de tweede proefserie is deze volgorde 
aangepast (zie Tabel 3 en 4). Na de installatie 
zijn de geïnstrumenteerde palen ‘ontlast’ door 
de palen heel licht te trekken. Tijdens de eerste 
proefserie is dit niet gebeurd.

Op de geïnstrumenteerde palen zijn op ca. 1, 10, 
100 en 1000 minuten na de installatie ‘proef-
belastingen’ uitgevoerd. Dit is gedaan door de 
betreffende paal 0,1D (1,6 mm) dieper weg te 
drukken met een snelheid van 0,002 mm/s. De 
proefbelastingen zijn dus verplaatsing-gestuurd 
uitgevoerd. Voor de tweede testserie is geko-
zen om de paal steeds met 0,2 D (3,2 mm) weg 
te drukken om te garanderen dat de volledige 
punt- en schachtweerstand gemobiliseerd zijn. 
Paal 2 is tevens op ca. 1, 10, 100 en 1000 mi-
nuten na de installatie van de naburige palen 
beproefd. In de tweede testserie zijn de palen 
niet meer beproefd op t = 10 minuten na de in-
stallatie. Na iedere proefbelasting is de betref-
fende paal steeds ontlast door de paal iets op 
te lichten (kleine verplaatsing omhoog), zodat de 
kopbelasting bijna nul werd. In de eerste proe-
venserie was deze opwaartse verplaatsing te 
groot, bleek achteraf. Dit is aangepast voor de 
tweede serie. De cyclische belasting bestond 
uit 50 verplaatsingscycli met een amplitude van 
0,05 mm. De testschema’s zijn weergegeven in 
de tabellen 3 en 4.

3. Proefresultaten
Figuur 3 toont de punt- en de kopweerstand 
(beide gecorrigeerd voor het eigen gewicht van 
de paal) gedurende alle ‘proefbelastingen’ op 
paal 1 (enkele paal, cyclisch geïnstalleerd) en 
paal 2 (groepspaal, monotoon weggedrukt) in 
beide proefseries. Alle resultaten zijn weerge-
geven in modelschaal. In serie 1 is duidelijk een 
afname van de puntweerstand waargenomen 
in opeenvolgende ‘proefbelastingen’. Dit kan 
worden toegeschreven aan het ontlasten van 
de paal na iedere proefbelasting. In serie 2 is 
de paal steeds minder ver teruggetrokken om 
meer belasting op de paalkop te houden. In deze 
serie is geen afname van de puntweerstand 

Tabel 3 - Testschema proevenserie 1

Testfase v (mm/s) Begintijd (min) Duur (min)

Installatie paal 1 1 -5,3 5,3

1ste proefbelasting paal 1 0,002 1 13,3

2de proefbelasting paal 1 0,002 25 13,3

3de proefbelasting paal 1 0,002 100 13,3

Installatie paal 2 1 130 5,3

1ste proefbelasting paal 2 0,002 136 13,3

2de proefbelasting paal 2 0,002 160 13,3

3de proefbelasting paal 2 0,002 235 13,3

Installatie paal 3 en 4 1 250 5,3

4de proefbelasting paal 2 0,002 256 13,3

5de proefbelasting paal 2 0,002 280 13,3

6de proefbelasting paal 2 0,002 355 13,3

4de proefbelasting paal 1 0,002 1200 13,3

7de proefbelasting paal 2 0,002 1255 13,3

Cyclisch belasten paal 1 1270 1

5de proefbelasting paal 1 0,002 1271 13,3

Cyclisch belasten paal 2 1285 1

8ste proefbelasting paal 2 0,002 1286 13,3

Tabel 4 - Testschema proevenserie 2

Testfase v (mm/s) Begintijd (min) Duur (min)

Installatie paal 1 1 -5,3 5,3

1ste proefbelasting paal 1 0,002 1 26,6

Installatie paal 3 1 40 5,3

Installatie paal 2 1 55 5,3

1ste proefbelasting paal 2 0,002 61 26,6

2de proefbelasting paal 1 0,002 100 26,6

2de proefbelasting paal 2 0,002 161 26,6

3de proefbelasting paal 2 0,002 1061 26,6

3de proefbelasting paal 1 0,002 1105 26,6

Cyclisch belasten paal 1 1135 26,6

4de proefbelasting paal 1 0,002 1136 26,6

Installatie paal 4 1 1180 5,3

4de proefbelasting paal 2 0,002 1186 26,6

5de proefbelasting paal 2 0,002 1285 26,6
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meer waargenomen. In serie 2 is de paal steeds 
verder weggedrukt om te garanderen dat de to-
tale punt- en schachtweerstand gemobiliseerd 
werden. Wat verder opvalt, is de afname van de 
puntweerstand van paal 2 na installatie van de 
naburige palen. In de daarop volgende proef-
belastingen neemt de puntweerstand weer toe. 
Verder is geen toename van de totale capaciteit 
is waargenomen. 

Figuur 4 toont een genormaliseerde schacht-
wrijving tijdens de proefbelastingen. Aangeno-
men wordt namelijk dat ‘set-up’ wordt veroor-
zaakt door een toename in schachtweerstand. 
Gecorrigeerd is voor de toenemende penetra-

tiediepte (toenemend schachtoppervlak en ver-
ticale spanning) door de schuifspanning te delen 
door de gemiddelde verticale effectieve span-
ning langs de paal. Een duidelijke toename is 
waarneembaar tussen de proefbelasting op paal 
1 op 100 en 1000 minuten na installatie in serie 
1. Bij de groepspaal neemt de schachtweerstand 
vooral toe na installatie van naburige palen. Voor 
paal 2 wordt in de eerste serie ook een forse toe-
name gevonden in de schachtwrijving tijdens de 
proefbelastingen op 1 en 10 minuten na instal-
latie. Dit wordt voornamelijk toegeschreven aan 
het feit dat de paal na de eerste proefbelasting 
voor het eerst omhoog is getrokken. Rotaties in 
de schuifspanning en schuifrek langs de paal 

kan de schachtweerstand veranderen (Dijkstra, 
2009). De cyclische belasting zorgt daarbij voor 
een afname van de schachtweerstand.

Voor een t0 van 1 minuut liggen de A-waarden 
(vergelijking 1) voor de schachtwrijving tussen 
0,02 en 0,17. Na de installatie van de naburige 
palen worden zelfs negatieve A-waarden gevon-
den, maar de schachtweerstand blijft hoger dan 
vóór installatie van deze palen, zie figuur 5. Wat 
opvalt is dat in serie 2 lagere waarden worden 
gevonden, wat mogelijk wijst op de invloed van 
de wijze van ontlasten of de grootte van de op-
gelegde verplaatsing tijdens een ‘proefbelas-
ting’. De hoogste waarde wordt gevonden voor 

Figuur 4 - Genormaliseerde schachtwrijving van paal 1 (links) en paal 2 (rechts) tijdens alle proefbelastingen in proefserie 1 (boven) en proefserie 2 (onder).
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de monotoon weggedrukte paal (paal 2). Tijdens 
de installatie van paal 2 is minder schachtwrij-
ving gemobiliseerd dan bij paal 1 (cyclisch ge-
installeerd). Dit verklaart waarom de relatieve 
toename groter kan zijn.

4. Conclusies, voortschrijdend inzicht en 
aanbevelingen
Uit de pilotproeven in de Geo-centrifuge kan niet 
geconcludeerd worden of er significante tijdsaf-
hankelijke effecten op het draagvermogen van 
palen in zand zijn. Wel zijn er duidelijk ontwikke-
lingen in de schachtwrijving waargenomen. Dit 
geldt voor zowel de cyclisch geïnstalleerde als 
de monotoon weggedrukte paal, zij het dat voor 
de laatstgenoemde paal een grotere toename 
van de schachtwrijving optrad. Ook de invloed 
van het installeren van naburige palen is onder-
zocht. Dit zorgde voor een toename van schacht-
wrijving en een afname van de puntweerstand. 
In daarop volgende proeven neemt de schacht-
wrijving af en de puntweerstand juist weer toe. 
Geen of geringe toename van de totale capaciteit 
is waargenomen. 

Recent uitgevoerd onderzoek (Karlsrud et al. 
2014) doet vermoeden dat de toename niet li-
neair is met de logaritme van de tijd. Voor dit 
onderzoek zijn verschillende open buispalen in 
zand op trek belast, op verschillende tijdstippen 
na installatie. De beste fit door de testresulta-
ten wordt verkregen door een S-curve, waarbij 
de toename na ca. 10 maanden stopt. Verder is  
aangetoond dat herhaalde belastingen (op trek) 
en permanente trekbelasting een negatief effect 
hebben op de “ageing”-effecten.

Aanbevolen wordt om in het vervolg palen slechts 
maagdelijk te beproeven, om onzekerheden die 
worden veroorzaakt door het herhaaldelijk be-
lasten uit te sluiten. Meerdere palen dienen dan 

op verschillende tijdstippen te worden beproefd. 
Meer begrip rondom de (her)verdeling tussen 
punt- en schachtweerstand is nodig om de re-
sultaten te kunnen begrijpen. Dit geldt ook voor 
de schaaleffecten (invloed van de paaldiame-
ter), om de resultaten te kunnen vertalen naar 
een prototype. Verder moet bedacht worden dat 
sommige condities in natuurlijke afzettingen 
hier niet zijn gemodelleerd (de modelproeven 
zijn gedaan met homogeen zand). Verwacht mag 
worden dat kruipeffect duidelijker optreden in 
zand met een hoge initiële porositeit. Met de be-
vindingen van Karlsrud et al. (2014) in het ach-
terhoofd, lijken aanvullende centrifugeproeven 
in het kader van ‘set-up’ niet aan te bevelen, om-
dat dan een aanzienlijke proeftijd nodig lijkt te 
zijn. Aanvullend onderzoek in de centrifuge naar 
groepseffecten lijkt daarentegen wel zinvol.
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Figuur 5 - Genormaliseerde schachtwrijving uitgezet tegen de tijd na installatie. De 
waarden zijn genormaliseerd voor de waarde van de eerste proefbelasting. 
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