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Samenvatting 
Naar aanleiding van het frequenter voorkomen en sterker worden van geïnduceerde aardbevingen in 
Groningen zijn onderzoeken gestart naar de aardbevingsbestendigheid van panden in het 
aardbevingsgebied. Onderdeel hiervan is onderzoek naar de verlaging van de seismische draagkracht 
van funderingen op staal tijdens een aardbeving. Voor het toetsen van de funderingen van de panden 
is de Eurocode 8 normenreeks aangewezen als toe te passen rekenmethodiek. Binnenkort vindt er 
een verschuiving in de toe te passen rekenmethodieken plaats door het verschijnen van de Nationale 
Praktijk Richtlijn (NPR 9998). Conform artikel 10.2.1 in de NPR 9998 mag de Eurocode 8 
rekenmethodiek uitgebreid worden met een verplaatsingsafhankelijke methodiek, indien niet wordt 
voldaan aan de analytische toets opgenomen in bijlage F van de Eurocode 8, aangezien er sprake is 
van een near collapse toetsing (deze toetsing wijkt af van de standaard voorwaarden die worden 
gesteld aan een fundering op staal). Dit artikel is de aanleiding van voorliggend onderzoek. Het 
voornaamste doel is het onderzoeken, implementeren en valideren van een verplaatsingsafhankelijke 
rekenmethodiek om de draagkracht van funderingen op staal te berekenen, die realistisch is en op de 
Nederlandse praktijk toegepast kan worden. Ten behoeve van het onderzoek zijn de volgende 
doelstellingen opgesteld: 
 

 Breng de problemen met de huidige rekenmethodiek en de achtergronden hiervan in kaart; 
 Verkrijg een bruikbaar aardbevingssignaal om in de berekeningen toe te passen; 
 Pas verplaatsingsafhankelijke rekenmethodieken toe op de situatie in Groningen middels een 

analytische berekening; 
 Vergelijk de verplaatsingsafhankelijke methoden met een numerieke dynamische benadering 

in een PLAXIS 2D model. 

Na een literatuuronderzoek naar funderingen op staal, aardbevingen, het opschalen van aardbevingen, 
de verplaatsingsafhankelijke rekenmethode van Newmark en PLAXIS zijn de problemen en 
achtergronden van de huidige rekenmethodieken in kaart gebracht. Voor statische en seismische 
draagkrachtberekeningen voor funderingen op staal moeten respectievelijk Eurocode 7 en Eurocode 
8 toegepast worden. Een groot verschil tussen de methodieken is het toetsen van de berekende 
draagkracht en het achterliggende doel van de toetsing. De  Eurocode 8 methodiek is daarbij 
onvolledig doordat de inbeddingsdiepte niet wordt meegenomen in de berekening. De methodiek is 
daardoor eigenlijk alleen toepasbaar op funderingen die op het maaiveld staan of funderingen waarbij 
het draagvermogen hoofdzakelijk afhankelijk is van het funderingsoppervlakte en sluit daarbij niet aan 
op de smalle funderingsstroken die hoofdzakelijk draagkracht ontlenen aan de inbeddingsdiepte. 
Funderingen in Groningen halen een groot deel van de draagkracht uit de inbeddingsdiepte, dus is de 
Eurocode 8 methodiek niet goed toepasbaar op de situatie.  
 
Voor het uitvoeren van verplaatsingsberekeningen is een aardbevingssignaal nodig, waarbij de 
versnelling in de tijd wordt uitgezet, omdat de versnelling bepaald wat de resulterende verplaatsingen 
zijn. Het verkrijgen van een bruikbaar aardbevingssignaal (versnelling t.o.v. tijd) is uitgevoerd met een 
1D equivalent linear site response analysis in het programma EERA. Een gemeten aardbevingssignaal 
op maaiveld is hierbij aan de hand van statische en equivalent lineaire grondeigenschappen 
teruggerekend naar een signaal aan de basis van het model. Het signaal aan de basis heeft een signaal 
op maaiveld tot gevolg, waarbij het signaal wordt beïnvloedt door de grondeigenschappen. Het 
signaal aan de basis wordt verschaald zodat het signaal op maaiveld de correcte ontwerpwaarden 
heeft. Het outputsignaal op maaiveld heeft volgens de uitgevoerde analyse hogere amplitudes dan het 
signaal aan de basis, terwijl verwacht zou worden dat het signaal uitdempt in de grond. Dit komt 
door door het zogenaamde site effect. Dit fenomeen treedt op als het grondmateriaal veel slapper is 
dan de onderliggende materiaal aan de basis van het model. Doordat signalen op maaiveld en 
vervolgens  op de basis reflecteren ontstaat interferentie met de reflecterende golven. De golven 
kunnen hierdoor versterken, waardoor op maaiveld een signaal met hogere amplitudes dan het 
inputsignaal ontstaat.  
 



De NPR geeft middels ‘Newmark’s sliding block analysis’ (hierna methode van Newmark) de 
mogelijkheid om de verplaatsingsmethodiek toe te passen op funderingen op staal. De methode gaat 
uit van de versnelling van de aardbeving. Bij een aardbeving is de piekversnelling slechts een korte tijd 
aanwezig. Tijdens deze korte tijd kan de fundering wel “bezwijken”, maar kan de resulterende 
optredende vervorming klein zijn, omdat de overschrijding van de draagkracht slechts tijdelijk is. Het 
principe van de methode van Newmark is dat er verplaatsing optreedt als de versnelling boven een 
bepaalde grenswaarde uitkomt. Deze grensversnelling wordt met de Eurocode 8 methodiek bepaald. 
In de ongedraineerde toestand is voor slechts een kleine bandbreedte van de funderingsbreedte de 
grensversnelling te berekenen. In de gedraineerde toestand is de grensversnelling pas te berekenen 
vanaf een relatief brede fundering. Bij smallere funderingen wordt vaak al zonder grensversnelling niet 
voldaan aan de Eurocode 8 toets als gevolg van de eerder genoemde beperking in het meenemen van 
de inbeddingsdiepte. Hierdoor is het toepassingsgebied van de methode van Newmark als uitbreiding 
op de Eurocode 8 methodiek vrij beperkt. De methode van Newmark is toegepast door de 
oppervlaktes van de toppen van het aardbevingssignaal die boven de grensversnelling uitkomen 
tweemaal te integreren. Het aardbevingssignaal is uitgedrukt in de versnelling ten opzichte van de tijd. 
Bij twee keer integreren worden de versnellingen omgezet naar verplaatsingen. De resulterende 
verplaatisngen als gevolg van de tijdelijke overschrijdingen voor de uitgevoerde beschouwing met 
specifiek aardbevingssignaal zijn in de orde grootte van 5-20 mm en daarmee niet per se een 
schending van het near collapse criterium.  
 
Als gevolg van de hiervoor genoemde berpekingen van de EC8 methode bij het bepalen van een 
grensversnelling is tevens een alternatieve methode uitgewerkt die deze berpekingen niet heeft. 
Naast de Eurocode 8 en Newmark methodiek zijn daarom de grensversnellingen en verplaatsingen 
ook met de Coulomb actief/ passief methodiek bepaald voor de gedraineerde toestand. In deze 
methodiek wordt aan de hand van een versimpeld bezwijkvlak de statische en seismische draagkracht 
berekend, waarbij grensversnellingen en ook verplaatsingen bepaald kunnen worden. De 
grensversnellingen  en verplaatsingen worden hierbij voor alle ingevoerde breedtes berekend. Het 
toepassingsgebied is dus een stuk groter dan bij de Eurocode 8-Newmark combinatie. Ook hier zijn 
de resulterende verplaatsingen klein met een bandbreedte van 5-9 mm. Omdat in de methodiek de 
statische en seismische draagkracht worden berekend, is de reductie van de draagkracht tijdens een 
aardbeving goed weer te geven.  
 
In PLAXIS zijn in de grondmodellen lineair elastisch, Mohr-Coulomb en HS small versimpelde 
berekeningen uitgevoerd om de principes en uitkomsten van de trillingssignalen en verplaatsingen van 
analytische rekenmethodieken te vergelijken. Met betrekking tot de signalen wijken de HS small en 
Mohr-Coulomb grondmodellen af van de analytische EERA bepaling doordat plasticiteit in het 
materiaal voorkomt. In het het HS small model is ook een toename van stijfheid door herbelasten 
van invloed op het signaal. EERA houdt geen rekening met deze onderdelen en werkt elastisch. Het 
lineair elastische grondmodel laat zien hoe het site effect kan optreden in grondlichamen.  
 
Het HS small model geeft een goede fit met de Coulomb actief/ passief methodiek met betrekking tot 
relatieve verticale verplaatsingen (respectievelijk 30 mm en 29 mm). Het Mohr-Coulomb model geeft 
10 mm verticale verplaatsingen. Het HS small model geeft meer verplaatsing dan het Mohr-Coulomb 
model, omdat de invloed van het plastische gebied groter is.   
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B Breedte van de fundering m 

b’ Effectieve breedte m 

c Cohesie kPa 

 Ongedraineerde schuifsterkte kPa 

cu Ongedraineerde schuifsterkte kPa 

d Dikte van de laag m 

d Inbeddingsdiepte m 

E Young’s modulus/ Elasticiteitsmodulus kN/m2 
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eB Excentriciteit van de belasting op de fundering in de breedte m 

eL Excentriciteit van de belasting op de fundering in de lengte m 

F Kracht kN 

 Genormaliseerde traagheid van de ondergrond - 

f Frequency Hz 

G Schuifmodulus kN/m2 

G0 Initiele schuifmodulus kN/m2 

G0;ref Initiele schuifmodulus op referentieniveau kN/m2 

Gs Secant schuifmodulus kN/m2 

Gt Tangent schuifmodulus kN/m2 

Gur Ontlasten/herbelasten schuifmodulus kN/m2 

G* Complexe schuifmodulus kN/m2 

g Gravitatieconstante 9,81 m/s2 m/s2 

H Dikte van de grondlaag  m 

k*h Kritische grensversnelling m/s2 

kh Horizontale component van de aardbeving m/s2 

kv Verticale component van de aardbeving m/s2 

NEd Verticale last op fundering kN 

Nmax Draagkracht van de fundering kN 

 Genormaliseerde parameter voor de verticale last - 

MEd Moment dat op de fundering werkt kNm 

 Genormaliseerde parameter voor het moment - 

pL Statische draagkracht kN 

pLE Seimische draagkracht kN 

Rd Rekenwaarde draagkracht kN 

S Soilfactor - 

S( ) Response signaal in bepaalde laag - 

su Ongedraineerde schuifsterkte kPa 

T Periode van de golf s 

T( ) Transferfunctie - 

t Tijdstap in dynamische calcultatie s 

V Snelheid m/s 

Vd Rekenwaarde belasting kN 

Vs Snelheid van de schuifgolf m/s 

Wd Vrijgekomen energie tijdens de aardbeving - 

Ws Opgeslagen energie in het materiaal - 
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w Zetting onder de fundering m 

   

 Schuifrek - 

0,7 Schuifrek waar G0 tot 72% is gereduceerd - 

’ Schuifrek ratio - 

 Gewicht kN/m3 

sat Nat gewicht kN/m3 

 Verplaatsing m 

 Wrijvingshoek ° 
 Viscositeit Pl 

 Dichtheid kN/m3 

 Poisson’s ratio  - 

ur Poisson’s ratio ontlasten/ herbelasten - 

 Demping ratio - of % 

 Hoek van inwendige wrijving ° 
 Dilatantiehoek ° 

Normaalspanning kPa

v;z;d Rekenwaarde verticale spanning door gronddekking kPa
Schuifspanning kPa

 Hoekfrequentie Rad/s 

n Natuurlijke hoekfrequentie Rad/s 
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Term Definitie 

PGA Piekgrondversnelling 

Kritische grensversnelling Grondversnelling waarbij fundering rekenkundig bezwijkt 

Accelerogram Grafiek waarin de versnelling van een aardbeving wordt 
uitgezet tegenover de tijd 

Amplitude Grootste afwijking van een trilling ten opzicht van de 
evenwichtsstand 

Versnelling Verandering van de snelheid van een punt 

Schuifgolf (S-golf) Ruimtegolf waarbij deeltjes loodrecht op de richting van de 
aardbeving verplaatsen 

Rayleigh golf Oppervlaktegolf met horizontale en verticale verplaatsing tot 
gevolg 
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Equivalent lineair model Model waarbij grondeigenschappen zijn afhankelijk van de 
hoeveelheid rek in het materiaal  

EERA Programma voor het uitvoeren van een 1D equivalent linear 
site response analysis 

Schuifmodulus Grootheid die aangeeft wat het effect van een schuifspanning 
op een materiaal is 

Demping ratio Dimensieloze waarde die aangeeft hoe sterk trillingen worden 
gedempt 

Hysteretisch spanning-rek 
gedrag 

Vervorming van het materiaal bepaalt het gedrag van het 
materiaal in de tijd 

Hysteretische demping Rek-afhankelijke demping waarin de plastische vervorming voor 
demping zorgt 

Rayleigh demping Viskeuze demping afhankelijk van massa en stijfheid 

Lineaire elasticiteit Simpele manier om rekken en spanning in materiaal te 
modelleren zonder bezwijken en permanente vervorming 

Plasticiteit Permanente vervorming van materiaal door belasting 

Hardening/ softening 
Stijfheid is afhankelijk van de rekken in het materiaal; bij 
hardeinng wordt materiaal stijver, bij softening neemt stijfheid 
af 

Small strain stiffness Stijfheid in kleine rekken van het materiaal 

Gedraineerd gedrag Geen wateroverspanningen aanwezig in het materiaal 

Ongedraineerd gedrag Wateroverspanningen aanwezig in het materiaal door belasten 

Fourier transformatie Datareeks wordt omgezet van een tijdsdomein naar een 
frequentiedomein 

FFT Fast Fourier Transformatie 

Traagheid Verschijnsel dat kracht nodig is om een voorwerp snelheid of 
richting te geven 

Inclinatie Fundering staat onder een hoek 

Excentriciteit Belasting op fundering gaat niet door het midden van de 
fundering 

Seismic hazard analysis Analyse om de aanvaardbare kans op een aardbeving te bepalen 

Newmark’s Sliding block 
analysis 

Verplaatsingsanalyse waarbij de constructie als block wordt 
beschouwd dat beweging heeft ten opzichte van de ondergrond 

Relatieve snelheid Snelheid van het sliding block ten opzichte van de ondergrond 

Onderliggende 
steenformatie/basis Steenformatie in de grond  

Transferfunctie Waarde die aangeeft hoe een signaal wordt vergroot ten 
opzichte van een input signaal 

Site effect 
Effect waarbij een signaal op maaiveld wordt vergroot ten 
opzichte van het inkomende signaal aan de basis door 
ongunstige grondeigenschappen 
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Interferentie Samen- of tegenwerking van golven op dezelfde tijd en plaats 

Near collapse criterium 
Grenstoestand waarbij een gebouw, indien de voorgeschreven 
grondversnellingen zijn opgetreden, zwaar beschadigd en niet 
meer bruikbaar zijn 

Consolidatie Afstromen van poriewater door overspanning in de grond 
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1 Inleiding 

In mei 1959 werd door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in de gemeente Slochteren in 
Groningen voor het eerst gas ontdekt in een zandsteenlaag op een diepte van ca. 3 km. In 1960 werd 
nabij Delfzijl in dezelfde zandsteenlaag als in Slochteren ook gas aangeboord. Geconcludeerd werd 
dat zich een groot gasveld in de provincie Groningen bevindt.  
 
Na publicatie van de Aardgasnota door de minister van Economische Zaken werd in 1963 de 
concessie aan de NAM verleend en vindt gaswinning plaats in het Groningen-gasveld. Sindsdien is ca. 
2020 miljard m3 van de geraamde oorspronkelijke winbare gasvoorraad van 2800 miljard m3 uit  de 
laag onttrokken. Per 2012 wordt geschat dat nog 780 miljard m3 te winnen is.   
 
Vanaf begin jaren ’90 doen zich aardbevingen voor in Groningen. Na langdurig onderzoek is 
vastgesteld dat de aardbevingen in Groningen worden veroorzaakt door gaswinning in het 
Groningen-gasveld. Dat zich lange tijd geen aardbevingen voordeden in Groningen komt doordat de 
bodemdaling met een zekere vertraging optreedt.  
 

 
Figuur 1 Aantal aardbevingen in het Groningen-Gasveld (http://feitenencijfers.namplatform.nl/) 

 
De krachtigste beving, gemeten op 16 augustus 2012, had een kracht van 3,6 op de schaal van 
Richter. De intensiteit werd door bewoners als sterk ervaren. Dit was aanleiding om een groot 
aantal onderzoeken uit te voeren. Deze onderzoeken laten een voorspelling zien waarbij tot 2016 
een aardbeving kan voorkomen met een kracht van 4,1 op de schaal van Richter en een 
grondversnelling van 0,12g. Voorspeld wordt dus dat er zwaardere aardbevingen zullen plaatsvinden. 
Ook wordt verwacht dat aardbevingen frequenter zullen optreden. Voor gebouwen vormt dit een 
risico, omdat (grote) schade kan ontstaan door de aardbevingen.  
 
Gezien de voorspelling van zwaardere aardbevingen is er begonnen met het toetsen en waar nodig 
versterken van de bestaande bebouwing in Groningen. CRUX Engineering BV beschouwt hierbij in 
opdracht van Arcadis de geotechnische aspecten voor de toetsing en versterking van de zogenaamde 
complexe gevallen. Dit zijn de panden die tot op heden de grootste schade laten zien. Geotechnische 
aspecten bij aardbevingen zijn vermindering van de draagkracht van de fundering, liquefaction, cyclic 

http://feitenencijfers.namplatform.nl/
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softening en dynamische respons van het bouwwerk. In dit onderzoek zal specifiek worden ingegaan 
op de draagkracht van funderingen op staal en sluit aan met de kennis op dit vlak voor de toepassing 
bij deze complexe gevallen.  
 

 Probleemstelling 1.1
Door de verwachting dat aardbevingen in Groningen vaker zullen voorkomen en zwaarder zullen 
zijn, worden panden in het aardbevingsgebied getoetst aan de relevante normen die betrekking 
hebben op aardbevingsbestendig bouwen. Als eerste worden de panden die in zeer slechte staat 
verkeren (en soms zelfs met stutten overeind worden gehouden) getoetst en hersteld. Hiermee 
wordt getracht het gevoel van veiligheid te verbeteren.   
 
De NAM heeft de informatieve norm Eurocode 8 (hierna EC8) als toe te passen rekenmethodiek 
voor funderingen op staal aangehaald. Aan de hand van de EC8 zijn berekeningen uitgevoerd om de 
constructies te beoordelen op het wel of niet toepassen van funderingsherstel. In deze berekeningen 
wordt de situatie als een krachtenprobleem beschouwd. Een gevolg hiervan is dat een groot aantal 
constructies funderingsherstel moeten ondergaan, omdat deze rekenkundig iet voldoen.  
 
Binnenkort (waarschijnlijk september 2015) vindt er een verschuiving in de toepassing van 
rekenmethoden plaats door het verschijnen van de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR 9998). Voor het 
toetsen van funderingen op staal worden een aantal aanpassingen/ toevoegingen doorgevoerd, 
waaronder het beschouwen van de seismische draagkracht als een verplaatsingsprobleem in plaats 
van een stabiliteitsprobleem.  
 

 Doelstellingen 1.2

Het voornaamste doel is het onderzoeken, toepassen en vergelijken van verplaatsingsafhankelijke 
rekenmethodieken om de verplaatsingen van funderingen op staal tijdens aardbevingen te berekenen, 
die op de Nederlandse praktijk toegepast kunnen worden.    
 
Om bovenstaand doel te bereiken zijn de volgende subdoelen opgesteld: 
 

 Breng de problemen met de huidig toegepaste rekenmethodiek en de achtergronden hiervan 
in kaart. 

o Onderzoek welke rekenmethodieken toegepast worden; 
o Definieer de verschillen tussen de rekenmethodieken; 
o Definieer het verschil in resultaten tussen de rekenmethodieken; 
o Achterhaal de achtergronden van de rekenmethodieken; 
o Onderzoek eventuele alternatieven om de seismische draagkracht te berekenen. 

 Verkrijg een bruikbaar aardbevingssignaal om in de verplaatsingsberekeningen toe te passen. 
o Onderzoek softwareprogramma’s en methoden voor het verschalen van signalen; 
o Onderzoek de wijze waarop een signaal opgeschaald wordt; 
o Schaal een beschikbaar aardbevingssignaal op naar een representatief signaal; 

 Pas verplaatsingsafhankelijke rekenmethodieken toe op de situatie in Groningen middels 
analytische berekeningen. 

o Bepaal geometrieën overeenkomend met de situatie in Groningen die in de 
berekeningen toegepast worden; 

o Bereken grensversnellingen om in de verplaatsingsanalyses toe te passen; 
o Bereken de verplaatsingen middels een analytische berekening.  

 Vergelijk de verplaatsingsafhankelijke methode met numerieke dynamische benaderingen in 
PLAXIS 2D modellen.  



 

  

Afstudeeronderzoek    

  Afdrukdatum: 16-6-2015  

Toepassing verplaatsingsmethodieken 
aardbevingen Groningen 

 
 Pagina: 13 

 

o Bepaal de toe te passen wijze waarop het model en dynamische lasten gedefinieerd 
moeten worden in PLAXIS 2D; 

o Onderzoek hoe het model reageert op de dynamische belasting; 
o Bereken de verplaatsingen tijdens en direct na de grondbewegingen; 
o Pas de analytische methode toe met de PLAXIS uitgangspunten; 
o Vergelijk en analyseer de uitkomsten van de analytische en numerieke berekeningen.  

 

 Afbakening 1.3

Het onderzoek is toegespitst op funderingen op staal die in het Groningen-gasveld gevonden worden. 
Het zwaartepunt ligt op het toepassen van analytische verplaatsingsmethodieken ten behoeve van 
draagkrachtberekeningen van de funderingen. Hierdoor zal het PLAXIS onderdeel enigszins beperkt 
blijven.  
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2 Onderzoeksaanpak en scriptieopzet 

Figuur 2 geeft een overzicht van de onderzoeksaanpak. Hierbij zijn de onderwerpen onderverdeeld in 
fases volgens de scriptieopzet. Onder de behandelde onderwerpen staat het hoofdstuknummer 
weergegeven.  
 

 
Figuur 2 Onderzoeksaanpak en scriptieopzet 

 

 Fase 1: Literatuurstudie 2.1
In fase 1 is informatie verzameld die nodig is voor de volgende fases van het onderzoek: 

 Algemene informatie over funderingen op staal; 
 Informatie over aardbevingen en de kenmerken hiervan; 
 Informatie over het opschalen van aardbevingssignalen; 
 Informatie over eindige elementen modellen; 
 Informatie over materiaalmodellen; 
 Algemene informatie over toe te passen parameters; 
 Algemene informatie over aardbevingen in Groningen en de stand van zaken. 

 

 Fase 2: Kleine onderzoeken 2.2
In fase 2 zijn twee kleine onderzoeken uitgevoerd die benodigd zijn voor de berekeningen in de 
volgende fases: 

Fase 4: EEM-model vergelijking
Modelleren PLAXIS

H8
Resultaten

H8
Vergelijking

H8

Fase 3: Analytische berekeningen verplaatsingen
Berekenen grensversnellingen

H7
Berekenen verplaatsingen

H7

Fase 2: Kleine onderzoeken
Achtergronden EC7 en EC8

H5
Opschalen aardbevingssignalensignalen

H7

Fase 1: Literatuurstudie
Funderingen op staal

H4
Aardbevingen

H4
EEM analyse

H4
Case study

H6
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 Achtergronden huidige rekenmethodieken. Het berekenen van funderingen op staal gebeurt 
aan de hand van Eurocodes. Onderzocht wordt wat de verschillen zijn tussen de beschikbare 
rekenmethodieken en wat de achtergronden hiervan zijn. 

 Opschalen van aardbevingssignalen. Om een maatgevend aardbevingssignaal te verkrijgen 
wordt een gemeten aardbevingssignaal opgeschaald naar een signaal met rekenwaardes die 
moeten worden aangehouden volgens normen. Het opgeschaalde signaal wordt toegepast in 
de verplaatsingsberekeningen.   

 

 Fase 3: Analytische berekening Newmark 2.3

De vervormingen ten gevolge van een (opgeschaalde) aardbevingsbelasting worden berekend 
conform verplaatsingsmethodieken. Hierbij wordt een fictieve casus uitgewerkt. Hiervoor zijn 
grensversnellingen benodigd die met analytische draagkrachtberekeningen worden bepaald.  
 

 Fase 4: EEM-modellen 2.4

Om de verplaatsingsmethoden die in fase 3 zijn toegepast te valideren, worden dynamische EEM-
berekeningen in PLAXIS uitgevoerd. Met de PLAXIS uitgangspunten worden ook analytische 
berekeningen uitgevoerd, waardoor de numerieken en analytische benadering kunnen worden 
vergeleken.  
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3 Samenvatting literatuurstudie 

Dit hoofdstuk dient als samenvatting (of korte versie) van de literatuurstudie uit Hoofdstuk 4 en 
Hoofdstuk 5 en tevens ter introductie van de onderdelen en berekeningen van dit onderzoek. 
Voordat in detail wordt ingegaan op de verschillende aspecten die relevant zijn voor het onderzoek, 
is het belangrijk de principes van de onderdelen die in de literatuurstudie terugkomen te begrijpen.  
 

 Verplaatsingsmethode 3.1

Bij het beschouwen van de seismische draagkracht als een verplaatsingsprobleem in plaats van een 
stabiliteitsprobleem wordt verondersteld dat verplaatsing na bezwijken van de fundering niet 
automatisch tot afkeuren leidt, maar afhankelijk is van de overschrijdingsduur en de grootte van de 
verplaatsing. Dit wil zeggen dat op het punt dat volgens een seismische stabiliteitsberekening de 
draagkracht van de fundering rekenkundig wordt overschreden, er permanente vervorming optreedt, 
welke niet als doorgaande vervorming wordt aangemerkt. Hiermee wordt de stabiliteitsberekening 
als het ware “verlengd” met een verplaatsingsberekening. Bezwijken van de fundering door 
seismische belasting verschilt dus sterk van statisch bezwijken doordat de overschrijding van korte 
duur is. Het voordeel hiervan is dat wanneer niet aan de seismische stabiliteitsberekening wordt 
voldaan, er een mogelijkheid is om met een verplaatsingsberekening aan te tonen dat de optredende 
vervorming klein kan zijn en er alsnog wordt voldaan aan het near collapse aspect van de toetsing.  
 
De NPR geeft middels ‘Newmark’s 
sliding block analysis’ (ofwel methode 
van Newmark) de mogelijkheid om 
de verplaatsingsmethodiek toe te 
passen op funderingen op staal. Het 
principe van de methode van 
Newmark is dat er verplaatsing 
optreedt als de versnelling boven een 
bepaalde grenswaarde uitkomt. De 
grenswaarde van de versnelling is de 
versnelling waarbij de fundering op de 
grens van bezwijken zit. 
 
Door de grenswaarde te bepalen en 
toe te passen bij een actueel signaal 
kan de optredende verplaatsing 
worden bepaald door middel van 
integratie van het gedeelte van de 
versnellingen boven deze 
grenswaarde, zie Figuur 3. Hierin is 
de piekversnelling ca. 0,45 g en de 
grenswaarde 0,2 g (Korff & Meijers, 
2014).  
 
  

Figuur 3 Principe methode van Newmark (voorbeeld) (Korff & 
Meijers, 2014). 
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 Aardbevingssignaal 3.2
Voor het toepassen van de methode van Newmark is een representatief aardbevingssignaal benodigd. 
De voornaamste methode die hiervoor gebruikt wordt is om uit te gaan van een maatgevend 
gemeten signaal bij een overeenkomende situatie. Dit gaat helaas niet op voor Groningen, omdat 
dergelijke maatgevende signalen niet beschikbaar zijn. Om toch representatieve signalen te genereren 
worden geregistreerde signalen opgeschaald naar de beoogde piekversnelling (PGA).  
 
De waarde voor de Peak Ground Acceleration (PGA) duidt de trillingsintensiteit op maaiveld aan en 
is bepalend voor schade aan gebouwen. De PGA geeft aan hoe hard de grond schudt tijdens een 
aardbeving en wordt uitgedrukt als de maximale grondversnelling.  
 
Het opschalen van een aardbevingssignaal naar de beoogde PGA gebeurt middels een ‘site response 
analysis’. Hierbij wordt een gemeten aardbevingssignaal op maaiveld teruggerekend, door de slappe 
bodemlagen, naar een signaal in de onderliggende steenformatie (basis). Het signaal wordt aan de 
basis opgeschaald. Vervolgens wordt het effect op maaiveld aan de hand van het opgeschaalde signaal 
aan de basis berekend. Echter, in Nederland is in principe geen onderliggende steenformatie aanwezig 
in de bovenste grondlagen. Daarom wordt in de praktijk een aanname gedaan, waarbij de basis op 30 
m diepte wordt aangenomen. In Figuur 4 wordt het proces van een site response analysis 
weergegeven aan de hand van een voorbeeld. Hierbij is een willekeurig accelerogram gebruikt. Een 
accelerogram laat de registratie van een aardbevingssignaal zien waarbij de versnelling die wordt 
waargenomen in de grond wordt uitgezet tegenover de verstreken tijd.  
 

 
Figuur 4 Principe opschalen signalen (voorbeeld) 

 

 Analytische rekenmethodieken funderingen op staal 3.3

De normen die bestaan voor het berekenen van de draagkracht van funderingen op staal zijn de 
Eurocode 7 (hierna EC7) en Eurocode 8 (hierna EC8). In beide methodieken wordt onderscheid 
gemaakt tussen de gedraineerde en ongedraineerde toestand. De EC7 methodiek is gebaseerd op het 
bezwijkvlak van Prandtl (zie Figuur 5) en wordt gebruikt voor statische berekeningen. Voor EC7 is 
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het bezwijkvlak van Prandtl uitgebreid met onderdelen als cohesie en inbeddingsdiepte aan de hand 
van draagkrachtsfactoren. Toetsing vindt plaats door een unity check waarbij de rekenwaarde van de 
draagkracht groter moet zijn dan de rekenwaarde van de belasting.  
 
De EC8 geeft een quasi-statische rekenmethodiek voor het berekenen van funderingen op staal die 
worden blootgesteld aan seismische belastingen. Deel 5 behandelt funderingen, grondkerende 
constructies en geotechnische aspecten, en bevat een rekenmethodiek voor funderingen op staal. De 
EC8 rekenmethodiek baseert zich op kinematische bezwijkvlakken (zie Figuur 5) die worden 
gedefinieerd door genormaliseerde belastingsparameters (verticale last, horizontale last en moment) 
die op de fundering werken, PGA, traagheid van de ondergrond en een aantal numerieke waarden. 
De berekende draagkracht (volgens EC8) wordt getoetst aan het bezwijkvlak.  
 
In Hoofdstuk 5 zijn de verschillen en achtergronden van de EC7 en EC8 methodiek onderzocht. Het 
belangrijkste verschil is hierbij dat in de EC8 methodiek geen inbeddingsdiepte wordt meegenomen, 
terwijl funderingen in Groningen juist en groot deel van draagkracht verlenen aan de 
inbeddingsdiepte. Daarnaast worden de excentriciteit en en horizontale belasting op de fundering 
volgens beide methodieken op een andere wijze berekend. Bij de EC7 methodiek worden de 
horizontale belasting meegerekend als reductie van de breedte. In de EC8 methodiek wordt de 
horizontale belasting als genormaliseerde parameter in het bezwijkvlak meegenomen. Uit de 
achtergronddocumenten van de EC8 methodiek blijkt dat het reduceren van de breedte een 
conservatief resultaat biedt.  
  
Aan de hand van de EC8 rekenmethodiek kan bepaald worden bij welke versnelling de fundering 
bezwijkt. Doordat in de vergelijkingen van de methodiek de grondversnelling verwerkt is, is het 
mogelijk de kritische grensversnelling te bepalen. Wanneer de toets van het draagvlak aan het 
bezwijkvlak niet voldoet, kan in sommige gevallen een kritische grensversnelling worden bepaald. Met 
de grensversnelling kan in combinatie met een aardbevingssignaal de resulterende verplaatsing 
worden berekend.  
 
Als alternatief op de EC8 methodiek kan de draagkracht van de fundering berekend worden aan de 
hand van een versimpeld Coulomb actief/ passief bezwijkvlak (zie Figuur 5). Hierbij wordt een 
statisch bezwijkvlak gereduceerd tot een seismisch bezwijkvlak. Hiermee is het ook mogelijk om de 
grensversnelling te bepalen. Daarnaast bevat de methodiek vergelijkingen die gebasseerd zijn op de 
methode van Newmark om de resulterende verplaatsingen te bepalen.  
 

 
Figuur 5 Links: Prandtl en Coulomb actief/ passief bezwijkvlak. Rechts: Toetsvlak EC8 

 

 PLAXIS analyse 3.4

In het softwareprogramma PLAXIS kan worden nagegaan hoe de analytische bepaling van de 
aardbevingssignalen en verplaatsingen zich verhoudt tot numerieke bepalingen van deze onderdelen. 



 

  

Afstudeeronderzoek    

  Afdrukdatum: 16-6-2015  

Toepassing verplaatsingsmethodieken 
aardbevingen Groningen 

 
 Pagina: 20 

 

Middels een (versimpeld) model zijn de trillingssignalen op verschillende locaties in het model vast te 
stellen aan de hand van een inputwaarde voor de trilling. Hiermee kan de invloed van het 
grondmodel op de trilling worden onderzocht. Daarnaast is de resulterende verplaatsing van de 
fundering vast te stellen. Hier zijn verschillende grondmodellen voor toe te passen.  
 
In het lineair elastische model gedraagt het materiaal zich elastisch, waardoor plasticiteit niet 
voorkomt. Het Mohr-Coulomb wordt gekenmerkt door de overgang van lineair elastisch gedrag naar 
perfect plastisch gedrag volgens het Mohr-Coulomb bezwijkcriterium. In het Hardening Soil model 
werkt ook volgens het Mohr-Coulomb bezwijkcriterium, maar wordt er daarnaast rekening 
gehouden met spanning-rek relaties en veranderingen in de stijfheid van de grond. In het Hardening 
Soil small strain stiffness model is het hardening Soil model uitgebreid met een module voor het 
stijfheidsgedrag bij kleine rekken. 
 
PLAXIS is een programma waarin de eindige elementen methode wordt toegepast om de gevolgen 
van veranderingen in de grond en constructies in de grond in kaart te brengen. In 4.7 wordt PLAXIS 
en de bijbehorende grondmodellen nader beschreven.   
  



 

  

Afstudeeronderzoek    

  Afdrukdatum: 16-6-2015  

Toepassing verplaatsingsmethodieken 
aardbevingen Groningen 

 
 Pagina: 21 

 

4 Theoretische achtergrond 

In voorliggend hoofdstuk worden achtergronden van de relevante onderdelen voor het onderzoek 
behandeld. De theorie van funderingen op staal, gedraineerd en ongedraineerd grondgedrag, 
achtergrond over aardbevingen, methode van Newmark en de mogelijkheden om aardbevingen op te 
schalen en de theorie daarachter worden uiteengezet. Daarnaast wordt aangegeven welke 
grondmodellen in PLAXIS kunnen worden gebruikt voor de dynamische berekeningen en wat de 
grondmodellen inhouden.  
 
De theorie en achtergronden van de rekenmethodieken met betrekking op funderingen op staal 
volgens de huidige wetgeving, EC7 (statisch) en EC8 (seismisch), worden in Hoofdstuk 5 
gedetailleerd doorgenomen.  
 

 Funderingen op staal 4.1

Een fundering is een onderdeel van een constructie en heeft als functie het afdragen van belastingen 
vanuit een constructie op een draagkrachtige ondergrond. De eigenschappen van de grond zijn 
bepalend voor de stabiliteit, draagkracht en vervormingen van de fundering. Funderingen worden 
uitgevoerd op palen en op staal. Voor dit onderzoek worden alleen funderingen op staal beschouwd.  
 
Funderingen op staal dragen krachten af op relatief geringe diepte. Dit gebeurt veelal door 
tussenkomst van een verbrede voet die druk, uitgeoefend vanuit de bovenliggende constructie, op de 
draagkrachtige ondergrond afdraagt. Met de verbrede voet wordt de druk verspreid over een groter 
oppervlak waarbij de draagkracht groter moet zijn dan de belasting vanuit de constructie.  
 
Voorbeelden van funderingen op staal zijn poeren, strookfunderingen en plaatfunderingen, zie Figuur 
6.  
 

 
Figuur 6 Voorbeelden van funderingen op staal (Werkgroep Waterbouw KIVI afdeling Hoger 
Onderwijs Techniek, 2014) 
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 Grondgedrag en –sterkteparameters 4.2

 Ongedraineerd en gedraineerd gedrag 4.2.1
Voor het berekenen van funderingen op staal worden twee toestanden gedefinieerd; ongedraineerd 
en gedraineerd. Er is sprake van een volledig gedraineerde toestand als er geen wateroverspanningen 
aanwezig zijn. De ongedraineerde toestand treedt op in cohesieve gronden waarin tijdens of direct 
na belasten (bijvoorbeeld door een aardbeving) wateroverspanningen ontstaan. Ongedraineerd 
gedrag treedt op doordat er geen consolidatie op kan treden waardoor de toegevoegde belasting 
gedragen wordt door een verhoging van de waterspanning. De korrelspanning zal gelijk blijven. Voor 
het berekenen van de ongedraineerde toestand wordt de sterkte van de grond ontleend aan de 
ongedraineerde schuifsterkte cu;d (zie 4.2.2.2) en moet de hoek van inwendige wrijving  (zie 4.2.2.1) 
gelijk aan nul worden gesteld. Bij een fundering op of in niet-cohesieve grond is de gedraineerde 
situatie maatgevend. Bij een fundering op/ in cohesieve grond dienen beide toestanden te worden 
getoetst (Werkgroep Waterbouw KIVI afdeling Hoger Onderwijs Techniek, 2014).  
 

 Sterkteparameters 4.2.2

4.2.2.1 Cohesie en Hoek van Inwendige Wrijving 
In de rekenmethodiek van funderingen op staal wordt de sterkte van de ondergrond voor een groot 
deel beschreven aan de effectieve cohesie c’ en de effectieve hoek van inwendige wrijving ’. De 
hoek van inwendige wrijving is de hoek waarmee een natuurlijk talud van een bepaald materiaal net 
niet afschuift. De cohesie is de waarde voor de onderlinge samenhang tussen de grondkorrels van het 
materiaal. Klei, veen en leem zijn cohesieve grondsoorten.  
 
De sterkte parameters c’ en ’ worden bepaald aan de hand van een meervoud van 
(laboratorium)proeven (zoals een triaxiaalproef) waaruit  cirkels van Mohr resulteren. De cirkel van 
Mohr wordt gevonden door de schuifspanning en de normaalspanning die zijn toegepast op het 
beproefde monster te combineren. Door monsters bij verschillende spanningen te laten bezwijken 
worden verschillende cirkels gevonden waarmee een raaklijn kan worden opgesteld, zie Figuur 7. Uit 
de raaklijn volgt de volgende formule: 
  

= + tan( )  (4.21) 

 
Figuur 7 Cirkel van Mohr met definitie cohesie en hoek van inwendige wrijving 
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4.2.2.2 Ongedraineerde Schuifsterkte 
De ongedraineerde schuifspanning cu wordt gevonden door monsters bij verschillende spanningen te 
consolideren voordat het monster bezwijkt. In het geval dat op de monsters verschillende 
belastingen worden aangebracht, maar het monster niet de gelegenheid krijgt te consolideren zal in 
ieder monster dezelfde effectieve spanning heersen. Bij een grotere belasting zal de waterspanning 
toenemen, maar wordt voor ieder monster dezelfde sterkte gevonden. Zoals grafisch weergegeven in 
Figuur 8 wordt ongedraineerde schuifspanning met de volgende formule gevonden: 
 

=
1
2

. ( )  (4.22) 

De ongedraineerde schuifspanning geldt alleen voor cohesieve grondsoorten.  
 

 
Figuur 8 Cirkels van Mohr met definitie ongedraineerde schuifsterkte 

 

 Aardbevingen 4.3

 Oorsprong geïnduceerde aardbevingen 4.3.1
Aardgas zit in Groningen onder hoge druk opgesloten in een zandsteenlaag op ca. 3 km diepte. Bij de 
gaswinning wordt het gas uit de zandsteenlaag onttrokken en neemt de druk in de laag af, initieel 
zonder voelbare gevolgen. Gaswinning heeft als gevolg dat de laag onder het gewicht van 
bovenliggende lagen ineen drukt, wat compactie wordt genoemd. Op de lange termijn leidt 
compactie tot bodemdaling op maaiveld.  
 
Het Groningen-gasveld wordt doorsneden door een groot aantal breuklijnen. Hierdoor wordt het 
gasveld in stukjes opgedeeld. De gasdruk kan links en rechts van een breuklijn verschillen en wanneer 
dit verschil te groot wordt kan de aardlaag bij een breuklijn in elkaar worden gedrukt. Hierdoor 
ontstaat er spanning waardoor de aardlagen schoksgewijs verschuiven; dit fenomeen wordt een 
aardbeving genoemd, zie Figuur 9.  
 

Cu 
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Figuur 9 Schematisering oorzaak aardbevingen in Groningen (Roijakkers, 2015) 

 
De aardbevingen in Groningen worden geïnduceerde aardbevingen genoemd doordat ze door 
menselijk handelen zijn ontstaan. De geïnduceerde aardbevingen verschillen specifiek van natuurlijke 
tektonische aardbevingen door onder andere de diepte waarop ze optreden.  
 

 Seismische golven 4.3.2
De beweging van het grondoppervlak tijdens een aardbeving volgt uit verschillende golven die 
ontstaan bij de breuklijn. Globaal worden twee basis types voor aardbevingen gedefinieerd: 
ruimtegolven en oppervlaktegolven. De voornaamste ruimtegolven zijn P-golven (primaire of 
compressiegolven) en S-golven (secundaire of schuif golven). P- en S-golven kunnen door het 
binnenste van de aarde bewegen. Oppervlakte golven bevinden zich alleen bij het oppervlakte en 
bewegen langzamer dan ruimtegolven. Ze zijn het resultaat van de interactie tussen ruimtegolven en 
het oppervlaktemateriaal. Oppervlaktegolven zijn onder te verdelen in Lovegolven en Rayleighgolven.  
 

4.3.2.1 P-golf 
P-golven zijn ruimtegolven waarbij de trilling van de deeltjes van het materiaal waar de golf doorheen 
beweegt parallel is aan de bewegingsrichting van de golf. Dit heeft compressie en dilatatie tot gevolg. 
P-golven zijn de snelste golven waardoor deze als eerste aankomen aan het oppervlakte.  

 
Figuur 10 Schematisering van een P-golf 
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4.3.2.2 S-golf 
S-golven zijn ruimtegolven waarbij de trilling van deeltjes van het materiaal waar de golf doorheen 
beweegt loodrecht staat op de bewegingsrichting van de golf. Dit heeft schuifvervormingen van het 
materiaal tot gevolg, waaruit afgeleid kan worden dat S-golven alleen kunnen bewegen door 
elastische materialen.  
 

 
Figuur 11 Schematisering van een S-golf 

 

4.3.2.3 Lovegolf 
Lovegolven komen overeen met S-golven; het zijn schuifgolven, maar komen voor aan het 
oppervlakte. Lovegolven zorgen ervoor dat deeltjes in een horizontale cirkel of ellips bewegen, 
parallel aan de golfrichting. Lovegolven zijn de snelste oppervlaktegolven.  
 

 
Figuur 12 Schematisering Lovegolf 

 

4.3.2.4 Rayleighgolf 
Rayleighgolven worden vergeleken met golven die ontstaan bij het gooien van een steen in het water. 
Rayleighgolven ontstaan door de interactie tussen P-golven, S-golven en het aardoppervlak en 
veroorzaken zowel horizontale als verticale vervormingen.  
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Figuur 13 Schematisering Rayleighgolf 

 

 Schaal van Richter (magnitude) 4.3.3
De grootte van aardbevingen wordt vaak aangeduid met een magnitude aan de hand van de schaal 
van Richter. De schaal van Richter geeft aan hoeveel energie er bij een aardbeving vrijkomt. Voor 
tektonische aardbevingen is er een redelijk beeld van de optredende schade aan de hand van de 
schaal van Richter. Echter, bij geïnduceerde aardbevingen kan de schaal van Richter misleidend zijn.  
 
Een tektonische aardbeving die op grote diepte plaatsvindt met een intensiteit I brengt de 
ondergrond in beweging en aan het oppervlak wordt een trilling op het maaiveld waargenomen die 
schade aan bouwwerken kan veroorzaken. Vergeleken met de tektonische aardbeving geeft een 
relatief ondiepe geïnduceerde aardbeving met dezelfde intensiteit veel grotere trillingen op maaiveld; 
de vrijgekomen energie komt over een kleiner oppervlak vrij. Dit wordt in Figuur 14 geïllustreerd.  
 

 
Figuur 14 Vergelijking geïnduceerde met tektonische aardbeving (Roijakkers, 2015) 

 
Grotere trillingen hebben mogelijk grotere schade tot gevolg. De conclusie is dat de schade door 
geïnduceerde aardbevingen veel groter is dan, volgens de schaal van Richter, vergelijkbare 
tektonische aardbevingen in bijvoorbeeld Limburg.  
 



 

  

Afstudeeronderzoek    

  Afdrukdatum: 16-6-2015  

Toepassing verplaatsingsmethodieken 
aardbevingen Groningen 

 
 Pagina: 27 

 

 NPR 9998 4.4

 Wet- en regelgeving 4.4.1
Voor het ontwerpen en toetsen van gebouwen geldt in Nederland het Bouwbesluit. In het 
Bouwbesluit staat vast dat de Eurocodes moeten worden toegepast. Eurocode 7 is de norm voor het 
ontwerpen van geotechnische constructies, waaronder funderingen op staal.  
 
Voor aardbevingen bestaat de Eurocode 8 reeks. Deze norm is in Nederland niet aangewezen in het 
bouwbesluit en er bestaat geen Nationale Bijlage voor. Door de NAM is de (informatieve) 
rekenmethodiek voor funderingen op staal volgens EC8 deel 5 aangewezen als te gebruiken norm.  
 
Momenteel wordt, vooruitlopend op een Nationale Bijlage, een Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) 
opgesteld. De NPR 9998 is bedoeld als richtlijn voor constructieve veiligheid van bouwwerken.  
 
In februari 2015 is een conceptversie ter commentaar verspreid. Verwacht wordt dat de definitieve 
versie rond september 2015 wordt gepubliceerd.  
 

 Beoordeling bouwwerken 4.4.2
Voor constructies vallend onder het Bouwbesluit zijn rekenwaarden voor de PGA in Groningen 
opgesteld. Hiervoor zijn de twee grenswaarden Serious Damage (SD) en Near Collapse (NC) 
gedefinieerd die in de NPR worden toegepast.  
 
De grenstoestand NC beschrijft een constructie die zwaar beschadigd is met lage reststerkte en –
stijfheid in zijdelingse richting waarbij verticale elementen nog in staat zijn verticale belastingen af te 
dragen. Hierbij zijn niet-constructieve elementen bezweken en zijn grote permanente vervormingen 
aanwezig. Waarschijnlijk zal een volgende aardbeving of andere belasting leiden tot instorting.  
 
De grenstoestand SD beschrijft een constructie die significant beschadigd is met enige reststerkte en 
–stijfheid in zijdelingse richting waarbij verticale elementen nog in staat zijn verticale belastingen af te 
dragen. De niet-constructieve elementen zijn beschadigd en er zijn gematigde permanente 
vervormingen aanwezig.  
 
Ter beoordeling van de bouwwerken wordt een verdeling in gevolgklasse beschikbaar. Aan de hand 
van de gevolgklasse kunnen ontwerpwaarden van de seismische belasting worden bepaald. In Bijlage 1 
is een tabel met een overzicht van de gevolgklassen en definities hiervan volgens NEN 8700 
weergegeven.  
 
Deze toetsing door de constructeur zal uitwijzen of de verplaatsingen van de funderingen die worden 
gevonden toelaatbaar zijn.  
 

 Soil site response (opschalen aardbevingssignaal) 4.5
Voor het rekenen aan constructies die worden blootgesteld aan geïnduceerde aardbevingen in 
Groningen met hogere magnitudes en PGA’s dan tot nu toe gemeten, zijn representatieve 
aardbevingssignalen nodig. De voornaamste methode die hiervoor gebruikt wordt is om uit te gaan 
van een maatgevend gemeten signaal bij een overeenkomende situatie, maar dit gaat niet op voor 
Groningen, omdat dergelijke signalen vooralsnog niet beschikbaar zijn. Om toch representatieve 
signalen te genereren worden geregistreerde signalen opgeschaald middels een site response analysis.  
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 1D equivalent linear soil site response analysis 4.5.1
Niet-lineaire meerlaagse analyses geven de meest accurate transferfuncties voor de bewegingen op 
maaiveld door beweging aan de basis, maar kosten veel moeite en de resultaten moeten worden 
gevalideerd om numerieke fouten uit te filteren (McIntyre, 2008).  
 
Daarom wordt vaak een 1D equivalent linear soil site response analysis uitgevoerd. Invloed van  
verticale modelgrenzen en 2D en 3D effecten worden hierin niet meegenomen. Echter, wanneer een 
horizontaal oneindig grondprofiel wordt aangenomen, geeft de analyse een resultaat dat dichtbij het 
resultaat van een eindige elementen analyse ligt (Besseling, 2012). Analytische methodes, gebaseerd 
op dit concept, waarbij niet-lineair grondgedrag wordt meegenomen blijken goed overeen te komen 
met de praktijk.  
 
De analytische methode voor het opschalen van aardbevingssignalen volgt over het algemeen de 
volgende stappen (Schnabel, Lysmer, & Seed, 1972): 

 Bepalen van de karakteristieken van de bewegingen (PGA, periode, tijdsduur) die 
waarschijnlijk zullen optreden in de onderliggende steenformatie, en hier een geschikt 
accelerogram bij vinden.  

 Bepalen van de dynamische grondeigenschappen. Relaties tussen dynamische schuifmodulus 
en dempingratio’s als functie van rek, en statische eigenschappen van de grond moeten 
worden vastgesteld.  

 Berekenen van de respons van de bodem op bewegingen in de onderliggende steenformatie. 
Hierbij wordt een één-dimensionale analyse uitgevoerd waarbij wordt uitgegaan van een 
horizontale grondstructuur.   

 
Het 1D systeem is in Figuur 15 weergegeven. Het systeem bestaat uit een N aantal horizontale lagen 
die oneindig zijn in de horizontale richting met een onderliggende steenformatie als bodemlaag. 
Iedere laag wordt als homogeen en isotroop aangenomen en heeft de eigenschappen dikte h, 
dichtheid , schuifmodulus G en dempingfactor .  
 

 
Figuur 15 Eén-dimensionaal gelaagd bodemprofiel (Bardet, Ichii, & Lin, 2000) 
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4.5.1.1 Theorie 
Het 1D equivalent lineair model berekent grond responses voor een systeem bestaande uit 
homogene, visco-elastische lagen die horizontaal oneindig zijn, en worden onderworpen aan verticale 
S-golven. Over het algemeen worden bij een equivalent lineaire benadering alleen verticale S-golven 
beschouwd en geen oppervlaktegolven. Het signaal op maaiveld wordt bepaald op basis van lokale 
grondeigenschappen die de transferfunctie bepalen tussen de bewegingen op maaiveld en bewegingen 
in de onderliggende steenformatie (basis). Het omzetten van een signaal aan de basis tot een signaal 
op maaiveld gebeurt aan de hand van een Fourier tranfsormatie en vermenigvuldigen met de 
transferfunctie. De niet-lineaire parameters schuifmodulus G en demping ratio  worden bepaald 
door equivalent lineaire grondeigenschappen. De waarden van de parameters zijn afhankelijk van de 
rekken die in de grondlagen aanwezig zijn. Er wordt aangenomen dat het cyclische grondgedrag kan 
worden benaderd door het equivalent lineaire model (Kramer, 1996).  
 

4.5.1.2 Equivalent lineair model 
In het 1D equivalent lineaire model wordt de response van de grond op spanning-rek vaak volgens 
een lineair Kelvin-Voigt model beschouwd waarin het model zich visco-elastisch gedraagt.  Het 
materiaal heeft dus zowel elastische als viskeuze eigenschappen en wordt geschematiseerd als een 
viskeuze demper en elastische veer die parallel zijn aangesloten.  
 

 
Figuur 16 Schematisering van spanning-rek model in equivalent-lineair model (Bardet, Ichii, & 
Lin, 2000) 

 
De spanning  is op de volgende wijze afhankelijk van de schuifrek  en de ratio van de schuifrek : 
 

= +   (4.1) 

 
Waarin: 
  G is de schuifmodulus 

is de viscositeit 
 is de schuifrek 
 is de schuifrek ratio 
is de spanning 

 
De schuifmodulus G is een grootheid, die het effect van het aanbrengen van een schuifspanning op 
een materiaal aangeeft. De schuifrek is afhankelijk van de horizontale verplaatsing u(z,t) op diepte z 
en tijdstip t.  
 
De visceuze demping in het materiaal kan met de demping ratio kan op de volgende wijze worden 
uitgedrukt: 

/2G    (4.2) 



 

  

Afstudeeronderzoek    

  Afdrukdatum: 16-6-2015  

Toepassing verplaatsingsmethodieken 
aardbevingen Groningen 

 
 Pagina: 30 

 

Waarin: 
 is de (hoek)frequentie, ofwel 2 f (f=frequentie) 

 
De vrijgekomen energie Wd tijdens een complete belastingscyclus is gelijk aan het oppervlak van een 
complete cyclus van een spanning-rek relatie, zie Figuur 17, in grijs.  
 
In formulevorm wordt dit: 
 

=   (4.3) 

 
De maximale rekenergie Ws die opgeslagen zit in het systeem is als volgt gedefinieerd: 
 

= =   (4.4) 

 
De demping ratio kan in termen van vrijgekomen en opgeslagen energie als volgt worden 
geïnterpreteerd: 
 

=   (4.5) 

 

 
Figuur 17 Relatie energie en demping ( W=Wd, W=Ws) (Kramer, 1996) 

 

4.5.1.3 Equivalent-lineaire benadering van niet-lineaire spanning-rek respons 
De equivalent-lineaire aanpak baseert zich op het aanpassen van het Kelvin-Voigt model, waarbij niet-
lineaire grondeigenschappen in rekening worden gebracht. Het niet-lineaire en hysteretische 
spanning-rek gedrag is benaderd voor cyclisch belasten, zie Figuur 18.  
 
Bij hysteretisch spanning-rek gedrag wordt rekening gehouden met de invloed van plastisch 
vervormen van het materiaal waar de trilling door beweegt. In Figuur 18 (a) is dit zichtbaar gemaakt 
doordat bij de afname van de spanning tot 0, er nog wel rek aanwezig is. Dit duidt op plastische 
vervorming van het materiaal. Grafiek (b) laat zien dat hysteretische demping afhankelijk is van de rek 
van het materiaal (hoe groter de rek, hoe groter de demping). Dit komt doordat bij een grotere 
verplaatsing meer energie vrijkomt en de demping dus groter is. In Figuur 17 en vergelijking (4.5) is 
dit ook weergegeven. Bij een grotere vrijgekomen energie Wd wordt  de  demping  ratio   namelijk 
groter volgens de vergelijking. De vrijgekomen energie Wd is afhankelijk van rek, waardoor de 
demping ratio  ook rek afhankelijk is en er dus hysteretische demping in het model aanwezig is.  
 



 

  

Afstudeeronderzoek    

  Afdrukdatum: 16-6-2015  

Toepassing verplaatsingsmethodieken 
aardbevingen Groningen 

 
 Pagina: 31 

 

 
Figuur 18 Equivalent-lineair model – (a): Hysteretische spanning-rek curve; (b): Variatie van 
schuifmodulus Gsec en demping ratio  afhankelijk van schuifrek (Bardet, Ichii, & Lin, 2000) 

 
Het grondgedrag, zoals weergegeven in Figuur 18 (b), geldt voor iedere grondsoort en laat de 
variatie van schuifmodulus en demping ratio ten opzichte van de schuifrek zien. De secundaire 
schuifmodulus Gsec, volgens de formule = , neemt af naarmate de rek toeneemt. De equivalent 

lineaire demping  heeft hetzelfde energieverlies als de hysteretische permanente grondverplaatsing 
en neemt dus toe naarmate de rek groter wordt, zoals hierboven ook al uitgelegd is.    
 

4.5.1.4 Voortplanting van S-golven in een één-dimensioneel systeem 
De verticale voortplanting van S-golven verloopt in een één-dimensionaal systeem zoals weergegeven 
in Figuur 15. De golf heeft alleen horizontale verplaatsing tot gevolg.  
 
De transferfunctie definieert de relatie tussen de grondeigenschappen en de amplificatiefactor; het 
kan gezien worden als een filter voor de oppervlaktebwegingen en is afhankelijk van de 
eigenschappen demping ratio, dikte van de laag, schuifmodulus, gewicht en aardbevingsgolfsnelheid. 
De transferfunctie zet het inkomende signaal aan de basis om naar een signaal op maaiveld. Dit is 
schematisch weergegeven in Figuur 19. In de simpelste vorm kan de transferfunctie als volgt worden 
beschreven (Kramer, 1996): 
 

( ) = ( ) ( )   (4.6) 

 
Waarin: 
 S( ) is de response in de betreffende laag (maaiveld) 
 A( ) is het inkomende signaal op de basis 
 T( ) is de transferfunctie aan de hand van de grondeigenschappen 
  is de hoekfrequentie of 2 f (f=frequentie) 
 

(a) (b) 
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Figuur 19 Schematisatie transferfunctie (McIntyre, 2008) 

 
 
Kramer (1996) definieert de transferfunctie als volgt: 
 

 

 (4.7) 

Waarin: 
  is de demping ratio 
 H is de dikte van de laag 
 Vs is de schuifgolfsnelheid in de grondlaag 
 i is het toegevoegde complexe getal (dit heeft een wiskundige achtergrond) 
 
De formule kan worden omgezet naar: 
 

 

 (4.8) 

Waarin: 
 n is het nummer van de laag 
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 (4.9) 

  
Bovenstaande vergelijkingen definiëren de relatie tussen de lokale grondeigenschappen en de 
verschaling van de bewegingen. Daardoor kan de transferfunctie gezien worden als een filter dat op 
het input signaal werkt om het output signaal te verkrijgen.  
 

4.5.1.5 Fourier transformatie 
Transferfuncties kunnen worden gebruikt om response parameters zoals verplaatsing, snelheid, 
versnelling, schuifspanning, etc. uit te drukken. Deze benadering is gelimiteerd tot een lineaire 
analyse. Niet-lineair gedrag wordt geschat op iteratieve wijze met equivalent lineaire 
grondeigenschappen (afhankelijk van rekken). Hiervoor wordt een aardbevingssignaal naar een 
Fourier serie omgezet door het toepassen van een fast Fourier transformatie (FFT).  
 
Een Fourier transformatie verandert een signaal van het tijddomein naar een frequentiedomein en 
weer terug. Door het oplossen van een sinusoïde op één frequentie, zijn oplossingen voor alle 
frequenties gevonden. Hierdoor kan de oplossing voor ieder signaal in het tijddomein gevonden 
worden.  
 

 
Figuur 20 Weergave signaal met onderscheid sinusoïden en Fourier transformatie 

 
Alle termen van de Fourier serie worden vermenigvuldigd met de transferfunctie om de Fourier serie 
van het output signaal te verkrijgen. Door een inverse FFT toe te passen wordt de (output) Fourier 
serie weer omgezet naar een signaal in het tijddomein. De transferfunctie bepaalt dus hoe iedere 
frequentie van het inputsignaal wordt verschaald door het grondprofiel.  
 

4.5.1.6 Iteratieve benadering 
De lineaire benadering vereist dat de schuifmodulus G en de demping ratio  constant zijn voor 
iedere grondlaag. Volgens het equivalent lineaire model worden de waarden van G en  bepaald aan 
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de hand van de waarde van rek  in de grondlaag. Omdat de berekende rek afhangt van waarden van 
de equivalent lineaire eigenschappen, is een iteratieve werkwijze nodig om vast te stellen dat de 
waarden die gebruikt worden in de analyse compatible zijn met de berekende rekken in alle lagen.  
 
De waarden van G0 en 0 worden geïnitieerd op hun small strain waarden, waaruit de maximale 
schuifrek max en effectieve schuifrek eff1 worden berekend. Vervolgens worden de bijbehorende G1 
en 1 behorend bij de effectieve schuifrek bepaald voor de volgende iteratie. Dit herhaalt zich tot de 
waarden van G en  passen bij de rek in alle bodemlagen.  
 

 
Figuur 21 Iteratie van de schuifmodulus en demping ratio met schuifrek (Bardet, Ichii, & Lin, 
2000) 

 
Het volgende iteratieproces wordt aangehouden: 

1. Initiële G en  op small strain waarden bepalen; 
2. Respons van de bodem berekenen en de amplitudes van de maximale schuifrek max in iedere 

grondlaag verkrijgen; 
3. De effectieve schuifrek eff  bepalen: 

=   (4.10) 

Hierin is R  de ratio van effectieve schuifrek en maximale schuifrek, afhankelijk van de 
magnitude. R is input van de berekening en is in iedere laag hetzelfde.  

4. De nieuwe equivalent lineaire waarden van Gi+1 en  i+1 aan de hand van de effectieve 
schuifrek berekenen; 

5. Stappen 2 t/m 4 worden herhaald totdat de berekende waarden van de glijmodulus en 
demping ratio voldoende overeenkomen in alle grondlagen. Meestal worden acht iteraties 
aangehouden.  
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 Site effect 4.5.2
Het ‘site effect’ houdt in dat aardbevingsgolven (sterk) vergroot worden in de bovenste slappe 
grondlagen. Het seismische ‘site effect’ kan voorkomen als de geologische condities ongunstig zijn. 
Schade kan hierdoor groot zijn. In Figuur 22 is een voorbeeld in Mexico City gegeven waarbij het 
‘site effect’ heeft plaatsgevonden. Mexico City is gelegen op een drooggevallen meer waarbij de 
ondergrond uit slappe slibachtige materialen bestaat. Door de ongunstige grondcondities is het ‘site 
effect’ opgetreden.  
 

 
Figuur 22 Voorbeeld site effect in Mexico City 1985 (Wikipedia) 

 
Het ‘site effect’ treedt op doordat seismische golven refracteren en reflecteren tussen de grondlagen, 
zie Figuur 23. Het voorbeeld in Figuur 23 laat zien dat golven versterkt kunnen worden in 
horizontale grondlagen. Hierin is groen de onderliggende steenformatie en grijs de slappe 
bovenliggende bodemlagen. A2 is een S-golf die de interface tussen de twee lagen bereikt. Dit heeft 
een gereflecteerde golf A’2 en een gerefracteerde golf A1 tot gevolg. De golf A1 reflecteert vervolgens 
weer op maaiveld waardoor A’1 ontstaat. Deze golf kan vervolgens een aantal keer reflecteren en 
refracteren op de basis en op maaiveld. Als de bodemlaag relatief slap is in vergelijking met de basis 
kan een sterkere golf dan A2 ontstaan aan maaiveld.  
 

 
Figuur 23 Site effect/ golfversterking bij horizontale lagen (Wikipedia) 
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Het equivalent lineaire model gaat uit van het principe waarbij golven reflecteren, maar dan in één 
dimensie, zie Figuur 24. Wanneer de aanname wordt gedaan dat de basis op 30 m diepte ligt kan 
worden verwacht dat het signaal versterkt wordt doordat op de interface van grondlagen wordt 
gereflecteerd.  
 

 
Figuur 24 Voortplanting golven volgens equivalent lineair model (Schnabel, Lysmer, & Seed, 
1972) 

 

 Programma’s voor 1D equivalent linear site response analyse 4.5.3
Om het opschalen van een aardbevingssignaal volgens een 1D equivalent lineair site response analyse 
uit te voeren zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar. Er bestaan verschillende software 
pakketten waarin een dergelijke analyse is uit te voeren.  

 SHAKE2000. SHAKE2000 (Schnabel et al., 1972; Idriss & Sun, 1991) is een softwarepakket 
van GeoMotions om equivalent linear site response analyses uit te voeren en effecten van 
aardbevingen op de bodem in kaart te brengen. Het is gebaseerd op de theorie die in 4.5.1 
staat beschreven en heeft de eerdere versies, SHAKE en SHAKE91, ten grondslag. Daarnaast 
is ShakEdit in het pakket geïntegreerd. Hiermee is het mogelijk inputfiles te creëren en 
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output grafisch en numeriek te verwerken. SHAKE is ontwikkeld op de Universiteit van 
California, Berkely.  

 ProShake. ProShake is een programma waarbij op dezelfde wijze als bij SHAKE equivalent 
linear site response analyses worden uitgevoerd. De resultaten die ProShake produceert zijn 
vrijwel identiek aan de resultaten van SHAKE91. Echter, er wordt geclaimd dat het proces 
van het invoeren van data, uitvoeren van de analyse en plotten van de resultaten vele malen 
sneller is met ProShake.  

 Seismosignal. Seismosignal werkt op dezelfde wijze als bovenstaande programma’s maar heeft 
een iets andere wijze van input en output.  

 
Bovenstaande programma’s komen qua achterliggende theorie met elkaar overeen. De verschillen 
zijn vooral te vinden in de manier waarop data wordt ingevoerd en output wordt verwerkt.  
 
Naast bovengenoemde softwarepakketten is het ook mogelijk om in Excel of Matlab een toepassing 
te programmeren waarin een Fourier transformatie wordt uitgevoerd en het signaal is op te schalen. 
Voor Excel is een programma beschikbaar, genaamd EERA (Bardet et al, 2000), ontwikkeld op de 
Universiteit van California. EERA bestaat uit een add-in die geïnstalleerd wordt in Excel waarmee alle 
berekeningsstappen volgens de theorie van SHAKE kunnen worden uitgevoerd. EERA bevat een 
module voor SHAKE en SHAKE91. Het voordeel van deze methode is dat het gratis beschikbaar is 
en in Excel draait. Hierdoor is het zeer toegankelijk en zijn input en output goed te bewerken.  
 
Matlab zal niet worden toegepast, omdat hier geen licentie beschikbaar voor is en het minder 
toegankelijk is voor algemeen gebruik.  
 
De EERA-methode zal worden toegepast in dit onderzoek, omdat het toegankelijk is doordat het in 
Excel kan worden geïnstalleerd. Hierdoor is input- en outputdata eenvoudig te verwerken. In de 
praktijk wordt EERA vaak toegepast. EERA werkt precies volgens de theorie die in dit hoofdstuk 
beschreven staat.  
 

 Eindige elementen free field site response analyse 4.5.4
In PLAXIS 2D is het mogelijk om een free field site response analyse uit te voeren om bewegingen op 
maaiveld ten gevolge van aardbevingen te definiëren. Hieruit zou een meer accurate oplossing 
moeten komen, omdat hiermee ook plastisch grondgedrag kan worden gemodelleerd. Ook kunnen 
constructies in de geometrie worden meegenomen. Doordat niet-lineaire grondmodellen kunnen 
worden toegepast zijn er meer mogelijkheden om grondgedrag te modelleren dan de (equivalent) 
lineaire benadering.  
 

 Methode van Newmark 4.6
Relatieve verplaatsingen van een constructie ten gevolge van een aardbeving kunnen met de methode 
van Newmark worden bepaald. Hierbij wordt het principe van integreren van de versnelling 
toegepast.  
 

 Originele toepassing 4.6.1
Newmark’s sliding block analysis (Newmark, 1965) is oorspronkelijk opgesteld om de effecten van 
aardbevingen op dammen en dijken in kaart te brengen en is een toepassing van de wetten van 
Newton. Aan de hand van accelerogrammen behorend bij aardbevingen die in Californië hebben 
plaatsgevonden, wordt hierbij de snelheid en verplaatsing middels integreren berekend. Volgens de 
methode van Newmark treden verplaatsingen op als een dijk of dam, geschematiseerd als sliding 
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block op een ondergrond, in relatie tot de ondergrond een snelheid verkrijgt door de versnelling die 
bij een aardbeving hoort. Bij de bewegende massa behoort een bepaalde kinetische energie die wordt 
geabsorbeerd door de resulterende verplaatsingen. De verplaatsingen worden berekend aan de hand 
van de volgende vergelijking: 
 

=
2

1   (4.11) 

Waarin: 
 V is de maximale aardbevingssnelheid 
 g is de gravitatieconstante = 9,81 m/s2 
 N is de coëfficiënt voor de weerstand tegen sliding 
 A is de maximale aardbevingsversnelling 
 
De eerste term definieert de verplaatsingen aan de hand van de kinetische energie. De tweede term 
is een correctiefactor.  
 
Het sliding block verplaatst zich op het moment dat de som van de krachten die op het block werken 
groter wordt dan de dynamische weerstand tegen sliding ten gevolge van de ongedraineerde 
schuifsterkte sq, overbelastingsdruk p’, gewicht W en hoogte van het block h. De dynamische 
weerstand bepaalt als het ware de grensversnelling waarop het sliding block in beweging komt.  
 

 
Figuur 25 Krachten die werken op het sliding block (Newmark, 1965) 

 

 Toepassing bij funderingen op staal 4.6.2
In (Pecker & Salençon, 1991) en (Pecker, 1996) worden methodieken gegeven voor het berekenen 
van de draagkracht van funderingen op staal. Ook wordt in deze papers de noodzaak van het 
uitbreiden van de seismische draagkrachtberekeningen met de methode van Newmark 
beargumenteerd. Het belangrijkste argument is dat bezwijken niet gedefinieerd moet worden als een 
situatie waarbij de unity check onder 1,0 komt, maar eigenlijk gedefinieerd moet worden door 
permanente verplaatsingen van de fundering.  
 
Voor funderingen op staal wordt de methode van Newmark op een iets andere wijze toegepast. Bij 
funderingen op staal wordt namelijk de vervorming bepaald aan de hand van integreren van het 
aardbevingssignaal. De volgende stappen worden aangehouden bij een Newmark analyse: 

 Bepalen van de grensversnellingen aan de hand van de EC8 methodiek. De grensversnelling is 
de versnelling waarop net niet wordt voldaan aan de EC8 berekening. Verondersteld wordt 
dat bij het overschrijden van de grensversnelling verplaatsing optreedt. De grensversnelling 
wordt bepaald door omschrijven van vergelijkingen van de EC8 methodiek.   
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 Bepalen van de relatieve snelheden boven de grensversnelling. Aan de hand van de 
oppervlaktes van het aardbevingssignaal die boven de grensversnelling uitkomen worden de 
snelheden berekend door middel van integreren. Deze snelheden zijn de snelheden van het 
sliding block ten opzichte van de ondergrond.  

 Bepalen van de verplaatsing. De verplaatsingen volgen uit het integreren van de berekende 
snelheden. De verplaatsingen die optreden zijn oplopend. De richting van de snelheden 
maakt dus niet uit.  

 
De eerste verplaatsing vindt plaats op het moment dat de grensversnelling voor het eerst wordt 
overschreden. Volgens de sliding block benadering blijft het block in beweging tot de relatieve 
snelheid van het block (snelheid van het block ten opzichte van de ondergrond) gelijk aan nul is. Bij 
benadering komt dit neer op het oppervlakte van het aardbevingssignaal boven de grensversnelling en 
van het laatste punt boven de grens tot de versnelling nul is. In Figuur 26 dit principe weergegeven.  
 
De oppervlaktes in paars geven de in rekening te nemen versnelling weer. Door integreren van de 
oppervlaktes wordt de relatieve snelheid gevonden. Met de rode lijnen is aangegeven dat op het 
moment dat de grensversnelling bereikt wordt, de relatieve snelheid begint toe te nemen. Met blauw 
is aangegeven dat als de versnelling terug bij nul is, de relatieve snelheid weer nul is.  
 
De verplaatsing tijdens een aardbeving is oplopend. Dit betekent dat met absolute waarden van de 
relatieve versnelling moet worden gerekend.  
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Figuur 26 Schematisering in rekening te nemen versnelling en snelheid 

 
Uit de berekening volgens de methode van Newmark volgt een totale verplaatsing. Om de 
verschilzetting onder de fundering te bepalen wordt EC7 toegepast. Volgens EC7 moet een 
verschilzetting van 50% van de totale zetting worden aangehouden (NEN, 2012).  
 
Naast het toepassen van de methode van Newmark op funderingen op staal is het in theorie mogelijk 
om de methode op andere geotechnische constructies toe te passen, zoals grondlichamen en 

Versnelling 

Relatieve snelheid 

Relatieve verplaatsing 
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damwanden. Hierbij kan op dezelfde wijze als bij funderingen op staal te werk worden gegaan, alleen 
moeten de grensversnellingen met een methode die de seismische bestendigheid van de constructie 
aan de hand van grondversnellingen beschrijft worden bepaald. In D-Stability kunnen bijvoorbeeld 
quasi-statische berekeningen worden uitgevoerd om de grensversnelling te bepalen waarop de 
stabiliteit van de constructie net niet meer voldoet (Deltares, 2014).  
 

 Eindige elementen methode 4.7

De eindige elementen methode is een berekeningsmethode waarmee oplossingen worden gevonden 
voor engineering vraagstukken. In de eindige elementen methode worden differentiaal- en 
integraalvergelijkingen numeriek benaderd en wordt een continuüm verdeeld in een eindig aantal 
elementen. Alle elementen zijn verbonden door middel van knooppunten, waarin variabelen zijn 
berekend. Ieder element heeft een aantal bewegingsmogelijkheden die corresponderen met de 
variabele parameters, bijvoorbeeld verplaatsing in grond.  
 

 PLAXIS 2D 4.7.1
PLAXIS 2D is een softwareprogramma dat numeriek vervormings- en stabiliteitsberekeningen 
uitvoert middels de eindige elementen methode ten behoeve van geotechnische vraagstukken. Via 
een grafische input kan een eindige elementen model worden opgezet. De input, het model, wordt 
opgedeeld in een mesh bestaande uit elementen in de vorm van driehoeken.  
 
PLAXIS 2D gaat uit van een (statisch) evenwicht in het systeem. Bij verandering van het systeem 
(bijvoorbeeld bij toevoegen van belasting of ontgraven) wordt aan de hand van matrices en andere 
vergelijkingen getracht evenwicht in het systeem te herstellen door een reactie (vervorming) te 
geven.  
 

 Dynamisch gedrag 4.7.2
In PLAXIS is een module aanwezig voor het berekenen van het gedrag van trillingen in de 
ondergrond en de daaruit resulterende vervormingen, genaamd PLAXIS Dynamics. Op deze wijze 
kunnen aardbevingssignalen in het model worden geïntegreerd.  
 
De basisvergelijking voor de tijdsafhankelijke beweging onder dynamische belasting in PLAXIS is als 
volgt: 
 

 
 (4.12) 

 
Waarin: 

M is de massamatrix  
C de demping matrix 
K de stijfheidsmatrix 
F de belastingsvector  

, en  zijn respectievelijk de versnelling, snelheid en verplaatsing die variëren in de tijd  
 
Alle materiaalmodellen in PLAXIS kunnen worden toegepast in een dynamische analyse en het 
grondgedrag kan zowel gedraineerd als ongedraineerd worden gemodelleerd.  
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In de werkelijkheid wordt demping in het materiaal veroorzaakt door frictie of blijvende vervorming 
(plasticiteit of viscositeit). Met meer viscositeit of plasticiteit kan meer energie vrijkomen en wordt 
de demping groter. Bij plastische modellen is bovenstaande aangenomen en zal demping op die 
manier worden verwerkt in het model. Wanneer de demping niet voldoende is of als elasticiteit 
wordt aangenomen, kan (extra) demping in rekening worden gebracht via matrix C.   
 
De demping matrix C is afgeleid van Rayleigh demping. C is een functie van massa- en 
stijfheidsmatrices: 
 

 

 (4.13) 

 
Waarin: 

 en  zijn de Rayleigh dempingfactoren 
 
De Rayleigh factoren zijn gerelateerd aan de demping ratio . Hoe hoger , hoe sterker de lage 
frequenties worden gedempt; hoe hoger , hoe sterker de hoge frequenties worden gedempt.  
 
 

 Materiaalmodellen 4.7.3
Materiaalmodellen worden beschreven door een set wiskundige vergelijkingen die de relatie tussen 
spanning en rek geven.  
 
De spanning op een punt in een continuüm wordt gedefinieerd door spanningscomponenten die 
werken op drie vlakken die door een punt passeren.  De vlakken worden loodrecht op het 
coördinatensysteem genomen. PLAXIS maakt gebruik van het Cartesian systeem (x, y, z). 
Drukkrachten en –spanningen zijn hierin negatief en trekkrachten en –spanningen zijn positief.  
 

 
Figuur 27 Algemeen coördinatensysteem voor spanningen  

 
Spanning wordt volgens de volgende matrix gedefinieerd: 
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 (4.14) 

 
De vervorming van de kubus wordt beschreven aan de hand van rek. Wanneer de verplaatsingen in 
x, y en z richting respectievelijk u, v en w zijn, worden de rek componenten als volgt: 
 

 

 (4.15) 

 

4.7.3.1 Spanning-rek relatie 
Er zijn zes verschillende spanning-rek relaties te onderscheiden, zie Figuur 28.  
 
Lijn (a) en (b) geven elastische belasting weer waarin (a) lineair elastisch gedrag laat zien en (b) niet-
lineair elastisch gedrag. Lijn (c), (d) en (e) geven het plastische gedrag weer. Lijn (c) is perfect 
plastisch, (d) en (e) zijn respectievelijk hardening en softening. Lijn (f) laat ontlasten/ herbelasten zien.  
 
Het gedrag van grond kan in verschillende modellen worden beschreven. De volgende modellen 
worden in de volgende paragraven beschreven: 

 Lineair elastisch (LE) model; 
 Mohr-Coulomb (MC) model; 
 Hardening Soil (HS) model; 
 Hardening Soil with small strain stiffness (HS Small) model. 

 

 
Figuur 28 Spanning-rek relaties 

 

4.7.3.2 Lineair elastisch model 
Het lineair elastische model is basaal en zeer beperkt. Het is gebaseerd op de vergelijking van de wet 
van Hooke voor isotropisch lineair elastisch gedrag. Plasticiteit wordt dus niet meegenomen. De 
twee elastische stijfheidsparameters die worden toegepast zijn de Young’s modulus E (of  de  
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glijmodulus G) en Poisson ratio . Het model wordt over het algemeen niet toegepast voor het 
modelleren van grondgedrag, omdat plasticiteit niet wordt meegenomen.  
 

4.7.3.3 Mohr-Coulomb model 
Het Mohr-Coulomb model wordt gekenmerkt door de overgang van lineair elastisch naar perfect 
plastisch gedrag. De wet van Hooke wordt toegepast om het elastische gedeelte te beschrijven, 
terwijl het perfect plastische gedrag door het Mohr-Coulomb criterium wordt beschreven.  
 

 
Figuur 29 Mohr-Coulomb bezwijkvlak 

 
Het Mohr-Coulomb bezwijkvlak wordt gedefinieerd door de bijbehorende parameters en niet door 
rekken. Binnen het bezwijkvlak is het gedrag puur elastisch en zijn rekken omkeerbaar. De volgende 
vijf parameters worden in het model toegepast.  
 

Tabel 1 Inputparameters Mohr-Coulomb model 

Parameter Omschrijving 

 Hoek van inwendige wrijving 

c Cohesie 

 Dilatantiehoek 

E Young’s modulus 

 Poisson’s ratio 

 
Bezwijken en plastisch gedrag wordt goed meegenomen in het MC model, maar stijfheid voor het 
plastische gedeelte is minder accuraat. Dit komt vooral terug in situaties waarbij de spanning steeds 
verandert.  
 
Het MC model wordt meestal toegepast om grondlichamen te modelleren, wanneer er weinig 
grondgegevens beschikbaar zijn.  
 

4.7.3.4 Hardening Soil model 
Het Hardening Soil model is een geavanceerd model om het gedrag van zowel zachte als harde 
grondsoorten te beschrijven. Het model houdt rekening met de hyperbolische spanning-rek relatie in 
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de grond en veranderingen in stijfheid door belasten en ontlasten/ herbelasten. Hierbij wordt het 
Mohr-Coulomb bezwijkcriterium toegepast waarbij een ‘yield cap’ is toegevoegd, zie Figuur 30.  
 
Het HS model heeft de volgende kenmerken: 

 Variabele spanningsafhankelijke stijfheid; 
 Shear hardening: plastische rek ten gevolge van primaire deviatorische belasting; 
 Compression hardening: Plastische rek ten gevolge van primaire samendrukking; 
 Meenemen van voorbelastingsgeschiedenis; 
 Onafhankelijke definitie van elastisch gedrag bij ontlasting/ herbelasten; 
 Bezwijkgedrag volgens het Mohr-Coulomb criterium. 

 
In tegenstelling tot het MC model is het bezwijkvlak in het HS model niet vastgelegd aan de 
spanningstoestand. Als resultaat van plastisch rekken verandert het bezwijkvlak; dit wordt hardening 
genoemd. In het HS model in PLAXIS wordt strain (rek) hardening meegenomen. Dit wordt 
opgedeeld in shear hardening en compression hardening.  
 
Shear hardening treedt op wanneer een bepaald deviatorische spanning (verschil in spanning in x en y 
richting) optreedt onder een bepaalde zijdelingse  druk.  Door  de  shear  hardening  zal  de  grond  
plastisch  gaan  vervormen  voordat het bezwijkcriterium wordt bereikt. Omdat de deviatorische 
spanningen niet oneindig op kunnen lopen is de  ‘yield cap’  aangebracht.  Wanneer  een  deeltje  
door  dit  vlak  gaat  treedt  er compression hardening  op  en  zal  het  deeltje  plastisch  vervormen  
door  samendrukking.  Door compression en shear hardening wordt het elastische gedeelte 
vergroot, zie Figuur 31. Binnen het bezwijkvlak vertoont het materiaal elastisch gedrag.  
 

 
Figuur 30 HS bezwijkvlak met ‘yield cap’ 

Figuur 31 Compression en shear hardening 

 
Bezwijken in het HS model is gebaseerd op het Mohr-Coulomb criterium (Figuur 31) aan de hand van 
sterkte parameters c’ en ’.  
 
De volgende inputparameters worden in het HS model toegepast: 
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Tabel 2 Inputparameters HS model 

Parameter Omschrijving 

’ Effectieve hoek van inwendige wrijving 

c’ Effectieve cohesie 

 Dilatantiehoek 

E50;ref Secundaire stijfheidsmodulus bij triaxiaal test 

Eur;ref Ontlasten/ herbelasten stijfheid 

Eoed;ref Tangent stijfheid bij primaire oedometer belasting 

ur Poisson’s ratio voor ontlasten/ herbelasten 

m Machtsfactor voor het bepalen van ref. waarde stijfheden 

Rf Faalratio (=0,9) 

 
Het HS model heeft veel verbeteringen ten opzichte van het MC model. Voor statische berekeningen 
voorspelt het accuraat de vervormingen en bezwijken, voor zachte en harde grondsoorten. Het 
model is beperkt voor anisotropisch sterkte/ stijfheidsgedrag, tijdsafhankelijk gedrag en dynamisch 
berekenen.  
 

4.7.3.5 Hardening Soil Small Strain Stiffness model 
In de vorige paragraaf staat dat in het HS model het gedrag bij ontlasten/ herbelasten binnen het 
bezwijkvlak als lineair elastisch wordt aangenomen. Echter, de bandbreedte van rek waarin grond 
daadwerkelijk elastisch gedrag vertoont is zeer klein. Wanneer rekken toenemen heeft stijfheid 
onder ontlasten/ herbelasten een niet-lineair verband met rek.  
 
In het Hardening Soil Small Strain Stiffness (HS Small) model is het HS model uitgebreid met een 
module welke het stijfheidsgedrag beschrijft bij kleine rekken (small strains). Dit gebeurt door middel 
van het toepassen van een ‘small strain overlay model’. Het overlay model is gebaseerd op een curve 
zoals eerder beschreven in 4.5.1.3. De curve verloopt aan de hand van de glijmodulus G en de rek  
(logaritmisch). De vorm is gerelateerd aan de rek die correspondeert met 72% van de G0, ofwel 0,7. 
De parameters G0 en 0,7 zijn de enige parameters waarop het HS Small model verschilt van het HS 
model.  
 
Het HS Small model vertoont hysteretisch gedrag bij cyclisch belasten en hysteretische demping. De 
principes hiervan zijn in 4.5.1.3 beschreven.  
 
Voor kleine bewegingsamplitudes wordt de hysteretische demping verwaarloosbaar klein, wat 
onrealistisch is vergeleken met het ware grondgedrag. Daardoor wordt het aanbevolen, volgens 
(Besseling, 2012) en (van Es, 2014), om een extra Rayleigh demping in het model toe te voegen. 
Hierbij is 1-2% van de kritische demping voldoende.  
 
De parameters die worden gebruikt in het HS Small model zijn samengevat in Tabel 3.  
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Tabel 3 Inputparameters HS Small model 

Parameter Omschrijving 

’ Effectieve hoek van inwendige wrijving 

c’ Effectieve cohesie 

 Dilatantiehoek 

E50;ref Secundaire stijfheidsmodulus bij triaxiaal test 

Eur;ref Ontlasten/ herbelasten stijfheid 

Eoed;ref Tangent stijfheid bij primaire oedometer belasting 

ur Poisson’s ratio voor ontlasten/ herbelasten 

m Machtsfactor voor het bepalen van ref. waarde stijfheden 

Rf Faalratio (=0,9) 

Referentie glijmodulus bij kleine rekken 

0,7 Schuifrek waarbij geldt Gs=0,72G0 
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5 Analytische rekenmethodieken funderingen op staal 

De statische berekening voor funderingen op staal wordt in Nederland volgens Eurocode 7 
uitgevoerd. Voor funderingen op staal die aan aardbevingsbelastingen worden blootgesteld is de 
Eurocode 8 reeks van toepassing. De informatieve pseudo-statische Eurocode 8 rekenmethodiek is 
door de NAM aangewezen als momenteel toe te passen rekenmethodiek voor te toetsen 
funderingen op staal in het aardbevingsgebied in Groningen. De rekenmethodieken uit de Eurocode 7 
en Eurocode 8 laten grote verschillen zien in resultaat; de draagkracht die volgt uit de Eurocode 8 
rekenmethodiek is in veel gevallen veel lager dan de rekenkundige draagkracht volgens Eurocode 7. 
In dit hoofdstuk worden de achtergronden van de rekenmethodieken achterhaald en de verschillen 
geanalyseerd.  
 

 Introductie rekenmethodieken fundering op staal 5.1

 Eurocode 7 5.1.1
Eurocode 7 (NEN, 2012) (hierna EC7) geldt als algemene leidraad voor het berekenen van 
geotechnische constructies en bevat een statische rekenmethodiek voor funderingen op staal. 
Volgens EC 7 berust een fundering op staal op het evenwichtsdraagvermogen van de ondergrond. In 
EC7 worden de ongedraineerde en gedraineerde situatie onderscheiden.  
 

 Eurocode 8 5.1.2
Eurocode 8 (NEN, 2005) (hierna EC8) geeft in ‘Annex F’ een informatieve quasi-statische 
rekenmethodiek voor het berekenen van funderingen op staal onder seismische belastingen. De 
rekenmethodiek berust op de stabiliteit tegen het bezwijken van de seismische draagkracht van de 
fundering op staal op een oppervlak van homogene grond. Funderingen op staal die (voor een deel) 
in de grond staan worden niet specifiek genoemd. Ook hier wordt onderscheid gemaakt tussen de 
ongedraineerde en gedraineerde situatie.  
 

 Analyse verschillen en achtergronden Eurocode 7 & 8 5.2

 Algemeen 5.2.1
Tussen de methoden die beschreven staan in EC7 en EC8 zijn duidelijke verschillen en 
overeenkomsten te ontdekken, zowel in de gedraineerde en ongedraineerde situatie. Behalve het 
verschil in de berekening van de draagkracht bestaat er tevens een significant verschil in de toetsing 
van de draagkracht tussen de methodieken. De verschillen in rekenmethodiek en toetsing zorgen 
uiteindelijk voor grote verschillen in de resultaten die gevonden worden.  
 

 Bezwijkvlakken 5.2.2
Het bezwijkvlak van Prandtl ligt ten grondslag van beide rekenmethodieken voor het berekenen van 
de draagkracht. Prandtl heeft hiertoe een analytisch bezwijkmechanisme in de vorm van een 
afschuivende grondwig gedefinieerd voor een strookvormige belasting, zie Figuur 32.  
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Figuur 32 Schematische weergave bezwijkvlak volgens Prandtl (NEN, 2012) 

 
Het bezwijkvlak wordt in drie gebieden onderverdeeld. In gebied 1 overheerst de verticale spanning 
die gelijk is aan de belasting uit de fundering. In gebied 3 overheerst de horizontale spanning over de 
verticale spanning, die gelijk is aan de dekking q. Gebied 2 fungeert als overgangsgebied en wordt 
beschreven als spiraalvormig bezwijkvlak. In ieder gebied moet worden voldaan aan de 
evenwichtsvergelijking en het Mohr-Coulombcriterium ( ).  
 
Voor EC7 zijn aan de methodiek volgens Prandtl, draagkrachtsfactoren Nc  en Nq op de parameters 
cohesie c en dekking q toegepast. Door andere wetenschappers is de rekenmethodiek uitgebreid met 
een factor voor het eigen gewicht van de grond  en bijbehorende draagkrachtsfactor N . Ook zijn 
een aantal reductiefactoren (vorm fundering, richting belasting en helling maaiveld) toegevoegd aan de 
EC7 rekenmethodiek.  
 
De rekenmethodiek beschreven in EC8 is, net als bij EC7, een variatie op het bezwijkvlak van Prandtl. 
Echter, is de EC8 rekenmethodiek gebaseerd op de ‘yield design theorie’ van Salençon (1983). In 
deze theorie wordt aan de hand van een boven- en ondergrens de berekende draagkracht getoetst.  
 
Oplossingen voor de draagkracht van strookfunderingen op staal op cohesieve gronden zijn 
verkregen door Salençon en Pecker (1995 a, b). De cohesieve gronden zijn volgens een Tresca model 
(plastische vervorming treedt op wanneer spanning in één richting groter wordt dan de andere 
richtingen) gedimensioneerd. De oplossingen zijn afgeleid van statische en kinematische benaderingen 
volgens de ‘yield design theorie’. Hierbij is aangetoond dat de onder- en bovengrens zeer dichtbij 
elkaar liggen en dus een bijna excacte oplossing is gevonden voor het probleem. De belangrijkste 
kinematische mechanismen zijn weergegeven in Figuur 33 voor twee situaties; zonder verheffing van 
de fundering en met verheffing. Het eerste mechanisme geldt voor geometrieen met kleine 
excentriciteit of inclinaties (zie 5.2.7) en de tweede overheerst wanneer deze twee parameters 
significant worden (Faccioli, Paolucci, & Pecker, 1996). 
 

 
Figuur 33 Kinematische mechanismen voor de bovengrens van de draagkracht; links zonder 
verheffing, rechts met verheffing (Faccioli, Paolucci, & Pecker, 1996) 
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Voor niet-cohesieve grondsoorten is een Mohr-Coulomb model toegepast. Dezelfde kinematische 
mechanismen als bij cohesieve grondsoorten zijn beschouwd.  
 

 Toetsing 5.2.3
Een belangrijk verschil tussen EC7 en EC8 is de wijze waarop de maximale draagkracht wordt 
getoetst. Volgens EC7 vindt er een algemene toetsing plaats waarbij de rekenwaarde van de 
draagkracht Rd groter dient te zijn dan de rekenwaarde van de belasting Vd.  
 

  (5.1) 

 

In tegenstelling tot de EC7 wordt bij toetsing volgens EC8 uitgegaan van een bezwijkvlak waar de 
combinatie van dimensieloze genormaliseerde ,  en  parameters (respectievelijk verticale last, 
horizontale last en moment) binnen dient te vallen om aan de draagkracht te voldoen. De 
bezwijkvlakken voor zowel de gedraineerde als ongedraineerde situatie zijn opgenomen in Figuur 35. 
De dimensieloze parameters worden op de volgende wijze gedefinieerd: 
 

= , = , =   (5.2) 

 
Waarin: 

B is de breedte van de fundering 
Ned,  Ved en Med vormen een combinatie van externe lasten op de fundering die een uiterste 
grenstoestand veroorzaken 
Nmax is de uiterste draagkracht van de fundering onder een verticale gecentreerde belasting 

,  en  zijn de genormaliseerde parameters 
Rd is de partiële modelfactor 

 

 
Figuur 34 Parameters die van invloed zijn op het systeem 
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Figuur 35 3D bezwijkvlakken Links: ongedraineerd. Rechts: gedraineerd (Pender, 2007) 

 
Het valt op te merken dat in Figuur 35 de horizontale belasting  zowel positieve als negatieve 
waarden bevat. Dit komt doordat de belasting door de aardbeving heen en weer beweegt. Hetzelfde 
geldt voor het moment  die zowel negatief als positief kan zijn. Ook moet worden opgemerkt dat 
de genormaliseerde parameters net even anders worden gedefinieerd dan in EC8 wordt gedaan (en 
zoals in vergelijking (5.2)).  
  
De bezwijkvlakken worden op de volgende manier gedefinieerd: 
 

( ) ( )
+

( ) ( )
-1 0  (5.3) 

Waarin: 
,  en  zijn de genormaliseerde parameters 

  is de dimensieloze traagheid van de grond 
 
De vaste numerieke waarden voor de acht parameters, a-d, cT, cM,  en  zijn gegeven in ‘Annex F’ 
van EC8. Er bestaan twee parametersets; één voor de ongedraineerde toestand en de ander voor 
gedraineerd grondgedrag.  
 
Pecker (1996) noemt het concept waarbij het bezwijkvlak door aparte genormaliseerde parameters 
wordt gedefinieerd een “elegantere” oplossing voor het berekenen en toetsen van de draagkracht 
van funderingen op staal, dan de “klassieke” manier waarbij de seismische belasting als statische 
kracht wordt beschouwd en de excentriciteit en inclinatie als correctiefactoren (S en i) op de 
draagkrachtfactoren N , Nc en Nq worden toegepast. De klassieke manier wordt op de volgende 
manier aangehaald: 

=
1
2

+ +   (5.4) 

 
Opgemerkt wordt dat bovenstaande vergelijking veel lijkt op de berekening voor de draagkracht 
voor de gedraineerde toestand uit EC7 (vergelijking (5.6a)).  
 
Om het effect van de seismische traagheid in de ondergrond in rekening te brengen zijn de volgende 
twee parameters gedefinieerd: 
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=  , =              (5.5) 

Waarin: 
 ag is de horizontale versnelling in de grond onder de fundering 
 ’ is de hoek van inwendige wrijving 
  is de dichtheid van de grond 
 g is de zwaartekrachtsversnelling 
 su is de ongedraineerde schuifsterkte, ook cu 
 

 Ongedraineerd 5.2.4
De draagkracht in de ongedraineerde toestand (die enkel optreedt in cohesieve grondlagen of slecht 
drainerende zandgronden) wordt ontleend aan de ongedraineerde schuifsterkte cu;d; de hoek van 
inwendige wrijving ’ wordt gelijk aan nul gesteld, zowel in EC7 als EC8. Er is sprake van een 
ongedraineerde toestand op het moment dat de grondlagen binnen de invloedsdiepte cohesieve 
gronden en/ of slecht doorlatende zandgronden zijn. De invloedsdiepte is de diepte waarop het 
laagste punt van het bezwijkvlak onder de fundering zich bevindt. In Figuur 32 is dit met Ze 
aangegeven.  
 
In EC7 worden twee termen berekend. De eerste term is afhankelijk van de ongedraineerde 
schuifsterkte cu;d. De tweede term in vergelijking (5.6a) wordt berekend aan de hand van de 
inbeddingsdiepte en het gewicht van de gronddekkende laag.  
 
De berekening van de draagkracht volgens EC8 in de ongedraineerde toestand wordt ontleend aan 
de ongedraineerde schuifsterkte en de breedte van de fundering. Deze parameters worden in één 
term berekend. 
 

; ; = ( + 2). ; . . + ; ; .   

 

Met 

=  

 
; = ; ; . .  

(EC7) 

(5.6a) 

 
 
 

(5.6b) 
 
 
 

(5.6c) 

= ( + 2)  (EC8) (5.7) 

Waarin: 
  is de ongedraineerde schuifsterkte  
  is de partiële materiaalfactor (1,4, zie EC8 F.2) 
 B is de breedte van de fundering 
 
Voor de berekening van de vorm- en reductiefactoren van de EC7 benadering wordt verwezen naar 
EC 7 (NEN, 2012). 
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Het verschil tussen de rekenmethoden wordt gekenmerkt door het gebruik van reductiefactoren/ 
materiaalfactoren ( , ic en sc), het gebruik van de breedte in plaats van de effectieve breedte en het 
niet meenemen van de term voor de inbeddingsdiepte in de EC8 methodiek.  
 

 Gedraineerd  5.2.5
Voor zandige en granulaire grondsoorten is het voldoende om alleen een gedraineerde berekening 
uit te voeren.  Er is sprake van een gedraineerde toestand op het moment dat de grondlagen binnen 
de invloedsdiepte niet-cohesieve gronden zijn. De invloedsdiepte is de diepte waarop het laagste punt 
van het bezwijkvlak onder de fundering zich bevindt. In Figuur 32 is dit met Ze aangegeven.  
 
Voor EC7, vergelijking (5.8),  zijn drie termen te onderscheiden; de cohesieterm, een term voor de 
inbeddingsdiepte (gronddekking) en een term voor de invloed van het soortelijk gewicht, breedte en 
hoek van inwendige wrijving. De cohesieterm mag enkel worden meegenomen als de betreffende 
grondlaag niet kan uitdrogen. De dekking moet conservatief worden meegenomen in de berekening, 
waarbij moet worden uitgegaan van de laagste grondbelasting naast het grondvlak van de fundering. 
De maximale waarde voor de in rekening te brengen dekking bedraagt twee keer de breedte van de 
fundering.    
 
In de EC8 berekening wordt de draagkracht berekend volgens een variatie op de laatste term 
(invloed soortelijk gewicht, breedte en hoek van inwendige wrijving) van de EC7 berekening.  
 

; ; = ; . . . . .
+ . . . . .
+ 0,5.  

; = ; ; . .  

(EC7) (5.8) 

=
1
2

1 ± 2  (EC8) (5.9) 

 
Waarin: 
  is het soortelijk gewicht van de grond 
 g is de gravitatieconstante 
 av is de aardbevingsversnelling 

B is de breedte van de fundering 
 N  is een draagkrachtsfactor berekend volgens EC7 
 

= 2 1 tan( ; )  

Met  
= exp( ; ) (45+0,5 ; ) 

 (5.10) 

 
Voor de berekening van de vorm-, draagkrachts- en reductiefactoren van de EC7 benadering wordt 
verwezen naar EC 7 (NEN, 2012). 
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 Inbeddingsdiepte en cohesie 5.2.6

De termen voor de inbeddingdiepte  en de eventuele cohesie c worden niet meegenomen in 
de EC8 benaderingen. Verder wijken de EC7 en EC8 rekenmethoden van elkaar af door het verschil 
in toegepaste reductiefactoren/ materiaalfactoren en het gebruik van de effectieve breedte in plaats 
van de breedte. 
 
In de internationale literatuur, geschreven voor de EC8 methodiek, wordt geen enkele keer de 
inbeddingsdiepte aangehaald en wordt geen eenduidige reden gegeven waarom de inbeddingsdiepte 
niet wordt meegenomen. Het blijkt dus dat er geen onderzoek met betrekking tot de term voor de 
inbeddingsdiepte onder seismische omstandigheden is gedaan. Het gevolg hiervan is dat de 
rekenmethodiek eigenlijk alleen toepasbaar is op funderingen die op maaiveld staan of funderingen 
waarbij het draagvermogen hoofdzakelijk afhankelijk is van het funderingsoppervlakte (waarschijnlijk 
worden bij grote funderingsoppervlaktes de cohesie en inbeddingsiepte insignificant) en sluit daarbij 
niet aan op de smalle funderingsstroken die hoofdzakelijk draagkracht ontlenen aan de 
inbeddingsdiepte. Funderingen in Groningen halen een groot deel van de draagkracht uit de 
inbeddingsdiepte (en in mindere mate de cohesie), dus is de Eurocode 8 methodiek niet goed 
toepasbaar op de situatie in Groningen.  
 
Het onderzoeken van de term voor de inbeddingsdiepte en eventueel toevoegen aan de EC8 
rekenmethodiek zou een uitkomst kunnen bieden voor de funderingen en grondsoorten die in 
Groningen worden aangetroffen.  
 

 Excentrische belasting en inclinatie 5.2.7
In het geval dat er een excentrische belasting op een funderingsconstructie werkt en/ of in de 
aanwezigheid van een horizontale component, ontstaat er een asymmetrische drukverdeling. In de 
EC7 rekenmethodiek wordt dit verwerkt door de breedte en lengte te reduceren. Dit gebeurt door 
de volgende formules toe te passen: 
 

= 2.   (5.11) 

= 2.   (5.12) 

= .  of = .   (5.13) 

 
In Figuur 36 worden de formules toegelicht.  
 

 
Figuur 36 Excentrische belasting op de fundering (Werkgroep Waterbouw KIVI afdeling Hoger 
Onderwijs Techniek, 2014) 
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In het geval dat er geen centrische belasting op een funderingsconstructie werkt, wordt de effectieve 
breedte gelijk gesteld aan de totale breedte.  
 
In EC8 is de excentriciteit van de belasting geïntegreerd in de toetsing van de maximale draagkracht, 
zie vergelijking (5.3). Hierin is e de excentriciteit van de verticale belasting. De excentriciteit e is in de 
vergelijking gekoppeld aan de traagheid van de ondergrond  . Hierdoor wordt de excentriciteit e 
verwerkt in de interactie tussen de ondergrond en de funderingsconstructie en de belastingen die 
vanuit de bovenliggende constructie op de fundering werken.  
 
In EC8 wordt in het geval van excentrische belasting de breedte niet gereduceerd. Voor cohesieve 
grondsoorten wordt hier een verklaring voor gegeven. Ten aanzien van de excentriciteit wordt uit de 
resultaten van (Salençon & Pecker, 1991) geconcludeerd dat voor materiaal met weerstand tegen 
tractie bij kleine inclinaties de verschillen tussen de statische en kinematische aanpak slechts enkele 
procenten zijn. Wanneer de excentriciteit wordt vergroot, wordt ook het verschil groter. Echter, bij 
toepassing van een hoge veiligheidsfactor (FS=3) en wanneer de excentriciteit gematigd blijft 
(e/B<0,25) blijft het verschil klein, volgens (Pecker & Salençon, 1991).  
 
Ook wordt aangetoond dat de gebruikelijke manier van het toepassen van de effectieve breedte 

( = 2 | |
), zoals in EC7 - in EC7 is dit iets anders gedefinieerd, maar komt op hetzelfde 

neer - onjuist en overconservatief is. De reden die wordt gegeven is dat het punt (N/CB=0, T/CB=1) 
altijd binnen domein K zal liggen ongeacht de excentriciteit, zie Figuur 37.  
 

 
Figuur 37 Draagkracht onder excentrische belasting en inclinatie. Doorgetrokken lijn: 
bovengrens. Gestippelde lijn: ondergrens. (Salençon & Pecker, 1995a) 

 
In (Salençon & Pecker, 1995a) wordt herhaald dat bij het toepassen van de effectieve breedte de 
draagkracht bij grote excentriciteit significant kan worden onderschat.  
 
Het probleem met de wijze waarop de excentriciteit wordt meegenomen in EC7 is zichtbaar in 
Figuur 37. Hierin zijn voor verschillende excentriciteiten (e/B= 0; 0,1; 0,2; 0,3 en 0,4) de 
bovengrenzen (doorgetrokken lijnen) en ondergrenzen (gestippelde lijnen) weergegeven voor de 
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kinematische mechanismen (zie 5.2.2) en andere mechanismen, waaronder een statisch mechanisme. 
In de statische benadering wordt de breedte B op dezelfde wijze gereduceerd als in de EC7 
methodiek wordt gedaan. Zoals eerder is gemeld, wijken de resultaten, bij grote excentriciteit, van 
elkaar af. Dit is terug te zien in de boven- en ondergrenzen weergegeven in Figuur 37. Funderingen in 
Groningen zijn relatief smal waardoor de verhouding e/B snel significant kan worden. De conclusie 
die wordt getrokken door (Salençon & Pecker, 1995a) is dat het toepassen van de gereduceerde 
breedte b’, bij grote excentriciteit, de draagkracht onderschat bij een gereduceerde breedte.  
 

 Verschil in resultaten 5.2.8
In de ongedraineerde situatie is de bijdrage van de inbeddingsdiepte niet van grote invloed op de 
maximale draagkracht. Hierdoor blijft het verschil in resultaat van de rekenkundige maximale 
draagkracht tussen EC7 en EC8 beperkt voor de situatie in Groningen.  
 
In tegenstelling tot de ongedraineerde situatie is er in de gedraineerde situatie een significant verschil 
in de resultaten te ontdekken voor Groningen. Dit verschil komt neer op een reductie tot ca. 70% 
van de draagkracht volgens de EC8 rekenmethodiek ten opzichte van de EC7. Dit wijst op een Unity 
Check van ca. 0,33 in de EC7 berekening om te voldoen aan de EC8 (CRUX Engineering BV, 2015). 
Dit komt redelijk overeen met wat Pecker (1996) “goed ontworpen funderingen” noemt waarbij een 
Safety Factor van 2,5 tot 3 gebruikt is.  
 

 Verandering aanpak EC8 bij verschijnen NPR 9998 5.3

Ten aanzien van draagkrachtberekeningen volgens EC8 wordt er een aantal aspecten bij het 
verschijnen van de NPR 9998 veranderd. De volgende aanvullingen/ afwijkingen moeten worden 
aangehouden volgens de voorlopige versie: 

 Volgens EC8 moet bij toetsing van funderingen op staal de wateroverspanning in rekening 
worden gebracht als de veiligheid tegen verweken kleiner of gelijk is aan 1,25. Bij het 
verschijnen van de NPR 9998 moet tot een veiligheidsfactor van 2 de wateroverspanning in 
rekening worden gebracht. Indien de toetsing niet voldoet kan een berekening worden 
gemaakt waarbij de maximale piekgrondversnelling en de maximale waterspanning niet 
gelijktijdig optreden, wat beter overeen zou komen met de realiteit. De volgende twee 
situaties mogen worden getoetst: 

o Stabiliteitssituatie tijdens de aardbeving waarbij de maximale versnelling en een 
gereduceerde wateroverspanning optreden; 

o Stabiliteitssituatie na de aardbeving waarbij met de maximale wateroverspanning en 
zonder versnelling wordt gerekend volgens EC7. 

 In het geval van verweking wordt volgens EC8 met een hogere waterspanning of met een 
lagere sterkte van de grond gerekend. In aanvulling hierop geldt dat indien met een lagere 
sterkte van verweekt zand wordt gerekend, de hoek van inwendige wrijving moet worden 
gereduceerd, volgens: 

 

; = atan((1 ) tan( ) ) 
 
Met als minimum =3°, ru is de maximale 
wateroverspanning 
 

 
(5.14) 

 
 

 Indien de fundering niet voldoet volgens de stabiliteitsberekeningen mag de methode van 
Newmark worden toegepast. De methode van Newmark beschrijft een 
verplaatsingsprobleem in plaats van een stabiliteitsprobleem. Dit biedt de mogelijkheid om de 
EC8 methodiek te verlengen met een verplaatsingsmethodiek.   
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 Alternatief (Coulomb actief/ passief) 5.4

Omdat de EC8 rekenmethodiek in de gedraineerde situatie in theorie en praktijk niet goed aansluit 
op de situatie die in Groningen wordt aangetroffen, kan een oplossing kunnen worden gevonden in 
het toepassen van een alternatieve rekenmethodiek, waarbij rekening wordt gehouden met smalle 
funderingen op staal en waarbij een groot deel van het draagvermogen aan de inbeddingsdiepte kan 
worden ontleend.  
 
De rekenmethodiek die beschreven staat in (Richards Jr., Elms, & Budhu, 1993) gaat uit van een 
versimpeld Mohr-Coulomb bezwijkvlak en kan gebruikt worden in de gedraineerde situatie. Het 
bezwijkvlak voor seismische belasting wordt ten opzichte van het statische bezwijkvlak gereduceerd 
op basis van de grondversnelling. De kinetische reductie van de bezwijkvlakken vindt plaats op N-
factoren. Deze N-factoren komen bij benadering overeen met de N-factoren die terug te vinden zijn 
in de EC7 methodiek, zie vergelijking (5.8). In de gedraineerde situatie worden de inbeddingsdiepte 
en cohesie meegenomen en zijn deze gekoppeld aan gereduceerde N-factoren.  
 

 Bezwijkvlak 5.4.1
In Figuur 38 is het Coulomb bezwijkmechanisme, wat een versimpeling van het Prandlt 
bezwijkmechanisme is, weergegeven. Hierbij is de zone II (transitiezone) van het Prandlt bezwijkvlak 
vervangen door de lijn AC. AC fungeert als denkbeeldige kerende muur waarin schuifoverdracht 
plaatsvindt, doordat de actieve kracht PA uit zone I en passieve kracht Pp uit zone II tegen elkaar in 
duwen. Met dit bezwijkvlak kan de statische draagkracht aan de hand van N-factoren worden 
bepaald.  
 

 
Figuur 38 Coulomb mechanisme met wandwrijving (Richards Jr., Elms, & Budhu, 1993) 

 

 Seismische situatie 5.4.2
Het Coulomb faalmechanisme kan direct worden toegepast op de seismische situatie door de N-
factoren te reduceren. Hierbij geldt: hoe hoger de versnelling, hoe kleiner het quotiënt tussen 
seismische en statische N-factoren. Het bezwijkvlak wordt als het ware verkleind, zie Figuur 39.  
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Figuur 39 Weergave statische en gereduceerde seismische bezwijkvlakken (Richards Jr., Elms, & 
Budhu, 1993) 

 
Traagheid van de ondergrond (kh en kv , zie Figuur 40 in paars) wordt in de seismische berekening 
meegenomen, terwijl dat in de statische berekening gelijk aan nul was gesteld. Traagheid is afhankelijk 
van de aardbevingsversnelling. De intensiteit van de versnelling wordt op de volgende wijze als 
hoekreductie uitgedrukt: 
 

tan = 1       (5.15) 

 
Waarin: 
 tan  is de intensiteit van de versnelling 
  is de horizontale component van de versnelling 
  is de verticale component van de versnelling 
 

 
Figuur 40 Coulomb mechanisme met frictie op kerende muur  

 
Naarmate de versnelling toeneemt, neemt de actieve kracht toe, de passieve kracht neemt af, en de 
kritische bezwijkhoeken A en P (rood omcirkeld) worden kleiner. Op die manier wordt het 
bezwijkmechanisme kleiner tot de actieve kracht gelijk is aan de passieve kracht. Vanaf dit moment 
vloeit de grond in theorie onder de fundering door.  

 

 
 

  
 

Actieve wig Passieve wig 
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Door het toevoegen van  (vergelijking (5.15) aan de vergelijkingen voor de gronddrukcoëfficiënten 
KA en KP, en kritische bezwijkhoeken A en P worden deze waarden aan de hand van de versnelling 
gereduceerd. KA en KP, en A en P bepalen de N-factoren waarmee de draagkracht wordt berekend. 
De gereduceerde waarden voor de N-factoren worden aangeduid met een E (voorbeeld: A wordt 

AE).  
 

wordt 

 

  
(5.16) 

 
De draagkrachtsberekeningen wordt op de volgende wijze omgezet (PL is de statische draagkracht, PLE 
is de seismische draagkracht): 
 

      wordt 

 

   
(5.17) 

 
 

 Zettingsberekening 5.4.3
Naast de draagkrachtberekeningen beschikt de methode over een mogelijkheid om volgens de 
methode van Newmark de zetting onder de fundering ten gevolge van een aardbeving te berekenen. 
Net als bij de originele toepassing van de methode van Newmark (zie 4.6.1) wordt gebruik gemaakt 
van een formule waarin een term voor de kinetische energie voorkomt.  
 
Bij het overschrijden van de kritische grensversnelling  vindt verplaatsing aan de hand van het 
coulomb actief/ passief mechanisme volgens een sliding block analyse. Hierbij wordt een totale 
verplaatsing in willekeurige richting berekend.  
 
Op het moment dat verplaatsing (of sliding) wordt geïnitieerd, verplaatst de actieve wig naar beneden 
en zijwaarts, langs hoek AE, waardoor de passieve wig zijwaarts beweegt. Hierbij wordt ervan 
uitgegaan dat op het moment dat beweging plaatsvindt, de versnelling constant toeneemt tot de 
relatieve snelheid tussen de bewegende wiggen en de ondergrond gelijk aan nul is. Integreren van de 
relatieve snelheid geeft de verplaatsing van de actieve wig, zie Figuur 41. Hierin valt ook op te 
merken dat de verplaatsing tijdens een aardbeving slechts oploopt en niet meer afneemt; de richting 
van de relatieve snelheid is niet van invloed.  
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Figuur 41 Oplopende verplaatsing volgens Coulomb wig mechanisme (Richards Jr., Elms, & 
Budhu, 1993) 

 
De fundering verplaatst zich naar beneden maar ook naar voor en naar achter in een serie van 
bewegingen. De zettingen onder de fundering (verplaatsing benedenwaarts) wordt berekend door de 
totale verplaatsing te vermenigvuldigen met tan( AE).  
 
Met bovenstaande uitgangspunten kan de totale verplaatsing als volgt worden uitgedrukt: 
  

= 0,087   (5.18) 

Waarin: 
  is de verplaatsing 
 V is de pieksnelheid van de aardbeving (dus niet de relatieve snelheid van het sliding block) 
 A is de piekversnelling van de aardbeving 
  is de kritische grensversnelling 
 g is de gravitatieconstante 
 
De zetting onder de fundering wordt gevonden door: 
 

= 2   (5.19) 

 
Waarin: 
 w is de zetting 
  is de kritische hoek van bezwijken (Figuur 39) 
 
 
Doordat de verplaatsingen direct zijn uitgedrukt in formules is voor deze methode niet een geheel 
aardbevingssignaal benodigd, maar wordt voldaan met een piekversnelling en pieksnelheid van de 
aardbeving waarmee ontworpen wordt.  
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Hoewel wordt beweerd dat het een conservatieve benadering betreft, sluit de methode mogelijk 
beter aan bij Nederlandse praktijk dan de EC8 methodiek door het meenemen van de 
inbeddingsdiepte en cohesie. Daarom wordt de Coulomb actief/ passief methode verder onderzocht 
en zullen verplaatsingsberekeningen worden uitgevoerd aan de hand van de methode.  
 

 Conclusies 5.5
De huidige norm voor statische draagkrachtberekeningen voor funderingen op staal is de Eurocode 7 
(EC7). Seismische draagkrachtberekeningen worden uitgevoerd middels de Eurocode 8 (EC8) 
methodiek. Uit het onderzoek naar de rekenmethodes voor de draagkracht volgens EC7 en EC8 
kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 De toetsing van EC7 vindt plaats op “klassieke” wijze, waarbij de rekenwaarde van de 
draagkracht volgens het bezwijkvlak van Prandtl groter moet zijn dan de rekenwaarde van de 
belasting op de funderingsconstructie. Volgens EC8 wordt de draagkracht getoetst aan een 
bezwijkvlak dat gedefinieerd wordt door genormaliseerde parameters voor de uitwendige 
krachten op de funderingsconstructie gebaseerd op de ‘yield design theorie’ van (Salençon, 
Calcul à la Rupture et Analyse Limite, 1983).  

 De EC7 methodiek bevat een term voor de inbeddingsdiepte. De EC8 methodiek bevat geen 
term voor de inbeddingsdiepte. Hierdoor lopen de resultaten van de 
draagkrachtberekeningen in de gedraineerde situatie uiteen. In de resultaten komt het erop 
neer dat de seismische draagkracht tot 70% lager is dan de statische draagkracht (CRUX 
Engineering BV, 2014).  

 In de achtergrondpapers van de EC8 rekenmethodiek wordt geen melding gemaakt van de 
inbeddingsdiepte. Dit suggereert dat de inbeddingsdiepte niet onderzocht is. Hierdoor is de 
methodiek alleen toepasbaar op funderingen die op maaiveld staan of funderingen waarbij het 
draagvermogen hoofdzakelijk afhankelijk is van het funderingsoppervlakte en sluit daarbij niet 
aan op de smalle funderingsstroken die hoofdzakelijk draagkracht ontlenen aan de 
inbeddingsdiepte. Funderingen in Groningen halen een groot deel van de draagkracht uit de 
inbeddingsdiepte, dus is de Eurocode 8 methodiek niet goed toepasbaar op de situatie.  

 De excentriciteit wordt in de EC7 methodiek meegenomen door de breedte van de 
fundering te reduceren. In EC8 is de excentriciteit geïntegreerd in de bepaling van het 
bezwijkvlak. Volgens Salençon & Pecker (1995a) wordt de draagkracht die berekend is met 
een gereduceerde breedte echter onderschat.  

 In (Richards Jr., Elms, & Budhu, 1993) wordt een rekenmethodiek gegeven voor de statische 
en seismische draagkracht aan de hand van een Coulomb actief/ passief mechanisme. Hierbij 
wordt een statisch bezwijkvlak gereduceerd tot een seismisch bezwijkvlak door de 
grondversnelling in de berekening toe te voegen. De rekenmethodiek is niet volledig 
uitgekristalliseerd, maar biedt wel de mogelijkheid om de inbeddingsdiepte in de seismische 
berekening mee te nemen en de reductie van de draagkracht door seismische belasting in 
beeld te brengen.  
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6 Casestudy 

In dit onderzoek ligt de focus op funderingen op staal die worden blootgesteld aan aardbevingen in 
Groningen. Hierbij worden fictieve cases uitgewerkt waarbij uitgangspunten volgens de huidige 
wetgeving worden toegepast. In dit hoofdstuk is alle relevante informatie die nodig is voor de 
berekeningen weergegeven.  
 

 Projectlocatie 6.1

In dit onderzoek wordt niet specifiek op een casus gefocust, maar is een meer algemene studie 
uitgevoerd voor funderingen op staal in het gebied boven het  Groningen-gasveld. Het Groningen-
gasveld heeft een oppervlakte van ca. 900 km2, ligt op 3 km diep en de dikte van de gashoudende 
zandsteenlaag is ca. 100 m. In 2010 is de oorspronkelijke winbare gasvoorraad geraamd op ca. 2800 
miljard m3. Per eind 2012 is ca. 2020 miljard m3 gas gewonnen uit het Groningen-gasveld. Als gevolg 
van de gasproductie neemt de resterende gasreserve in Groningen af. Per 2012 wordt geschat dat 
nog 780 miljard m3 te winnen is.   
 
Het gebied omvat een groot deel van de provincie Groningen en er bevinden zich tientallen dorpen 
en steden in het gebied. De bouwwerken in het gebied zijn vaak gefundeerd op staal.  
 

 
Figuur 42 Overzicht productie Groningen-gasveld (Namplatform) 
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 Seismische hazard 6.2
Het KNMI heeft een seismic hazard analysis uitgevoerd voor het gebied in Groningen. Met een 
seismic hazard analysis wordt de aanvaardbare kans dat een aardbeving optreedt in een bepaald 
gebied geschat. Het KNMI heeft hierbij een verdeling van seismische zones opgesteld voor Noord-
Oost Groningen, zie Figuur 43.  
 
 

 
Figuur 43 Seismische zones in Groningen (Deltares & TNO, 2014) 

 
In de voorlopige versie van de NPR, zijn versnellingen (PGA’s) die gelden voor het aardbevingsgebied 
in Groningen opgesteld. Deze PGA’s zijn niet voorgekomen in het gebied, maar moeten worden 
aangehouden bij het ontwerpen en toetsen van constructies in het gebied. Figuur 44 geeft de aan te 
houden PGA’s weer.  
 
De PGA’s uit Figuur 44 zijn bepaald aan de hand van een probabilistic seismic hazard analysis (PSHA) 
door het KNMI. Hierbij wordt uitgegaan van alle mogelijke aardbevingen en worden onzekerheden 
zoals kans van optreden, tectonisch model en kracht van de aardbeving meegenomen. De hazard is 
voor verschillende herhalingstijden te bepalen en wordt uitgedrukt in onder andere de PGA. De 
herhalingstijd die aangehouden wordt is 475 jaar (10% 50 jaar of 2% 10 jaar).  
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Figuur 44 Counterplot van de piekgrondversnellingen ag,ref in g op maaiveldniveau (NPR) 

 
De PGA’s in de provincie Groningen zijn te vergelijken met de PGA’s in Europese 
aardbevingsgebieden in Italië en Griekenland. Dit komt door de ondiepe oorsprong van de beving. 
Overigens zijn de PGA’s overschat doordat deze conservatief bepaald zijn vanwege het ontbreken 
van voldoende kennis en gegevens (Slob, 2015).  
 
In de berekeningen wordt uitgegaan van de meest ‘slechte’ situatie. Dit komt neer op de PGA die in 
Loppersum moet worden toegepast van 0,42 g.  
 

 Grondopbouw 6.3

De grondopbouw die wordt aangehouden in de berekeningen is de grondopbouw die wordt 
gevonden in Loppersum (CRUX Engineering BV, 2015). De grondopbouw bestaat uit zwak zandige 
kleilagen in de bovenste 8 m en is opgesteld aan de hand van grondonderzoek (Wiertsema & 
Partners, 2014).  
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Tabel 4 Maatgevend bodemprofiel Loppersum (bovenste 8 m) 

Grondsoort b.k. laag m NAP o.k. laag m NAP 

Klei, zw zandig (toplaag) mv -0,5 

Klei, zw zandig (slap tot matig) -0,5 -8,5 

 
In Bijlage 2 zijn G en  regressie curves voor de grondlagen toegevoegd.  
 
Voor iedere berekening worden de aangehouden parameters afzonderlijk bij de berekening 
weergegeven.  
 

 Geometrie 6.4
De funderingen op staal die worden gevonden in het Groningen-gasveld hebben een breedte van 0,3-
1,4 m. De inbeddingsdiepte heeft een bandbreedte van 0,1 tot 1,0 m. Aan de hand van deze 
bandbreedtes worden de geometrieën voor de berekeningen bepaald. In de berekeningen is voor de 
breedte van de funderingen een bandbreedte van 0,6-1,4 m aangehouden. In de berekeningen volgens 
het Coulomb actief/ passief mechanisme wordt de inbeddingsdiepte constant op 0,6 m gehouden. 
 
De krachten die vanuit het bouwwerk op de fundering werken zijn overgenomen uit een bestaande 
casus. De volgende waarden zijn aangehouden: 

 Verticale last= 26 kN/m’ 
 Horizontale last= 4,7 kN/m’ 
 Moment= 0 kNm/m’ 

 

 
Figuur 45 Toegepaste geometrie 

 

 Gemeten aardbevingssignalen 6.5
In het gebied boven het Groningen-gasveld hebben een groot aantal kleine en grotere aardbevingen 
plaatsgevonden. Het grootste gemeten aardbevingssignaal is het signaal in Huizinge, weergegeven in 
Figuur 46.  

Nd=26 kN/m’ 

Vd=4,7 kN/m’ 
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Figuur 46 Aardbevingssignaal Huizinge (Deltares, 2014) 
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7 Analytische beschouwing 

Eén van de doelen van het onderzoek is het toepassen verplaatsingsmethodieken voor funderingen 
op staal. De methode van Newmark zal als verlenging van de EC8 rekenmethodiek worden toegepast 
om verplaatsingen te bepalen. Hierbij dienen de volgende stappen te worden doorlopen: 
 

1. Bepalen grensversnellingen aan de hand van de EC8 rekenmethodiek; 
2. Verkrijgen van een bruikbaar aardbevingssignaal door een gemeten signaal op te schalen; 
3. Bepalen van de totale verplaatsingen; 
4. Bepalen van verticale verplaatsingen.  

 

 
Figuur 47 Werkwijze verplaatsingsberekening 

 
Naast de methodiek volgens EC8 en Newmark, worden de verplaatsingen bepaald aan de hand van 
de Coulomb actief/ passief methodiek beschreven in (Richards Jr., Elms, & Budhu, 1993). De 
theoretische achtergronden van de EC8, methode van Newmark en het Coulomb actief/ passief 
mechanisme zijn respectievelijk in 5.2, 4.6 en 5.4 behandeld.  
 
Dit hoofdstuk geeft de toepassingen van de methodieken en de resultaten van de analytische 
berekeningen.  

1. Bepalen grensversnellingen aan de hand van de EC8 
en  Coulomb actief/ passief 

2. Verkrijgen van een bruikbaar aardbevingssignaal 

3. Bepalen van de totale verplaatsingen  
door bepalen en integratie oppervlaktes 

4. Bepalen van de zetting onder de fundering 
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 Grensversnellingen 7.1
Om het moment waarop een fundering bezwijkt tijdens een aardbeving te bepalen, moet de kritische 
grensversnelling worden bepaald. Hier kunnen de EC8 en Coulomb actief/passief methodiek voor 
worden toegepast.  
 

 EC8 7.1.1

7.1.1.1 Methode 
In de EC8 rekenmethodiek wordt de versnelling meegenomen in de berekening van de draagkracht 
en/of de toetsing van de berekende draagkracht. Door de vergelijkingen voor de genormaliseerde 
belastingparameters afhankelijk te maken van een kritieke versnelling ac kan deze worden bepaald. 
Hierdoor wordt ook het bezwijkvlak UC(ac) afhankelijk van ac doordat de parameters die in de 
vergelijking gebruikt worden afhankelijk van ac. 
 
Onderstaande vergelijkingen geven weer hoe ac in de methodiek wordt verwerkt (Arcadis, 2015).  
 

=          ( ) =     (7.1) 

=             ( ) = tan   (7.2) 

=                      ( ) =    (7.3) 

=                     ( ) =     (7.4) 

Het bezwijkvlak: 
 

=
( ) ( )

+
( ) ( )

-1 0        (7.5) 

Wordt: 
 

( ) = ( ) ( )

( ( )) ( ( ) ) ( )
+ ( )

( ( )) ( ( ) ) ( )
- (7.6)  

 
Bovenstaande vergelijking wordt gelijk gesteld aan 1 ( ( ) = 1, zoals iedere unity check) om de 
bijbehorende waarde voor ac te vinden. Dit is weergegeven in Figuur 48. Het snijpunt van de lijnen 
bepaalt de kritische grensversnelling.  
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Figuur 48 Voorbeeld grafiek ter bepaling van kritische grensversnelling 

 
De aangehouden grondparameters die zijn toegepast in de berekeningen voor de grensversnellingen 
zijn weergegeven  in Tabel 5. Hierbij zijn de drie lagen uit Tabel 4 als één laag beschouwd.  
 

Tabel 5 Grondparameters berekening grensversnellingen 

Grondsoort 
 
 

[kg/m3] 

 
 

[º] 

'
 

[-] 

cu 
 

[kPa] 

cu'
 

[-] 

ag 
 

[g] 

Soilfactor 
 

[-] 

Klei, zw zandig 1800 22,5 1,25 17 1,4 0,42 1 

 

7.1.1.2 Resultaten 
De grensversnellingen zijn berekend voor de gedraineerde en ongedraineerde situatie.  
Bij de analytische EC8 bepaling van de grensversnelling is de breedte van de fundering als variabele 
input gebruikt. De berekeningen voor de gedraineerde en ongedraineerde situatie zijn opgenomen in 
respectievelijk Bijlage 4 en Bijlage 5, en zijn samengevat in Tabel 6.  
 

Tabel 6 Resultaten grensversnellingen EC8 

Breedte 
 

[m] 

Grensversnelling drained 
 

[g] 

Grensversnelling undrained 
 

[g] 

0,5 Geen grensversnelling Geen grensversnelling 

0,6 Geen grensversnelling 0,148 

0,7 Geen grensversnelling 0,354 

0,8 Geen grensversnelling  Fundering voldoet 

1,0 Geen grensversnelling  Fundering voldoet 

1,1 0,056  Fundering voldoet 

1,2 0,097  Fundering voldoet 

1,3 0,134  Fundering voldoet 

1,4 0,164  Fundering voldoet 

1,5 0,190  Fundering voldoet 
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De resultaten laten zien dat in de gedraineerde situatie pas vanaf een breedte van 1,2 m de methode 
van Newmark toegepast kan worden met de gebruikte grondparameters (zie Tabel 5) en 
geometrische uitgangspunten (zie 6.4). Dit volgt uit het feit dat voor smalle funderingen van 1 m of 
minder al zonder aardbevingsversnelling niet wordt voldaan aan de toetsing. In deze gevallen zou het 
gehele signaal dus als verplaatsing opgelegd moeten worden.  
 
Voor de ongedraineerde situatie voldoet de toets vanaf 0,8 m breedte. Voor 0,6 en 0,7 m brede 
funderingen zijn grensversnellingen bepaald en kan Newmark worden toegepast. Bij een breedte van 
0,5 m wordt geen grensversnelling berekend, omdat zonder versnelling al niet wordt voldaan aan de 
toets. Er is dus maar een kleine bandbreedte waar grensversnellingen worden berekend en Newmark 
kan worden toegepast in de ongedraineerde situatie. Aangezien de fundering in de overige gevallen al 
voldoet.  
 
Doordat de grensversnellingen voor een beperkt aantal gevallen wordt berekend, in zowel de 
gedraineerde als de ongedraineerde situatie, is het toepassen van de methode van Newmark 
enigszins beperkt. Dit is een direct gevolg van het feit dat de EC8 berekeningen eigenlijk niet goed 
toepasbaar zijn op de situatie in Groningen. In andere omstandigheden met betrekking tot 
grondeigenschappen en geometrie kunnen andere resultaten worden gevonden.  
 

 Coulomb actief/ passief (Richards et al.) 7.1.2

7.1.2.1 Methode 
Om verplaatsingen te berekenen ten gevolge van seismische belasting kan volgens de Coulomb actief/ 
passief methodiek een kritieke grensversnelling worden bepaald. De kritieke grensversnelling wordt 
door Richards et al. (1993) aangeduid met . Voor het berekenen van de kritische 
grensversnellingen worden de volgende aannames gedaan:  
 

 Alleen horizontale versnelling  wordt meegenomen in de berekening, de verticale 
versnelling wordt gelijk aan nul gesteld, volgens (Richards Jr., Elms, & Budhu, 1993); 

 Horizontale belasting is niet in de methodiek verwerkt. Indicatief wordt daarom de 
horizontale belasting meegenomen op de wijze van EC7. Bij toepassen van de EC7 wordt de 
breedte aan de hand van de horizontale belasting gereduceerd naar een effectieve breedte 
met de vergelijking = . In 5.2.7 staat dit nader beschreven.  

 De rekenwaarde van de hoek van inwendige wrijving ( =22,5º) wordt 18,3º; 
 De hoek van inwendige wrijving  en het gewicht  zijn constant; 
 De wrijvingshoek  is gelijk aan /2; 
 Cohesie c wordt gelijk aan nul gesteld. In (Richards Jr., Elms, & Budhu, 1993) wordt gemeld 

dat  de  N-factor  voor  de  cohesie  Nc niet gevalideerd is. Daarom wordt deze niet 
meegenomen.  

 
Door simpelweg de What if analysis functie (soort solver functie) in Excel te gebruiken kan de 
benodigde seismische draagkracht aan de maximale verticale last (26 kN/m’) gelijk worden gesteld 
door de bijbehorende kritische grensversnelling  te veranderen. De kritische grensversnelling 

wordt op deze wijze bepaald.  
 

7.1.2.2 Resultaten 
Volgens het Coulomb actief/ passief mechanisme zijn de grensversnellingen bepaald in de 
gedraineerde situatie. De inbeddingsdiepte d is voor iedere berekening op 0,6 m aangehouden.  
 
De berekeningen zijn opgenomen in Bijlage 6 en zijn samengevat in Tabel 7. 



 

  

Afstudeeronderzoek    

  Afdrukdatum: 16-6-2015  

Toepassing verplaatsingsmethodieken 
aardbevingen Groningen 

 
 Pagina: 73 

 

Tabel 7 Resultaten grensversnellingen EC8 bij =18,3º, b=0,6 en d=0,6 m 

Breedte 
 
 

[m] 

Effectieve breedte 
 
 

[m] 

Grensversnelling 
 
 

[g] 

Seismische 
draagkracht 

 
[kN] 

Statische 
draagkracht 

 
[kN] 

0,5 0,319 0,245 

26 

68,3 

0,6 0,383 0,247 71,0 

0,7 0,447 0,250 73,8 

0,8 0,511 0,252 76,6 

1,0 0,638 0,255 82,1 

1,1 0,702 0,257 84,9 

1,2 0,766 0,259 87,7 

1,3 0,830 0,260 90,5 

1,4 0,894 0,261 93,2 

1,5 0,958 0,263 96,0 

 
De grensversnellingen lopen op met ca. 0,002 m/s2 voor iedere 0,1 m breedte van de fundering. 
Hiermee wordt een grote bandbreedte bereikt waarmee verplaatsingen kunnen worden berekend.  
 
De seismische draagkracht is in verhouding een stuk lager dan de statische draagkracht die berekend 
is met de Coulomb actief/ passief rekenmethodiek. Dit volgt uit de reductie van de N-factoren. De 
verhoudingen van de seismische en statische N-factoren is in Bijlage 7 weergegeven. Naarmate de 
seismische belasting (versnelling) stijgt wordt het quotiënt tussen de seismische N-factoren en de 
statische N-factoren kleiner.  
 
De afname van de draagkracht tijdens een aardbeving ten opzichte van de statische draagkracht komt 
redelijk goed overeen met wat Pecker (1996) zegt over het gebruik van veiligheidsfactoren. 
Veiligheidsfactoren van 3 of zelfs 4 zijn dus ook volgens de Coulomb actief/ passief methode aan te 
raden voor de statische berekeningen om ook aan de seismische draagkracht te voldoen. Dit ligt ook 
in lijn met de verhouding tussen de resultaten van de EC7 en EC8 berekeningen. Uit de resultaten 
blijkt dat de EC7 aan een unity check tot 0,33 moet voldoen om ook aan de seismische 
draagkrachtsberekening uit EC8 te voldoen. Dit zou neerkomen op een veiligheidsfactor van 3.  
 
Bij =18,3º wordt vanaf = 0,34  de draagkracht niet meer berekend. De gronddrukcoëfficiënt 
voor de actieve wig KA is bij deze versnelling groter dan de gronddrukcoëfficiënt voor de passieve 
zijde KP. Daardoor vloeit de grond onder de fundering. De N-factoren (draagkrachtsfactoren) kunnen 
niet meer worden berekend. Verondersteld wordt dat vanaf deze versnelling de grond geen 
draagkracht meer levert. In Bijlage 7 is in een tabel weergegeven hoe de seismische N-factoren zich 
verhouden tot de statische N-factoren.  
 

 Opschalen aardbevingssignaal 7.2

De aardbevingssignalen in Groningen zijn gemeten aan het maaiveld. Echter, het opschalen van een 
signaal in EERA vraagt om een signaal aan de basis van het grondmodel (onderliggende 
steenformatie), dat moet corresponderen met de ontwerpwaarde voor de PGA. Ook in eindige 
elementen analyses moet het aardbevingssignaal aan de basis worden ingevoerd. Met andere 
woorden, het signaal aan de basis moet een signaal met de ontwerp PGA aan de oppervlakte 
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veroorzaken op basis van equivalent lineaire parameters. In 4.5 is de theoretische achtergrond van 
EERA behandeld.  
 

 Input signaal 7.2.1
Als invoer is data van een aardbevingssignaal benodigd. Idealiter zou hier het gemeten signaal in 
Groningen met de hoogste piekversnelling zoals weergegeven in Figuur 49 (links) moeten worden 
toegepast. Dit signaal kan namelijk het beste als maatgevend worden beschouwd voor Groningen. 
Echter, de numerieke data voor dit signaal is op het moment van dit onderzoek niet beschikbaar. 
Daarom is een signaal uit een database met de meeste gelijkenissen toegepast. Het signaal is 
afkomtsig van de Loma Prieta aardbeving die plaatvond bij San Francisco.  
 

 
Figuur 49 Vergelijking maatgevend en toegepast signaal (links: Groningen, rechts gebruikt 
signaal Loma Prieta) 

 
In Figuur 49 is te zien dat de vormen van de Fourier grafiek (2) en de spectrale versnelling (3) qua 
vorm redelijk overeen komen. De versnelling (1) is qua vorm en grootte van de maximale versnelling 
wel redelijk ongelijk. Uiteindelijk zal een voorgeschreven PGA van 0,42 g toegepast moeten worden, 
dus dan is de uiteindelijke ontwerpwaarde gelijk. Door het verschalen van het signaal wordt dit 
bereikt.  
 
Het gebruikte signaal heeft iets lagere frequenties dan in Groningen wordt gemeten. Doordat de 
frequenties lager zijn wordt verwacht dat de oppervlaktes van de toppen van het accelerogram 
groter zijn dan bij hogere frequenties. Het gevolg is dat de uitkomsten van de Newmark 
berekeningen als conservatief kunnen worden beschouwd.  
 

1 

2 

3 
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 Grondeigenschappen 7.2.2
De onderliggende steenformatie in Groningen (basis) bevindt zich op enkele honderden meters 
diepte. De informatie over de bodem zou daarom tot deze diepte beschikbaar moeten zijn, maar dat 
is niet het geval. Om het model te vereenvoudigen wordt de basis op 30 m diepte aangenomen. In de 
literatuur wordt deze aanname ook gedaan, afhankelijk van de beschikbare informatie (Deltares, 
2014), (Kramer, 1996), (Besseling, 2012), (van Es, 2014).  
 
De grondeigenschappen zijn overgenomen uit een studie van Deltares (2014). Het betreft een 
bodemprofiel dat hoofdzakelijk uit klei bestaat en overeenkomt met het bodemprofiel van 
Loppersum. De eigenschappen van de grondsoorten (klei en zand) zijn overgenomen van standaard 
waarden uit EERA. In Tabel 8 is het toegepaste bodemprofiel weergegeven. In Bijlage 3 zijn de 
toegepaste equivalent lineaire grondeigenschappen voor de schuifmodulus en demping voor klei en 
zand toegevoegd.   
 

Tabel 8 Toegepast bodemprofiel bij opschalen aardbevingssignaal 

 
 
 

 Methode van opschalen 7.2.3
Het opschalen van het aardbevingssignaal gebeurt aan de basis van het model, in dit geval op 30 m 
diepte. Het signaal op 30 m diepte (afgeleid van het gemeten signaal) wordt naar een waarde 
opgeschaald waarmee het uiteindelijke signaal op maaiveld de ontwerpwaarde voor de PGA heeft. 
Samengevat moeten de volgende stappen worden doorlopen.  

1. Gemeten signaal op maaiveld; 
2. Gemeten signaal aan de basis op 30 m diepte; 
3. Opgeschaalde signaal aan de basis op 30 m diepte; 
4. Opgeschaalde signaal op maaiveld met PGA op ontwerpwaarde. 

 
Op deze wijze wordt een bruikbaar signaal gevonden waar de verplaatsingsberekeningen mee 
uitgevoerd kunnen worden.  
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 Resultaten 7.2.4
Het Loma Prieta aardbevingssignaal is naar de basis teruggerekend en aan de basis opgeschaald. Het 
opgeschaalde signaal aan de basis heeft een aardbevingssignaal met een PGA van de ontwerpwaarde 
(0,42 g) tot gevolg. Figuur 50 geeft de signalen weer die zijn berekend met het EERA programma.  
 

 

 
 

 
Figuur 50 (1) input signaal gemeten aan maaiveld, (2) opgeschaalde signaal aan de basis, (3) 
output signaal op maaiveld, volgens grondopbouw Loppersum 

 
De snelheid en verplaatsing die bij het aardbevingssignaal horen zijn weergegeven in Figuur 51.  
 

1 

2 

3 
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Figuur 51 Snelheid en verplaatsing behorend bij het opgeschaalde signaal 

 
Wat opvalt in Figuur 50 is dat het opgeschaalde signaal aan de basis lager is dan het output signaal op 
maaiveld. De verwachting is dat door de demping van het grondmateriaal het aardbevingssignaal 
zwakker zal worden. Het tegenovergestelde gebeurt waarbij het signaal aan de basis versterkt wordt 
door de bovenliggende bodem. Dit fenomeen is te wijten aan het ‘site effect’, zie 4.5.2.  
 
Het is echter zeer de vraag of dit fenomeen in werkelijkheid ook optreedt in Groningen, aangezien 
de onderliggende steenformatie zich op veel grotere diepte bevindt dan de 30 m die is aangehouden 
en de onderliggende steenformatie mogelijk mider stijf is. Het reflecteren van de golven op de basis is 
daardoor onwaarschijnlijk, omdat de golven in werkelijkheid een grotere afstand moeten afleggen. 
Daarbij komt dat de aardbevingen die plaatsvinden in Groningen van dermate korte duur zijn, dat een 
gereflecteerd signaal niet voor versterking kan zorgen.  
 
Doordat het equivalent lineaire model een schematisatie is van de werkelijkheid zullen de resultaten 
die hiermee berekend worden enigszins verschillen van wat in de realiteit gemeten zal worden. Uit 
onderzoek (McIntyre, 2008) blijkt dat EERA het signaal aan maaiveld  kan overschatten. Bij dit 
onderzoek zijn signalen teruggerekend naar de basis en vervolgens aan de hand van 
grondeigenschappen van twee locaties teruggerekend naar maaiveld (zonder opschalen aan de basis). 
De output signalen zijn vervolgens vergeleken met de gemeten signalen op de locatie. Het blijkt dat 
EERA de signalen met een factor van maximaal drie overschat. Toch komen de resultaten uit het 
equivalent lineaire model over het algemeen goed overeen met Free field analyse PLAXIS 2D 
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(Besseling, 2012), (van Es, 2014). Ook bij de Free field analyses is de basis van het model niet op 
werkelijke diepte aangehouden.  
 

 Verplaatsingsberekeningen 7.3

 EC8-Newmark combinatie 7.3.1

7.3.1.1 Methode 
De verplaatsingen aan de hand van de methode van Newmark zijn afgeleid van de grensversnellingen 
berekend met EC8 en het toegepaste aardbevingssignaal. Figuur 52 geeft het toe te passen 
aardbevingssignaal en de grensversnellingen weer die volgen uit de berekeningen van  7.1.1en 7.2. De 
grensversnellingen zijn boven- en ondergrenzen voor de gedraineerde en ongedraineerde toestand.  
 

 
Figuur 52 Aardbevingssignaal met grensversnellingen 

 
De analytische toepassing van de methode van Newmark analyse is uit te voeren in Excel. De data 
van het aardbevingssignaal en de grensversnellingen moeten worden ingeladen. Door interpoleren 
zijn de snijpunten van het aardbevingssignaal met de grensversnelling en de snijpunten van het 
aardbevingssignaal met de x-as (hier is de versnelling nul) te bepalen. Op deze manier kunnen 
datareeksen voor de te beschouwen delen van het aardbevingssignaal worden geïsoleerd.  
 
Aan de hand van de datareeks is een grafiek op te stellen. Door middel van de optie trendlijn 
toevoegen kan de datareeks als functie worden uitgedrukt. De trendlijn geeft een zo goed mogelijke 
gemiddelde functie op basis van de data. De meest toegankelijke manier in dit geval is om de data als 
polynoom uit te drukken. Verondersteld wordt dat een zesde-graads polynoom nauwkeurig genoeg 
is.  
 
De datareeks wordt als volgt uitgedrukt: 
  

ac=0.354 g 

ac=0.19 g 

ac=0.148 g 

ac=0.134 g 

ac=-0.134 g 

ac=-0.148 g 

ac=-0.19 g 

ac=-0.354 g 
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= + + + + + +       (7.7) 

 

 
Figuur 53 Voorbeeld deel grensversnelling uitgedrukt als polynoom 

 
De polynoom geeft een goede benadering van de grensversnelling die beschouwd moet worden, zie 
Figuur 53. Door de polynoom te integreren wordt een functie voor de relatieve snelheid gevonden. 
Door nogmaals te integreren wordt een functie voor de verplaatsing gevonden. De tijdsduur die 
hoort bij de overschrijding van de grensversnelling is bekend waardoor de verplaatsing eenvoudig te 
bepalen is, zie Figuur 54.  
 
Het integreren van de polynomen gebeurt volgens de volgende vuistregel. 
 

( ) =      ( ) = +       (7.8) 

 
Volgens de vuistregel moet een constante C worden toegevoegd. Deze wordt gelijk aan nul gesteld 
(Arcadis, 2015).  
 
De polynoom kan standaard worden ingesteld op zes x-waarden. Doordat het aantal waarden van x 
en de bijbehorende machtsfunctie bekend zijn, is het integreren van de polynoom zeer gemakkelijk in 
Excel uit te voeren.  
 
In plaats van een polynoom zou ook Fourier (zie 4.5.1.5) toegepast kunnen worden om de functie 
tussen twee punten te bepalen. Hierdoor kan een exactere oplossing worden gevonden en wordt de 
functie als sinusoïde uitgedrukt. In deze studie is het toepassen van Fourier voor dit onderdeel niet 
verder onderzocht.  
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Figuur 54 Berekeningswijze verplaatsingen 

 

7.3.1.2 Resultaten 
Aan de hand van de uitgangspunten uit Figuur 52 zijn de verplaatsingen vastgesteld. Hierbij zijn 
grensversnellingen toegepast uit 7.1.1 die als boven- en ondergrens gelden. De resultaten zijn 
samengevat in Tabel 9. In Bijlage 8 een voorbeeld van een volledige Newmark berekening 
toegevoegd.  
 

Tabel 9 Resultaten verplaatsingsberekeningen Newmark 

Breedte 
 

[m] 
Situatie 

Grensversnelling 
 

[g] 

Verplaatsing 
 

[mm] 

0,6 
Ongedraineerd 

0,148 18,7 

0,7 0,354 1,2 

1,3 
Gedraineerd 

0,134 17,4 

1,5 0,19 6,9 
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Het gebruikte signaal heeft iets lagere frequenties dan in Groningen wordt gemeten. Doordat de 
frequenties lager zijn wordt verwacht dat de oppervlaktes van de toppen van het accelerogram 
groter zijn dan bij hogere frequenties. Het gevolg is dat de uitkomsten als conservatief kunnen 
worden beschouwd.  
 
De berekende verplaatsingen zijn totale verplaatsingen. Over de richting van de verplaatsingen wordt 
geen suggestie gedaan in de methode van Newmark. Om tot een verschilzakking te komen zou een 
vuistregel uit EC7 toegepast kunnen worden. Hierbij is de verschilzakking 50% van de totale 
verplaatsing.  
 
De verplaatsingen die na bezwijken door aardbevingsbelasting optreden zijn relatief klein. Hiermee 
kan worden aangetoond dat de gevolgen van bezwijken door seismische belasting op de fundering 
nihil zijn voor de fundering. De noodzaak tot funderingsherstel kan opnieuw worden beschouwd 
door de constructeur aan de hand van de zakking van de fundering conform het near collapse 
criterium.  
 

 Coulomb actief/passief (Richards et al) 7.3.2

7.3.2.1 Methode 
De verplaatsingen volgens het Coulomb actief/ passief mechanisme worden berekend aan de hand 
van vergelijkingen die zijn weergegeven in 5.4.3.  
 
De grensversnellingen die berekend zijn in 7.1.2 worden in de volgende berekeningen toegepast.  
 
Als invoer zijn de PGA en pieksnelheid van de aardbeving benodigd. De PGA is voorgeschreven en 
bedraagt 0,42 g. De piekversnelling wordt overgenomen uit de berekende snelheid van de aardbeving 
uit Figuur 51 en bedraagt ca. 0,22 m/s.  
 

7.3.2.2 Resultaten 
Aan de hand van bovenstaande uitgangspunten en de berekende grensversnellingen zijn de 
verplaatsingen bepaald. Daarnaast zijn de zettingen onder de fundering bepaald doordat in het 
bezwijkmechanisme bekend is in welke richting de wiggen bewegen ( ).  In  Tabel  10  zijn  de  
resultaten weergegeven. De blauwe en groene waardne zijn waarden voor funderingsbreedtes die 
ook met EC8-Newmark combinatie zijn berekend.  
 

Tabel 10 Resultaten verplaatsingsberekeningen Coulomb actief/ passief 

Breedte 
 

[m] 

Grensversnelling 
 

[g] 

Verplaatsing 
 

[mm] 

Zetting 
 

[mm] 

0,5 0,245 8,8 8,5 

0,6 0,247 8,5 8 

0,7 0,25 8,2 7,6 

0,8 0,252 7,9 7,3 

1,0 0,255 7,5 6,7 

1,1 0,257 7,3 6,4 

1,2 0,259 7,1 6,2 
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1,3 0,26 7 5,9 

1,4 0,261 6,8 5,7 

1,5 0,263 6,7 5,6 

 
Ook hier zijn de resulterende verplaatsingen en zettingen relatief klein. Het toetsen van de resultaten 
aan het near collapse criterium is aan de constructeur.  
 
In Figuur 55 is de relatie tussen de kritische grensversnelling en de verplaatsing en zetting 
weergegeven op logaritmische schaal. Het valt op te merken dat de verplaatsingen sterk toenemen 
als de kritische grensversnelling afneemt.  
 

 
Figuur 55 Relatie kh* en verplaatsing bij =18,3º en =18 kN/m3 (rood=verplaatsing, 
blauw=zetting) 

 

 Conclusies 7.4

Aan de hand van de de analytische toepassing van de verplaatsingsmethodieken en de resultaten 
hiervan kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

 De grensversnellingen kunnen zijn bepaald aan de hand van de EC8 rekenmethodiek en het 
Coulomb actief/ passief mechanisme. 
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o In de gedraineerde situatie wordt volgens EC8 pas vanaf funderingen met breedte 1,1 
m een grensversnelling berekend. Voor funderingen van 1 m en kleiner wordt geen 
grensversnelling berekend, dus moet het gehele signaal als verplaatsing in rekening 
worden gebracht. Hierdoor is het toepassingsgebied van de methode van Newmark 
enigszins beperkt.  

o In de ongedraineerde situatie is voor een kleine bandbreedte voor de breedte (0,6-
0,7 m) grensversnellingen gevonden. Voor funderingen kleiner dan 0,6 m wordt geen 
grensversnelling berekend (hier moet het volledige signaal in rekening worden 
gebracht voor de verplaatsingen) en funderingen groter dan 0,7 voldoen aan de EC8 
berekening. Ook in de ongedraineerde situatie is het toepassingsgebied van de 
methode van Newmark dus enigszins beperkt.  

o De Coulomb actief/ passief methode geeft voor de berekende breedtes waarden 
tussen de 0,245 g en 0,263 g voor de kritische grensversnelling. Bij het vergelijken 
van de statische draagkracht met de seismische draagkracht valt op te merken dat 
een sterke reductie plaatsvindt en dat het toepassen van veiligheidsfactors van 3 of 
zelfs 4 op de statische draagkrachtberekening zeker voor kan komen.  Dit ligt in lijn 
met wat Pecker (1996) over het gebruik van veiligheidsfactoren zegt en met de 
verhouding van de EC7 en EC8 resultaten (CRUX Engineering BV, 2015).  

 Het opschalen van het aardbevingssignaal, uitgevoerd in EERA, geeft een output signaal met 
de ontwerpwaarde van de PGA van 0,42 g. Op valt te merken dat het output signaal sterker 
is dan het opgeschaalde signaal aan de basis. Dit impliceert dat het signaal versterkt is door 
het bodemprofiel, terwijl verwacht kan worden dat het signaal juist zwakker wordt door de 
demping van het bodemmateriaal. Het versterkte output signaal is het gevolg van het 
zogenaamde ‘site effect’.  

 De verplaatsingen zijn berekend met de methode van Newmark aan de hand van de 
grensversnellingen berekend met de EC8 rekenmethodiek en het Coulomb actief/passief 
mechanisme. 

o De methode van Newmark is toegepast, middels polynomen in Excel, aan de hand 
van de berekende grensversnellingen en het opgeschaalde signaal. De resultaten die 
hieruit volgen hebben een bandbreedte van 2 mm tot 19 mm. Doordat de 
verplaatsingen relatief klein zijn is het aan te raden de methode van Newmark toe te 
passen als bezwijken optreedt. Aangetoond kan worden dat de resulterende 
verplaatsing klein is waardoor de fundering wellicht niet afgekeurd hoeft te worden.  

o Aan de hand van formules die afgeleid zijn van de methode van Newmark zijn volgens 
het Coulomb actief/ passief mechanisme verplaatsingsberekeningen uitgevoerd. 
Omdat de richting van de verplaatsing van de wiggen bekend is, kan de verticale 
zetting onder funderingen worden bepaald. De verplaatsingen hebben een 
bandbreedte van 7 mm tot 9 mm en de zettingen hebben een bandbreedte van 6 tot 
9 mm. Aangetoond kan worden dat de resulterende verplaatsing klein is waardoor 
de fundering wellicht niet afgekeurd hoeft te worden. 

 
De uitgangspunten en de resultaten van de berekeningen zijn in Bijlage 9 samengevat.  
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8 Vergelijking analytische beschouwing met PLAXIS 
beschouwing 

In het EEM rekenprogramma PLAXIS worden de principes van de analytische berekeningen getoetst. 
In verschillende grondmodellen wordt onderzocht hoe de golven zich in het model voortplanten en 
wat de effecten van de dynamische belasting op de verplaatsingen (van de fundering) zijn. De 
berekeningen worden uitgevoerd in de lineair elastisch (hierna LE), Mohr Coulomb (hierna MC) en 
HS small grondmodellen. Voor de vergelijking wordt een sinusvormig signaal toegepast in verband 
met de complexiteit van een aardbevingssignaal. Dit onderdeel kan ook worden gezien als verkenning 
van dynamisch rekenen in PLAXIS. De theoretische achtergronden van PLAXIS en de grondmodellen 
zijn in 4.7 behandeld.  
 

 Modelopbouw 8.1

 Grondopbouw en grondparameters 8.1.1
Om het gedrag van golven goed te kunnen onderzoeken en de rekentijd te drukken wordt een 
versimpeld model toegepast, bestaande uit twee grondsoorten met dezelfde waarden; een 
gedraineerde kleilaag en een ongedraineerde kleilaag. De fundering en het invloedsgebied van de 
fundering bevinden zich volledig in de gedraineerde kleilaag. De volgende grondparameters zijn 
toegepast en zijn gebaseerd op (CRUX Engineering BV, 2015).  
 

8.1.1.1 Lineair elastisch model 

Tabel 11 Grondparameters LE 

Grondsoort 
kN/m3 

sat 

 

kN/m3 

c’ 
 

kPa 

’ 
 
° 

E 

 

MPa 

G 

 

MPa 

Klei, drained 18 18 1,5 22,5 72 30 

Klei, undrained 18 18 1,5 22,5 72 30 

 
In het LE model wordt een Rayleigh demping van 5% in rekening gebracht. De Rayleigh demping 
factoren zijn beschreven in 4.7.2. De boven- en ondergrenzen van de frequentie in het 
grondmateriaal zijn op 1,5 Hz en 10 Hz geschat. De ondergrens is een schatting van de natuurlijke 
frequentie van het grondmateriaal en de bovengrens van 10 Hz is gekozen, omdat het effect van 
grond tot 10 Hz van invloed is (Guler, 2015). De PLAXIS invoer voor de demping is in Figuur 56 
weergegeven.  
 
In Figuur 57 zijn de G/G0 regressiecurves weergegeven die in het HS Small model worden ingevoerd. 
Aan de hand van de curves is G bepaald die wordt toegepast in de LE en MC modellen. Uit de HS 
Small berekening blijkt dat rekken van 1E-4 tot 2E-4 worden gevonden. Dit komt neer op ca. 60% van 
de G0 waarde.   
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Figuur 56 Demping ratio in PLAXIS LE en MC model 

 

 
Figuur 57 G/G0 regressiecurves met bepaling G 

 

8.1.1.2 Mohr-Coulomb model 

Tabel 12 Grondparameters MC 

Grondsoort 
kN/m3 

sat 

 

kN/m3 

c’ 
 

kPa 

’ 
 
° 

E 

 

MPa 

G 

 

MPa 

Klei, drained 18 18 1,5 22,5 72 30 

Klei, undrained 18 18 1,5 22,5 72 30 

 
In het MC model wordt dezelfde Rayleigh demping en G-waarde als in het LE model toegepast, zie 
Figuur 56 en Figuur 57.  
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8.1.1.3 HS small model 

Tabel 13 Grondparameters HS small 

Grondsoort 
kN/m3 

sat 

 

kN/m3 

c’ 
 

kPa 

’ 
 
° 

E’50;ref 

 

MPa 

E’oed;ref 

 

MPa 

E’ur;ref 

 

MPa 

G0;ref 

 

MPa 

0,7 

 

- 

Klei, drained 18 18 1,5 22,5 8 4,7 22 50 0,00028 

Klei, undrained 18 18 1,5 22,5 8 4,7 22 50 0.00028 

 
Naast bovenstaande parameters moet voor dynamisch rekenen demping in rekening worden 
gebracht. In het HS Small model vindt hysteretische demping plaats, zie 4.7.3.5. Naast de 
hysteretische demping moet een additionele Rayleigh demping van 1-2% worden toegevoegd om het 
dempingsniveau beter overeen te laten komen met de realiteit (Besseling, 2012), (van Es, 2014).  
 

 
Figuur 58 Demping ratio in HS small model 

 

 Geometrie  8.1.2

8.1.2.1 Fundering 
Voor de fundering is een breedte van 0,6 m en een inbeddingsdiepte van 0,6 m aangenomen. Op de 
fundering werkt dezelfde last die in de analytische berekeningen is toegepast van 26 kN/m’ (zie 6.4), 
maar dan als gelijkmatig verdeelde last. De horizontale last wordt niet meegenomen, omdat het om 
een principe berekening gaat. Zie Figuur 60 voor de toegepaste fundering.  
 

8.1.2.2 Dynamische belasting 
In het PLAXIS model wordt, als vereenvoudiging, een sinusoïde in plaats van een aardbevingssignaal 
als dynamische belasting ingevoerd. Dit voorkomt numerieke problemen bij het modelleren en de 
interpretatie van het eindresultaat, evenals het de benodigde rekentijd beperkt.  De sinusoïde heeft 
een frequentie van 3 Hz en een amplitude van 0,42 g (4,12 m/s2).  Rood omcirkeld in Figuur 59 is te 
zien dat het signaal niet direct aan de sinus begint, maar eerst rustig oploopt. Dit voorkomt een 
numeriek probleem in PLAXIS dat kan ontstaan door de plotselinge trilling.  
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Figuur 59 Invoer signaal PLAXIS in g 

 
De belasting wordt als dynamic multiplier in horizontale (x) richting aan de onderkant van het model in 
m/s2 ingevoerd (PLAXIS, 2014).  
 

8.1.2.3 Modelgrenzen 
De verticale grenzen van het model zijn als Free Field Boundaries gemodelleerd. Bij het gebruik van 
Free Field Boundaries worden golven in het model geabsorbeerd door de grenzen, met andere 
woorden, reflectie op de grenzen vindt niet plaats (PLAXIS, 2014). Alsnog wordt aanbevolen 
(Besseling, 2012) om de modelgrenzen op minimaal 75 m uit het midden te kiezen. Bij een korter 
model kan het signaal verstoord worden door de grenzen. Dit is dan ook aangehouden.  
 

8.1.2.4 Mesh 
De mesh die toegepast wordt in de berekeningen moet zorgvuldig worden gekozen. De mesh heeft 
invloed op de resultaten en de rekentijd. Verondersteld wordt dat een fijne mesh een lange rekentijd 
heeft en dat een grove mesh dus sneller berekend wordt. Echter, bij het toepassen van een te grove 
mesh kan het voor PLAXIS numeriek problematisch worden om de elementen door te rekenen 
vanwege de omvang van het element. Hierdoor kan de rekentijd sterk toenemen. De mesh is 
constant voor alle berekeningen.  
 
In de mesh zijn een aantal punten geselecteerd waarin grafieken kunnen worden opgesteld. In Figuur 
60 zijn deze punten weergegeven. Naar deze punten wordt in de rest van het hoofdstuk gerefereerd.  
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Figuur 60 Geometrie en punten voor grafieken 

 

 Berekeningen PLAXIS 8.1.3
In PLAXIS zijn berekeningen met bovenstaande geometrie uitgevoerd in de volgende grondmodellen: 

 Lineair elastisch (LE); 
 Mohr-Coulomb (MC); 
 HS Small. 

 
Door in verschillende grondmodellen te rekenen valt af te leiden hoe het aardbevingssignaal zich in 
de verschillende modellen voortplant en wat het effect van de demping is. Daarnaast worden de 
vervormingen in kaart gebracht.  

G 
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Het inputsignaal uit Figuur 48 is in iedere berekening ingevoerd. Het signaal heeft een tijdsduur van 
ca. 1,4 s. De totale tijd van de berekeningen is 2,0 s. Hierdoor kan worden onderzocht hoe de 
trilling, nadat de harmonische belasting aan de basis niet meer plaatsvindt, dempt in het model.  
 

 Resultaten 8.2

 Signalen 8.2.1
Om te onderzoeken wat de gevolgen van een trilling op de fundering zijn, moet het gedrag van de 
golf in het model bekend zijn. Door de inkomende golf aan de basis te vergelijken met de golf op 
maaiveld valt te concluderen hoe de golf gedempt wordt in het model en of opslingeren door het site 
effect optreedt.  
 

8.2.1.1 Lineair elastisch model 
In Figuur 61 zijn de signalen uit het LE model weergegeven.  
 

 
Figuur 61 Signalen LE model 

 
Het signaal op maaiveld wordt ten opzichte van het inputsignaal uit Figuur 59 versterkt met een 
factor van ca. 1,5. Het signaal aan de basis verloopt tot ca. 0,5 s volgens het inputsignaal. Daarna 
wordt het signaal verstoord door interferentie met het reflecterende signaal dat ontstaan door 
reflectie op maaiveld. Door het animeren van de versnellingen in een doorsnede van het model valt 
op te maken dat in het LE model een staande golf ontstaat. In Bijlage 10 is de animatie aan de hand 
van frames weergegeven. Een staande golf treedt op wanneer twee golven met dezelfde frequentie en 
amplitude in precies de tegenovergestelde richting werken. Hieruit valt op te maken dat de 
reflecterende golf dezelfde amplitude en frequentie heeft als de inkomende golf. Dit is in Figuur 62 
weergegeven. Het blauwe gedeelte heeft dezelfde amplitude als het rode gedeelte. Doordat het 
reflecterende signaal dezelfde frequentie heeft als het inputsignaal ontstaat er een punt waar geen 
versnelling plaatsvindt en de golven elkaar volledig opheffen. In de punten waar de amplitude 
maximaal is, is de amplitude twee keer de amplitude van de inkomende golven. Op maaiveld is dit te 
zien doordat het signaal ten opzicht van het inkomende signaal versterkt is en het maaiveld zich bijna 
op de buik bevindt.  
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Het LE model laat goed zien hoe het site effect zou kunnen werken in een grondlichaam. Duidelijk is 
dat de reflecterende golf grote invloed heeft op de signalen op maaiveld en aan de basis van het 
model. Door de invloed van de reflecterende golf kan de amplitude in het LE model met een factor 
twee worden vergroot.  
 
Vanaf ca. 1,4 s is het input signaal aan de basis beëindigd en is de reflecterende golf alleen nog van 
invloed. Dit verklaart het verloop van het signaal vanaf 1,4 s aan de basis.  
 

 
Figuur 62 Visualisatie versnelling in het LE model 

 

8.2.1.2 Mohr-Coulomb model 
In Figuur 63 zijn de signalen uit het MC model weergegeven.  
 

 
Figuur 63 Signalen MC model 
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Het signaal aan de basis verloopt ongeveer gelijk aan het inputsignaal uit Figuur 59. Hierdoor valt af te 
leiden dat het signaal aan de basis niet verstoort wordt door interferentie met een reflecterende S-
golf die vanaf maaiveld werkt. Toch ontstaat er in de eerste en tweede piek een versterking plaats. 
Dit valt niet te verklaren door reflectie. Waarschijnlijk is dit een numeriek probleem. 
 
Het signaal op maaiveld vertoont een patroon dat verwacht kan worden op basis van het 
inputsignaal; de amplitude en de frequentie komen goed overeen met het inputsignaal. Daarnaast 
vinden trillingen plaats (in de toppen) met hoge frequenties. Over het algemeen hebben S-golven 
frequenties tussen 0 en 10 Hz. Doordat de frequenties op maaiveld hoger zijn dan 10 Hz wordt 
verondersteld dat het hierbij niet om reflectie van S-golven gaat, maar dat het om verstoring van het 
signaal gaat door materiaaldemping door plastische vervorming van het grondmateriaal. In de pieken 
van het signaal verandert het grondgedrag dus van elastisch naar plastisch.  
 

8.2.1.3 HS Small model 
In Figuur 64 zijn de signalen uit het HS small model weergegeven.  
 

 
Figuur 64 Signalen HS small model 

 
Het signaal aan de basis van het model verloopt volgens het inputsignaal, maar wordt behoorlijk 
versterkt. Daarnaast komen er trillingen voor met relatief hoge frequenties. Dit is te verklaren door 
plastische vervorming in de pieken en reflectie van golven die ontstaan onder invloed van de 
interactie van de S-golf met het maaiveld. Invloed van een reflecterende S-golf is niet terug te vinden. 
Uit animatie van de versnelling van een doorsnede van het model blijkt dat de reflecterende S-golven 
uitdempen (door de hysteretische demping), voordat deze aan de basis terugkomen. In de signalen is 
dit te zien doordat op maaiveld na 1,5 s nog een S-golf aanwezig is, maar deze niet reflecteert op de 
basis. Bij het signaal aan de basis zijn namelijk geen S-golven meer te zien na 1,5 s. 
 
De amplitude van het signaal op maaiveld verschilt van het signaal aan de basis en het inputsignaal. Dit 
is deels te wijten aan de hysteretische demping die in het grondmodel plaatsvindt. Wat opvalt is dat 
het signaal op maaiveld breed lijkt. Dit komt doordat de pieken van het signaal zijn afgetopt. Dit is 
het gevolg van materiaaldemping door plasticiteit. Uit het signaal valt dus op te merken dat het 
plastische gebied van invloed is in het HS small model.   
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Daarnaast is te zien dat de amplitude van het signaal op maaiveld bij iedere cyclus groter wordt. De 
oorzaak hiervan kan gevonden worden doordat de stijfheid toeneemt door het herbelasten; doordat 
de grond zich stijver gedraagt bij iedere cyclus neemt de amplitude van het signaal toe.   
 

 Verplaatsing 8.2.2
Bij de verplaatsingen is het belangrijk de relatieve verplaatsing te onderzoeken. Door de dynamische 
belasting vindt vervorming in het hele model plaats, maar de verplaatsing van de fundering ten 
opzichte van de rest van het grondmodel is alleen belangrijk. Een voorbeeld is de horizontale 
verplaatsing in de x-richting.  
 
De verplaatsing in de x-richting is in ieder grondmodel vrij groot (ca. 0,45-0,7 m). Deze verplaatsing 
vindt in het gehele model plaats en niet alleen in de fundering. Uiteindelijk komt het erop neer dat de 
relatieve verplaatsing van de fundering in x-richting op nul uitkomt.  
 

 
Figuur 65 Horizontale verplaatsing modellen punt C en F 

 
Behalve verplaatsing in x-richting, wordt in de MC en HS small modellen ook verticale 
maaiveldzakking over de gehele breedte van het model berekend. Deze zakkingen zijn te wijten aan 
wateroverspanningen die in het model ontstaan door de dynamische belasting. Onder invloed van de 
wateroverspanningen vindt consolidatie plaats met maaiveldzakking tot gevolg. De verplaatsingen van 
de fundering worden relatief aan het maaiveld genomen.  
 

8.2.2.1 Lineair elastisch model 
In het LE model gedraagt het materiaal zich volledig elastisch en vindt bezwijken niet plaats, omdat 
plasticiteit niet voorkomt in het model. Dit model is dus niet interessant voor de beschouwing van de 
resulterende verplaatsingen. 
 

8.2.2.2 Mohr-Coulomb model 
In het MC model verplaatst het maaiveld verticaal minstens 7 mm. De verplaatsing van de fundering 
moet relatief aan deze waarde worden genomen. In Figuur 67 zijn de totale verticale verplaatsingen 
(geen relatieve verplaatsing) op drie punten van de fundering weergegeven.  

C 
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Figuur 66 Verticale verplaatsing MC 

 

 
Figuur 67 Verticale verplaatsing MC model 

 
De verticale verplaatsingen komen neer op ca. 17 mm. In relatie tot de rest van het maaiveld komt 
de verticale verplaatsing van de fundering neer op ca. 10 mm. De verplaatsing ontstaat onder invloed 
van het plastische gedrag van het grondmateriaal.  
 

8.2.2.3 HS small model 
In het HS small model vindt ook over het maaiveld verticale verplaatsing plaats. In Figuur 68 is de 
verticale verplaatsing op drie punten van de fundering (E, C en D) en één punt op maaiveld (punt F) 
weergegeven.  
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Figuur 68 Verticale verplaatsing HS small model 

 
De verticale verplaatsing van de fundering komt in totaal op ca. 41 mm. De maaiveldzakking bedraagt 
ca. 11 mm. Dit resulteert in een relatieve verticale verplaatsing van de fundering van ca. 30 mm. De 
verplaatsing ontstaat onder invloed van het plastische gedrag van het grondmateriaal. 
 

 Analytische berekening en resultaten 8.3

Om de resultaten van de PLAXIS berekeningen te kunnen vergelijken, is een analytische berekening 
met de uitgangspunten van de PLAXIS berekeningen uitgevoerd. Het signaal op maaiveld is middels 
EERA bepaald en de grensversnelling, draagkracht en verplaatsingen zijn met het Coulomb actief/ 
passief mechanisme bepaald. Met de EC8-Newmark combinatie wordt voor deze situatie geen 
grensversnelling berekend, dus moet het hele signaal in rekening worden gebracht voor de 
verplaatsing.   
 

 Signaal 8.3.1
Het signaal weergegeven in Figuur 59 is in EERA ingevoerd. Met de uitgangspunten van de PLAXIS 
berekening is vervolgens een signaal op maaiveld verkregen. Voor meer informatie over EERA en site 
response, zie 4.5 en 7.2. 
 
Het output signaal op maaiveld is weergegeven in Figuur 69.  
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Figuur 69 Input en output signaal EERA 

 
Het signaal op maaiveld wordt dus iets versterkt ten opzichte van het inputsignaal; de maximale 
versnelling bedraagt ca. 0,49 g. De frequentie blijft hetzelfde. De golfbewegingen die na ca. 1,7 s 
optreden zijn te wijten aan reflectie van de golven.  
 
De maximale snelheid die wordt gevonden bedraagt 0,36 m/s.  
 

 Verplaatsingen 8.3.2
De verplaatsingen zijn analytisch vastgesteld aan de hand van het Coulomb actief/ passief mechanisme 
en is uitgevoerd op dezelfde wijze als in 7.1.2 en 7.3.2. De grensversnelling bedraagt 0,257 m/s2. 
Door invoeren van de maximale versnelling van 5 m/ss en de maximale snelheid van 0,36 m/s in de 
formule voor de verplaatsing, vergelijking (5.18), wordt een totale verplaatsing van 33 mm gevonden. 
De verticale verplaatsing van de fundering bedraagt 29 mm.  
 
Voor de EC8-Newmark combinatie wordt geen grensversnelling berekend. Indicatief is de 
verplaatsing bepaald waarbij het hele signaal wordt gebruikt (grensversnelling=0 m/s2). De 
resulterende verplaatsingen zijn hierbij ca. 147 mm. Dit is echter een vertekend beeld.   
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Figuur 70 Verloop verplaatsing analytisch Coulomb actief/ passief en EC8-Newmark 

 

 Vergelijking PLAXIS met analytische rekenresultaten 8.4

 Signalen 8.4.1
De signalen aan de basis volgens de verschillende grondmodellen en het inputsignaal zijn in Figuur 71 
weergegeven. Figuur 72 geeft de signalen weer die op maaiveld plaatsvinden aan de hand van de 
verschillende PLAXIS modellen en de analytische EERA bepaling. In Bijlage 11 zijn ter verduidelijking 
grafieken weergegeven waarin de signalen per PLAXIS model zijn vergeleken met de analytische 
signalen. Hier zijn ook Fourier tranformaties van de signalen toegevoegd.  
 

 
Figuur 71 Signalen aan de basis en input signaal 
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Figuur 72 Signalen op maaiveld 

 
Het LE signaal aan de basis wijkt af van het inputsignaal doordat er grote invloed van de reflecterende 
S-golf vanaf maaiveld aanwezig is. Het HS small model wordt versterkt ten opzichte van het 
inputsignaal. De oorzaak hiervan kan numeriek zijn, maar kan ook door reflectie en plasticiteit 
worden verklaard. Het MC signaal lijkt een goede fit te hebben met het inputsignaal. De invloed van 
een reflecterende S-golf is niet aanwezig. Kleine verstoringen in het signaal kunnen verklaard worden 
door plasticiteit van het grondmateriaal.  
 
Het LE signaal op maaiveld heeft een overeenkomende vorm met het EERA signaal op maaiveld, maar 
is flink versterkt. Het verschil in amplitude wordt verklaard doordat in EERA hysteretische demping 
wordt meegenomen en in het LE model niet. Daardoor laat het LE model een grotere opslingering 
zien aan de hand van het site effect.  
 
Het  HS  small  signaal  op  maaiveld  wijkt  vrij  sterk  af  van  het  EERA  signaal,  vooral  door  een  
faseverschil. Dit faseverschil ontstaat door de hysteretische demping en plasticiteit in het 
grondmateriaal. Daarbij komt in het HS small model een 2D spreiding voor met plastische 
vervorming tot gevolg, dit komt in het EERA model niet voor (EERA is een 1D model). Door de 
plasticiteit zijn de pieken afgetopt waardoor de signalen verschillen vertonen.  
 
Het MC model verschilt van het EERA maaiveldsignaal doordat ook hier plasticiteit van het 
grondmateiraal in de pieken worden vertoond. Het verschil is hier dus de manier waarop met 
demping wordt omgegaan. Het MC model vertoont materiaaldemping door de plasticiteit en EERA 
hysteretische demping.  
 
Het MC model en het HS small model vertonen beide plasticiteit. Het plastische gedrag is in het HS 
small model is echter van grotere invloed, op basis van de signalen. Dit blijkt uit de aftopping en 
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verstoring van de pieken die in het HS small signaal op maaiveld van grotere invloed zijn dan in het 
MC signaal.  
 

 Verplaatsingen 8.4.2
In Figuur 73 zijn de relatieve verplaatsingen van de fundering uit de verschillende PLAXIS modellen 
(punt C) en de analytische berekening weergegeven. De EC8-Newmark analyse is hierin weggelaten, 
omdat dit een vertekend beeld geeft doordat geen grensversnelling berekend kan worden. Het LE 
model is niet van toepassing, omdat er in het elastische grondgedrag geen permanente vervormingen 
optreden.  
 

 
Figuur 73 Verticale verplaatsingen volgens PLAXIS modellen en analytisch model 

 
De verticale verplaatsingen uit het HS small model (30 mm) laten een goede fit zien met de 
analytische Coulomb actief/ passief bepaling (29 mm). Het MC model geeft met 10 mm verplaatsing 
de kleinste verplaatsing. Dit wijkt ca. 19 mm af van de analytische bepaling, terwijl de signalen juist 
goed overeenkomen.  
 
Het verschil in verplaatsing tussen het MC en HS small model is te verklaren door de signalen op 
maaiveld te vergelijken. Uit de vergelijking (zie 8.4.1) blijkt dat het plastische gebied in het HS small 
model meer invloed heeft dan in het MC model. Onder invloed van het plastische gebied vinden 
vervormingen plaats. Op basis hiervan moeten in het HS small model grotere vervormingen worden 
gevonden en dat gebeurt ook.  
 

 Conclusies 8.5

Aan de hand van de PLAXIS analyses en de vergelijking met een analytische benadering kunnen de 
volgende conclusies worden getrokken: 

 In het lineair elastische model vormt zich een staande golf door de interferentie van het 
inputsignaal en de reflecterende S-golf. Hierbij versterken de golven elkaar. Dit is terug te 
zien in het signaal op maaiveld, waarbij de amplitude versterkt is ten opzichte van het 
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inputsignaal. Hoewel niet goed overeen komt met de werkelijkheid, laat het goed zien hoe 
het site effect kan optreden door reflecterende golven in een grondlichaam.  

 De signalen in het Mohr-Coulomb model laten een goede fit zien met het inputsignaal en het 
signaal op maaiveld volgens de analytische benadering met EERA. Echter, in het Mohr-
Coulomb model komt in de pieken van het signaal op maaiveld materiaaldemping door het 
plastische grondgedrag voor. De relatieve verticale verplaatsingen in het Mohr-Coulomb 
model bedragen ca. 10 mm. Volgens de analytische berekening aan de hand van het Coulomb 
actief/ passief mechanisme bedragen de verticale verplaatsingen ca. 29 mm.   

 In het signaal op maaiveld in het HS small model is de amplitude van het signaal aan het begin 
van het signaal lager dan het inputsignaal. Dit is te wijten aan de hysteretische demping in het 
grondmateriaal. Echter, de amplitude wordt groter naarmate het aantal belastingscycli groter 
wordt. Dit is te verklaren doordat het grondmateriaal in het HS small model zich stijver 
gedraagt bij herbelasten. Daarnaast laten de pieken van het signaal op maaiveld aftopping en 
verstoring zien. Dit wordt veroorzaakt door materiaaldemping door plastische vervorming. 
Het plastische gebied is in het HS small model van grotere invloed dan in het MC model. Het 
gevolg hiervan is dat de verplaatsing groter is dan in het MC model (ca. 30 mm). Dit laat een 
goede fit zien met de analytische Coulomb actief- passief bepaling (ca. 29 mm).  
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9 Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden conclusies en aanbevelingen aan de hand van het onderzoek naar 
verplaatsingsmethodieken voor funderingen op staal die worden blootgesteld aan aardbevingen in 
Groningen, gegeven door antwoord te geven op de doelstellingen uit 1.2.  
 

 Conclusies 9.1

De conclusies voor iedere doelstelling worden hieronder gegeven.  
 

Breng de problemen met de huidig toegepaste rekenmethodiek en de achtergronden 
hiervan in kaart. 

 
De huidige norm voor statische draagkrachtberekeningen voor funderingen op staal is de Eurocode 7 
(EC7). Seismische draagkrachtberekeningen worden uitgevoerd middels de Eurocode 8 (EC8) 
methodiek.  
 
In de gedraineerde situatie wordt een groot deel van de draagkracht ontleend aan de 
inbeddingsdiepte. De EC7 methodiek bevat een term voor de inbeddingsdiepte. De EC8 methodiek 
bevat geen term voor de inbeddingsdiepte. Hierdoor lopen de resultaten van de 
draagkrachtberekeningen uiteen. In de resultaten komt het erop neer dat de seismische draagkracht 
tot 70% lager is dan de statische draagkracht (CRUX Engineering BV, 2014).  
 
In de achtergrondpapers van de EC8 rekenmethodiek wordt geen melding gemaakt van de 
inbeddingsdiepte. Dit suggereert dat de inbeddingsdiepte niet onderzocht is. Hierdoor is de 
methodiek alleen toepasbaar op funderingen die op maaiveld staan of funderingen waarbij het 
draagvermogen hoofdzakelijk afhankelijk is van het funderingsoppervlakte en sluit daarbij niet aan op 
de smalle funderingsstroken die hoofdzakelijk draagkracht ontlenen aan de inbeddingsdiepte. 
Funderingen in Groningen halen een groot deel van de draagkracht uit de inbeddingsdiepte, dus is de 
Eurocode 8 methodiek niet goed toepasbaar op de situatie.  
 
De excentriciteit wordt in de EC7 methodiek meegenomen door de breedte van de fundering te 
reduceren. In EC8 is de excentriciteit geïntegreerd in de bepaling van het bezwijkvlak. Volgens 
Salençon & Pecker (1995a) wordt de draagkracht die berekend is met een gereduceerde breedte 
onderschat.  
 
Als alternatief op de EC8 methodiek is een rekenmethodiek gevonden. In (Richards Jr., Elms, & 
Budhu, 1993) wordt een rekenmethodiek gegeven voor de statische en seismische draagkracht aan 
de hand van een Coulomb actief/ passief mechanisme. Hierbij wordt een statisch bezwijkvlak 
gereduceerd tot een seismisch bezwijkvlak door de grondversnelling in de berekening toe te voegen. 
De methode heeft bevat een term voor de inbeddingsdiepte, dus is wellicht goed toepasbaar op de 
situatie in Groningen.   
 
 

Verkrijg een bruikbaar aardbevingssignaal om in de berekeningen toe te passen. 
Om een bruikbaar signaal te verkrijgen moet een gemeten signaal worden verwerkt. Het gemeten 
signaal moet karakteristiek zijn voor de aardbeving die verwacht kan worden in het gebied dat 
onderzocht wordt.  
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Het gemeten signaal op maaiveld wordt teruggerekend naar een signaal aan de basis van het model. 
Het verschalen van het signaal gebeurt aan de basis van het model, waarbij het uiteindelijke signaal op 
maaiveld de ontwerpwaarde voor de PGA heeft.  
 
De analyse geeft een output signaal met de ontwerpwaarde van de PGA van 0,42 g. Op valt te 
merken dat het output signaal sterker is dan het opgeschaalde signaal aan de basis. Dit impliceert dat 
het signaal versterkt is door het bodemprofiel, terwijl verwacht kan worden dat het signaal juist 
zwakker wordt door de demping van het bodemmateriaal. Het versterkte output signaal is het gevolg 
van het zogenaamde ‘site effect’. Het fenomeen ‘site effect’ ontstaat doordat seismische golven op 
interfaces tussen grondlagen en op maaiveld reflecteren. Het reflecteren heeft tot gevolg dat golven 
nogmaals enkele keren reflecteert worden, waardoor het signaal wordt versterkt.  
 
 

Pas analytische verplaatsingsafhankelijke rekenmethodieken toe op de situatie in 
Groningen middels een analytische berekening. 

Voor de analytische toepassing van de methode van Newmark is een representatief 
aardbevingssignaal en zijn grensversnellingen benodigd. De verplaatsingen zijn berekend aan de hand 
van een dubbele integratie van de toppen van het aardbevingssignaal die boven de grensversnellingen 
uitkomen. 
 
In zowel de gedraineerde als de ongedraineerde berekeningen voor de grensversnelling volgens EC8 
wordt voor een beperkt aantal funderingsbreedtes de grensversnelling bepaald. Hierdoor is het 
toepassingsgebied van de methode van Newmark als verlenging op de EC8 methodiek enigszins 
beperkt.  
 
De methode van Newmark is toegepast, middels polynomen in Excel, aan de hand van de berekende 
grensversnellingen en het opgeschaalde signaal. De resultaten van de verplaatisngen die hieruit volgen 
hebben een bandbreedte van 2 mm tot 19 mm.  Aangetoond kan worden dat de resulterende 
verplaatsing klein is waardoor de fundering wellicht niet afgekeurd hoeft te worden.  
 
De Coulomb actief/ passief methode geeft voor alle berekende breedtes waarden voor de kritische 
grensversnelling. Bij het vergelijken van de statische draagkracht met de seismische draagkracht valt 
op te merken dat een sterke reductie plaatsvindt en dat het toepassen veiligheidsfactors van 3 of zelfs 
4 op de statische draagkrachtberekening zeker voor kan komen.  Dit ligt in lijn met wat Pecker 
(1996) over het gebruik van veiligheidsfactoren zegt en met de verhouding van de EC7 en EC8 
resultaten (CRUX Engineering BV, 2015).  
 
Aan de hand van formules die afgeleid zijn van de methode van Newmark zijn volgens het Coulomb 
actief/ passief mechanisme verplaatsingsberekeningen uitgevoerd. De verplaatsingen hebben een 
bandbreedte van 7 mm tot 9 mm en de zettingen hebben een bandbreedte van 6 tot 9 mm. Ook hier 
zijn de verplaatsingen klein waardoor de fundering wellicht niet afgekeurd hoeft te worden.  
 
 

Vergelijk de verplaatsingsafhankelijke analytische methode met numerieke PLAXIS 2D 
benaderingen.  

In de PLAXIS modellen zijn berekeningen uitgevoerd om de analytische rekenmethoden mee te 
vergelijken.  
 
In het lineair elastische model vormt zich een staande golf door de interferentie van het inputsignaal 
en de reflecterende S-golf. Hierbij versterken de golven elkaar. Dit is terug te zien in het signaal op 
maaiveld, waarbij de amplitude versterkt is ten opzichte van het inputsignaal. Dit laat goed zien hoe 
het site effect kan optreden door reflecterende golven in een grondlichaam.  
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De signalen in het Mohr-Coulomb model laten een goede fit zien met het inputsignaal en het signaal 
op maaiveld volgens de analytische benadering met EERA, behalve dat in het Mohr-Coulomb model 
in de pieken van het signaal op maaiveld materiaaldemping voorkomt door het plastische 
grondgedrag. De relatieve verticale verplaatsingen in het Mohr-Coulomb model bedragen ca. 10 mm. 
Volgens de analytische berekening aan de hand van het Coulomb actief/ passief mechanisme bedragen 
de verticale verplaatsingen ca. 29 mm.   
 
In het HS small model verandert het inputsignaal naar een signaal op maaiveld vooral onder invloed 
van hysteretische demping, materiaaldemping door plastische gedrag en toename van stijfheid door 
cyclisch herbelasten. In EERA worden deze onderdelen niet meegenomen (behalve hysteretische 
demping), waardoor het HS small signaal afwijkt van het analytisch bepaalde EERA signaal. Het 
plastische gebied is in het HS small model van grotere invloed dan in het MC model. Het gevolg 
hiervan is dat de verplaatsing in het HS small model (ca. 30 mm) groter is dan in het MC model (10 
mm). Dit laat een goede fit zien met de analytische Coulomb actief/ passief bepaling (ca. 29 mm). 
 

 Aanbevelingen 9.2
Uit dit onderzoek blijkt dat de methode van Newmark als uitbreiding op de EC8 methodiek voor een 
beperkt aantal gevallen toepasbaar is. Ook blijkt de EC8 methodiek niet goed toepasbaar te zijn op 
de situatie in Groningen. Daarom wordt aanbevolen om verder (literatuur)onderzoek uit te voeren 
naar andere rekenmethodieken, die bestemd zijn voor de seismische draagkracht van funderingen.  
 
Voor de gedraineerde toestand kan het Coulomb actief/ passief mechanisme worden toegepast. Deze 
methode is niet geheel compleet (horizontale belasting kan bijvoorbeeld niet worden ingevoerd). 
Daarom is diepgaander onderzoek benodigd, zodat de methode beter toegepast kan worden.  
 
Bij het opschalen van de signalen blijkt uit de resultaten dat de signalen op maaiveld worden versterkt 
ten opzichte van het signaal aan de basis van het model, door het zogenaamde site effect. Hierbij zou 
de diepte waarop de basis van het model wordt genomen van invloed kunnen zijn. De invloed van de 
diepte die wordt aangenomen voor het model zou in kaart moeten worden gebracht, voor zowel de 
analytische als de numerieke methoden.  
 
In dit onderzoek is het dynamisch modelleren in PLAXIS onderzocht en zijn berekeningen uitgevoerd 
voor één situatie. De resultaten van de PLAXIS berekeningen zijn vergeleken met analytische 
berekeningen. Om een betere vergelijking van de numerieke benaderingen met de analytische 
benaderingen te krijgen is het nodig  meerdere situaties te berekenen.   
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Bijlage 1 Overzicht en definities gevolgklassen NEN8700 
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Bijlage 2 G en  regressie curves  
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Bijlage 3 G en  regressie curves EERA berekeningen 

 
Grafieken voor equivalent lineaire grondeigenschappen G/Gmax en  als functie van 
schuifrekamplitude voor klei (Seed and Sun, 1989 & Idriss 1990) 

 

 
Grafieken voor equivalent lineaire grondeigenschappen G/Gmax en  als functie van 
schuifrekamplitude voor zand (Seed and Sun, 1989 & Idriss 1990) 
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Bijlage 4 Berekeningen grensversnellingen EC8 drained 
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Check stability and contraints (during seismic activity with max. accelaration and reduced pore pressure)

###### + ###### -1,00  0,0 #GETAL!

check constraint: condition dimensionless normal force 0 1,43 < ###### #GETAL!

Check queezing (in case of liquefaction within the influence depth)

Max. design ground accelaration (during seismic activity with reduced porepressures) 
maximum design ground acceleration determines the threshold for the Newmark calculation

check stability and constraint normal force: #GETAL! < 1,0 #GETAL!
(postive and real values must be provided)

design normal force (seismic part) NEd 5 kN/m' force per m' striplength

max. design ground acceleration amax 0,55 m/s² equals 0,056 g

no squeezing check required

check stability against seismic stability capacity bearing capacity failure of a shallow strip footing 
resting on the surface of a homogeneous soil
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Check stability and contraints (during seismic activity with max. accelaration and reduced pore pressure)

###### + ###### -1,00  0,0 #GETAL!

check constraint: condition dimensionless normal force 0 1,20 < ###### #GETAL!

Check queezing (in case of liquefaction within the influence depth)

Max. design ground accelaration (during seismic activity with reduced porepressures) 
maximum design ground acceleration determines the threshold for the Newmark calculation

check stability and constraint normal force: #GETAL! < 1,0 #GETAL!
(postive and real values must be provided)

design normal force (seismic part) NEd 5 kN/m' force per m' striplength

max. design ground acceleration amax 0,96 m/s² equals 0,098 g

no squeezing check required

check stability against seismic stability capacity bearing capacity failure of a shallow strip footing 
resting on the surface of a homogeneous soil
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Dimensionless forces and numerical parameters from Table F.1

dimensionless normal force N´ 1,02 - according to F.1 for cohesive and cohesionless soils
dimensionless hor. shear force V´ 0,18 - according to F.1 for cohesive and cohesionless soils
dimensionless moment force M´ 0,00 - according to F.1 for cohesive and cohesionless soils

values of numerical parameters a 0,92 e 0,41 k' 0,39 2,9
from Table F.1 for purely cohesionless soils b 1,25 f 0,32 cT 1,14 2,8

c 0,92 m 0,96 cM 1,01
d 1,25 k 1 c'M 1,01

dimensionless force N' /V' / M' after earthquake with maximum exces water pressure in case of sand: ###### -   / ###### -   / 0,00 -

Check stability and contraints (during seismic activity with max. accelaration and reduced pore pressure)

###### + ###### -1,00  0,0 #GETAL!

check constraint: condition dimensionless normal force 0 1,02 < ###### #GETAL!

Check queezing (in case of liquefaction within the influence depth)

Max. design ground accelaration (during seismic activity with reduced porepressures) 
maximum design ground acceleration determines the threshold for the Newmark calculation

check stability and constraint normal force: #GETAL! < 1,0 #GETAL!
(postive and real values must be provided)

design normal force (seismic part) NEd 5 kN/m' force per m' striplength

max. design ground acceleration amax 1,31 m/s² equals 0,134 g

no squeezing check required

check stability against seismic stability capacity bearing capacity failure of a shallow strip footing 
resting on the surface of a homogeneous soil
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Check stability and contraints (during seismic activity with max. accelaration and reduced pore pressure)

###### + ###### -1,00  0,0 #GETAL!

check constraint: condition dimensionless normal force 0 0,88 < ###### #GETAL!

Check queezing (in case of liquefaction within the influence depth)

Max. design ground accelaration (during seismic activity with reduced porepressures) 
maximum design ground acceleration determines the threshold for the Newmark calculation

check stability and constraint normal force: #GETAL! < 1,0 #GETAL!
(postive and real values must be provided)

design normal force (seismic part) NEd 5 kN/m' force per m' striplength

max. design ground acceleration amax 1,61 m/s² equals 0,164 g

no squeezing check required

check stability against seismic stability capacity bearing capacity failure of a shallow strip footing 
resting on the surface of a homogeneous soil
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Check stability and contraints (during seismic activity with max. accelaration and reduced pore pressure)

###### + ###### -1,00  0,0 #GETAL!

check constraint: condition dimensionless normal force 0 0,77 < ###### #GETAL!

Check queezing (in case of liquefaction within the influence depth)

Max. design ground accelaration (during seismic activity with reduced porepressures) 
maximum design ground acceleration determines the threshold for the Newmark calculation

check stability and constraint normal force: #GETAL! < 1,0 #GETAL!
(postive and real values must be provided)

design normal force (seismic part) NEd 5 kN/m' force per m' striplength

max. design ground acceleration amax 1,86 m/s² equals 0,190 g

no squeezing check required

check stability against seismic stability capacity bearing capacity failure of a shallow strip footing 
resting on the surface of a homogeneous soil
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Bijlage 5 Berekeningen grensversnellingen EC8 undrained 
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Check stability and contraints (during seismic activity with max. accelaration and reduced pore pressure)

1,52 + 0,00 -1,00  0,0 false

check constraint: condition dimensionless normal force 0 0,80 < 1,00 true

check constraint: condition dimensionless shear force 0,14 < 1 true

Check queezing (in case of liquefaction within the influence depth)

27,5 > 22,5 no squeezing

height soft soillayer hsq 0,89 m liquefied layer within the influence depth

effective soilstress v;z;d 4,6 kPa at level of foundation base
effective squeezing stress v;sq;d 18,4 kPa in soft soil layer, according to 6.5.2.2. (s), NEN 9997-1+C1 (cu;d: 3,3 kPa)

check stability against squeezing 43,3 < 18,4 false

Max. design ground accelaration (during seismic activity with reduced porepressures) 
maximum design ground acceleration determines the threshold for the Newmark calculation

check stability and constraint normal force: 0,83 < 1,0 true
(postive and real values must be provided)

design normal force (seismic part) NEd 5 kN/m' force per m' striplength

max. design ground acceleration amax 1,45 m/s² equals 0,148 g

 squeezing criterion:  shearing resistance must be larger than 27,5  (characteristic value) beneath influence depth

check stability against seismic stability capacity bearing capacity failure of a shallow strip footing 
resting on the surface of a homogeneous soil
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Check stability and contraints (during seismic activity with max. accelaration and reduced pore pressure)

1,19 + 0,00 -1,00  0,0 false

check constraint: condition dimensionless normal force 0 0,77 < 1,00 true

check constraint: condition dimensionless shear force 0,14 < 1 true

Check queezing (in case of liquefaction within the influence depth)

27,5 > 22,5 no squeezing

height soft soillayer hsq 0,95 m liquefied layer within the influence depth

effective soilstress v;z;d 4,6 kPa at level of foundation base
effective squeezing stress v;sq;d 18,6 kPa in soft soil layer, according to 6.5.2.2. (s), NEN 9997-1+C1 (cu;d: 3,3 kPa)

check stability against squeezing 37,1 < 18,6 false

Max. design ground accelaration (during seismic activity with reduced porepressures) 
maximum design ground acceleration determines the threshold for the Newmark calculation

check stability and constraint normal force: 0,72 < 1,0 true
(postive and real values must be provided)

design normal force (seismic part) NEd 5 kN/m' force per m' striplength

max. design ground acceleration amax 3,47 m/s² equals 0,354 g

 squeezing criterion:  shearing resistance must be larger than 27,5  (characteristic value) beneath influence depth

check stability against seismic stability capacity bearing capacity failure of a shallow strip footing 
resting on the surface of a homogeneous soil
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Bijlage 6 Berekeningen coulomb actief/ passief 

 

Simplification Prandtl failure surface (Coulomb failure mechanism)
Static Earthquake

 [°] 18,3336915 =    · 2 20 kh 0,2450025  [rad] 0,24
 [rad] 0,32 kv 0  [°] 13,77

 [°] 9,17 kh/(1-kv) 0,245 a [rad] 0,08

 [rad] 0,16 tan   = kh/(1-kv) 0,2450025 24,50025 a [°] 4,57

K_AS 0,48 K_AE 0,77
K_PS 2,40 K_PE 1,73

_AS 0,87 _AE 0,45
_PS 0,49 _PE #GETAL!

NqS 5,04 NqE 2,25
NyS 4,83 NyE 0,60
NcS 12,18 no real justification NcE 3,77

Prandtl Settlement
Static ag 0,42 g

Ratio of Prandtl to Coulomb 4,12 m/s2
Nq 5,43 1,08 V 0,22 m/s
Ny 2,94 0,61 delta 0,0088 m
Nc 13,37 1,10 8,8 mm
Ny 4,26 (conform paper with error)0,883178 w 0,0085 m

8,5 mm

Cut-off acceleration ratio expressed as a function of d/B

diepte 0,6 m
breedte 0,319 m
d/b = °

18 kN/m³
pLS 54,99 kN/m² 68,26

pLE 16,14 kN/m² 26,00004
p 13,75 kN/m131
FS_S 4,00
FS_E 1,17

dataset maken

clear dataset

dataset maken

clear dataset
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Simplification Prandtl failure surface (Coulomb failure mechanism)
Static Earthquake

 [°] 18,3336915 =    · 2 20 kh 0,2473397  [rad] 0,24
 [rad] 0,32 kv 0  [°] 13,89

 [°] 9,17 kh/(1-kv) 0,247 a [rad] 0,08

 [rad] 0,16 tan   = kh/(1-kv) 0,2473397 24,73397 a [°] 4,44

K_AS 0,48 K_AE 0,78
K_PS 2,40 K_PE 1,73

_AS 0,87 _AE 0,44
_PS 0,49 _PE #GETAL!

NqS 5,04 NqE 2,22
NyS 4,83 NyE 0,58
NcS 12,18 no real justification NcE 3,69

Prandtl Settlement
Static ag 0,42 g

Ratio of Prandtl to Coulomb 4,12 m/s2
Nq 5,43 1,08 V 0,22 m/s
Ny 2,94 0,61 delta 0,0085 m
Nc 13,37 1,10 8,5 mm
Ny 4,26 (conform paper with error)0,883178 w 0,0080 m

8,0 mm

Cut-off acceleration ratio expressed as a function of d/B

diepte 0,6 m
breedte 0,383 m
d/b = °

18 kN/m³
pLS 60,79 kN/m² 71,04

pLE 18,44 kN/m² 25,99999
p 15,20 kN/m131
FS_S 4,00
FS_E 1,21

dataset maken

clear dataset

dataset maken

clear dataset
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Simplification Prandtl failure surface (Coulomb failure mechanism)
Static Earthquake

 [°] 18,3336915 =    · 2 20 kh 0,2473397  [rad] 0,24
 [rad] 0,32 kv 0  [°] 13,89

 [°] 9,17 kh/(1-kv) 0,247 a [rad] 0,08

 [rad] 0,16 tan   = kh/(1-kv) 0,2473397 24,73397 a [°] 4,44

K_AS 0,48 K_AE 0,78
K_PS 2,40 K_PE 1,73

_AS 0,87 _AE 0,44
_PS 0,49 _PE #GETAL!

NqS 5,04 NqE 2,22
NyS 4,83 NyE 0,58
NcS 12,18 no real justification NcE 3,69

Prandtl Settlement
Static ag 0,42 g

Ratio of Prandtl to Coulomb 4,12 m/s2
Nq 5,43 1,08 V 0,22 m/s
Ny 2,94 0,61 delta 0,0085 m
Nc 13,37 1,10 8,5 mm
Ny 4,26 (conform paper with error)0,883178 w 0,0080 m

8,0 mm

Cut-off acceleration ratio expressed as a function of d/B

diepte 0,6 m
breedte 0,447 m
d/b = °

18 kN/m³
pLS 66,59 kN/m² 73,82

pLE 21,00 kN/m² 26,33231
p 16,65 kN/m131
FS_S 4,00
FS_E 1,26

dataset maken

clear dataset

dataset maken

clear dataset
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Simplification Prandtl failure surface (Coulomb failure mechanism)
Static Earthquake

 [°] 18,3336915 =    · 2 20 kh 0,2515469  [rad] 0,25
 [rad] 0,32 kv 0  [°] 14,12

 [°] 9,17 kh/(1-kv) 0,252 a [rad] 0,07

 [rad] 0,16 tan   = kh/(1-kv) 0,2515469 25,15469 a [°] 4,21

K_AS 0,48 K_AE 0,79
K_PS 2,40 K_PE 1,71

_AS 0,87 _AE 0,43
_PS 0,49 _PE #GETAL!

NqS 5,04 NqE 2,18
NyS 4,83 NyE 0,54
NcS 12,18 no real justification NcE 3,56

Prandtl Settlement
Static ag 0,42 g

Ratio of Prandtl to Coulomb 4,12 m/s2
Nq 5,43 1,08 V 0,22 m/s
Ny 2,94 0,61 delta 0,0079 m
Nc 13,37 1,10 7,9 mm
Ny 4,26 (conform paper with error)0,883178 w 0,0073 m

7,3 mm

Cut-off acceleration ratio expressed as a function of d/B

diepte 0,6 m
breedte 0,511 m
d/b = °

18 kN/m³
pLS 72,40 kN/m² 76,60

pLE 22,94 kN/m² 26,00049
p 18,10 kN/m131
FS_S 4,00
FS_E 1,27

dataset maken

clear dataset

dataset maken

clear dataset
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Simplification Prandtl failure surface (Coulomb failure mechanism)
Static Earthquake

 [°] 18,3336915 =    · 2 20 kh 0,2552206  [rad] 0,25
 [rad] 0,32 kv 0  [°] 14,32

 [°] 9,17 kh/(1-kv) 0,255 a [rad] 0,07

 [rad] 0,16 tan   = kh/(1-kv) 0,2552206 25,52206 a [°] 4,02

K_AS 0,48 K_AE 0,79
K_PS 2,40 K_PE 1,70

_AS 0,87 _AE 0,42
_PS 0,49 _PE #GETAL!

NqS 5,04 NqE 2,14
NyS 4,83 NyE 0,51
NcS 12,18 no real justification NcE 3,44

Prandtl Settlement
Static ag 0,42 g

Ratio of Prandtl to Coulomb 4,12 m/s2
Nq 5,43 1,08 V 0,22 m/s
Ny 2,94 0,61 delta 0,0075 m
Nc 13,37 1,10 7,5 mm
Ny 4,26 (conform paper with error)0,883178 w 0,0067 m

6,7 mm

Cut-off acceleration ratio expressed as a function of d/B

diepte 0,6 m
breedte 0,638 m
d/b = °

18 kN/m³
pLS 83,91 kN/m² 82,12

pLE 27,29 kN/m² 26,00037
p 20,98 kN/m131
FS_S 4,00
FS_E 1,30

dataset maken

clear dataset

dataset maken

clear dataset
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Simplification Prandtl failure surface (Coulomb failure mechanism)
Static Earthquake

 [°] 18,3336915 =    · 2 20 kh 0,2569151  [rad] 0,25
 [rad] 0,32 kv 0  [°] 14,41

 [°] 9,17 kh/(1-kv) 0,257 a [rad] 0,07

 [rad] 0,16 tan   = kh/(1-kv) 0,2569151 25,69151 a [°] 3,93

K_AS 0,48 K_AE 0,80
K_PS 2,40 K_PE 1,69

_AS 0,87 _AE 0,41
_PS 0,49 _PE #GETAL!

NqS 5,04 NqE 2,12
NyS 4,83 NyE 0,49
NcS 12,18 no real justification NcE 3,38

Prandtl Settlement
Static ag 0,42 g

Ratio of Prandtl to Coulomb 4,12 m/s2
Nq 5,43 1,08 V 0,22 m/s
Ny 2,94 0,61 delta 0,0073 m
Nc 13,37 1,10 7,3 mm
Ny 4,26 (conform paper with error)0,883178 w 0,0064 m

6,4 mm

Cut-off acceleration ratio expressed as a function of d/B

diepte 0,6 m
breedte 0,702 m
d/b = °

18 kN/m³
pLS 89,72 kN/m² 84,90

pLE 29,44 kN/m² 25,99987
p 22,43 kN/m131
FS_S 4,00
FS_E 1,31

dataset maken

clear dataset

dataset maken

clear dataset
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Simplification Prandtl failure surface (Coulomb failure mechanism)
Static Earthquake

 [°] 18,3336915 =    · 2 20 kh 0,2585135  [rad] 0,25
 [rad] 0,32 kv 0  [°] 14,49

 [°] 9,17 kh/(1-kv) 0,259 a [rad] 0,07

 [rad] 0,16 tan   = kh/(1-kv) 0,2585135 25,85135 a [°] 3,84

K_AS 0,48 K_AE 0,80
K_PS 2,40 K_PE 1,68

_AS 0,87 _AE 0,41
_PS 0,49 _PE #GETAL!

NqS 5,04 NqE 2,10
NyS 4,83 NyE 0,48
NcS 12,18 no real justification NcE 3,33

Prandtl Settlement
Static ag 0,42 g

Ratio of Prandtl to Coulomb 4,12 m/s2
Nq 5,43 1,08 V 0,22 m/s
Ny 2,94 0,61 delta 0,0071 m
Nc 13,37 1,10 7,1 mm
Ny 4,26 (conform paper with error)0,883178 w 0,0062 m

6,2 mm

Cut-off acceleration ratio expressed as a function of d/B

diepte 0,6 m
breedte 0,766 m
d/b = °

18 kN/m³
pLS 95,52 kN/m² 87,68

pLE 31,57 kN/m² 25,99984
p 23,88 kN/m131
FS_S 4,00
FS_E 1,32

dataset maken

clear dataset

dataset maken

clear dataset
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Simplification Prandtl failure surface (Coulomb failure mechanism)
Static Earthquake

 [°] 18,3336915 =    · 2 20 kh 0,2600269  [rad] 0,25
 [rad] 0,32 kv 0  [°] 14,58

 [°] 9,17 kh/(1-kv) 0,260 a [rad] 0,07

 [rad] 0,16 tan   = kh/(1-kv) 0,2600269 26,00269 a [°] 3,76

K_AS 0,48 K_AE 0,80
K_PS 2,40 K_PE 1,68

_AS 0,87 _AE 0,40
_PS 0,49 _PE #GETAL!

NqS 5,04 NqE 2,09
NyS 4,83 NyE 0,46
NcS 12,18 no real justification NcE 3,28

Prandtl Settlement
Static ag 0,42 g

Ratio of Prandtl to Coulomb 4,12 m/s2
Nq 5,43 1,08 V 0,22 m/s
Ny 2,94 0,61 delta 0,0070 m
Nc 13,37 1,10 7,0 mm
Ny 4,26 (conform paper with error)0,883178 w 0,0059 m

5,9 mm

Cut-off acceleration ratio expressed as a function of d/B

diepte 0,6 m
breedte 0,83 m
d/b = °

18 kN/m³
pLS 101,32 kN/m² 90,46

pLE 33,68 kN/m² 25,99982
p 25,33 kN/m131
FS_S 4,00
FS_E 1,33

dataset maken

clear dataset

dataset maken

clear dataset
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Simplification Prandtl failure surface (Coulomb failure mechanism)
Static Earthquake

 [°] 18,3336915 =    · 2 20 kh 0,2614627  [rad] 0,26
 [rad] 0,32 kv 0  [°] 14,65

 [°] 9,17 kh/(1-kv) 0,261 a [rad] 0,06

 [rad] 0,16 tan   = kh/(1-kv) 0,2614627 26,14627 a [°] 3,68

K_AS 0,48 K_AE 0,81
K_PS 2,40 K_PE 1,67

_AS 0,87 _AE 0,40
_PS 0,49 _PE #GETAL!

NqS 5,04 NqE 2,07
NyS 4,83 NyE 0,45
NcS 12,18 no real justification NcE 3,23

Prandtl Settlement
Static ag 0,42 g

Ratio of Prandtl to Coulomb 4,12 m/s2
Nq 5,43 1,08 V 0,22 m/s
Ny 2,94 0,61 delta 0,0068 m
Nc 13,37 1,10 6,8 mm
Ny 4,26 (conform paper with error)0,883178 w 0,0057 m

5,7 mm

Cut-off acceleration ratio expressed as a function of d/B

diepte 0,6 m
breedte 0,894 m
d/b = °

18 kN/m³
pLS 107,13 kN/m² 93,24

pLE 35,76 kN/m² 25,9998
p 26,78 kN/m131
FS_S 4,00
FS_E 1,34

dataset maken

clear dataset

dataset maken

clear dataset



 

Bijlagen bij Afstudeeronderzoek  27 

 
  

Simplification Prandtl failure surface (Coulomb failure mechanism)
Static Earthquake

 [°] 18,3336915 =    · 2 20 kh 0,2628274  [rad] 0,26
 [rad] 0,32 kv 0  [°] 14,73

 [°] 9,17 kh/(1-kv) 0,263 a [rad] 0,06

 [rad] 0,16 tan   = kh/(1-kv) 0,2628274 26,28274 a [°] 3,61

K_AS 0,48 K_AE 0,81
K_PS 2,40 K_PE 1,67

_AS 0,87 _AE 0,39
_PS 0,49 _PE #GETAL!

NqS 5,04 NqE 2,06
NyS 4,83 NyE 0,44
NcS 12,18 no real justification NcE 3,19

Prandtl Settlement
Static ag 0,42 g

Ratio of Prandtl to Coulomb 4,12 m/s2
Nq 5,43 1,08 V 0,22 m/s
Ny 2,94 0,61 delta 0,0067 m
Nc 13,37 1,10 6,7 mm
Ny 4,26 (conform paper with error)0,883178 w 0,0056 m

5,6 mm

Cut-off acceleration ratio expressed as a function of d/B

diepte 0,6 m
breedte 0,958 m
d/b = °

18 kN/m³
pLS 112,93 kN/m² 96,02

pLE 37,83 kN/m² 25,99977
p 28,23 kN/m131
FS_S 4,00
FS_E 1,34

dataset maken

clear dataset

dataset maken

clear dataset
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Bijlage 7 Tabel verhouding seismische N-factoren Coulomb actief passief 

Verhouding seismische N-factoren t.o.v. statische Coulomb en Prandtl N-factoren bij =18,3º 

 
  

Acceleration Seismic Bearing-Capaciy Factors Ratios of Seismic to Static Ratios of Seismic to Static
Intensity Coulomb failure mechanism Bearing-Capacity Factors Bearing-Capacity Factors

tan   = kh/(1-kv) NqE NyE NcE NqE/NqS NyE/NyS NcE/NcS NqE/NqS NyE/NyS NcE/NcS

0,22 2,51 0,85 4,57 0,50 0,18 0,37 0,46 0,29 0,34

Coulomb Coulomb Coulomb Prandtl Prandtl Prandtl
kh NqE NyE NcE NqE/NqS NyE/NyS NcE/NcS NqE/NqS NyE/NyS NcE/NcS

0,00 5,04 4,83 12,18 1,00 1,00 1,00 0,93 1,64 0,91
0,01 4,91 4,56 11,80 0,97 0,95 0,97 0,90 1,55 0,88
0,02 4,78 4,31 11,41 0,95 0,89 0,94 0,88 1,47 0,85
0,03 4,66 4,07 11,04 0,92 0,84 0,91 0,86 1,38 0,83
0,04 4,53 3,83 10,66 0,90 0,79 0,88 0,83 1,30 0,80
0,05 4,41 3,60 10,29 0,88 0,75 0,84 0,81 1,23 0,77
0,06 4,29 3,39 9,93 0,85 0,70 0,81 0,79 1,15 0,74
0,07 4,17 3,17 9,57 0,83 0,66 0,79 0,77 1,08 0,72
0,08 4,05 2,97 9,21 0,80 0,62 0,76 0,75 1,01 0,69
0,09 3,94 2,78 8,86 0,78 0,58 0,73 0,72 0,94 0,66
0,10 3,82 2,59 8,51 0,76 0,54 0,70 0,70 0,88 0,64
0,11 3,71 2,41 8,17 0,74 0,50 0,67 0,68 0,82 0,61
0,12 3,59 2,23 7,83 0,71 0,46 0,64 0,66 0,76 0,59
0,13 3,48 2,07 7,49 0,69 0,43 0,61 0,64 0,70 0,56
0,14 3,37 1,90 7,16 0,67 0,39 0,59 0,62 0,65 0,54
0,15 3,26 1,75 6,83 0,65 0,36 0,56 0,60 0,60 0,51
0,16 3,15 1,60 6,50 0,63 0,33 0,53 0,58 0,55 0,49
0,17 3,05 1,46 6,17 0,60 0,30 0,51 0,56 0,50 0,46
0,18 2,94 1,33 5,85 0,58 0,28 0,48 0,54 0,45 0,44
0,19 2,83 1,20 5,53 0,56 0,25 0,45 0,52 0,41 0,41
0,20 2,73 1,08 5,21 0,54 0,22 0,43 0,50 0,37 0,39
0,21 2,62 0,96 4,89 0,52 0,20 0,40 0,48 0,33 0,37
0,22 2,51 0,85 4,57 0,50 0,18 0,37 0,46 0,29 0,34
0,23 2,41 0,75 4,25 0,48 0,15 0,35 0,44 0,25 0,32
0,24 2,30 0,65 3,93 0,46 0,13 0,32 0,42 0,22 0,29
0,25 2,19 0,55 3,61 0,44 0,11 0,30 0,40 0,19 0,27
0,26 2,09 0,46 3,28 0,41 0,10 0,27 0,38 0,16 0,25

0,27 1,98 0,38 2,95 0,39 0,08 0,24 0,36 0,13 0,22
0,28 1,86 0,30 2,61 0,37 0,06 0,21 0,34 0,10 0,20
0,29 1,75 0,23 2,26 0,35 0,05 0,19 0,32 0,08 0,17
0,30 1,63 0,17 1,89 0,32 0,03 0,16 0,30 0,06 0,14
0,31 1,49 0,11 1,49 0,30 0,02 0,12 0,27 0,04 0,11
0,32 1,34 0,05 1,02 0,27 0,01 0,08 0,25 0,02 0,08
0,33 1,11 0,01 0,32 0,22 0,00 0,03 0,20 0,00 0,02
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Bijlage 8 Voorbeeld Newmark berekeningen 
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Bijlage 9 Samenvatting uitgangspunten en resultaten analytische berekeningen 
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Bijlage 10 Animatie golf PLAXIS LE 

 

 

 

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Bijlagen bij Afstudeeronderzoek  33 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

Bijlagen bij Afstudeeronderzoek  34 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

  



 

Bijlagen bij Afstudeeronderzoek  35 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
  



 

Bijlagen bij Afstudeeronderzoek  36 

Bijlage 11 Vergelijking signalen PLAXIS met analytische EERA signalen 
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