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Inleiding
In een vorig artikel Paalbelastingproeven op één-
staps-hoge druk-injectie micropalen (Geotechniek
Vol. 3, september 2019) is beschreven, dat in het
verleden uitgevoerde paalbelastingproeven 
geëvalueerd zijn en met name vergeleken met de
huidige ontwerpeisen volgens Eurocode 7 met 
Nationale bijlage: NEN 9997-1:2016 (Eurocode 7).
Het toepassen van de in de norm voorgeschreven
rekenmethodiek, mede op basis van de !s factor,
leidt tot een conservatieve voorstelling van het
paaldraagvermogen, omdat het werkelijke schacht-
draagvermogen tot 65 % hoger is vastgesteld bij in
het verleden uitgevoerde proeven. 
Tevens lijkt met de voorgeschreven methode de
stijfheid niet adequaat bepaald te kunnen worden. 
De horizontale deformatie rond de paal van ca. 
50 % van de schroefpuntdiameter, die bij de hoge
groutinjectiedruk van ca. 80 tot 100 bar optreedt,
is cruciaal voor het verkrijgen van de hoge schacht-
wrijving. Het ontwerp met behulp van een eindige
elementen modellering (EEM) wordt voorgesteld.
Dit om het effect van de groutinjectie tijdens de 
installatie op de toename van de horizontale
gronddruk in verschillende geologische en geo-
technische situaties te kunnen modelleren, 
gevolgd door een simulering van de belasting van
de paal. 

De verwachte ontwikkelde diameter en lengte van
het groutlichaam moeten consistent binnen vooraf
gedefinieerde grenzen liggen om een betrouwbaar
EEM ontwerp mogelijk te maken. Om dit te con-
troleren is een aanzet voor een innovatieve 
monitoringsprocedure gemaakt, waarmee de 
hiervoor noodzakelijke kwaliteitscontrole tijdens
de installatie uitgevoerd kan worden. 

Ontwerp in samenhang met 
paalinstallatie

SCHACHTDRAAGVERMOGEN
In het vorige artikel (Geotechniek Vol. 3, september
2019) is beschreven, dat 85 tot 90 % van het draag-
vermogen van dit type micropaal geleverd wordt
door de ontwikkelde schachtweerstand. Er zijn
drie aspecten, die, indien de schachtweerstand
met Eurocode 7 berekend wordt, leiden tot een
forse onderschatting van de schachtweerstand:

1. De hoge groutinjectiedruk die tijdens de instal-
latie vanaf de schroefpunt tot aan de slechtdoor-
latende klei- en veenlagen verloopt binnen de
gefluïdiseerde zone, welke is gevormd tijdens
het onder groutinjectie inschroeven van de 
stalen buis, resulteert in een toegenomen hori-
zontale spanning rond de paal (figuur 1), welke
niet volgens Eurocode 7 in rekening gebracht kan

worden. Bovendien kan gesteld worden, dat 
bij de groutinjectie onder hoge druk geen sprake
is van ontspanning, maar van opspanning van de
grond.  

2. In het vorige artikel en Breure & Evers, 2014 en
Laumen, 2017  is aangetoond, dat bij het geo-
technisch bezwijken van de paal, dit verloopt
langs een grond/grond oppervlak, omdat de 
binding van de grond met het uitgeharde grout
van de paal een grotere schuifweerstand heeft
dan de omringende grond. 

3. De limitering van de conusweerstand uit de 
sondering tot Qc = 15 MN/m2 is niet aan de orde,
omdat de verzameling van resultaten van 
proeven, uitgevoerd door  Bustamente & Doix,
1985 en proeven geïnterpreteerd door de 
auteurs van het vorige artikel, aangeven, dat
geen verandering in de lineaire relatie "s;gem vs
Qc;gem optreedt tot Qc;gem = 40 MN/m2.  

Een eventueel aangepaste waarde voor !s uit 
Eurocode 7 die deze aspecten voor een deel in 
rekening zou kunnen brengen, is moeilijk te defi-
niëren, omdat de in-situ geotechnische parameters
over de lengte van het groutlichaam voor ieder
project weer verschillend zijn. Het gebruik van de
fundamentele geotechnische eigenschappen in
een mechanisch model, dat opgebouwd is uit 
de componenten: opspanning van de grond bij de
installatie, reactie van de grond bij belasting van
de paal en werkelijke eigenschappen van dichtheid
en sterkte van de grond, lijkt een oplossing voor 
de problemen met bovengenoemde aspecten. 

PUNTDRAAGVERMOGEN
Voor de berekening van het puntdraagvermogen
moet in aanmerking worden genomen, dat ook de
spanningstoestand van grond rond de punt van 
de paal door de hoge groutinjectiedrukken verhoogd
wordt. Het berekenen van de maximale puntweer-
stand uit de sondering volgens Eurocode 7 middels
de methode van Koppejan uit qc;I,II en III;gem
kan daarom niet toegepast worden, anders dan 
het bepalen van een minimumwaarde voor het
puntdraagvermogen. Omdat er geen sprake is van
een verbrijzeling van de zandkorrels tijdens het
heiproces, hetgeen de argumentatie vormt voor
het toepassen van een limiet op de maximale 
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Figuur 1 –
Paalinstallatie van de 
Waal-Compact paal.

a) Inschroeven van de paal met lage 
dichtheid grout en lage groutdruk.

b) Groutinjectie met hoge dichtheid
grout met groutdruk tot ca. 15 bar tot
klei- en veenlagen, die een 
hydrologische barrière vormen.

c) Vorming van groutlichaam onder hoge
groutdruk van 80 tot 100 bar met een
toenemen van de diameter .

a b c



S A M E N V A T T I N G

Bij het ontwerp van één-staps-hoge druk-injectie micropalen volgens de 
huidige Eurocode 7 wordt het beschikbare draagvermogen van de palen 
onderschat en wordt de optredende paal-grond interactie onjuist gerepresen-
teerd. Er wordt een aanzet gegeven voor een innovatieve ontwerpmethodiek
met eindige elementen modellering, waarbij zowel het installatieproces met

hoge druk injectie van grout en de belasting van de paal wordt gesimuleerd.
Om de aannames in het ontwerp betreffende de afmetingen van het grout-
lichaam te garanderen is een concept voor kwaliteitscontrole op basis van 
monitoring van het injectieproces ontwikkeld.
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puntweerstand van 15 MN/m2, is het twijfelachtig
of deze limiet voor dit type palen gehandhaafd
dient te worden.  
Overigens blijkt uit de analyse van de proefresul-
taten uit het vorige artikel, dat de bijdrage van 
het puntdraagvermogen bij het geotechnisch 
bezwijken beperkt is en ca. 15% van het totale
draagvermogen bedraagt. 

Eindige Elementen Modellering
Met het uitvoeren van een eindige elementen 
modellering voor het ontwerp kunnen boven-
beschreven beperkingen van de in Eurocode 7
voorgestelde rekenmethode voor het berekenen
van paaldraagvermogen vermeden worden. De EEM
wordt uitgevoerd in twee fases. 

In de 1e fase wordt de spanningsverandering rond
de paal ten gevolge van de hoge druk injectie van
het grout gesimuleerd. Vervolgens kunnen de 
toegenomen sterkte- en elasticiteitparameters aan
de hand van nieuwe spanningsverdeling rond en
onder de paalpunt ingeschat worden. 

In de 2e fase wordt de paal stapsgewijs belast en
kan het belasting-verplaatsing gedrag van de paal
gemodelleerd worden. Het gebruik van een EEM
staat daarmee toe het samenspel tussen de werke-
lijk optredende schacht- en puntweerstand tot en
na het geotechnisch bezwijkpunt te simuleren. Het
stijfheidsgedrag van de paal kan uit het verkregen
belasting-verplaatsing diagram met acceptabele
betrouwbaarheid bepaald worden.

Een belangrijk voordeel van een ontwerp middels
EEM is, dat er een beeld wordt gecreëerd van de
beschikbare veilige belastingruimte. Met een op
basis van statistische vergelijking van proefbelas-
ting- en EEM berekeningsresultaten vastgestelde
partiële (reken) model factor en te definiëren cor-
relatiefactoren kan binnen die ruimte een toelaat-
bare paalbelasting bepaald worden.  
Voor het met vertrouwen gebruik maken van een
EEM dient bij de installatie gecontroleerd te 
worden of de verwachte diameter van de paal, die
cruciaal is voor de optredende spanningstoestand
na de groutinjectie fase, consistent optreedt over
de gehele lengte van het groutlichaam. Tevens
moet de vorming van het groutlichaam tot aan 
de slechtdoorlatende lagen aangetoond kunnen
worden. Om beide aspecten in een kwaliteits-
controle te garanderen is een concept voor een 

innovatieve monitoringsprocedure ontwikkeld,
dat later in dit artikel belicht wordt.

UITVOERING VAN EINDIGE 
ELEMENTEN MODELLERING  
In de eerste fase van de EEM (Stappen 1 t/m 3)
wordt de paalinstallatie gesimuleerd, waarna in de
nieuw ontstane spanningstoestand de toename
van de geotechnische parameters kan worden 
bepaald. 
In de tweede fase van de modellering (Stap 4 en 5)
wordt de paal dan virtueel belast tot voorbij het
geotechnisch bezwijkpunt.

Voor een op druk belaste paal bij Wijdewormer in
Holoceen zand (figuur 2), waarbij geotechnisch 
bezwijken is opgetreden, en  op een drukpaal  bij
de Betuwelijn in Pleistoceen zand (figuur 3) zijn
EEM simulaties uitgevoerd met het programma
PLAXIS 2D, in de axisymmetrische modus. De 
resultaten van de simulaties  zijn vergeleken met de
resultaten van uitgevoerde statische  belasting-
proeven op deze palen.  

FASE 1   MODELLERING PAALINSTALLATIE

Stap 1                                                                                          
Vaststelling van geotechnische parameters 
uit sondering en definiëring van het Eindige
Elementen Netwerk.
Interpretatie van de sondering ter plaatse van de
paal conform de methodiek  gegeven in Robert-
son & Cabal, 2015. Door gebruik van de ‘state
parameter’ ! kan  voor zanden de waarde voor
de hoek van inwendige wrijving !’ ingeschat
worden. Daarnaast kan tevens de gedraineerde
Youngs Modulus E’ uit de Qtn – Fr  diagrammen
afgeleid worden, gerelateerd aan de effectieve
verticale spanning "v0. 
De grond- en paalgeometrie worden gemodel-
leerd met triangulaire 15-nodes elementen. 

Het netwerk is gedefinieerd als medium dicht en
is verfijnd met een factor 0,1 waar grote span-
ningen en deformaties worden verwacht, dicht
bij de paalschacht en rond de paalpunt.  

Figuur 2 en 3  – Sonderingen en micropalen  te Wijdewormer  (Dgem 198 mm en lengte
groutlichaam 4 m) en Betuwelijn (Dgem 263 mm en lengte groutlichaam  7,5 m).
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Stap 2 Modellering van de hoge druk 
injectie van het groutlichaam

De opgelegde vervorming met grootte van de
gemeten diameter aan de teruggewonnen
palen, is te beschouwen als een expanderende
opening in de grond.
De initiële afmeting van deze opening is de dia-
meter van de schroefpunt, die een kolom zand
vermengd met grout heeft gevormd bij het in-
schroeven (figuur 1). Ter plaatse van de punt van
de paal vormt zich een halve bol met een straal
met afmeting gelijk aan die van het onderste
deel van het groutlichaam en die als zodanig in
PLAXIS gemodelleerd kan worden. Dit betekent,
dat ook de grond onder de punt van de paal na
de groutinjectie een hogere verticale spanning 
heeft dan in de maagdelijke situatie. 

Om de opgelegde vervorming die optreedt bij
de groutinjectie in de PLAXIS modellering te 
accommoderen is de “Updated Mesh” optie 
gebruikt. Contact zones tussen grondlagen met
verschillende schuifsterkte parameters zijn 
gemodelleerd met “interface” elementen met
een virtuele dikte. Hiermee wordt een vrije 

relatieve verplaatsing tussen de lagen toe-
gestaan, zonder het optreden van een valse 
concentratie van spanningen en vervormingen
op het laagcontact. Voor de fase van de belas-
ting van de paal in Stap 4 zijn deze “interface”
elementen verwijderd.    

Als deformatiemodel is het hyperbolische Dun-
can & Chang “soil hardening” model gebruikt,
dat spanningsafhankelijk is. Hiermee wordt de
toename van de elasticiteitsmodulus tijdens de
opgelegde vervorming gesimuleerd. De relatie
tussen de horizontale en verticale spanning
wordt gemodelleerd op basis van het Mohr-
Coulomb model. 

Het gedeformeerde grid en de nieuwe horizon-
tale spanningstoestand voor de paal in Wijde-
wormer zijn weergegeven in figuur 4 en 5.
Hieruit is op te maken, dat de spanningstoe-
stand rond de paal tot ca. 20 maal de straal van
de schroef punt, dus ca. 3 m beïnvloed is. Uit
deze modellering blijkt tevens, dat de toename
van de horizontale spanning over de gehele
hoogte van het geïnjecteerde groutlichaam 

relatief constant is en varieert voor de Wijde-
wormer van Kh = 2,15 tot 2,32 en voor de Betu-
welijn van Kh = 2,47 tot 2,53.   

Stap 3 Definiëring van geotechnische parameters
in nieuwe spanningstoestand

De sterkte van de grond wordt gedefinieerd met
het Mohr-Coulomb faalcriterium, hetgeen in de
zandlagen afhankelijk is van de effectieve hoek
van interne wrijving #’ en de dilatatie hoek !. 
De geotechnische parameters na de installatie

van de paal zijn ingeschat voor vijf zones, zoals
weergegeven in figuur 5. Er is uitgegaan van een
maximale consolidatie direct naast de paal (Zone
1), die geleidelijk afneemt verder weg van de
paal (initiële situatie Zone 5). Uit de diagrammen
van Robertson en Cabal (2015) is vervolgens 
de effectieve hoek van inwendige wrijving en 
de dilatatie hoek vastgesteld. De factor Rinter is
op 1 gesteld, omdat de binding tussen de paal
en de grond een hogere schuifweerstand heeft
dan de grond zelf, zoals eerder in dit artikel 
beschreven. In Tabel 1 zijn de verkregen para-
meters weergegeven voor beide palen.

FASE 2  MODELLERING BELASTING PAAL. 

Stap 4  Definiëring van paalparameters 
De paal is gemodelleerd als bestaande uit 
linear-elastisch en niet poreus materiaal, mid-
dels Hookes wet van isotropische lineaire elasti-
citeit waarbij de stijfheidsparameters Poissons
ratio en Youngs modulus gedefinieerd worden.
De paal is in het PLAXIS model gesimuleerd met 
berekend paalgewicht en elasticiteitsmodulus
aan de hand van de eigenschappen van de stalen
buis met groutopvulling en het gevormde grout-
lichaam, waarbij voor verschillende diepteinter-
vallen van de paal verschillende elasticiteits-
waarden aangehouden worden.

Stap 5  Belasting van de paal
De paalbelasting is gesimuleerd aan de hand 
van het schema van belastingstappen, zoals dit 
tijdens de paalbelastingproeven toegepast is. 
Bij de belasting speelt de in het Duncan & Chang
model gebruikte dilatatiehoek !een cruciale rol.
Voor de sterkte parameters, zoals beschreven
onder Stap 3, blijkt de invloed hiervan verder 
van de paal weg dan in het gedefinieerde gebied

Figuur 4 en 5 – Gedeformeerd grid en de nieuwe horizontale spanningstoestand na 
de installatie van in PLAXIS gemodelleerde paal in Wijdewormer. Tot een straal van 
ca. 3 m is de spanningstoestand rond de paal beïnvloed door de opgelegde vervorming 
t.g.v. de hogedrukinjectie van grout (totale lengte paal 10 m, verhouding H/V ca. 2,5). 

Tabel 1 Parameters voor soil hardening model’

Volume Hoek van Hoek van Cohesie Dilatiatie- Poisson’s Elasticiteits Elasticiteits Macht 
gewicht inwendige inwendige hoek ratio modulus modulus; parameter

wrijving wrijving na ontlasting
initieel installatie

$s #’i #’ni c’ ! $ E50 EUR m
kN/m3 o o kN/m2 o - MPa MPa -

Wijdewormer Siltig zand 19,0 29 30 1,0 12 0,5 12 36 0,6
Zand 19,5 30 34 1,0 14 0,5 21,5 64,5 0,5

Betuwelijn Siltig Zand 19,0 34 40 1,0 10 0,5 20 60 0,6
Zand 19,5 35 45 1,0 15 0,5 45 135 0,5
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0 (figuur 5) direct  rond de paal geen invloed te
hebben op het bezwijkgedrag van de paal. 

In figuur  6 en 7 zijn de resultaten van de PLAXIS
modellering vergeleken met de waarnemingen van
de paalbelastingproeven Wijdewormer en de 
Betuwelijn. Voor beide gemodelleerde palen komt
het gesimuleerde gedrag goed overeen met het
waargenomen gedrag. Uit de EEM is een aantal 
gevolgtrekkingen te maken die van belang zijn
voor het paalontwerp:
– Bij de gesimuleerde opspanning van de grond

rond de paal is sprake van gemiddelde coëffi-
ciënten van horizontale gronddruk van Kh = 2,2
resp. 2,5 voor Wijdewormer resp. Betuwelijn,
hetgeen overeenkomt met de ondergrens van de
met de Slip-formule teruggerekende waarden
(Geotechniek Vol. 3, september 2019) .

– De in de simulatie gebruikte niet-afgesnoten
waarden voor de conusweerstand langs de paal
blijken de werkelijk op te treden geotechnische
parameters te representeren. 

– Uit de modellering van de paal bij Wijdewormer
is af te leiden, dat bij het geotechnisch bezwijk-
punt, met een zakking van de paalpunt van 5 mm
(2,6 % Dgem)bij een belasting 420 kN, met de
EEM een ca. 20% grotere zakking berekend
wordt dan die optreedt in de statische paalbelas-
tingproef. Voor de paalkop is het verschil  ver-
waarloosbaar. 

– De EEM van de paal bij de Betuwelijn verloopt in
het elastische gebied, waarbij de draagkracht 
geheel door de schachtwrijving geleverd wordt
conform de paalbelastingproef. Aannemend, dat
de punt gaat deformeren waar de grafiek een 
neerwaartse trend vertoont, zal de schacht-
wrijving ca. 2000 kN bedragen, hetgeen over-
eenkomt met de minimale draagkracht in trek op
deze palen (Geo-techniek Vol. 3, september
2019, Tabel 2). Aangezien de bijdrage van de
schachtwrijving aan het totale draagvermogen
ca. 85% bedraagt, zou het geotechnisch 
bezwijkpunt bij een belasting van ca. 2350 kN
bereikt worden, hetgeen de EEM als resultaat
lijkt te geven. De deformaties in de drie paal-
belastingproeven bij de hoogste belasting lagen

tussen de 3 en 10 mm, hetgeen goed aansluit met
de gevonden deformatie van de punt in de EEM
rond het geotechnisch bezwijkpunt, liggend tus-
sen de 10 en 15 mm (3,8 en 10,9% Dgem). 

– Indien de geometrie van het groutlichaam consis-
tent te voorspellen is op basis van de diameter 
volgens Dgem = %diam * Dschroef en de lengte aan
de hand van de dikte van de zandlagen, kan de 
toelaatbare belasting met een EEM modellering
vastgesteld worden. Hiervoor zal een (reken)-
modelfactor $model als stochastische variabele 
vergelijkbaar met die voor materiaalparameters,
bepaald moeten worden aan de hand van een set
vergelijkingen van EEM resultaten en statische
paalbelastingproeven.

Kwaliteitscontrole tijdens 
de paalinstallatie 
De uitgangspunten voor het ontwerp met EEM zijn
de opgelegde vervorming van de grond door de
toename van de diameter en de lengte van het
groutlichaam. Een kwaliteitscontrole, op basis van
een aantal parameters, die tijdens het boor- en 
injectieproces gemeten  worden, moet de zeker-
heid geven, dat de voorziene diameter en de
lengte van het groutlichaam consistent zijn. De 
diameter en de lengte van het groutlichaam 
definiëren het volume van het groutlichaam (Vgl).
Het groutvolume (Vg), dat minimaal nodig is om
het volume van het groutlichaam te vormen kan
worden berekend, zoals hieronder weergegeven.
Bij de kwaliteitscontrole wordt getoetst of wordt

voldaan aan Vg /Vgl ! 1. 

VOLUME VAN HET GROUTLICHAAM (Vgl)
De diameter en de lengte van het groutlichaam zijn
als volgt gedefinieerd:
– De gemiddelde diameter van het groutlichaam is

gerelateerd aan de schroefpuntdiameter volgens
Dgem = %diam * Dschroef (Geotechniek Vol. 3, 
september 2019). 

– De lengte van het groutlichaam is het verschil 
tussen het paalpuntniveau en het niveau van de 
onderkant van de slechtdoorlatende veen en 
kleilagen die de hydraulische barrière vormen
voor het naar boven gestuwde grout.  

GROUTVOLUME (Vg)
Het minimaal vereiste groutvolume dat overeen-
komt met het volume van het groutlichaam kan 
berekend worden op basis van de volgende drie
componenten:
– Volume vaste delen zand, in het geboorde 

volume zand, dat gerelateerd is aan de schroef-
puntdiameter en de geboorde lengte in het zand;

– Volume grout met w/c-factor van ca. 0,8 geïnjec-
teerd tijdens inboren en gerelateerd aan het 
poriënvolume van het zand;

– Volume grout met w/c–factor van ca. 0,4, dat
naar een w/c-factor 0,2 verloopt door water-
uitpersing naar de maximale afpersdruk.

MONITORING
In Tabel 2 zijn de boor- en groutdata weergegeven

Figuur 6 en 7 –
Last-zakking
diagrammen uit
paalbelasting-
proef en EEM
voor Wijdewor-
mer en de Betu-
welijn.

Tabel 2 - Metingen en registraties van procesparameters voor kwaliteitscontrole
Procesparameters Metingen en registraties

Boordata Diepte in dragende laag a. Registratie en interpretatie boordata 
aandrukkracht en/of draaimoment

b. Diepte paalpunt 

Groutdata Groutsamenstelling a. Bepaling volume gewicht van groutmonster

Groutstroomsnelheid b. Digitale registratie op boormachine 
en visualisatie

Groutdruk c. Digitale registratie op boormachine 
en visualisatie 

Groutvolume/ d. Digitale registratie op boormachine
Volumegroutlichaam en visualisatie



die voor en tijdens de installatie van de grout-
injectiepaal kunnen worden gemeten en geregi-
streerd. Een aantal van de registraties wordt 
tijdens het boren getalsmatig afgelezen en kan 
na de installatie worden gevisualiseerd, zoals
weergegeven in figuur 8.

Boordata 
a. De registratie van de aandrukkracht en even-

tueel het schroefmoment op de stalen buis kan 
gebruikt worden om voor iedere te maken paal 
tijdens het boren de ligging van de laagovergang
tussen de overliggende lagen en de draagkrach-
tige zandlaag waarin gefundeerd wordt te 
controleren.

b.Uit de einddiepte van de paalpunt en de ligging
van de bovenkant van de zandlaag kan de zich 
ontwikkelende lengte van het groutlichaam 
worden vastgesteld.

Groutdata  
a.De samenstelling van het groutmengsel kan bij

het inschroeven geschat worden aan de hand van

het cementgewicht, dat per vloeistofinhoud in
het mengvat toegevoegd wordt. Het buffervat,
van waaruit de grout naar de schroefbuis geleid
wordt, wordt in een aantal charges gevuld vanuit
het mengvat. Na het op diepte komen wordt 
de w/c factor van het groutmengsel verlaagd van
ca. 0,8 naar 0,4, waarmee een grotere dichtheid
wordt bereikt, door het vereiste cementgewicht
aan het mengsel toe te voegen. Handmatig
wordt hiervan door  weging van een volume
monster het volumegewicht gecontroleerd. 

b.Aan de stroomsnelheid van het grout tijdens 
de injectie, die getalsmatig op de boormachine
gevolgd kan worden, is af te leiden of het injectie
proces continu verloopt. Gemeten stroomsnel-
heden variëren tussen ca. 10 à 40 l/min. 

c.Tijdens het injecteren van het groutmengsel
wordt de oplopende injectiedruk tot maximaal
80 à 100 bar op de boormachine continu digitaal
geregistreerd wordt en getalsmatig kan worden
afgelezen. Dit is de werkelijk optredende druk bij
het uitstroompunt in de grond.  Drukverliezen in
de leidingen zijn theoretisch en blijkens een uit-

gevoerde veldproef in de orde van grootte 5 à 10
bar, bij een leidinglengte van 50 m. Aan de hand
van een visualisatie van het verloop van de grout-
druk met de tijd, die kan na voltooiing van de 
injectie beoordeeld worden of de groutinjectie
het normaal verwachte  verloop had, zoals weer-
gegeven in figuur 8. Tijdens de groutinjectie
neemt de groutdruk geleidelijk toe, neemt de
stroomsnelheid af, en bij een kwalitatief goede
injectie wordt aan het einde van het traject de
maximale groutdruk geregistreerd. 

d.Uit de stroomsnelheid per tijdseenheid wordt de
totale geïnjecteerde hoeveelheid grout bere-
kend. Het quotiënt Volume grout /Volume grout-
lichaam verwacht Vg/Vgl dient ! 1 te zijn om er
zeker van te zijn, dat het beoogde volume van het
groutlichaam in de grond gevormd is. 

Eerste geïnterpreteerde 
monitoring data
Van een aantal recente projecten zijn de monito-
ring data geïnterpreteerd middels de boven-
beschreven toetsingsmethodiek. In figuur 6 en 7
zijn als voorbeeld de resultaten gegeven van een 
funderingsherstelproject in Amsterdam-Oost.
Voor dit project zijn Waal-Compact palen geïnstal-
leerd tot een diepte van NAP -18,75 m, tot in de 2e
zandlaag (figuur 11).  Er is geboord met een
schroefbuis met een diameter van 88,9 mm en een
schroefpunt van 150 mm. De gemiddelde ver-
wachte diameter van het groutlichaam is Dgem "
285 mm. De lengte van het groutlichaam is 6,25 m. 
Figuur 9 laat zien, dat voor 97 van de  102 palen
wordt voldaan aan Vg/ Vgl ! 1 , hetgeen als een mi-
nimumwaarde voor een paal met acceptabele af-
metingen is te beschouwen. Waar de waarden
onder de 1 vallen kan een verklaring worden ge-
vonden met de beoordeling van het monitoring
diagram als van figuur8, waarbij afwijkingen en/of
onregelmatigheden zijn  opgetreden in de grouts-
troom en de groutdrukken.  

Het ligt in de bedoeling om de informatie van 
figuur 8 in de toekomst “in-real-time” op de boor-
machine zichtbaar te maken, zodat direct ingegre-
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Figuur 9 – Vg/Vgl waarden vs. Paalnummer voor 
funderingsherstelproject  in Amsterdam-Oost.

Figuur 8 – Voorbeeld van visualisatie van monitoringdata van het schroef- en groutinjectieproces.

Figuur 10 – Frequentiediagram van Vg/Vgl waarden voor 
funderingsherstelproject in Amsterdam-Oost.



pen kan worden om deze verstoringen tijdens het
injectieproces te kunnen trachten te herstellen. 
De puntverdeling van figuur 9 en het frequentie-
diagram van figuur 10 laten zien, dat ca. 75 % van
de Vg /Vgl waarden > 1 vallen in een goed gedefi-
nieerde zone tussen de 1 en 1,4. De waarden boven
de 1,4 blijken te liggen in een specifiek deel van
het projectgebied. De toepassing van een grotere
hoeveelheid grout voor de palen in het rechter deel
van het diagram van figuur 9 heeft mogelijk een 
relatie met een wisselend verloop van het geotech-
nisch profiel over het projectgebied. Waar Vg/Vgl
> 1,4 is, heeft het  geotechnisch profiel een 
wisselend het beeld van sondering 6 en 12 uit 
figuur 11. Het verschil tussen Sondering 6 en 12 is
de lagere dichtheid van de lagen van de bovenkant
van de 2e zandlaag tussen NAP -16,5  en -19 m in
sondering 6. 

Een mogelijke verklaring voor een hogere grout-
opname waar het geotechnisch profiel correspon-
deert met sondering 6, is, dat door de lagere  reac-
tiedruk van de grond in het onderste deel van 
het groutlichaam het benodigde groutvolume ver-
hoogd wordt.
De eerste testen van dit monitoring systeem lijken
aan te tonen, dat met de gebruikte methodiek voor
het toetsen van de ontwerpuitgangspunten, de
consistente vorming van een groutlichaam met 
de vereiste afmetingen van diameter en lengte 
gegarandeerd kan worden, zolang de vereiste 
minimumwaarde voor Vg /Vgl bereikt wordt.
Wel blijkt de ligging van de minimumwaarde voor
Vg /Vgl gevoelig te zijn voor de gevormde gemid-
delde diameter  Dgem. Dit heeft er zijn oorzaak in
dat de factor %diam uit de relatie tussen Dschroef 
en Dgem, naast de toe te passen maximale grout-
druk tevens afhankelijk lijkt te zijn van de in-situ
gronddruk en dichtheid van de zandlagen. Om die
reden geven de monitoring data met de duidelijke
minimumwaarde voor Vg /Vgl , gecombineerd met
de data van het injectieproces uit figuur 8 momen-
teel wel al adequate informatie, waarmee een 
oordeel over de kwaliteit van het paalinstallatie-
proces verkregen kan worden.  Er zullen echter veel
meer installatiedata geanalyseerd moeten worden
om tot een betere benadering voor Dgem en Vg/Vgl
te komen.

Evaluatie, discussie en toekomstig 
verder onderzoek 
De beschreven problemen met het toepassen van
de ontwerpmethodiek uit de Nationale Bijlage 
bij Eurocode 7 voor deze één-staps-hoge druk-
injectie micropalen lijken ondervangen te kunnen
worden met het toepassen van een EEM, waarvoor
in dit artikel een aanzet is gegeven. De eerste 
resultaten van EEM berekeningen leveren goede
overeenkomsten met uitkomsten van statische
paalbelastingproeven. In het geval van de paal-
belastingproef bij Wijdewormer blijkt de verplaat-
sing van de paalpunt bij het geotechnisch bezwijk-

punt ca. 20 % groter, te zijn in de EEM berekening,
terwijl voor de paalkop het verschil verwaarloos-
baar is. De vergelijking van de EEM van de paal bij
de Betuwelijn met de paalbelastingproef geeft een
goede overeenkomst van het belasting-zakking
beeld waar de schachtweerstand van de paal het
draagvermogen levert. 
Het in de EEM verkregen last-zakking diagram
geeft daarmee een adequaat beeld van de beschik-
bare veilige ontwerpruimte en tevens van de te
verwachten stijfheid van de paal bij belasting. 
Voor toekomstig gebruik van EEM in ontwerp zal
een modelfactor &model bepaald dienen te worden
aan de hand van een verzameling vergelijkingen
van EEM’en met de resultaten van paalbelasting-
proeven.  

Omdat voor een veilig ontwerp de toe te passen
toelaatbare belasting altijd zal liggen in het gebied
waar de schachtwrijving de belangrijkste compo-
nent van het draagvermogen is, dienen de 
daarvoor bepalende parameters: de ontwikkelde
gemiddelde diameter, welke de opspanning van de
grond rond de paal bepaalt, en de lengte van 
het groutlichaam, bij de installatie van de palen
consistent optreden. 

De eerste testen van de beschreven monitoring
met toetsing op geïnjecteerd groutvolume en
maximum toegepaste druk lijken op gebruik 
van een projectspecifieke minimum waarde voor
Vg /Vgl als criterium te wijzen, die een ondergrens
is en het vereiste volume van het groutlichaam
moet garanderen. In dit stadium van de ontwikke-
ling zijn zowel de gemiddelde gevormde diameter
Dgem en de benodigde grouthoeveelheid Vg nog
niet met de vereiste betrouwbaarheid te bepalen.
De %diam is slechts uit twee veldproeven afgeleid,
in ondiepe Holocene en in diepere Pleistocene 
zanden (Geotechniek Vol. 3, september 2019). De
berekende waarde voor Vg is naast de Dschroef,
mede afhankelijk van Dgem. 

In het beschreven funderingsherstel project 
Amsterdam-Oost zijn de parameters Vg en Dgem
afgeleid uit een minimum dat op Vg /Vgl = 1 is 
gesteld.  De grootte van %diam en Dgem zal in 
veldproeven vastgesteld moeten worden, waarbij
geïnstalleerde palen teruggewonnen en de 
ontwikkelde diameter over het gehele grout-
lichaam gemeten kan worden.

Het ligt in de bedoelding om ten behoeve van 
toekomstig ontwerp met EEM en voor verder 
inzicht in de geometrie van het gevormde grout-
lichaam veldproeven uit te voeren op een serie te
installeren palen. Met het terugwinnen van de
palen en meting van de afmetingen van het grout-
lichaam kan meer inzicht gekregen worden in het
injectieproces, de grootte van %diam en Dgem en
de relatie met het minimaal toe te passen grout-
volume Vg.

Uit de vergelijking van de resultaten van statische
paalbelastingproeven op deze palen, met belas-
ting tot voorbij het geotechnisch bezwijkpunt, met
EEM berekeningen kan onder meer een &model 
bepaald worden.
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Figuur 11 – Sonderingen 6 (–––)  en 12 (–––) 
met positie van micropaal. 


