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Introductie
Ankerpalen werden in het verleden vooral ge-
bruikt als trekelement voor bijvoorbeeld de ver-
ankering van onderwaterbeton vloeren of kel-
derconstructies. In de laatste 10 á 15 jaar worden 
deze paalsystemen tevens in toenemende mate 
gebruikt als drukpalen. Door de in West-Neder-
land en in andere delta’s voorkomende slappe 
klei- en veenafzettingen is de knikstabiliteit 
vanuit de constructiemechanica een belangrijke 
randvoorwaarde in het geotechnisch ontwerp 
van de op drukbelaste ankerpalen.

Indien slanke funderingselementen op druk 
worden belast zal de grond voldoende laterale 
steun moeten leveren om het knikmechanisme 
te voorkomen. Echter indien de laterale steun 
van de grond te klein is, zoals bij slappe klei- en 
veengronden, kan ook een gesteunde paal zijn 
stabiliteit verliezen. De wiskundige theorie ach-
ter dit probleem is gebaseerd op de klassieke 
Eulerse kniktheorie. Dit wil zeggen dat het knik-
ken van de paal door buiging ‘’flexural buckling’’ 
wordt beschouwd als het bepalende bezwijkme-
chanisme, zie Figuur 1. De eerste exacte wis-
kundige oplossing voor dit stabiliteitsprobleem 
is gevonden door Engesser in 1884. Deze wis-
kundige oplossing van een lateraal gesteunde 
perfecte staaf geldt als bovengrensoplossing. 
Voor het gebruik in de praktijk is de basis van 
deze oplossing voorzien van modelparameters 
en materiaalfactoren. In de huidige ontwerp-
praktijk zijn twee semi-empirische bereke-
ningsmethoden beschikbaar om de knikstabili-
teit van dit probleem te bepalen, zijnde:
1. CUR236 op basis van Shields [2007].
2. EA-Pfähle op basis van Vogt et al [2006].

De relatie grondstijfheid-grondsterkte is in de 
methode Shields [2007] gebaseerd op de Se-

cant-lijn door de p50 [Reese et al 2001] van de 
API p-y curve van Matlock [1970] voor slappe 
klei. Hieruit volgt de bekende relatie k = 90·Cu. 

Laboratoriumonderzoek TU München 
Voor het valideren en verder optimaliseren van 
deze twee empirische methoden zijn deze door 
de auteurs vergeleken met de proefresulta-
ten van de TU München (TUM) uit 2005 [Vogt et 
al]. Hier zijn op GEWI28-100 palen (28mm S500 
GEWI staal met een 100mm diameter C20/25 
groutschil) in zowel ongesteunde als in grond-
gesteunde toestand knikproeven uitgevoerd. 
Tevens zijn proeven uitgevoerd op aluminium-

profielen van 100x40mm. De gebruikte kleisoort 
in de grondgesteunde proeven was Kaolien met 
verwachtingswaarden van de ongedraineerde 
schuifsterkte Cu tussen de 10 en 20 kPa op basis 
van Torvane proeven. De ankerpalen waren 4m 
lang waarbij de uiteinden met een rol-scharnier 
oplegging zijn gemonteerd. 
De perfecte statische samengestelde (onge-
scheurde) buigstijfheid van het staal-grout ver-
binding bedraagt EI0=160 kNm2 en de buigstijf-
heid van enkel de stalen GEWI-staaf bedraagt 
EIs= 6 kNm2. De constructieve samenwerking 
bij knik tussen het GEWI staal en de C20/25 
groutschil is echter onbekend. Daarom wordt in 

Figuur 1 - Schematisatie en oplossingen van het buigingsknik probleem van volledig gesteunde palen.
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In de laatste 15 jaar worden ankerpalen steeds meer gebruikt als funderings-
elementen van kunstwerken. Ankerpalen hebben een diameter van 150 á 350 
mm en zijn relatief slank. Recent worden deze slanke elementen steeds meer 
toegepast in combinatie met hoge drukkrachten. 

Bij slappe bodemgesteldheden zoals klei- en veenpakketten wordt de knikca-
paciteit hierbij een belangrijk aandachtspunt. De beschikbare benaderingen 
van de knikkracht van Meek [1996], Vogt et al [2006] en Shields [2007] zoals 
opgenomen in CUR236 lijken nog voor verbetering vatbaar in verband met de 
bandbreedte van de te hanteren modelfactor.

In het voorliggende artikel wordt een verbeterde ontwerpmethode voorge-
steld, die in het kader van een afstudeeronderzoek is bepaald [Lankreijer 
2014]. Deze ontwerpmethode is gebaseerd op analytische en numerieke 
analyses op basis van laboratoriumproeven van de TU München [Vogt et al 
2005] waarbij ankerpalen op knik zijn beproefd. Deze ontwerpmethode sluit 
aan bij de in Nederland vigerende normen. Ten opzichte van de in Nederland 
gebruikte ontwerprichtlijn voor ankerpalen, de CUR236, wordt met de nieuwe 
methode een hogere knikdraagkracht berekend.

Samenvatting

de vergelijkingsberekening tussen de proef en 
de bestaande methoden (zie Figuur 1) gerekend 
met de EI van het ankerstaal (EIs= 6 kNm2) en 
de diameter van de groutschil als breedte ten 
behoeve van de bepaling van de grondbedding. 
De vergelijking tussen de proefresultaten en 
de twee bestaande berekeningsmethoden voor 
toenemende verwachtingswaarde van de Cu is 
weergegeven in Figuur 2.

De vergelijking laat zien dat de berekening vol-
gens Shields de proefresultaten met circa 50% 
onderschat. De methode van Vogt et al [2006] 
benadert de proefresultaten van de grond ge-
steunde palen zonder in achtneming van het 
grout in de buigstijfheid van de paal goed tussen 
10 < Cu < 20.  

Uit de ongesteunde knikproeven op de GEWI28-
100 paal volgt echter dat de samengestelde  
EIi  = (EIs + EIg) van de paal bij knik niet goed te 
bepalen valt, zoals aangegeven in Figuur 2. In-
dien een deel van de groutschil wel in de EI van 
de paal wordt meegerekend zal de methode de 
knikkracht gaan overschatten bij Cu >10 kPa. Dit 
kan betekenen dat in de exacte wiskundige be-
schrijving volgens Vogt et al [2005] met k = 90·Cu 

de grondstijfheid te gunstig wordt benaderd.  
Deze hypothese wordt versterkt door het feit dat 
de methode van Vogt et al [2006] de knikproeven 
op de aluminiumprofielen, waar de EI als bekend 
kan worden verondersteld, met 100% overschat. 
Voor een goede vergelijking tussen de verschil-
lende berekeningsmethoden en de proeven is de 
bijdrage van de groutschil aan de buigstijfheid 
essentieel en moet worden gekwantificeerd. 
Navolgend wordt ingegaan op de samengestelde 
buigstijfheid EI staal-grout vanuit de construc-
tiemechanica en de grondmechanische laterale 
steun op de paalschacht. 

Constructiemechanica
Voor het bepalen van de samengestelde buig-
stijfheid (verbinding staal-grout, ook composiet 
genoemd) bij knik zijn eerst de knikproeven van 
de TUM op ongesteunde GEWI28-100  palen 
herberekend. Hiervoor is een fysisch niet line-
aire paaldoorsnede opgesteld in het programma 
INCA. Hierbij is voor het opstellen van de pa-
rabolische σ-ε diagrammen uitgegaan van de 
karakteristieke fysische eigenschappen voor 
beton (C20/25) en staal (S500). Het resulterende 
moment-normaalkracht-krommingsdiagram, 
ook M-N-k diagram genoemd, van de doorsnede 

is weergegeven in Figuur 3 als M-EI diagram  
(EI = M/k). Omdat het ankerstaal zich in het mid-
den van de doorsnede bevindt, treedt het vloei-
moment van het ankerstaal op pas nadat de be-
tondrukzone bezwijkt in de uiterste vezel. 

Het aangegeven M-EI diagram is gekoppeld aan 
een geometrisch niet lineaire berekening (twee-
de orde analyse) in DSheet 9.2 beta. In deze 
versie zijn drie buigstijfheidstakken mogelijk. 
De ongesteunde GEWI28-100 paal van 4m lang 
wordt in DSheet voorzien van een gemodelleer-
de scharnier-rol oplegging. In ‘’modelfase 1’’ 
wordt de bij de proef gemeten geometrische im-
perfectie aangebracht. In ‘’modelfase 2‘’ wordt 
de normaalkracht (knikkracht) iteratief vergroot 
totdat instabiliteit optreedt. 

Met deze aanpak is, bij gemeten parabolische 
imperfecties van 10 tot 20 mm, het verschil 
tussen de berekende en de gemeten kniklast 
kleiner dan tien procent voor de ongesteunde 
palen. Op basis van deze resultaten is met het 
oog op de praktijk het gebruik van M-N-k dia-
grammen voor GEWI palen in combinatie met 
een geometrisch niet lineaire berekening als 
voldoende goed beschouwd voor de bepaling 

Figuur 2 - Vergelijking bestaande methoden en de proefresultaten Figuur 3 - Principe M-EI diagram voor een GEWI28-100 paal met 
samengestelde doorsnede staal-grout.
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van de kniklast. Daarom wordt in het vervolg 
van dit artikel deze methode ook toegepast om 
de kniklast van de GEWI-palen bij de grondge-
steunde knikproeven te bepalen.

Opgemerkt wordt dat bij stabiliteitsanalyses 
van gesteunde palen de kniklengte vooraf niet 
bekend is, zie ook de kniktheorie van Enges-
ser uit 1886. Voor gesteunde palen geldt dat in 
het algemeen hogere orde uitbuigingsvormen 
(eigenvormen) maatgevend zijn voor knik. De 
mogelijke eigenvormen zijn sinusoïde en de bij-
behorende kniklengte per knikvorm wordt vast-
gelegd door: Lbuc = Lpaal / n met n =1,2,3…. 

Daarom wordt in DSheet handmatig voorzien 
van een ‘’Eigenwaarde analyse’’ om de (kleinste) 
kniklast te bepalen. Hierbij worden alle moge-
lijke eigenvormen in afzonderlijke DSheet bere-
keningen getest. Het grondgedrag van de Kao-
lien voor deze berekeningen is gemodelleerd 
met een volledige p-y curve voor slappe klei 
conform de API en een bi-lineaire benadering op  
P/Pu

= 0.5 volgens Reese et al [2001]. 
Voor het bepalen van de resulterende samenge-
stelde buigstijfheid bij knik (EIi) voor de grond-
gesteunde palen is het volgende rekenschema 
aangehouden: 
1.  Bepaling van Nbuc met DSheet beta met het 

in Figuur 3 aangegeven verloop van moment 
en samengestelde buigstijfheid voor alle 
mogelijke eigenvormen in de vorm 

  Lbuc = Lpaal / n. 
2.  Bepaling Nbuc met DSheet classic met enkel 

de buigstijfheid van het ankerstaal voor alle 
mogelijke eigenvormen in de vorm 

  Lbuc = Lpaal / n.
3.  Voor de maatgevende eigenvorm van stap 2. 

wordt de EI iteratief vergroot in DSheet clas-
sic totdat Nbuc van stap 1. is bereikt. Deze 
resulterende waarde wordt gedefinieerd als 
de samengestelde buigstijfheid EIi bij knik.

4.  De bijdrage van het grout op de buigstijfheid 
bij knik voor de grondgesteunde paal volgt 
dan uit EIg = EIi  ! EIs.

Op basis van deze berekeningsresultaten is ge-
constateerd dat:
1.  De samengestelde buigstijfheid van de 

GEWI28-100 paal reduceert al vanaf een 
lage grondstijfheid met circa 90% ten op-
zichte van de ongescheurde buigstijfheid. De 
samengestelde EI van de paal is al bij een 
grondstijfheid k =90·Cu ≈1000 kN/m2 met  
Cu ≈ 11 kPa gereduceerd van EI0=160 kNm2 
naar EIi = 9 kNm2 bij knikken. Deze sterkte 
teruggang wordt mogelijk fysisch veroor-
zaakt door de volgende oorzaken:

  a.  De trekzone van de groutschil bedraagt 
bij een toenemende normaalkracht 
meer dan 50% van het oppervlak van de 
groutschil. De trekzone zal bij het over-
schrijden van het scheurmoment bijna in 
één keer wegvallen ongeacht de grootte 
van de normaalkracht (zie Figuur 3). 

  b.  Vanwege de relatief grote normaalkracht 
en resulterende momenten in de paal bij 

toenemende grondsterkte worden het 
stuik en bezwijkmoment van de beton-
drukzone in de uiterste vezel relatief snel 
bereikt terwijl het ankerstaal nog niet ge-
vloeid is.  

Op basis van de berekeningen en zoals waarge-
nomen bij in de grond gesteunde proeven van 
de TUM [Vogt et al 2005]volgt dat het grout in 

Figuur 4 - Beschouwde FEM mesh voor een knikkende paal in PLAXIS 3D o.b.v. proefopstelling TUM.

Figuur 5 - Schattingen initiële situatie o.b.v. de initiële schuifsterkte van 12.4 kPa van de Kaolien.

Tabel 1 - Beschouwde parameter set voor Kaolien voor het HS model.

ym 
[kN/m3]

E50;ref
[kN/m2]

Eoed;ref
[kN/m2]

Eur;ref
[kN/m2]

νur
[!] M

[!]
pref

[kN/m2]
C′

[!]
φ′
°

k0
nc

[!]
Rinter

[!]

14 1500 1233 3000 0.2 1 100 5 15 0.74 0.6
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zowel druk als trekzijde zal scheuren en zal de 
bijdrage van het grout aan de totale buigstijfheid 
relatief klein zijn. 

2.  Knikberekeningen in DSheet, gebruikma-
kend van de niet lineaire API p-y curve, 
overschatten de proefresultaten met circa 
75%. Tevens zijn de berekende laterale ver-
vormingen bij knik onrealistisch klein (circa 
0.001m, >0.05m gemeten). Deze verschillen 
worden veroorzaakt doordat de stijve aanzet 
van de API p-y curve bij kleine vervormingen 
(k = 5000 kN/m2 bij Cu ≈ 10 kPa) ertoe leidt 
dat tweede orde effecten door de opgelegde 
normaalkracht beperkt blijven. 

Uit punt 2 volgt dat de bestaande API p-y curve 
gebaseerd op ongedraineerd gedrag ongeschikt 
is voor het gebruik in een stabiliteitsberekening 
op kleine diameter ankerpalen. Om het p-y ge-
drag voor een knikkende ankerpaal te bepalen is 
daarom gebruikt gemaakt van PLAXIS 3D ana-
lyses.

Benadering met FEM-analyses
Met de teruggerekende samengestelde EIi van 
de GEWI28-100 paal is in PLAXIS 3D een vol-
ledige kniksimulatie uitgevoerd van de door de 
TUM beproefde GEWI28-100 palen als volume 
element, navolgend “kniksimulatie model” ge-
noemd. Deze volumepaal is in Autocad opge-

bouwd en hierin voorzien van een geometrische 
imperfectie zijnde een voorkromming zodanig 
dat de volumepaal buiten de centrale kern van 
de doorsnede wordt belast door de normaal-
kracht. In combinatie met een updated mesh 
(geometrische niet lineariteit) analyse kan hier-
door de proef numeriek worden gesimuleerd. 
Omdat ankerpalen een kleine diameter hebben 
en een vloeiend verloop van de knikvorm moge-
lijk moet zijn, is lokaal een meer fijne mesh toe-
gepast. Het gebruikte FEM model van de proef in 
PLAXIS is weergegeven in Figuur 4.

De paal is in PLAXIS aan de boven- en onderzijde 
voorzien van respectievelijk een rol- en schar-
nieroplegging. Voor de bij de TUM gebruikte Ka-
olien is op basis van correlaties met de in-situ 
gemeten schuifsterkte, het watergehalte en de 
internationale literatuur, Benz [2007] en Brink-
greve et al [2007],  de parameter set uit Tabel 1 
voor het HS model samengesteld.

De aangenomen waarden van de POP voor een Cu  
van 12.4 kPa en 18.8 kPa zijn respectievelijk 10 
en 15 kPa. Om de gemeten in situ schuifsterkte 
te modelleren in het HS model wordt de Kaolien 
iteratief voorzien van een bovenbelasting totdat 
de juiste herberekende gemiddelde effectieve 
spanning “mean stress“ is bereikt. Het model-
leren van de gewenste initiële schuifsterkte met 
verschillende spanningspaden is weergegeven 

in Figuur 5. Alhoewel de schuifsterkte van volle-
dig gedraineerde grond groter is dan van onge-
draineerde grond is de stijfheid bij relatief kleine 
rekken in de gedraineerde situatie minder groot, 
circa 10% op p/pmax = 0.5. 

Bij een stijfheidsgestuurd probleem zoals knik 
in slappe gronden, waarbij de vervormingen re-
latief klein zijn, betekent dit dat de paal tijdens 
het gehele consolidatieproces kan uitknikken. 
 
Uit de kniksimulaties van de proeven in PLAXIS 
3D op basis van teruggerekende EIi en de drie 
initiële spanningssituaties uit Figuur 5 is empi-
risch vastgesteld dat analyses met gedraineerde 
grondstijfheid op basis van de ongedraineerde 
schuifsterkte de proefresultaten zeer goed be-
naderen. De vergelijking van de resultaten van 
het “kniksimulatie model” in PLAXIS 3D en de 
laboratoriumproeven zijn weergeven in Tabel 2.

Opgemerkt wordt dat deze empirische vastge-
stelde combinatie van ongedraineerde grond-
sterkte en gedraineerde stijfheid (rode curve 
in Figuur 5) niet volledig overeenstemt met 
het werkelijk grondgedrag omdat de “effective 
mean stresses p’” tussen de gedraineerde en 
ongedraineerde condities variëren. Een moge-
lijke verklaring voor de goede benadering op 
basis van deze combinatie is dat bij kleine dia-
meter ankerpalen (100-400mm) snel consolida-
tie langs de paalschacht optreedt en de grond 
daarmee relatief snel gedraineerd reageert. 
Deze hypothese dat grond rond ankerpalen snel 
gedraineerd reageert, is tevens vast gesteld 
door Sharour et al [2002].

In de linker illustratie van Figuur 6 zijn de ver-
vormingen en normaalkrachten tot het knikken 
van de paal weergegeven. In de rechter illustra-
tie is de bijbehorende “deformed mesh” met de 
geschatte kniklengte in PLAXIS weergegeven 
bij een normaalkracht van 157 kN vlak voordat 
de paal bezwijkt (instabiel wordt). Uit de resul-
taten van zowel de laboratoriumproeven van de 
TUM als deze numerieke simulaties in PLAXIS 
3D blijkt dat de laterale vervorming waarbij knik 
optreedt circa 50% kleiner is dan tot nu toe wordt 
verondersteld volgens de y =0.1·D aanname voor 
klei uit de literatuur bijvoorbeeld [Reese et al 
2001]. Dit betekent dat bij een laterale vervor-
ming van enkele millimeters de paal reeds op 
knik bezwijkt; een minimale belastingtoename 
op dit punt leidt direct tot een aanzienlijke toe-
name in  vervorming (Figuur 6). 
 
Aan de hand van deze resultaten en conclusies 
worden p-y curven opgesteld op basis van een 

KNIK VAN SLANKE PALEN – EEN VERBETERDE BEREKENINGSMETHODE

Figuur 6 - Bezwijkvorm tegen normaalkracht en de deformed mesh bij bezwijken 
(initiële schuifsterkte=12.4 kPa).

Tabel 2 - Vergelijking tussen proefresultaten TUM en PLAXIS 3D.

Initiele schuifsterkte 
proef TUM [kPa]

Kniklast [kN]

Proef TUM PLAXIS 3D

12.4 160 157

18.8 175 173
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gedraineerde stijfheid om de laterale paal-
grond interactie voor ankerpalen te beschrijven.

Bepaling p-y curven voor ankerpalen
Voor het bepalen van de resulterende p-y relatie 
uit PLAXIS 3D wordt gebruikt gemaakt van het 
vervormingsveld van de ankerpaal tijdens het 
knikken. Door middel van een sinusoïde fit door 
de vervormingen y uit Figuur 6 kan op basis van 
de Euler-Bernoulli balktheorie de resulterende 
gronddruk p(z) worden bepaald bij de maximale 
uitwijking van de ankerpaal uit: 

Waarin:
p(z)=  de  resulterende gronddruk op de paal 

[kN/m]
y  =  de laterale vervorming van de paal ter 

plaatse van de maximale paaluitwijking 
[m]

y0 =  de voorvervorming ter plaatse van de 
maximale paaluitwijking [m] 

Deze methode is relatief bewerkelijk om voor 
verschillende paaldiameters en grondsterkten 
efficiënt p-y relaties te bepalen. Daarom is een 
tweede, meer efficiënt model in PLAXIS 3D ge-
maakt, het ‘’p-y model’’. In dit model wordt een 
paal met diameter D (volume-element) lateraal 
de grond ingedrukt met een spanning p.
De vervorming y kan worden afgeleid uit het 
volume element waardoor de resulterende p-y 
kromme kan worden opgesteld. Met deze nu-
merieke methode is een ondergrens voor de 
p-y veerstijfheid verkregen. De vergelijking tus-

sen de met PLAXIS 3D bepaalde p-y curven uit 
het “p-y model” en het “kniksimulatie model” is 
weergegeven in Figuur 7.

Uit Figuur 7 blijkt nogmaals dat bij knikkende 
palen in combinatie met fysische en geometri-
sche niet lineariteit, de grond nog niet volledig 
gemobiliseerd is bij het bereiken van de kniklast. 
Tevens volgt uit Figuur 7 dat de p-y curve uit het 
“p y model” voldoende goed overeenkomt met 
de resultaten uit het “kniksimulatie model”. 
Daarom wordt in het vervolg dit model gebruikt 
om voor slanke paaldiameters (100-400mm) tot 
een Cu van 30 kPa p-y curven te bepalen. Het 
groutlichaam van in situ gerealiseerde anker-
palen is echter geen glad beton zoals bij de be-
proefde palen. Daarom wordt de interfacefrictie 
tussen grond en paal verhoogd van 0.6 voor het 
gladde composiet van de proef naar Rinter= 0.8 
voor in-situ gerealiseerde ankerpalen.

Voor het gebruik in lineaire berekeningen zijn de 
met PLAXIS 3D bepaalde p-y curven in DSheet 
9.2 beta geïmplementeerd en teruggerekend 
naar equivalente bi-lineaire veren voor knik. 
Hiervoor zijn GEWI63.5 staven met 100-400mm 
groutschillen gebruikt als referentiepalen. Na-
dat de kniklast bepaald is volgt de equivalente 
veerwaarde bij de kniklast uit Yel = Pel;knik/
Yel. Waarin Yel de laterale verplaatsing van de 
paal bij knik voorstelt (de elastische grens). 
Het blijkt dat uit zowel de proefresultaten, de 
PLAXIS 3D kniksimulaties en de herberekening 
met DSheet dat de elastische grens, waarbij 
knik optreedt, beter kan worden benaderd met  
Yel ≈ 0.05·D. De equivalente veerstijfheid voor 
knik kan worden geschat met Yel ≈ 65· Cu.

Gangbare imperfecties
Een belangrijke inputparameter is tevens de 
initiële staafimperfectie zoals gedefinieerd in 
Figuur 1.  In dit kader is gekeken naar de be-
staande regelgeving en in de praktijk gemeten 
geometrische uitvoeringsimperfecties. Voor het 
definiëren van geometrische imperfecties zijnde 
een voorkromming wordt in de vigerende richt-
lijnen gebruik gemaakt van twee verschillende 
methoden:
1.  NEN-EN 1993-1-1 definieert de in rekening 

te brengen voorvervorming als y0= Lbuc / imp  
waarbij imp is gedefinieerd als de ‘’mate van 
imperfectie’’.

2.  NEN-EN 14199 (informatieve bijlage B) defi-
nieert een vooraf gedefinieerde imperfectie-
straal. De in rekening te brengen voorvervor-
ming is een voorkromming met k = 0.005 m!1  
ofwel een straal van R = 200 m.

Ad 1) Opgemerkt wordt dat de gedefinieerde 
mate van imperfectie ‘’imp’’ expliciet bedoeld 
is voor de geometrisch niet lineaire berekening. 
Voor lineaire knikberekeningen (eerste orde) 
moeten de voorgeschreven kniktoetsen worden 
toegepast volgens NEN-EN 1993-1-1. In deze 
kniktoetsen zijn de geometrisch en fysische im-
perfecties reeds verwerkt.

Ad 2) Voor de methode met een vooraf gedefi-
nieerde imperfectiestraal volgens punt 2. geldt 
dat ze lastig te verdisconteren is in de kniktheo-
rie volgens Figuur 1. 

Met behulp van goniometrische formules kan uit  

de resulterende waarde van de voorvervorming 
y0 en dus de mate van imperfectie ‘’imp’’ worden 
verkregen.

Uit de bovenstaande formule volgt echter dat 
het gebruik van een voorkromming zoals NEN-
EN 14199 voorstelt niet doeltreffend is voor 
het gebruik in een lineaire knikberekening. Dit 
omdat de modelparameter ‘’imp’’ niet goed te 
bepalen valt bij hogere orde knikvormen en zal 
gaan variëren omdat ze een functie wordt van 
de kniklengte. Hierdoor zal bij elke mogelijke 
bezwijkvorm worden gerekend met een andere 
mate van imperfectie wat niet realistisch en 
praktisch is. 

Gevolg is dat minder knikgevoelige ankerpalen,  
die volgens de kniktheorie van de gesteunde 
staven een grotere kniklengte hebben, worden 
voorzien van een grotere imperfectie dan meer 
gevoelige ankerpalen met een kleine kniklengte. 

Figuur 7 - Vergelijking tussen de met PLAXIS 3D bepaalde p-y curven voor een GEWI28-100.
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Meetgegevens van boorcasings voor (GEWI) 
wandankers in de Museumparkgarage te Rot-
terdam suggereren tevens dat de geometrische 
imperfecties kleiner zijn dan gesteld in de uit-
voeringsrichtlijnen. De grootst gemeten krom-
ming in een boorcasing op basis van 7 metingen 
bedroeg  k = 0.0015 m!1. Dit is meer dan een fac-
tor 3 kleiner dan de k = 0.005 m!1 zoals gesteld 
in de informatieve bijlage B van NEN-EN 14199. 

Met behulp van de bovengenoemde formule 
voor y0 kan nu een schatting worden verkre-
gen van de modelparameter ‘’imp’’ op basis van 
deze meetgegevens bij de maximaal geschatte 
kromming van k = 0.0015 m!1. Hieruit volgt over 
3 meetpunten met L=6m- een mate van imper-
fectie van imp= L/y0 ≈ 900. 

Op basis van deze eerste goniometrie bena-
dering wordt in het kader van dit artikel voor 
lineaire knikberekeningen van ankerpalen  
y0= Lbuc / imp= Lbuc / 600 als een veilige mo-
delparameter gehanteerd om geometrische im-
perfecties in rekening te brengen. Deze waarde 
is tevens door Meek [1996] voorgesteld. 

De vernieuwde rekenmethode en validatie
De uiteindelijke vernieuwde wiskundige bere-
keningsmethode is gebaseerd op de analytische 
oplossing van Vogt et al [2006]. In de vernieuwde 
methode is gebruik gemaakt van het principe 
van superpositie om het aandeel in de kniklast 
van staal, grout en grond te berekenen. De toe-
laatbare knikkracht wordt daarmee gegeven 
door: 

Door gebruik te maken van semi-empirische 
relaties tussen sterkte en stijfheid voor de drie 
afzonderlijke componenten, kan de kniklast van 
ankerpalen met een eenvoudig algoritme wor-
den bepaald. Er geldt:
1. Component staal, volgens NEN-EN 1993-1-1:

Waarin: 
Uc   = 1=unitycheck op knikstabiliteit –
χ    =  reductiefactor volgens NEN!EN 

1993!1!1 [!]
fy    =  vloeispanning van het ankerstaal  

[kN/m2]
Aankerstaal = totale doorsnede ankerstaal [m2]

2. Component grout, volgens een serie schake-
ling van Rankine-Gordon:
 

Waarin: 
ξ   = reductiefactor voor de groutschil !
	 	 	 ξ = 1 voor GEWI palen
	 	 	 ξ =  <1 aanbevolen voor overige  

ankerpalen 
EIg  =  resulterende bijdrage van het grout 

bij knik kNm2

yel  ≈ 0.05·D de elastische grens [m]
fcd  =  rekenwaarde van cylindrische druk-

sterkte van het grout volgens EC2 
[kN/m2]

imp = mate van imperfectie [!]
Agrout = totale doorsnede groutschil [m2]
Lbuc = kniklengte [m]

3. Component grond, volgens de wiskundig 
exacte bijdrage van de equivalente p-y veer:

Waarin: 
keq;knik  =      ≈65·Cu [kN/m2]

yel   ≈ 0.05·D de elastische grens [m]
Cu   ≈  ongedraineerde schuifsterkte 

[kPa]

Hierbij dienen de componenten grond en grout 

te worden voorzien van de juiste materiaalfac-
tor. Aanbevolen wordt een waarde van 1.5 zoals 
voorgeschreven in CUR236. Omdat de theore-
tische kniklengte vooraf onbekend is, is in de 
beschouwde methode de kniklengte de onaf-
hankelijke variabele. De individuele bijdrage 
van de drie componenten op de kniklast moeten 
worden berekend van Lbuc = 0 tot de dikte van 
de slappe laag. Door de resultaten te suppone-
ren en te zoeken naar de minimale waarde is de 
maatgevende kniklast gevonden. 

De resultaten van de nieuwe methode in verge-
lijking met de bestaande modellen en ten op-
zichte van de proefresultaten is weergegeven in 
figuur 8. Uit de figuur blijkt nu dat de oorspron-
kelijke methode van Vogt een overschatting van 
de kniklast levert omdat mogelijk de twee aan-
names k = 90·Cu en yki =0.1·D  voor slappe klei 
gebaseerd op ongedraineerd grondgedrag leidt 
tot een overschatting van de gronddruk op de 
paal bij het knikken. Hierbij wordt opgemerkt 
dat ten opzichte van de resultaten in figuur 1 bij 
de methode Vogt nu de herberekende samen-
gestelde EI (staal-grout) in rekening is gebracht 
met het verloop zoals aangegeven op de secon-
daire y-as.
 
Naast de proeven van de TUM is de nieuwe me-
thode ook vergeleken met knikproeven uit de 
praktijk. De beproefde palen waren GEWI63.5-
245 palen in kleigrond met een representatieve 
Cu van 30 kPa. De toegepaste proefbelasting op 
de paal bedroeg 1120 kN. De bijdrage van het 
grout op de buigstijfheid is bepaald met behulp 
van DSheet beta en INCA. Voor het grout is een 

Figuur 8  - Principe van de nieuwe methode en de vergelijking met de proefresultaten.

geotechniek _april_2015.indd   21 20/02/15   12:14



22 GEOTECHNIEK - April 2015

betonkwaliteit van C12/15 aangehouden en is 
het σ-ε diagram op basis van de rekenwaarden 
conform NEN-EN 1992 artikel 3.1.7 opgezet. 
Dit levert de laagste waarde ten aanzien van de 
elasticiteitsmodulus voor het grout welke voor 
een stabiliteitsprobleem maatgevend is. 

De berekende samengestelde buigstijfheid bij 
knik is EIi =240 kNm2 met EIs =160 kNm2. Er volgt 
dat de nieuwe methode de toegepaste proefbe-
lasting goed benadert. In de mogelijke spreiding 
van de in-situ Cu tussen de 30 en 50 kPa op basis 
van de sondering wordt een kniklast berekend 
van respectievelijk 1003 kN en 1257 kN. Omdat 
de paal niet is belast tot bezwijken kan er geen 
uitspraak worden gedaan over de resterende 
veiligheid. Het berekeningsresultaat voor Cu =30 
kPa is weergegeven in figuur 9. 

Uit figuur 9 blijkt dat de invloed van het grout op 
de totale kniklast vrij gering (maximaal 20%). Dit 
wordt veroorzaakt doordat de druksterkte van 
het grout relatief klein is. In vergelijking met de 
methode Shields [2006] wordt een 50% hogere 
kniklast berekend. 

Conclusie
Door de bestaande wiskundig exacte oplossing 
volgens Vogt et al [2006] te beschouwen als een 
superpositie van de drie componenten staal, 
grout en grond, is de rekenmethode om de knik-
capaciteit te bepalen verbeterd. 

Op basis van recent laboratoriumonderzoek 
door de TU München uit 2005 in combinatie met 
fysisch niet-lineaire materiaalmodellen voor 
staal-groutdoorsneden, fysisch en geometrisch 

niet lineaire stabiliteitssommen en 3D FEM p-y 
simulaties zijn de individuele bijdragen van de 
componenten tot de kniklast bepaald.

Uit de vergelijking tussen de vernieuwde reken-
methode, de beschikbare proefresultaten van 
de TUM en in-situ proeven volgt dat de nieuwe 
methode deze goed benadert en een circa 50% 
hoger kniklast ten opzichte van Shields [2007] 
oplevert.

Er is berekend dat voor GEWI-ankerpalen in 
slappe gronden de absolute bijdrage van de 
groutschil tot de kniklast beperkt is tot circa 
20%.

Ten aanzien van de in rekening te brengen geo-
metrische imperfecties  lijkt op basis van de 
beschouwingen in dit artikel de mate van im-
perfectie van Lbuc / 600 een veilige waarde. 
Deze mate van imperfectie wordt gebruikt voor 
de componenten grond en grout. De imperfec-
ties voor de component staal zijn verdisconteerd 
door gebruik te maken van de door NEN-EN 
1993-1-1 voorgeschreven knikcurven.   

Door het superpositie principe kunnen de bij-
dragen van de individuele componenten volgens 
de juiste richtlijnen en normen worden gekwan-
tificeerd waardoor het in Nederland geëiste con-
structieve veiligheidsniveau is gewaarborgd. 
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Figuur 9 - Principe van de nieuwe methode voor een in-situ beproefde 
GEWI63.5-220 palen bij Cu=30 kPa.
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