
Inleiding
Axiaal belaste open buispalen kunnen bezwijken op
twee fundamenteel verschillende manieren, met 
of zonder plugvorming. De factoren die de plug-
vorming bepalen zijn algemeen nog niet zo goed
gekend en beschreven.
In dit artikel wordt eerst een kort overzicht gegeven
van de verschillende mechanismen die de plug-
vorming beïnvloeden. Vervolgens wordt een theo-
retisch model opgesteld om het zettingsgedrag van
open buispalen van grote diameter te voorspellen.
Dit model wordt dan gebruikt om een voorspelling
te maken van het zettingsgedrag van de open 
buispalen van de tweede Scheldebrug in Temse.

Problematiek
Naargelang de installatie-effecten kunnen funde-
ringspalen opgedeeld worden in twee grote groepen.
Enerzijds zijn er de palen met grondverdringing, 
anderzijds de palen zonder grondverdringing. De
palen worden in dit geval ingedeeld naargelang 
de mate van grondverstoring tijdens de installatie.
De open buispalen kunnen niet zonder meer inge-
deeld worden in één van deze twee groepen, aan-
gezien grond de buis binnenkomt tijdens de
installatie. Men zou de open buispalen onder een
aparte categorie kunnen plaatsen: de small displa-
cement piles [1].
Niet alleen de installatie-effecten zijn fundamen-
teel verschillend, ook de bijdragen tot het draag-
vermogen wijken af van de andere paaltypes. Een
specifiek aspect betreft de mogelijkheid tot 
propvorming onderaan de buispaal, waarbij typisch

twee gevallen worden onderscheiden [8]: situatie
met propvorming waarbij de puntweerstand wordt
beschouwd over de volledige cirkelvormige door-
snede van de buis, en situatie zonder propvorming
waarbij gerekend wordt op wrijving aan de binnen-
zijde van de buis gecombineerd met de puntweer-
stand over de staalsectie van de buis. De grondplug
in de buispaal is dus essentieel in de berekening 
van het draagvermogen van een open buispaal. 

Het ultieme draagvermogen van de buispaal op zich
is belangrijk, maar voor hoofdzakelijk axiaal belaste
open buispalen van grote diameter is de gebruiks-
grenstoestand (zettingsgedrag) vaak een meer 
beslissend criterium dan de uiterste grenstoestand.
Daarom is het aangewezen om over een reken-
model te beschikken dat de ontwikkeling van het
draagvermogen in functie van de verplaatsing 
kan voorspellen.

Bepalende factoren voor de grond-
mechanische capaciteit van de plug
Een uitgebreide literatuurstudie [2] toonde aan 
dat de capaciteit van de plug door veel factoren
beïnvloed wordt. De installatie-effecten hebben
een belangrijk effect op het draagvermogen van 
de plug. Er kan zich een (gedeeltelijke) plug vormen
tijdens de installatie, met als resultaat een ver-
hoogde stijfheid van de ondergrond. Daarnaast
wordt ook de grond in de plug zelf verdicht, waar-
door de plug in zekere mate wordt opgespannen 
in de buis. Zoals werd aangetoond in [14] is de 
mate van opspanning sterk afhankelijk van de 
installatiemethode (heien of trillen). Al deze instal-
latie-effecten kunnen voor een stuk gekarakteri-
seerd worden aan de hand van de IFR (Incremental
Filling Ratio (figuur 1). Een IFR van 100% betekent
dat geen plugvorming optreedt tijdens het inbrengen
van de paal, terwijl een IFR van 0% zou betekenen
dat de paal zich als een gesloten paal gedraagt bij
de installatie. Hierop wordt dieper ingegaan in 
volgende paragraaf.

IFR  = !L  x  100%__    
!D

Daarnaast wordt de capaciteit van de plug tijdens
statische axiale belasting in belangrijke mate 
bepaald door de samendrukking van de plug, de 
relatieve dichtheid, gewelfwerking, de wrijvings-

hoek tussen het plugmateriaal en de paalwand en
de mate van overconsolidatie.

Invloed van de diameter
Volgens verschillende auteurs (zie o.a. [3] en [4]) 
is de IFR voor open buispalen van grote diameter
ongeveer 100%, wat betekent dat geen plug-
vorming optreedt tijdens het installeren van de
paal. Dit wordt bevestigd in de database van [5] en
wordt eveneens op numerieke wijze aangetoond 
in [6]. Aangezien geen plug wordt gevormd tijdens
het inbrengen van de paal, is het weinig waarschijn-
lijk dat de stijfheid van de ondergrond onder de
paalaanzet toeneemt door de installatie van de
paal. Anderzijds wordt de grond in de buis dan ook
niet verdicht tijdens de installatie, dus kan men 
veronderstellen dat de grond aan de binnenkant
van de buis zich vlak na de installatie op dezelfde
manier gedraagt als de grond buiten de buis. 
Hierbij wordt dus abstractie gemaakt van het feit
dat een belangrijke opspanning kan optreden 
bij heiend installeren van de buis.

Volgens [7] neemt de gewelfwerking af naarmate
de diameter van de paal toeneemt. Men kan dus 
redelijkerwijs veronderstellen dat geen gewelf-
werking optreedt in de grondplug van open buis-
palen van grote diameter. De gronddruk tegen 
de paalwand wordt dan enkel bepaald door de 
originele gronddruk na de installatie van de paal en
het poisson-effect tijdens de samendrukking van
de plug.

Beschikbare methodes voor de 
berekening van Rplug
In de literatuur zijn verschillende methodes te 
vinden voor de berekening van het draagvermogen
Rplug van de plug (zowel op theoretische als empi-
rische basis). Een overzicht is te vinden in [2]. 
In Vlaanderen (België) wordt vaak Eurocode 7 in
combinatie met de richtlijnen uit [8] toegepast voor
de berekening van het draagvermogen van open
buispalen. Ook in het CUR-rapport 2001-8 [9] 
worden formules voorgesteld voor de berekening
van het draagvermogen van open buispalen. Beide
publicaties geven enkel richtlijnen voor het bereke-
nen van het draagvermogen in de bezwijktoestand.
Om toch een idee te hebben van het last-zakkings-
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Figuur 1 – Aanduiding IFR (Incremental
Filling Ratio), uit [3].
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S A M E N V A T T I N G

Axiaal belaste open buispalen van grote diameter hebben typisch een zeer 
groot draagvermogen. Om dit draagvermogen te ontwikkelen zijn echter vrij
grote verplaatsingen nodig. Hierbij spelen de grondplug binnenin de buispaal
en een mogelijke betonvulling een belangrijke rol. In dit artikel wordt een 

theoretisch model opgesteld om het last-zakkingsgedrag van open buispalen 
van grote diameter te voorspellen. Dit model wordt vervolgens gebruikt om 
een voorspelling te maken van het zettingsgedrag van de open buispalen van 
de tweede Scheldebrug in Temse.

gedrag wordt in het CUR-document aangeraden
om de formules te combineren met de methode uit
de toenmalige NEN!6743 voor gesloten, grondver-
dringende palen (deze norm is op heden vervangen
door de NEN9997-1:2016 [10]). Hierbij wordt 
opgemerkt dat de bekomen resultaten aan de 
optimistische kant zijn, aangezien geen rekening
wordt gehouden met de indrukking van de plug.

Opstellen van het rekenmodel
Er wordt een eindig differentiemodel opgesteld
van de volledige paal, waarbij de interactie tussen
de grond en de buispaal gemodelleerd wordt door
middel van hyperbolische transferfuncties volgens
Fleming [11]. Het niet-lineaire gedrag van de
grond wordt dus in aanmerking genomen in de 
berekeningen. Bovendien hebben de hyperboli-
sche transferfuncties het numerieke voordeel dat
ze een continue functie vormen en als input slechts
1 parameter vereisen, de conusweerstand qc uit 
een sondering genomen voor het inbrengen van de
buispaal.

SCHACHTWRIJVING RSO
Voor de schachtwrijving aan de buitenkant kan 
de transferfunctie zoals voorgesteld door Fleming
gebruikt worden. De flexibiliteitsfactor Ms is 
gebaseerd op de statistische analyse in [12] en 
varieert tussen 0,001 en 0,002, de maximale
schachtwrijving Rso,ult wordt berekend met de 
regels voor open buispalen in [8] (Rso,ult =!Apaal-

wand "s#*!qc, met installatiefactor !"s = 0,60 en #*
een empirische factor die de verhouding aangeeft
tussen de eenheidswrijvingsweerstand en de co-
nusweerstand volgens de grondsoort).

Rso = s________
Ks + s/Rso,ult

Bovenstaande formule geeft de ontwikkelde
schachtwrijving Rso op een bepaalde diepte in
functie van de maximale schachtwrijving Rso,ult
en de relatieve verplaatsing s tussen paal en grond
op de beschouwde diepte. Hierin is de stijfheids-
factor Ks gelijk aan MsD/Rso,ult, met Ms zoals hier-
boven gedefinieerd en D de diameter van de paal.

RINGVORMIGE PAALPUNT RANN
Voor de weerstand onder de ringvormige paalpunt
wordt de transferfunctie voor het puntdraag-
vermogen aangepast om rekening te houden met
de specifieke vorm van de paalpunt. Gebaseerd op
de bevindingen van verschillende auteurs wordt

het maximale eenheidsdraagvermogen qann,ult
gelijk genomen aan qc, de gemiddelde conusweer-
stand 1.5D boven en onder de paalpunt. Uitein-
delijk resulteert dit in de transferfunctie:

Rann = s_________
Kb + s/Rann,ult

Bovenstaande formule geeft het ontwikkelde
puntdraagvermogen Rann in functie van het maxi-
male puntdraagvermogen Rann,ult en de relatieve
verplaatsing s tussen paalpunt en grond. Hierin
wordt de stijfheidsfactor Kb volgens [2] berekend
als 0,75/EbD met D de diameter van de paal. De 
modulus van de grond Eb onder de paalpunt kan
gelijk genomen worden aan 15 tot 20 , de modulus
voor geheide gesloten palen in niet-cohesieve
gronden [13].

INWENDIGE WRIJVING RSI
Als basisuitgangspunt wordt verondersteld dat 
de grond aan de binnenkant van de buis zich vlak
na de installatie op dezelfde manier gedraagt 
als de grond buiten de buis (zie ook paragraaf 4).
Dus kan bij het allereerste begin van belasten de
transferfunctie zoals voor de uitwendige wrijving
gebruikt worden. Naarmate de belasting toe-
neemt wordt de plug samengedrukt, de radiale
uitzetting van de plug wordt echter verhinderd
door de paalwand. De plug wordt als het ware 
ingeklemd in de buis en de contactspanning tussen
buis en plug neemt toe. De inwendige wrijving 
is dus een functie van de toename in verticale 
effectieve spanning !$’v. Dit klemeffect wordt in
rekening gebracht door de originele transfer-
functie te vermenigvuldigen met een factor (met
$’r0 de originele contactspanning tussen grond en
paal, en %de coëfficiënt van Poisson van de grond):

1  + 
!$’% %___  ____       
$’r0 1 – %

Dit resulteert in een spanningsafhankelijke hyper-
bolische transferfunctie voor de inwendige wrij-
ving.

WEERSTAND VAN DE GROND 
ONDER DE GRONDPLUG RB
Hier wordt de transferfunctie voorgesteld door 
Fleming gebruikt, in combinatie met de regels in
[8] voor de berekening van Rb,ult voor open buis-
palen met propvorming (maximaal draagvermogen
bij vervorming gelijk aan 10% van de paaldiame-
ter). Zoals aangegeven hierboven wordt veronder-
steld dat de ondergrond slechts beperkt wordt

beïnvloed door de installatie van de paal (geen
plugvorming tijdens installatie). Voor de bereke-
ning van de stijfheidsfactor Kb wordt daarom voor-
gesteld om uit te gaan van de correlatie voor in de
grond gevormde palen in niet-cohesieve grond
zoals voorgesteld in [12], dus Kb = 0.60/EbD, met
Eb = 10qc.

Het rekenmodel
De verschillende bijdragen tot het draagvermogen
worden dan samengebracht in een eindig differen-
tiemodel van de volledige buispaal (figuur 2). Voor
elke moot worden 2 transferfuncties gedefinieerd
(wrijving aan de binnen- en buitenkant). De schuif-
krachten per moot worden geconcentreerd in een
knoop in het midden van de beschouwde moot. De
nummering van de knopen is dezelfde als voor de
moten. 
Op de onderkant van de onderste moot werkt ook
de transferfunctie voor het draagvermogen van de
ringvormige paalpunt.

Elke transferfunctie levert de gemobiliseerde
kracht in functie van de verplaatsing. Het is dus
noodzakelijk om de verplaatsing ter hoogte van
elke moot te kennen. Om de mathematische bena-
dering eenvoudig te houden, wordt niet gepro-
beerd om het probleem volledig analytisch op te
lossen. Er wordt telkens een verplaatsing aan de
basis opgelegd (dus onderaan de onderste moot),

Figuur 2 – Schematisatie van het 
draagvermogen van een open buispaal.



en vervolgens wordt van onder naar boven gewerkt
(naar de bovenste moot). Op die manier worden
voor verschillende verplaatsingen sb aan de basis
telkens de kracht aan de basis en alle schuifkrach-
ten en de elastische verkorting per moot berekend.
Door dit voor voldoende waarden van sb te doen,
kunnen grafieken worden opgesteld voor de ver-
schillende krachtcomponenten, waaruit door inter-
polatie de krachtswerkingen voor elke gewenste
verplaatsing sb kunnen berekend worden.

Het ontwikkeld draagvermogen van de plug zelf
(Rplug) wordt dan gevonden als de som van de in-
wendige schuifspanningen over de actieve lengte
La (groen aangeduid in figuur 3). 
Rplug is echter niet eenvoudig te berekenen aan-
gezien elke verplaatsing van de paalpunt sb ver-
taald wordt in een indrukking van de ondergrond so
en een indrukking van de plug sp. Deze indrukkin-
gen veroorzaken schuifspanningen in de plug die
werken over een lengte La (met als resultante Rplug)
en een kracht Rb door de indrukking van de onder-
grond (figuur 4). Het krachtenevenwicht vereist dan
dat Rplug en Rb met elkaar in evenwicht zijn.
Een oplossing voor de kracht Rb en de verdeling van
de schuifspanningen wordt dan gevonden door het
uitdrukken van de compatibiliteitsvoorwaarden
met betrekking tot verplaatsing en kracht.

Een van de voordelen van het opgestelde rekenmo-
del is dat men expliciet kan rekening houden met
het effect van een betonvulling in de buispaal. In dit
geval is de indrukking van de plug kleiner en wordt
een deel van de kracht Rb rechtstreeks doorge-
geven aan het beton (aangeduid door de kracht Rc
in figuur 3).
Uiteindelijk zijn er dus drie mogelijke evenwichts-
toestanden, zoals afgebeeld in figuur 3.
De wiskundige vertaling van de mogelijke oplos-
singsgevallen in figuur 3 is als volgt. Voor de vast-
gelegde waarde van so wordt de verdeling van de
schuifspanning berekend. Ook de verplaatsingen

van de verschillende moten wordt bepaald. Indien
er een betonvulling aanwezig is, en de kracht Rb
groot genoeg is, wordt ook de kracht op het beton
berekend.

Met een bepaalde waarde van de verplaatsing van
de paalpunt (sb) correspondeert een unieke verde-
ling van de verplaatsingen sp en so, waarbij het
krachtenevenwicht gerespecteerd wordt. Zoals
eerder gesteld zijn er 2 gevallen te onderscheiden
voor de verdeling van de krachten, en in één van 
die gevallen situeert zich de oplossing. Door ver-
schillende waarden van so in te vullen voor een 
vastgelegde waarde van sb, wordt deze oplossing
uiteindelijk gevonden.

GEVAL 1:
De kracht Rb wordt volledig afgebouwd door de
schuifspanningen voordat het beton bereikt wordt.
Indien de oplossing zich in dit geval situeert, zal 
de schuifspanningsverdeling (groen gearceerde 
oppervlakte in figuur 3) horend bij een bepaalde
waarde van so gelijk zijn aan de kracht Rb. Deze 
oplossing kan voorkomen in beide gevallen (met 
en zonder betonvulling).

GEVAL 2:
Er wordt een deel van de kracht Rb rechtstreeks
overgedragen op het beton (Rc). Als de oplossing
correspondeert met dit geval, dan zal voor een 
bepaalde waarde van so een actieve lengte La gelijk
aan L’ gevonden worden (figuur 3). Dit vertaalt zich
in het feit dat geval 1 niet wordt opgespoord (dus
geen so waarvoor geldt dat het krachtenevenwicht
gerespecteerd wordt en tegelijk La < L’). Het ver-
schil tussen de som van de schuifspanningen en 
de kracht Rb horend bij deze so, is precies de kracht
op het beton Rc.

Toepassing: de tweede 
Scheldebrug in Temse
Al decennia lang vormt de brug over de Schelde 
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Figuur 3 – Evenwichtstoestanden
voor het plugdraagvermogen
(groene schuifspanningen).

Figuur 6 – CPT-grafiek t.p.v. buispaal
tweede Scheldebrug in Temse.

Figuur 4 – Krachten-
evenwicht voor de 

berekening van Rplug.

Figuur 5 –
Tweede 
Scheldebrug 
in Temsea.



in Temse een flessenhals voor het verkeer op de 
nationale weg N16, met heel wat fileleed tot 
gevolg, daarom werd beslist de bestaande brug te
ontdubbelen. De brug telt 8 overspanningen, waar-
van 7 vaste en 1 beweegbare, en heeft een totale
lengte van ongeveer 373 meter. De zogenaamde
tweede Scheldebrug in Temse (figuur 5) is gefun-
deerd op open buispalen van grote diameter. Deze
buispalen hebben een buitendiameter van 1,62 tot
2,02 meter.
In dit artikel wordt het draagvermogen van één van
deze buispalen besproken, in het bijzonder de 
buispaal diameter 2020mm ter plaatse van pijler 5.
Deze paal is ongeveer in het midden van de brug 
gelegen en wordt geheid van op een ponton in de
Schelde. De bodem bevindt zich ongeveer op 
-8mTAW en de paal is aangezet op -21mTAW, in 
de matig tot dichtgepakte zandlaag. In figuur 6 is
een sondeergrafiek te zien ter plekke van de paal.
De indeling van de verschillende grondlagen is 
samengevat in tabel 1. Na de installatie van de buis-
paal wordt een deel van de grondplug verwijderd
(tot en met de zandhoudende klei) en vervangen
door een betonvulling. Uiteindelijk blijft slechts
een tweetal meter grond over in de buis.

DE BEZWIJKTOESTAND
Het ultieme draagvermogen wordt berekend op
drie manieren:
- de (Belgische) regels uit EC7 [8], waarbij onder-
scheid gemaakt wordt tussen de pluggende en de
niet-pluggende paal;
- de methode uit de CUR 2001-8 [9];
- het nieuwe rekenmodel zoals hoger beschreven
(met en zonder betonprop), waarbij het last-zak-
kingsdiagram wordt bekeken bij een vervorming
van 10% van de paaldiameter.

Zoals gebruikelijk is, werd een opsplitsing gemaakt
tussen het draagvermogen van de schacht en van 
de paalpunt. Om een vergelijking mogelijk te
maken worden de ultieme waarden getoond (geen
toepassing van correlatiefactoren & en veiligheids-
factoren '). De drie rekenmethodes voorspellen
ongeveer hetzelfde maximale schachtdraagver-
mogen (figuur 7), voor het draagvermogen aan de
punt liggen de resultaten meer uiteen.
Uit de berekening met het nieuwe rekenmodel
blijkt duidelijk het effect van de betonvulling op
het ultieme basisdraagvermogen. Voor de buispaal
in Temse is het basisdraagvermogen bij een ver-
vorming van 10% van de paaldiameter 23% groter
indien een betonvulling aanwezig is. Door de 
betonvulling is de lengte van de grondplug veel
kleiner, waardoor deze minder ingedrukt wordt 
en een deel van de belasting rechtstreeks op de 
(onbeweeglijke) betonplug wordt overgedragen.

HET ZETTINGSGEDRAG
Vervolgens wordt het last-zakkingsdiagram bere-
kend met de methode uit de CUR! 2001-8 (in 
combinatie met de Nederlandse norm NEN!9997-1),
alsook met het eigen rekenmodel (met en zonder
betonvulling). De resultaten zijn samen-gevat in 

figuur 8. Uit de figuur blijkt duidelijk het effect 
van de indrukking van de grondplug. De curves 
berekend met het nieuwe rekenmodel hebben een
meer geknikt verloop in plaats van de hyperboli-
sche vorm die men zou kunnen verwachten voor de
ontwikkeling van het basisdraagvermogen. Dit
komt doordat de plug eerst een zekere indrukking
moet ondergaan voordat het klemeffect begint te
spelen en het draagvermogen van de ondergrond
ontwikkeld wordt. Bovendien blijkt ook duidelijk
het effect van de betonvulling op de ontwikkeling
van het draagvermogen. Door de betonvulling is de
indrukking van de plug kleiner en wordt het draag-
vermogen sneller ontwikkeld (figuur 8).

De stalen brug werd geplaatst op 22 september
2008. Na plaatsing van de stalen structuur en alle
vaste lasten (totale last 5559kN) werd een zetting
21mm gemeten (01 oktober 2009). Tijdens de
proefbelasting (waarbij een bijkomende last 780kN
op het steunpunt kwam) werd een totale zetting
van 23mm opgemeten. In figuur 8 zijn de meet-
resultaten voorgesteld, samen met de theoretische
last-zakkingscurves. Hieruit blijkt dat de opge-
meten zettingen vrij dicht aanleunen bij de theo-
retische voorspellingen (model met betonvulling).

Tabel 1 - Grondgesteldheid t.p.v. buispaal tweede Scheldebrug in Temse

Grondsoort Diepte (mTAW)
Slib + matig gepakt zand Scheldebodem tot -10,0

Matig tot dicht gepakt zand -10,0 tot -16,0

Zandhoudende klei -16,0 tot -19,0

Matig tot dichtgepakt kleihoudend zand -19,0 tot -27,0

Klei -27,0 tot -30,0

Dichtgepakt zand < -30,0
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Figuur 7 – Vergelijking berekende draagvermogens buispaal tweede Schelde-
brug in Temse (Rso: uitwendige schachtwrijving, Rb: basisdraag-vermogen).

Figuur 8 – Zettingsgedrag buispaal tweede Scheldebrug in Temse.
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Conclusies
Een theoretisch model werd uitgewerkt ter bepa-
ling van het draagvermogen en van het zettings-
gedrag van ingeheide open buispalen van grote 
diameter. Dit model werd opgesteld voor grote 
diameter buispalen waarvan wordt verondersteld
dat ze niet pluggen tijdens de installatie. Het last-
zakkingsgedrag werd gemodelleerd door middel
van hyperbolische transferfuncties voor de verschil-
lende componenten van het draagvermogen. Het
rekenmodel laat toe om slappe lagen in de grond-
plug in rekening te brengen, alsook het effect van
een betonvulling in de buispaal.

Het nieuwe rekenmodel werd toegepast op de
buispalen van de tweede Scheldebrug in Temse.
Hieruit bleek dat de opgemeten zettingen vrij goed
overeenkwamen met de verplaatsingen voorspeld
door de berekening.
Bij toepassing van het uitgewerkte model in 
vergelijking met andere rekenmodellen liggen 
de resultaten in de bezwijktoestand vrij dicht bij 
elkaar. Uit de berekening van het volledige last-
zakkingdiagram blijkt echter ook duidelijk het 
belang van het gedrag in de gebruiksgrens-
toestand. Er is een zekere indrukking van de plug
nodig om het draagvermogen van de ondergrond te
kunnen ontwikkelen, wat een belangrijk effect
heeft op het verloop van het last-zakkingsdiagram.
De aanwezigheid van een betonprop heeft een 

gunstig effect op de ontwikkeling van het draag-
vermogen.
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