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Inleiding
Voor de realisatie van de spoorbypass te Me-
chelen dienen op korte tussenafstand een 
groot aantal bruggen en tunnels te worden 
uitgevoerd. Eén van deze bruggen, een spoor-
brug over de Dijle, vereiste specifieke aandacht 
tijdens het ontwerp, en niet in het minst het 
ontwerp van de funderingen. Het betreft hier 
een integrale boogbrug met 52 m overspan-
ning en 15 m hoogte waarvan de landhoofden 
zich bevinden in een bestaand spoortalud. Het 
concept van een integraalbrug heeft zeker zijn 
voordelen naar later onderhoud (geen voegen 
of oplegtoestellen) en exploitatie toe (geen 
voegen in de rails), een nadeel is wel de hoge 
thermische krachten die optreden bij de ver-
hinderde uitzetting. Samen met de aanzien-
lijke gronddrukken en remkrachten, zorgen 
deze thermische krachten voor een zeer grote 
horizontale kracht op de fundering die boven-
dien ook van teken kan wisselen. Zulke grote 
horizontale krachten kunnen niet enkel door 
schuinstand van funderingspalen worden op-
genomen, maar worden meer gebruikelijk door 
de toepassing van grote diameter boorpalen, 
baretten of open stalen buispalen opgenomen. 
Deze laatste funderingselementen kunnen 
meestal enkel verticaal worden uitgevoerd en 
nemen de horizontale kracht op in buiging. Ze 
zijn echter wel relatief duur in hun toepassing 
en vormen meestal ook een slapper (verticaal) 
funderingselement.

Als fundering werd daarom gekozen voor de 
toepassing van klassieke vibropalen diameter 
508 mm waarbij de positie en helling geopti-
maliseerd werden om zo veel mogelijk horizon-
tale kracht op te nemen door hun scheefstand. 
Een groot deel van de horizontale kracht grijpt 
echter nog steeds aan als dwarskracht en re-
sulteert dus in buiging in de palen. In die mate 
zelfs dat het aantal palen onder de zool bepaald 
is door de opneembare horizontale kracht en in 
mindere mate de verticale kracht.

Gezien het belang van de horizontale kracht, 
werden daarom 2 laterale paalbelastingsproe-

ven uitgevoerd voorafgaandelijk aan de uitvoe-
ring van de productiepalen.

Voorontwerp
In eerste instantie werden de momenten in de 
paal theoretisch berekend. Hiervoor bestaan 
meerdere methodes, de meesten gebaseerd op 
een model van een elastisch ondersteunde lig-
ger (verenmodel). Er bestaan zeer veel verschil-
lende mogelijkheden voor de karakteristieken 
die aan deze veren worden toegekend, gaande 
van lineair elastisch tot bilineair elastisch-
perfect plastisch en de nog meer uitgebreide 
curven in referentie [1]. Algemeen kunnen de 
eigenschappen van de verende ondersteuning 
worden voorgesteld in een zogenaamde P-y 
curve, waarbij P(z) de laterale kracht voorstelt 
en de y(z) de laterale verplaatsing, beiden op 
een diepte z langs de paal.

In functie van welke methode en aanname er 
gekozen wordt, kan men echter tot een factor 
2 en zelfs 3 als verschil in waarde voor het re-

sulterend moment bereiken. Bovendien zijn er 
empirische curven beschikbaar voor zand en 
klei, maar minder voor overgangsgronden. In 
geen enkele norm of richtlijn wordt een ver-
schil in paaltype in acht genomen: er wordt van 
uitgegaan dat de effecten van paalinstallatie 
zich beperken tot de directe omtrek van de paal 
en dat er dus geen of beperkte invloed is op het 
lateraal paalgedrag. De meeste proefgegevens 
zijn afkomstig van open stalen buispalen en een 
beperkt aantal boorpalen, en dus niet van in de 
grond gevormde heipalen zoals hier toegepast.

De proefopstelling
De proeven werden uitgevoerd op vibropalen 
diameter 508 mm met voetplaat van 550 en 
600 mm. De grootte van de voetplaat bleek een 
nefaste invloed te hebben op het axiaal draag-
vermogen (op basis van axiale paalproeven op 
andere proefpalen), maar niet op het lateraal 
gedrag. Voorafgaandelijk werd een diepson-
dering uitgevoerd in de as van de paal. Enkele 
weken na het heien werd een nieuwe diepson-

Foto 1 - proefopstelling, met vorming van opening achter de paal bij grote laterale krachten.
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Samenvatting
In bepaalde gevallen is niet het axiale maar wel het laterale gedrag van 
een paalfundering bepalend voor het paaltype en ook de kostprijs van 
een fundering. In dat geval kan de uitvoering van laterale paalproeven 
een middel ter controle maar ook ter optimalisatie van de fundering zijn. 
Laterale paalproeven zijn relatief eenvoudig uit te voeren en een simpel 

meetsysteem zoals een inclinometer volstaat om tot betrouwbare resul-
taten te komen. Indien het meetsysteem wordt uitgebreid met optische 
vezels, kan ook informatie betreffende de structurele capaciteit van de 
paal worden afgeleid.

dering uitgevoerd op 30 cm naast de paalrand 
(zie figuur 1). Deze sonderingen vertonen een 
toename van de conusweerstand in het zand, 
zowel langsheen de schacht als onder het aan-
zetpeil. De siltige toplaag blijkt minder verdicht 
te zijn door het heien.

De proefopstelling en uitvoering van de be-
lasting zelf werd uitgevoerd door het WTCB 
conform de Franse norm NF-P94-151 (Foto 
1). De instrumentatie bestond uit een inclino-
meterbuis en 2 diametraal geplaatste optische 
vezels, aangebracht in stalen reservatiebuizen 
die aan de wapeningskooi waren bevestigd.

Interpretatie van de proefresultaten
Uit de proeven kan men de relatie tussen de 
aangebrachte dwarskracht V(0) en het maxi-
maal paalmoment M(max) afleiden, maar deze 
zal enkel geldig zijn voor de proefomstandighe-
den (m.n. voor een singuliere, vrije paal). Om 
de resultaten te kunnen gebruiken voor de pro-
ductiepalen, diene n de grondreactie en dus de 
P-y curven eerst te worden afgeleid.
Het volgende theoretisch verband bestaat tus-
sen de verschillende grootheden:
De rotatie: 

Het moment: 

De dwarskracht: 

De laterale grondweerstand: 

Tijdens de proef worden ofwel rotaties geme-
ten (met de inclinometer) ofwel een kromming 
(met de optische vezels). Het opstellen van de 
P-y curven gebeurt door het differentiëren van 
de meetdata.

Bij het differentiëren van discrete data wordt 
de fout vergroot. Aangezien er hier 4 maal (in-
clinometer) of 3 maal (optische vezels) dient 
te worden gedifferentieerd, wordt de fout dus 
meerdere malen vergroot. Per definitie is de 
fout op P-y curven afgeleid via de optische ve-
zels dan ook minder groot dan deze afgeleid via 
de inclinometerdata.

Interpretatie van de optische vezel data 
(rekmetingen)
De optische vezels werden diametraal volgens 

de richting van de aangelegde horizontale be-
lasting aangebracht en meten op deze manier 
de rek in de trek- en in de drukzone van de 
paalsectie. Het moment kan hieruit worden be-
paald als:

Waarbij h de tussenafstand tussen beide opti-
sche vezels en Δε(z) het verschil tussen de rek-
ken (= de kromming) is. Bij het afleiden van de 
paalmomenten is dus enkel de paalstijfheid EI 
een onbekende. De paalstijfheid is echter af-
hankelijk van het optredend moment, dat be-
paalt of de sectie gescheurd is of niet. Figuur 
2 toont dat bij een kleine laterale last de rek-
ken gelijk maar met tegengesteld teken zijn in 
de trek- en drukzone (bij afwezigheid van een 
normaalkracht). Dit toont aan dat de sectie zich 
ongescheurd gedraagt en in dit geval bevestigt 
dit ook dat de optische vezels symmetrisch ten 
opzichte van de centrale vezel in de paal ge-
plaatst werden. Bij hogere laterale lasten (en 
hogere momenten) scheurt de paal en zijn de 
rekken niet langer symmetrisch, maar hoger 
aan de trekzijde.

Op basis van de voorgeschreven betonkwaliteit en 
wapening, kan een curve opgesteld worden van 
de stijfheid versus het buigmoment. Figuur 3 laat 

Figuur 1 - sondering in de as van de paal voor installatie en 
op 30 cm van de rand van de paal na paalinstallatie.

Figuur 2 - rekken in de druk en trekzone bij verschillende 
laterale belastingen, symmetrisch bij lage belastingen en 

asymmetrisch bij hogere belastingen.
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zien dat het scheuren van de paal zeer abrupt en 
bij een relatief klein buigend moment plaatsvindt.

Voor elke belastingstrap werd het moment in 
de paal op deze manier berekend en dit op elk 
meetniveau. De grondreactie P(z) kan goed be-
naderd worden door een 4e graads polynoom 
[3]. Om na 2 differenties tot een 4e graads po-
lynoom te komen, werd doorheen de (gemeten) 
data een 6e graads polynoom gefit. Om het aan-
tal onbekenden te verminderen, werden de vol-
gende randvoorwaarden aangenomen:
•  Het moment aan de kop (z=0) is gekend = 

V(0) x aangrijpingspunt. In dit geval werd de 
vijzel zo dicht mogelijk tegen het maaiveld 
geplaatst zodat M(0) = 0 kan worden aange-
nomen.

•  De dwarskracht aan de kop V(0) = dM(0)/dz is 
gekend = de opgelegde laterale last.

•  Het moment is 0 vanaf een bepaalde diepte 
(z=z1).

•  De dwarskracht is 0 vanaf een bepaalde diep-

te (z=z1).
Beide laatste randvoorwaarden creëren een 
bijkomende variabele z1. Deze kan ofwel oor-
deelkundig worden vastgelegd ofwel gevari-
eerd worden tussen bepaalde grenswaarden. 

De regressie analyse werd uitgevoerd met de 
kleinste kwadraten methode. Hierbij dient er 
wel steeds voor gezorgd te worden dat er vol-
doende meetpunten worden meegenomen, 
vandaar de limiet op z1 (als z1 naar 0 evolueert, 
vermindert het aantal datapunten en wordt R2 

kunstmatig verhoogd). In dit geval zakte de R2  
waarde nooit onder 0.95. Figuur 4 toont een 
voorbeeld van zulke regressie.

Interpretatie van de inclinometer data
Op het einde van elke belastingstrap werd de 
rotatie van de paal opgemeten met een incli-
nometer. Voordeel van de inclinometer is het 
kleiner meetinterval van 0.5 m en de makke-
lijkere en goedkopere meetmethode. Nadeel 

is het “hoger” meetniveau, waardoor een 7e 
graads polynoom moet gefit worden doorheen 
de gemeten rotaties om tot een 4e graads po-
lynoom voor P(z) te komen. De R2 waarde is 
bijgevolg steeds hoger om eenzelfde fout te 
bekomen bij de P(z) curve (bijkomende vrije 
variabele). In dit geval was de R2 waarde bijna 
steeds 0.99 (figuur 5).

Opvallend in zowel de meetdata van de in-
clinometer als de optische vezels, is dat de 
slechtste regressie bekomen werd in de be-
lastingstrap in de overgangszone van onge-
scheurde naar gescheurde stijfheid. Een lage 
waarde voor de stijfheid EI geeft aanleiding 
tot een laag berekend moment, waarbij dan in 
theorie een hoge stijfheid overeenkomt en vice 
versa. In dat geval werd de stijfheid genomen 
als het gemiddelde van de niet gescheurde en 
gescheurde sectie, wat een betere fit oplever-
de. Het voordeel van de abrupte overgang in 
stijfheid is dat deze situatie zich slechts voor-

Figuur 3 - structurele paalstijfheid, ongescheurde stijfheid bij kleine 
momenten en gescheurde stijfheid bij hogere paalmomenten.

Figuur 5 - regressie van de inclinometer meetdata (rotaties).

Figuur 4 - regressie van de meetdata (rekmetingen).

Figuur 6 - maximaal veldmoment in functie 
van de opgelegde laterale belasting.
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deed bij één belastingstrap.

De metingen van de inclinometer tonen aan dat 
de paal zich inklemt in de siltige toplaag, en 
dus niet dieper in de zandlaag.

Proefresultaten 
Het verloop van de opgelegde laterale kracht 
en het maximaal veldmoment is aangeduid in 
figuur 6, zowel voor de resultaten van de incli-
nometer als de optische vezelmetingen. Het 
verschil in moment bepaald op basis van beide 
meetsystemen en bij gelijke laterale kracht be-
draagt respectievelijk 17 en 8 %. Het verband 
tussen H(z) en M(z) is quasi lineair, met een 
knik in de curve wanneer structurele scheur-
vorming optreedt. Wanneer de P-y curven be-
komen via beide meetmethoden vergeleken 

worden, is het onderling verschil groter. De P-y 
van zowel de inclinometer als de optische ve-
zels tonen wel aan dat zowel de capaciteit (Pult) 
als de stijfheid toenemen met de diepte en ze-
ker geen constante zijn (zie figuur 7). De boven-
ste 3 m aan het maaiveld en de evolutie van de 
stijfheid en laterale capaciteit in dit interval zijn 
bepalend voor het optredend paalmoment.

Onafhankelijk van de meetmethode, geven de 
bekomen curven wel duidelijk de niet-lineari-
teit en het plastisch gedrag van de grond weer. 

De afgeleide P-y curven kunnen ook vergele-
ken worden met de in de literatuur beschreven 
voorbeelden [1]. De beste overeenstemming 
werd bekomen met P-y curves voor “soft clay 
in the presence of free water, static load con-

ditions”. Het beste voorbeeld van zulke klein-
ste kwadraten fit is weergegeven in figuur 8. 
Hierbij werden de parameter J (dimensieloze 
empirische constante) en cu van de ondergrond 
als variabele gebruikt, ε50 werd afhankelijk 
gesteld van cu. De resultaten gaven een J van 
circa 0.4 à 0.5, wat een typische waarde is voor 
een zachte klei. De cu-waarde horende bij de 
regressies op verschillende dieptes nam toe 
met de diepte van 50 kPa aan de oppervlakte 
tot 70 kPa op 2 m diepte. Deze waarde is in 
overeenstemming met de sondeerwaarden en 
de benadering cu = qc/15.

Met deze gegevens werd het momentenverloop 
berekend met de theoretisch P-y curven voor 
een zachte klei en de hierboven vermelde para-
meters (J en cu). Een vergelijking tussen deze 
back-analysis en de meetdata is weergeven in 
figuur 9 en toont een goede overeenstemming.

Van proefresultaat naar ontwerp
De uit de proef afgeleide curven tussen V(0) 
en M(max) kunnen niet rechtstreeks gebruikt 
worden in het ontwerp. De productiepalen zijn 
immers ingeklemd in de zool en bevinden zich 
in een paalgroep. De inklemming is een veran-
dering van de randvoorwaarde aan de paalkop 
(rotatiebeperking) en heeft geen invloed op de 
grondreactie of dus P-y curven.

De positie van de productiepalen in een uitge-
breide paalgroep geeft schaduweffecten. Deze 
schaduweffecten kunnen in rekening gebracht 
worden door het toepassen van een P-multipli-
er, waarbij Pgroup = fm.Psingle. Voor de palen in 
deze groep werd een waarde van fm = 0.6 aan-
genomen voor alle palen. Dit is de gemiddelde 
waarde voor de enige studie van een palen-
groep op grondverdingende heipalen die in de 
literatuur werd teruggevonden [2]. In deze stu-

Figuur 7 - gemeten P-y curven op verschillende dieptes langs de paal.

ONTWERPEN OP BASIS VAN DE RESULTATEN VAN LATERALE PROEFBELASTINGEN

Figuur 8 - best fit van gemeten P-y curve met 
empirische curve voor zachte klei.

Figuur 9 - back analysis van paalmoment met gefitte empirische 
curven en vergelijking met gemeten waarden.
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die werd het gedrag van boorpalen vergeleken 
met dat van (prefab) heipalen en werd aange-
toond dat de groepswerking van grondverdin-
gende heipalen een kleinere reductie geeft dan 
bij boorpalen (waar een gemiddelde waarde 
van 0.4 werd vastgesteld).

Het effect van de inklemming en de groepsre-
ductie is een verhoging van 28% van de momen-
ten ten opzichte van de momenten opgemeten 
in de proef. Hiervan is circa 20% ten gevolge 
van de toegepaste P-multiplier. Aangezien dit 
groepseffect de enige parameter is die niet is 
gebaseerd op proefgegevens in dit ontwerp, is 
het goed om vast te stellen dat het effect van de 
aangenomen waarde op het resultaat niet pro-
portioneel en dus beperkt is.

Conclusie
De proeven geven duidelijk het niet-lineair ge-
drag van de grondreactie weer en een toename 
van de laterale stijfheid en capaciteit met de 
diepte. Deze grondreactie kon hier goed bena-
derd worden met de empirische curven voor 
een zachte klei in [1]. Omdat de analytische 
methode nog steeds een grote keuze aan types 
van curven en invoerparameters heeft, is het 

uitvoeren van proeven zeer nuttig en kunnen de 
resultaten van de proeven zoals beschreven in 
dit artikel niet veralgemeend worden.

Het globaal gedrag van de paal, voorgesteld als 
de verplaatsing aan de paalkop versus opge-
legde dwarskracht en als optredend moment 
versus opgelegde dwarskracht zijn wel beter 
lineair te benaderen. In dit geval werden de pa-
len in het structureel model dan ook gemodel-
leerd met een lineaire veer ter hoogte van de 
paalkop. De reactiekracht in deze veer kan via 
het verband tussen V en M, met toepassing van 
een correctiefactor voor het in rekening bren-
gen van de inklemming en paalgroep, omgezet 
worden naar het inklemmingsmoment en dus 
de paal(kop)wapening.

Het uitvoeren van de proeven is relatief eenvou-
dig gezien de typisch lage aangrijpende belas-
tingen. Het resultaat van de proef is eveneens 
een vrij eenvoudig verband tussen het moment 
en de opgelegde dwarskracht. Het toepassen 
van optische vezels geeft een grotere nauw-
keurigheid in de bepaling van de paalmomen-
ten en geeft bijkomende structurele informatie 
betreffende het scheurgedrag van de paal. De 

data van de inclinometers gaf hier een verschil 
van maximaal 17% ten opzichte van de optische 
vezels. Wanneer dit wordt vergeleken met de 
situatie van een ontwerp zonder proeven, is dit 
verschil nog beperkt gezien de variatie in het 
resultaat op basis van de theoretisch gekozen 
invoerparameters.
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