
Megapoer 
ondergraven

Tussen de Giethal en Machinehal 
(zie artikel ‘Ontwerp fundatie 
gietmachine’) bevindt zich de be-
staande poer 4.4 (fig. 2). Deze poer 

draagt een gebouwkolom en ondersteunt de 

kraanbaanconstructie van bovenloopkra-

nen (hijsvermogen kraan Machinehal 150 

ton en kraan Giethal 2450 ton). Daarmee is 

de kolom en dus de poer een van de ruggen-

graten van de hallen. 

Oorspronkelijke ontwerp
De krachten op de poer zijn groot. Daarom 

is in eerste instantie als maatregel voor het 

ondersteunen van de poer tijdens de bouw 

van de gietmachine, het aanbrengen van 

jetgroutkolommen voorgesteld. Hierbij 

wordt onder een hoge druk van circa 400 

bar de grond versneden en vermengd en 

deels vervangen door een cementmengsel. 

De diameter van de kolommen kan orde-

grootte 1 à 2 m zijn.

Probleem van de jetgroutkolommen 

is dat deze pas effectief zijn na verharding. 

Dat houdt in dat een nabijgelegen kolom 

pas gemaakt kan worden na verharding 

van de eerste kolom. Dit om tijdens de uit-

voering voldoende geotechnische draag-

kracht te hebben.

Daar komt bij dat een jetgroutkolom 

de neiging heeft enkele millimeters uit te 

zakken. Gezien de strenge vervormingseisen 

was dat niet toelaatbaar. Nadat de jetgrout-

kolom is gestabiliseerd, zou er daarom moe-

ten worden nageïnjecteerd om de aanslui-

ting met de poer te garanderen. Dit kost veel 

tijd, hetgeen niet paste in de fasering van 

het project. Bovendien was de kans groot 

dat al tijdens het aanbrengen van de jet-

groutkolommen de toelaatbare vervorming 
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1 De poer (rechts) met eronder het injectiemassief in de ontgraven bouwput CEMENT 5 2019 51



2 De bestaande poer 4.4 dicht tegen de nieuwbouw aan
3 Kolompoer met het (theoretische) injectiemassief en groutankers

zou worden overschreden. De grond wordt 

immers lokaal verweekt.

Bij nadere uitwerking bleek dat naar 

een alternatief moest worden gezocht.

Alternatief: waterglas
Als alternatief voor de jetgroutkolommen is 

ervoor gekozen om onder de poer een injec-

tiemassief met waterglas aan te brengen. Dit 

was mogelijk omdat het zand onder de 

Oxystaalfabriek na onderzoek injecteerbaar 

bleek. Bij het injecteren met waterglas wordt 

de bodem als het ware versteend. Hierbij 

wordt het waterglas in overlappende bollen 

aangebracht.

De bodeminjectie wordt uitgevoerd 

door middel van een silicaatinjectie. Het 

mengsel bestaat uit drie hoofdcomponen-

ten: water, waterglas (sodium silicaat) en 

een verhardingsmiddel. Door het toevoegen 

van verhardingsmiddel start de polymerisa-

tie of ‘uitharding’.

De voordelen van injectie zijn tweele-

dig. Allereerst kunnen de injectiebollen 

gelijktijdig worden aangebracht. Dit geeft 

een enorme tijdswinst. Daarnaast blijft het 

korrelskelet van het zand intact; de poriën 

worden gevuld met waterglas. Er treedt 

tijdens het aanbrengen geen verweking op 

met eventuele vervormingen als gevolg. 

2

3
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BC 1 (UGT) BC 2 (UGT)

Nd -9701 kN -9819 kN

Md -28.452 kNm +19.685 kNm

Hd -876 kN +1185 kN

dtoelaatbaar;verticaal 10 mm 10 mm

dtoelaatbaar;horizontaal 10 mm 10 mm

Tabel 1:  Krachten en toelaatbare vervormingen op de bovenkant van de poer bij twee 
belastingscombinaties

Ook sluit het injectiemassief 100% aan op 

de poer.

Om de vervormingen van de kolom-

poer in de bouwfase zo veel mogelijk te mini-

maliseren, zijn tevens zes verticale groutan-

kers geïnstalleerd en voorgespannen. 

Hierdoor is de constructie als het ware voor-

gespannen tegen de onderliggende grond.

Randvoorwaarden
Gezien de grote krachten op de poer is de 

gevraagde sterkte van het injectiemassief 

hoog. In tabel 1 zijn de krachten op de 

bovenkant van de poer op NAP +8,150 m 

gegeven bij twee belastingscombinaties. Dit 

is het peil van de gebouwen. De bouwfase is 

maatgevend omdat na de bouw van de 

nieuwe gietmachine deze poer rondom 

weer volledig is aangevuld tot het oorspron-

kelijke maaiveld.

In tabel 1 zijn tevens de maximaal 

toelaatbare vervormingen weergegeven ter 

plaatse van de bovenkant van de poer. 

Daarbij moet worden opgemerkt dat een 

kleine rotatie aan de voet van het injectie-

massief door de hefboom een grote hori-

zontale verplaatsing aan de bovenkant van 

de poer geeft.

Geometrie injectiemassief
Voor een eerste aanzet van de geometrie van 

het injectielichaam is uitgegaan van het 

doorzetten van de onderzijde van de poer 

tot een diepte die bij ontgraving minimaal 

dezelfde gronddekking heeft als in de huidi-

ge situatie.

Bij de poer 
worden 
spanningen  
op de bodem
injecties 
verwacht  
van 600  
à 900 kN/m2, 
waar 100  
à 200 kN/m2 
gebruikelijk is

4 Injectiemassief; de onderste 2 m bevinden zich in de gronddekking

4
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Bekend is dat de poeren in het verleden bere-

kend zijn op een minimale gronddekking van 

2 m.

Dit houdt in dat het injectiemassief bij 

een gelijke oppervlakte tot een diepte van cir-

ca 2 m onder het diepste ontgravingsniveau 

moet reiken voor een vergelijkbare draag-

kracht. Door het oppervlak van het injectie-

massief onder het maximale ontgravingsni-

veau groter te maken (fig. 4), kunnen de 

spanningen op de ondergrond worden ver-

laagd en de optredende vervorming logi-

scherwijs ook.

De uitvoeringstechniek van het injecteren 

maakt dit mogelijk. De diameter van het injec-

tielichaam kan namelijk op basis van de geko-

zen uitvoeringsparameters worden beïnvloed. 

Door een grotere diameter te kiezen, waarbij 

het injectielichaam uitsteekt buiten de con-

tour van de poer, wordt een groter oppervlak 

gecreëerd. Over de hoogte waarover de bouw-

put wordt ontgraven, kan het massief later 

worden geprofileerd door het af te hakken.

Het injectielichaam is verder geoptima-

liseerd door geen volledig massief te maken, 

maar een kraag (fig. 4). Op basis van het 

grondonderzoek is vastgesteld dat de grond 

binnen de kraag zeer vast gepakt en zodanig 

is opgesloten, dat deze vrijwel niet vervorm-

baar is en zo een bijdrage levert aan de totale 

draagkracht van het injectiemassief.

Spanningen in het injectiemassief
Door de grote belastingen op de poer ont-

staan relatief hoge spanningen in het injec-

5

5 Sterkte in relatie tot mengverhouding, bron: 'Engineering properties of silicateR100 ester chemical grout',  
G.S. Littlejohn, e.a., Ground Engineering 30(3), 1997

Vanwege de 
hoge benodigde 
druk sterkte van 
het injectie
materiaal is  
op het terrein 
een proef massief 
gemaakt

tiemateriaal. Bij gebruikelijke toepassingen 

van stabiliserende bodeminjecties treden 

funderingsdrukken op van 100 à 200 kN/m2. 

Bij poer 4.4 treden echter veel grotere belas-

tingen op. Op voorhand werden op basis van 

handberekeningen spanningen verwacht 

van circa 600 à 900 kN/m2 (0,6 – 0,9 N/mm2), 

zodat speciale aandacht moest worden be-

steed aan de mengverhoudingen van het in-

jectiemiddel.

Door verschillende verhoudingen van 

de componenten water, waterglas en ver-

hardingsmiddel kunnen de eigenschappen 

van het injectiemiddel (zoals reactietijd en 

druksterkte) worden beïnvloed (fig. 5).

Normaal gesproken wordt uitgegaan 

van 50% waterglas, 6 à 10% harder en 

(leiding)water. Zoals uit figuur 5 blijkt, 

wordt hiermee een UCS-waarde (uniaxiale 

druksterkte) behaald van circa 0,7 MPa 

(700 kN/m2). In dit geval is gekozen voor een 

mengsel met een waterglaspercentage van 

60% en ten minste 8% harder. Zoals uit de 

grafiek blijkt, wordt hiermee een UCS 

behaald van circa 1,1 MPa.

Beproevingen
Vanwege de hoge benodigde druksterkte van 

het injectiemateriaal is op het terrein een 

proefmassief gemaakt. Het gerealiseerde 

massief is ontgraven en er zijn monsters 

verzameld door kernen met een diameter 

van 100 mm uit het materiaal te boren. Voor 

de lengte van de kernen is 100 à 200 mm 

aangehouden mede afhankelijk van de be-

schikbaarheid. Hierop zijn in een laborato-

rium uniaxiale drukproeven uitgevoerd. 

Hierbij is zowel de druksterkte als de elasti-

citeitsmodulus bepaald. Foto 6a en 6b 

laten een kern voor en na beproeving zien.

Om praktische redenen is het proef-

massief minder diep uitgevoerd dan de defi-

nitieve injecties. Omdat het effectief span-

ningsniveau op grotere diepte hoger is, 

kunnen de resultaten van de drukproeven 

als veilige ondergrens worden gezien.

Bekend is dat de sterkteontwikkeling 

in de tijd relatief snel verloopt. Na een perio-

de van 7 dagen is de chemische reactie gro-

tendeels voltooid (fig. 7).

Zekerheidshalve is uitgegaan van een 

verhardingstijd van 21 dagen voordat met 
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een 3D-model onvermijdelijk. De berekenin-

gen zijn uitgevoerd met Plaxis 3D.

In de berekening is de hoek van de 

bouwput waar de poer gepositioneerd was 

compleet gemodelleerd om asymmetrische 

invloeden door de aanwezigheid van de 

bouwputwand te kunnen verdisconteren. 

Een afbeelding van het model is weergege-

ven in figuur 8.

De constitutieve modellen die beschik-

baar zijn in Plaxis zijn geschikt om het span-

ningsafhankelijke, niet-lineaire gedrag van 

grond te beschrijven door middel van effec-

tieve sterkteparameters ( ’ en c’). Voor 

steenachtig materiaal, zoals geïnjecteerde 

grond, kan geen echte druksterkte worden 

ingegeven. Het is voor het schematiseren 

van een stabiliserende bodeminjectie in 

Plaxis gebruikelijk uit te gaan van eigen-

schappen van de oorspronkelijke grond met 

een ‘normale’ hoek van inwendige wrijving, 

maar met een sterk verhoogde cohesie.

Er is conservatief een cohesie van 

200 kN/m2 toegekend aan het injectiemate-

riaal. Het verharde injectiemateriaal is in 

principe ook in staat een beperkte hoeveel-

heid trekspanning op te nemen. Hiervoor 

is in het model een gelimiteerde waarde 

(tension cut-off) van 20 kN/m2 gehanteerd.

Analoog aan de bepaling van de rekenwaarde 

voor de sterkte is voor de stijfheid van het in-

6b

6a

het ontgraven van de bouwput rondom de 

kolompoer is begonnen. De drukproeven 

zijn om die reden ook uitgevoerd na 21 da-

gen verhardingstijd.

In totaal zijn tien drukproeven uitge-

voerd. Uit de proefresultaten blijkt dat 

de karakteristieke druksterkte circa 

2,45 N/mm2 bedroeg. De gevonden karakte-

ristieke stijfheid bedroeg 1030 MPa.

Voor de bepaling van de rekenwaarde van 

de druksterkte is de parallel gezocht met de 

betonnorm:

fcd = acc fck / gc

hierin:

fcd   is de rekenwaarde van de druksterkte

fck   is de karakteristieke cilinderdruk-

sterkte na 28 dagen

acc   is de coëfficiënt die rekening houdt 

met langeduureffecten (De NB geeft 

waarde 1,0 aan)

gc    is de partiële veiligheid = 1,5

fcd   = 1,0 × 2,45 N/mm2 / 1,5 = 1,63 N/mm2

Naast een geschiktheidsonderzoek op het 

injectiemateriaal zijn in een geotechnisch 

laboratorium triaxiaalproeven uitgevoerd 

om een goede inschatting te verkrijgen van 

de effectieve sterkte- ( ’ en c’) en stijfheids-

eigenschappen (E50;ref) van de diepere onder-

grond. In de triaxiaalproeven is tevens een 

ontlasttrap doorgevoerd om de ontlast-her-

belaststijfheid (EUR;ref) te bepalen. Doorgaans 

wordt hiervoor een standaardverhouding 

EUR;ref = 3 • E50;ref gehanteerd. Uit proeven op 

zand wordt vaak een hogere verhouding ge-

vonden. Zo ook hier: uit het onderzoek volg-

de EUR;ref = 5 • E50;ref. Hiermee wordt de zwel 

door ontlasten ten gevolge van het ontgra-

ven meer realistisch berekend.

3D-model
Omdat moest worden aangetoond dat zowel 

voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van 

de geotechnische draagkracht en stabiliteit 

volgens NEN 9997-1 als de door de opdracht-

gever gestelde vervormingseis, was het uit-

voeren van een eindige-elementenbereke-

ning de meest logische keuze. Gezien de 

complexe geometrie was het gebruik van 

6 Kern voor (a) en na (b) beproeving CEMENT 5 2019 55
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jectiemateriaal een elasticiteitsmodulus van 

circa 700 N/mm2 gevonden. In de berekening 

is conservatief E50;ref = 250 N/mm2 gehanteerd.

Berekeningsresultaten
In figuur 9 zijn de verticale maximale ver-

plaatsingen van de kolompoer weergege-

ven. Te zien is dat de poer door het aanwe-

zige moment en de horizontale component 

van de belasting een kanteling ondergaat. 

Er is in de richting van het optredende mo-

ment een zakking van circa 7 mm bere-

kend. Omdat de poer zeer stijf is, leidt dit 

aan de andere zijde tot een rijzing van 

maximaal circa 6 mm. Hiermee is aange-

toond dat de vervormingen tijdens de 

werkzaamheden kleiner zijn dan de eis van 

maximaal 10 mm.

In figuur 10 zijn de bij dit belastingsgeval be-

horende maximale materiaalspanningen in 

het injectiemassief weergegeven. Te zien is 

dat de materiaalspanning in de BGT oploopt 

naar circa 580 kN/m2. Dit betreft de resulta-

ten van een berekening met de belastingen 

voor de bouwfase.

In de UGT-berekening die voor de 

maatgevende eindbelasting is gemaakt 

(dus met hogere belastingen) bedraagt de 

berekende materiaalspanning maximaal 

1550 kN/m2. Deze waarde wijkt fors af van 

de oorspronkelijke handberekening en is 

vooral te verklaren door het ontstaan van 

piekspanningen rond de overgang naar de 

kraag. De gemiddelde spanning ligt wel in 

de lijn van de handberekening.

De rekenwaarde van de sterkte 

van het injectiemateriaal is bepaald op 

1,63 N/mm2 (1630 kN/m2), zodat aan de 

sterkte-eis is voldaan.

Uitvoering
Het theoretische injectiemassief is vertaald 

naar een raster met bollen (fig. 11). De injectie-

vloeistof is via manchetten met elk drie injec-

tiepunten aangebracht. De manchetten zijn 

via kernboringen door de poer ingebracht.

Er is een aantal controles uitgevoerd 

om de aanwezigheid van het injectiemassief 

te garanderen:

1 Per bol zijn de ingebrachte liters waterglas 

vergeleken met de theoretisch benodigde 

hoeveelheid.

2 Na uitharden van de vloeistof is de grond 

naast de poer laagsgewijs ontgraven. Bij elke 

ontgravingsslag is de aanwezigheid van het 

injectiemassief gecontroleerd. Hoewel er 

meer dan de theoretisch benodigde hoeveel-

Tijdens de hele 
uitvoering is de 
beweging van 
de poer continu 
gemonitord. De 
vervormingen 
bleven binnen 
de geëiste norm

8

7 Sterkteontwikkeling injectiemateriaal, bron: 'Engineering properties of silicateR100 ester chemical grout',  
G.S. Littlejohn, e.a., Ground Engineering 30(3), 1997 8 Afbeelding Plaxis 3Dmodel kolompoer
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heid waterglas is aangebracht, bleek op en-

kele plekken een na-injectie nodig.

Foto 1 laat de poer met zijn injectiemassief 

in ontgraven toestand zien.

Tijdens de hele uitvoering is de beweging 

van de poer continu gemonitord. De vervor-

mingen bleven binnen de geëiste norm. De 

bovenkant van de poer is maximaal 8 mm in 

horizontale richting opgeschoven. De gehele 

poer is 8 mm omhooggekomen, waarschijn-

lijk door de ontspanning van de grond door 

de ontgraving.

Tot slot
Met deze toepassing van chemische injectie 

zijn de grenzen verlegd. Het injectiemassief 

heeft naar tevredenheid zijn functie vervuld.

In praktische zin is het belangrijk 

goed na te denken over het te hanteren in-

jectieraster in relatie tot het risico op imper-

fecties. In dit geval is er, gezien de noodzaak 

eerst kernboringen door de poer te maken 

om de injectielansen te kunnen plaatsen, 

voor gekozen het aantal injectielansen te 

minimaliseren. Dit brengt grote tussenaf-

standen met zich mee en maakt het noodza-

kelijk tijdens de uitvoering goed naar de uit-

voeringsgegevens (verpompte hoeveelheid 

vloeistof per injectiepunt) te kijken. De gere-

gistreerde hoeveelheden moeten daarbij 

worden vergeleken met de theoretisch voor-

af bepaalde waarden. Ook is het belangrijk 

voorafgaand aan het feitelijke ontgraven, 

enkele proefsleuven te graven om de aanwe-

zigheid van voldoende injectiemateriaal te 

kunnen vaststellen. 

9

10

11

9 Berekende verticale verplaatsingen kolompoer (BGT) 10 Berekende materiaalspanningen injectie (BGT)
11 Eerste stap plaatsing injectiebollen (voor overige stappen zie www.cementonline.nl)

Batch 1: 
oneven nummers 
middelste bollen
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