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Bilag A

SPM -metoden

I det følgende beskrives de overvejelser, der er lavet i forbindelse med bestem-
melsen af signifikante bølgehøjder med Shore Protection Manual -metoden
(SPM -metoden). I SPM -metoden beregnes de signifikante bølgehøjder ud
fra vanddybden, h, vindhastigheden, vv, og det frie stræk, F , også kaldet
fetch. De signifikante bølgehøjder bestemmes for hhv. en 10 minutters og en
3 timers storm, da disse vurderes at angive hhv. en øvre og nedre grænse for
den signifikante bølgehøjde. Bilaget er baseret på Generation and analysis
of random waves [Liu & Frigaard 2001] og Revision of SPM 1984 [Hurdle &
Stive 1989].

Det frie stræk er afstanden fra lokaliteten til nærmeste kystlinie i retningen
mod vinden. Det frie stræk bestemmes som middelværdien af ni radialer med
en indbyrdes vinkel på 3◦ fordelt i den pågældende retning. I forbindelse med
Horns Rev 2 er der fundet frie stræk for VNV, V og VSV på hhv. 725, 600
og 625 km.

Der skal tages højde for temperaturforskellen mellem vand og luft, hvor der
anvendes en korrektionsfaktor, RT , på 1,1, idet forskellen ikke kendes. Vind-
dataene fra lokaliteten er givet i 10 meters højde i forhold til vandspejlet,
hvorfor der ikke skal korrigeres herfor. Derudover skal der heller ikke kor-
rigeres for lokale effekter, idet dataene er bestemt fra en fast placering på
havet.

Vinddataene fra lokaliteten er midlet over én time, hvorfor de skal omregnes
til en karakteristisk varighed for bølgeopbygningen under en storm. I nær-
værende beregninger anvendes varigheder af stormen på hhv. 10 min og 3
timer. For at omregne vindhastigheden til varigheden af stormen skal følgen-
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2 BILAG A. SPM -METODEN

de formel anvendes:
Ut

Ut=3600
= 1,277 + 0,296 · tanh

(
0,9 · log10

(
45
t

))
for 1 < t < 3600

(A.1)
Ut

Ut=3600
= 1,5334 − 0,15 · log10(t) for 3600 < t < 36000 (A.2)

hvor t er varigheden i s, og Ut er vindhastigheden i m/s i 10 meters højde
for den pågældende varighed.

For at tage højde for det ikke-lineære forhold mellem vindbelastning og vind-
hastigheden, omregnes vindhastigheden ved:

UA = 0,71 · U1,23
t (A.3)

Ud fra vindhastigheden og det anvendte fetch kan der bestemmes den va-
righed, tmin, der kræves, for at stormen bliver fuldt udviklet. Ved en mindre
varighed end denne er bølgehøjden varighedsbegrænset, mens den ved en
længere varighed kan være fetchbegrænset, hvis det frie stræk ikke er langt
nok til, at bølgerne kan få tilført tilstrækkeligt energi til, at de opnår den
maksimalt mulige højde. I Hurdle og Stive’s modificerede model tages der
højde for, at bølgehøjden ikke overskrider den maksimalt mulige højde.

For at få en øvreværdi antages ti minutters stormen fuldt udviklet således,
at der kun kan være tale om et fetchbegrænset tilfælde, hvilket burde give
konservative resultater. Derimod beregnes der for tre timers stormen, om
der er tale om et fetch- eller varighedsbegrænset tilfælde. Dette gøres ved at
bestemme varigheden, tmin, der skal til, før stormen er fuldt udviklet:

tmin =
UA

g
· 65,9 ·

(
g · F
U2

A

)2/3

(A.4)

hvor g er tyngdeaccelerationen, og F er det frie stræk. Såfremt tmin er større
end varigheden af stormen, t, er der tale om et varighedsbegrænset tilfælde,
hvorfor det er nødvendigt at finde et nyt frit stræk ud fra formel A.4, idet
tmin erstattes med varigheden af stormen, t. Hvis tmin derimod er mindre
end t, kan der være tale om et fetchbegrænset tilfælde, hvor det fundne fetch
fastholdes. tmin kan dog maksimalt blive:

tmin ≤ 55800 · UA

g
(A.5)

Det beregnede fetch anvendes sammen med vindhastigheden, UA, til at be-
stemme den signifikante bølgehøjde, Hm0:

Hm0 = 0,25
U2

A

g
tanh(0,6ĥ0,75) tanh0,5

(
4,3 · 10−5 · F̂

tanh2(0,6ĥ0,75)

)
(A.6)
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hvor ĥ og F̂ er hhv. den dimensionsløse vanddybde og det dimensionsløse
fetch givet ved:

ĥ = h
g

U2
A

(A.7)

F̂ = F
g

U2
A

(A.8)

hvor h er vanddybden ved målestedet, idet der også tages højde for stuvning.
Middelvandspejlet ved målestedet er 12 m, mens stuvningen interpoleres
lineært, idet den er vurderet til 3 m ved en vindhastighed på 25 m/s og 0 m
ved 0 m/s.

Resultaterne af SPM -metoden er vist i afsnit 2.1 i rapporten, og beregning-
erne kan ses i program 2.
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Bilag B

Ekstremanalyse

Det ønskes ud fra en statistisk analyse at bestemme hhv. den signifikan-
te bølgehøjde, Hm0, vandstandsvariationen, ΔHmax, strømmens hastighed,
U , samt vindhastigheden, vv, med en givet gentagelsesperiode. Dette gø-
res med udgangspunkt i Generation and Analysis of Random Waves [Liu &
Frigaard 2001, s. 40–58]. De ekstreme data bestemt ved en numerisk bereg-
ning udtages fra måleperioden ved Peak Over Threshold -metoden (POT ),
hvor der sættes en tærskel for de ekstreme data, således kun peaks over
denne værdi betragtes. Mindstekravet sættes således, at der opnås en ønsket
mængde ekstreme data på ca. 10–50. Hermed opnås en tilstrækkelig mængde
data til at lave statistisk analyse, samtidig med at dataene er ekstreme. For
de udvalgte ekstreme data skal følgende krav gælde:

Uafhængighed – Flere data må ikke stamme fra samme storm.

Homogenitet – Dataene skal komme fra den samme statistiske population.

Stationæritet – Klimaet skal være stationært i måleperioden.

Kravet vedrørende uafhængighed sikres ved at sætte et minimumskrav for
den tidslige afstand mellem ekstreme data, hvilken er sat til to døgn. Ho-
mogeniteten er opfyldt, da alle de ekstreme data er beregnet ud fra samme
position. Stationæriteten antages at være opfyldt, da ændringer i klimaet
sker over længere perioder end perioden, hvoraf de målte data er bestemt.

Det ønskes at tilnærme de ekstreme data med en ekstremfordeling, idet der
både forsøges med Weibull - og Gumbel -fordelinger. I det følgende vil proce-
duren for tilnærmelse til Weibull -fordelingen blive gennemgået.

Det ønskes at tilnærme de ekstreme data til en sandsynlighedsfordeling, hvor-
for dataene ordnes efter størrelse, hvorefter underskridelsessandsynligheden
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6 BILAG B. EKSTREMANALYSE

for det i ’te ekstreme data, Fi, beregnes af Weibulls plottepositionsformel:

Fi = 1 − i

N + 1
(B.1)

hvor N er antallet af ekstreme data. I Weibull -fordelingen er sandsynlighed-
en, F , for at få et ekstremt data, Xs, mindre end X, givet ved:

F (Xs < X) = 1 − e−(X−B
A

)k
(B.2)

I Weibull -fordelingen er der tre fitteparametre, A, B og k, der bestemmes ved
anvendelse af Maximum Likelihood Method (MLM ). Størrelsen B er værdi-
en, X, hvor underskridelsessandsynligheden F er nul, hvormed B skal være
mindre end eller lig med POT -grænsen. Der gættes indledningsvist på en
værdi af B, hvorefter størrelserne A og k bestemmes. I MLM findes de mest
sandsynlige værdier af konstanterne A og k ved følgende:

N + k
N∑

i=1

ln(Xi,obs − B) =

Nk
N∑

i=1

((Xi,obs − B)k ln(Xi,obs − B))

(
N∑

i=1

(Xi,obs − B)k

)−1

(B.3)

A =

(
1
N

N∑
i=1

(Xi,obs − B)k

) 1
k

(B.4)

hvor N er antallet af ekstreme data, og Xi,obs er det i ’te observerede da-
ta. Weibull -fordelingens fit til de målte data vurderes med hensyn til den
gennemsnitlige fejl, E:

E =
1
N

N∑
i=1

Xi,W − Xi,obs

Xi,obs
(B.5)

hvor Xi,W er det i ’te data beregnet ud fra Weibull -fordelingen. Konstanterne
A og k er bestemt for flere værdier af B, hvoraf den gennemsnitlige fejl, E, er
bestemt. Det optimale sæt af konstanterne A, B og k vælges ved minimering
af den gennemsnitlige fejl.

Den signifikante bølgehøjde, vindhastigheden, strømhastigheden samt vand-
standens variation med en given gentagelsesperiode, T , kan herefter findes
ved:

X50 = A(− ln(1 − F ))
1
k + B (B.6)

hvor sandsynligheden F bestemmes af:

F = 1 − 1
λT

(B.7)
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hvor λ er forholdet mellem antal observationer og observationsperioden.

På figur B.1 er de ekstreme data samt de beregnede ekstremfordelinger op-
tegnet som funktion af gentagelsesperioden for signifikant bølgehøjde, vind-
hastighed, strømhastighed samt vandstandsvariationen. Beregningerne af ek-
stremfordelingerne er udført i program 6, idet konstanterne i Gumbel- og
Weibull -fordelingerne, der bestemmes i program 6a, anvendes som input. Af
figurerne ses det, at begge fordelinger passer dårligt ved store gentagelsespe-
rioder, samt at begge fordelinger giver konservative resultater for gentagel-
sesperioder større end ca. 10 år. Et bedre fit kunne være opnået ved kun at
medtage færre ekstreme data. Af figurerne ses det, desuden at Weibull - og
Gumbel -fordelingerne ligger tæt. Det vælges dog at fortsætte med Weibull -
fordelingen, idet denne især for vindhastigheden og vandstandsvariationen
ser ud til at passe bedst ved gentagelsesperioder større end ca. 10 år.

B.1 Konfidensanalyse

Da observationsperioden på ni år er kortere end den ønskede gentagelsespe-
riode laves en konfidensanalyse, hvilket er gjort ud fra følgende procedure:

1. Konstanterne Aobs, Bobs og kobs bestemmes ud fra de observerede ek-
streme data.

2. Der udvælges N tilfældige tal mellem 0 og 1. Disse tal anvendes som
værdier af sandsynligheden F .

3. Til hver sandsynlighed bestemmes tilhørende ekstreme data ved an-
vendelse af konstanterne Aobs, Bobs og kobs.

4. Ud fra de beregnede ekstreme data bestemmes nye konstanter A, B og
k.

5. Ud fra de nye konstanter bestemmes værdien svarende til den ønskede
gentagelsesperiode.

Punkterne 2 til 5 gentages 1000 gange, da dette vurderes at give en tilpas
præcision af konfidensanalysen, samtidig med at beregningstiden er rimelig.
Ud fra de beregnede værdier med den ønskede gentagelsesperiode, kan der
optegnes en fordeling, hvoraf der kan sættes et krav til konfidensniveau.

I konfidensanalysen er det antallet af data, N , der afgør, hvilken spredning
den ønskede værdi har. Af denne grund vil det ikke være realistisk at medta-
ge en stor mængde ekstreme data (lavt threshold), da der dermed ikke tages
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(a) Signifikant bølgehøjde. Aw = 0,182,
Bw = 4,41, kw = 1,41, Ag = 0,0869, Bg =
4,52.
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(b) Vindhastighed. Aw = 3,14, Bw =
22,4, kw = 1,65, Ag = 1,38, Bg = 24,4.
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(c) Strømhastighed. Aw = 0,0963, Bw =
0,890, kw = 1,24, Ag = 0,0521, Bg =
0,947.
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(d) Vandstandsvariation. Aw = 0,261,
Bw = 1,79, kw = 1,50, Ag = 0,128,
Bg = 1,95.

Figur B.1: De ekstreme data samt de beregnede ekstremfordelinger optegnet som funk-
tion af gentagelsesperioden for hhv. signifikant bølgehøjde, vindhastighed, strømhastighed
samt vandstandsvariationen. For alle ekstremundersøgelserne er antallet af ekstreme data
sat til 40. Aw, Bw og kw angiver konstanterne i Weibull-fordelingen, mens Ag, Bg angiver
konstanterne for Gumbel -fordelingen.



B.1. KONFIDENSANALYSE 9

højde for observationsperiodens størrelse. Til gengæld er det nødvendigt at
medtage en tilstrækkelig mængde data for at få en realistisk fordeling. For
både vindhastigheden, strømhastigheden, bølgehøjden samt vandstanden ud-
føres en 84% ensidet konfidensanalyse. [DNV-OS-J101 2004]

For at undersøge hvilken prøvestørrelse, der giver de mest kritiske resulta-
ter, er vindhastigheden med en gentagelsesperiode på 50 år bestemt for fem
prøvestørrelser på hhv. 10, 20, 30, 40 og 50. I tabel B.1 kan vindhastigheden
med en 50 års gentagelsesperiode ses for både en 50 og 84% konfidensanalyse.
På figur B.2 er sandsynlighedsfordelingen af den signifikante bølgehøjde med
en gentagelsesperiode på 50 år optegnet, idet der er valgt et threshold, så 40
ekstreme data medtages.

Antal data N 10 20 30 40 50
POT 25,50 23,45 22,75 22,35 22,08
50% konfidensniveau 28,84 30,36 32,34 33,72 33,85
84% konfidensniveau 29,43 31,57 33,64 34,95 34,93

Tabel B.1: Vindhastigheden i m/s ved en 50 års gentagelsesperiode.
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Bølgedata

Figur B.2: Sandsynlighedsfordeling af den signifikante bølgehøjde med en gentagelsespe-
riode på 50 år.

Af tabel B.1 ses det, at de største vindhastigheder fås ved anvendelse af
40–50 data. Ved anvendelse af mange data fås en stor udbredelse af den fit-
tede Weibull -funktion, mens anvendelse af mange data i konfidensanalysen
ligeledes vil mindske dennes udbredelse. Heraf ses, at der ved anvendelse af
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30 data opnås størst forskel mellem vindhastigheden ved 50 og 84% konfi-
densniveau. Da den største værdi ved 84% konfidensniveau er ved 40 data,
vælges det at sætte POT -grænsen, så der opnås 40 data for bølgehøjden,
strømhastigheden samt vandstandsvariationen. Den signifikante bølgehøjde,
vindhastigheden, strømhastigheden samt vandstandsvariationen mht. stuv-
ning kan med de ønskede gentagelsesperioder ses i tabel B.2.

Hm0 [m] vv [m/s] U [m/s] ΔHmax [m]
Gentagelsesperiode 5 år 50 år 5 år 50 år 5 år 50 år 50 år
POT 4,43 4,43 22,35 33,35 0,90 0,90 0,95
50% konfidensniveau 4,82 5,01 28,63 33,72 1,13 1,26 2,59
84% konfidensniveau 4,85 5,06 29,39 34,95 1,15 1,28 2,60

Tabel B.2: Den signifikante bølgehøjde, Hm0, vindhastigheden, vv, strømhastigheden, U ,
samt vandstandsvariationen, ΔHmax, for de relevante gentagelsesperioder.

For vandstandsvariationerne, der både afhænger af tidevandet og vinden
(stuvning), er variationerne grundet tidevand sorteret fra ved en Fast Fou-
rier Transformation (FFT ), da disse ikke er ekstremfordelte. Perioderne for
de tidevandsbølger, der er taget højde for, kan ses i tabel B.3.

Tidevandstype Periode
Semi-diurnal
Principal lunar 12,43
Principal solar 12,00
Larger lunar elliptic 12,66
Luni-solar 11,97
Diurnal
Luni-solar 23,93
Principal lunar 25,82
Principal solar 24,07

Tabel B.3: Perioder for de frasorterede tidevandsbølger, idet perioderne er angivet i
timer.

Bølge

De signifikante bølgehøjder, Hm0, omregnes til den midlede værdi af den
maksimale bølge, Hmax,mean, af N bølger ved følgende formel, idet bølgerne
antages at være Rayleigh-fordelte:

Hmax,mean =
(√

1
2 lnN +

0,2886√
2 ln N

)
· Hm0 (B.8)

Det antages, at bølgerne i gennemsnit har en periode på 10 s, hvormed der
indenfor en halv time, der er afstanden mellem målingerne af den signifikante
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bølgehøjde, vil være 180 bølger. Ved indsættelse af 180 bølger tages der dog
ikke højde for, at den signifikante bølgehøjde er stor i en periode før og efter
den ekstreme halve time. Det vælges derfor at sætte antallet af bølger til
1000, hvormed den maksimale bølge bliver Hmax,mean = 1,94 · Hm0.

Bølgehøjden afhænger af placeringen i vindmølleparken. Af denne grund om-
regnes den observerede bølgehøjde, så den svarer til vindmøllernes lokalitet,
ud fra figur B.3. Det forventes, at forholdet mellem bølgehøjderne ved de
forskellige placeringer er størst ved ekstreme storme, da årsagen til forholdet
kan være bølgebrydning grundet lav vandstand. Det vælges derfor at sæt-
te log(p) til −5, svarende til at forholdet overskrides ca. 5 timer på 50 år.
Dermed kan forholdet mellem bølgehøjderne ved Corner 1 og Corner 2, hvor
vindmøllerne er placeret, og Center findes til hhv. 1,29 og 1,20.

Figur B.3: Forholdet mellem bølgehøjden ved tre placeringer i vindmølleparken og måle-
punktet plottet i forhold til 10-tals logaritmen af sandsynligheden for overskridelse. Vind-
møllerne er placeret tæt ved Corner 1 og Corner 2. [DONG Energy 2006b]
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Bilag C

CPT-forsøg

Dette bilag har til formål at forklare om udførelsen af en Cone Penetration
Test (CPT-forsøg), samt hvordan de under forsøget målte værdier omregnes
til parametre, der kan bruges til kategorisering af jordbunden. Bilaget er
baseret på Cone penetration testing [T. Lunne & Powell 1997] og Bearing
capacity and settlements of piles [Gwizdala & Jacobsen 1992].

C.1 Udførelse

Et CPT-forsøg udføres ved, at et måleinstrument, bestående af en friktions-
måler og en kegle, ved hydraulik presses ned i jorden med en konstant hastig-
hed på 2 cm/sek. Den maksimal mulige dybde af forsøget er stærkt afhængig
af jordbundsforholdene, hvor der ved hårde jordbundsforhold kan nås en dyb-
de på mellem 8 og 15 m, mens der ved bløde jordlag kan udføres forsøg på ned
til 30 meters dybde. På de betragtede projektlokaliteter er forsøgsmålingerne
opsamlet ned til ca. 22 og 25 m for hhv. prøve N.7 og J.7.

Idet hydraulikken kun kan presse 80 cm af gangen, og der opsamles med
et konstant tidsinterval, kommer der diskontinuiteter i målingerne. Dette
bevirker, at der for ca. hver 80 cm skal fjernes nogle målinger, hvilket er
gjort på de udleverede forsøgsdata.

I forbindelse med forsøget måles hhv. spidsmodstanden, qc, overflademod-
standen, fs, og poretrykket u2. Benævnelsen u2 angiver, at poretrykket måles
på bagsiden af keglehovedet. Dette sted har vist sig at give præcise resultater
for poretrykket målt i friktionsmateriale. Ydermere er der bedre beskyttelse
mod ødelæggelse end ved måling i keglehovedet.

13
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C.2 Jordbundsklassificering

Ud fra de målte værdier forklares i det følgende grundlaget for klassificeringen
af jordbunden samt bestemmelse af styrkeparametrene. Eksperimenter har
vist, at overflademodstanden måles mindre præcist end både spidsmodstan-
den og poretrykket, men ved sammenkædningen af de tre størrelser kan gives
en god klassifikation af jordlagene. Grundet den indre geometri af måleud-
styret vil poretrykket påvirke den totale spidsmodstand, qt, ved:

qt = qc + u2 · (1 − a) (C.1)

hvor faktoren a tilnærmet er givet ved forholdet mellem det indre, An, og
det ydre areal af måleudstyret, Ac:

a =
An

Ac
(C.2)

Ved det benyttede udstyr er faktoren a fastsat til 0,68.

Lokalitet N.7

På figur C.1 er hhv. den korrigerede spidsmodstand, overflademodstanden,
poretrykket og det hydrostatiske tryk optegnet for lokalitet N.7. På figurerne
er de vurderede lagdelinger ligeledes angivet.

Til bestemmelse af lagfølgen og rumvægten af de enkelte lag er der gjort brug
af standarddiagrammer, hvori hhv. friktionsforholdet, Rf , og poretrykskoef-
ficienten, Bq, skal anvendes. Friktionsforholdet kan bestemmes ved:

Rf =
fs

qt
(C.3)

Poretrykskoefficienten bestemmes ved følgende udtryk:

Bq =
u2 − u0

qt − σv
(C.4)

hvor u0 er givet som det hydrostatiske tryk, og σv er de totale spændinger
bestemt i det pågældende niveau. Idet sand har en høj permeabilitet, vil
poretrykket oftest følge det hydrostatiske tryk, hvorfor Bq her vil være lille.
Tilsvarende vil Rf være lille i friktionsjord og stor i kohæsionsjord.

De benyttede standarddiagrammer for lokalitet N.7 kan ses i figur C.2 og
C.3, mens der henvises til tabel C.1 for lagtykkelser, beskrivelse og rumvæg-
te for de enkelte lag. I starten af målingerne er der en del målestøj, idet



C.2. JORDBUNDSKLASSIFICERING 15

0 20 40 60 80

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

q
t
 [MPa]

D
yb

de
 [

m
]

0 200 400

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

f
s
 [kPa]

0 100 200

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

u
2
,u

0
 [kPa]

u
0

u
2

Figur C.1: Spidsmodstand, overflademodstand, poretryk og hydrostatisk tryk som funk-
tion af dybden for lokalitet N.7. Dybder er angivet i forhold til et referenceniveau belig-
gende 0,70 m under havbunden.
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måleudstyret skal ned i en given dybde for at få brugbare værdier. Det lag,
som først kategoriseres, antages derefter at gå helt op til havbunden. Hvis
dette senere viser sig ikke at være tilfældet, erstattes den pågældende jord
af materiale med mindst tilsvarende styrke, som antaget.

Rf [%]

Q
t [

M
Pa

]

Figur C.2: Det anvendte standarddiagram for lokalitet N.7, med den korrigerede spids-
modstand plottet i forhold til friktionsforholdet.

-

Q
t [

M
Pa

]

Bq [-]

Figur C.3: Det anvendte standarddiagram for prøvelokalitet N.7, med den korrigerede
spidsmodstand plottet i forhold til poretrykskoefficienten.

Som det kan betragtes af figur C.2 og C.3, findes der hovedsageligt sand med
en høj spidsmodstand på den pågældende lokalitet. Dette bevirker, at der
er gode muligheder for at lave et gravitationsfundament. I lag 4 er der nogle
peakværdier i en dybde af ca. 19,2 m, der ikke falder ind under de øvrige
zoner. Laget er dog af en sådan tykkelse og dybde, at afvigelsen er uden
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Lag Dybde Beskrivelse γM

[m] [kN/m3]
1 −0,70 – 0,67 Sand 19,5
2 0,67 – 1,54 Sand til gruset sand 20,0
3 1,54 – 7,68 Sand 19,5
4 7,68 – 20,87 Sand til gruset sand 20,0

Tabel C.1: Klassificering af jordbunden ved lokalitet N.7. Dybder er angivet i forhold til
et referenceniveau beliggende 0,70 m under havbunden. Til bestemmelse af rumvægten,
γM , for de enkelte lag er tabel 5.2 i Cone penetration testning anvendt [T. Lunne &
Powell 1997].

betydning, hvorfor der ikke indlægges en lagdeling.

Lokalitet J.7

Ovenstående analyse er tilsvarende lavet for lokalitet J.7, hvor den målte
spidsmodstand, overflademodstand og poretrykket er optegnet i figur C.4.

Til vurderingen af lagdelingen og klassificering af de enkelte lag er der igen
benyttet standarddiagrammer, der kan ses i figur C.5 og C.6. Ud fra disse
samt en generel vurdering af de målte parametre kan lagene beskrives ved
de i tabel C.2 opskrevne data.

Ifølge standarddiagrammerne skulle der være et leret siltlag i en dybde fra
ca. 5,4 til 8,8 m, jf. de grønne målepunkter beliggende i zone 4/5/6. Imidler-
tid er der på lokaliteten udtaget en prøve i denne dybde, der viser, at laget
har samme egenskaber som det ovenforliggende siltede sandlag, hvorfor lag-
delingen ikke medtages.

Lag Dybde Beskrivelse γM

[m] [kN/m3]
1 −0,72 – 3,23 Sand til gruset sand 20,0
2 3,23 – 8,80 Siltet sand 19,0
3 8,80 – 10,38 Sand 19,5
4 10,38 – 16,65 Siltet sand 19,0
5 16,65 – 20,67 Sand til gruset sand 20,0
6 20,67 – 21,70 Moræneler 19,5
7 21,70 – 24,08 Sand til gruset sand 20,0

Tabel C.2: Klassificering af jordbunden ved lokalitet J.7. Dybder er angivet i forhold til
et referenceniveau beliggende 0,72 m under havbunden. Til bestemmelse af rumvægten for
de enkelte lag er tabel 5.2 i Cone penetration testning anvendt [T. Lunne & Powell 1997].
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Figur C.4: Spidsmodstand, overflademodstand, poretryk og hydrostatisk tryk som funk-
tion af dybden for lokalitet J.7. Dybder er angivet i forhold til et referenceniveau beliggende
0,72 m under havbunden.
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Figur C.5: Det anvendte standarddiagram for lokalitet J.7, med den korrigerede spids-
modstand plottet i forhold til friktionsforholdet.
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Figur C.6: Det anvendte standarddiagram for lokalitet J.7, med den korrigerede spids-
modstand plottet i forhold til poretrykskoefficienten.
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C.3 Bestemmelse af styrkeparametre

Når lagfølgen er klarlagt, kan styrkeparametrene bestemmes. Friktionsvink-
len, ϕ, afhænger af kornenes pakning, der kan udtrykkes ved den relative
lejringstæthed, ID. Idet bølgepåvirkningen gennem tiden har pakket korne-
ne tæt, anvendes et empirisk udtryk for normalt til overkonsolideret sand,
der er givet ved:

ID =
1
C2

ln
(

qc

C0 · (σ′
m)C1

)
(C.5)

hvor C0, C1, C2 er konstanter, qc er spidsmodstanden, og σ′
m er den midlede

effektive spænding, idet qc og σ′
m skal indsættes i kPa. Konstanterne sættes

til C0 = 181, C1 = 0,55 og C2 = 2,61 jf. Baldi [T. Lunne & Powell 1997, s.
85]. Den midlede effektive spænding er givet ved:

σ′
m =

σ′
v + 2 · σ′

h

3
(C.6)

hvor σ′
v og σ′

h er hhv. den vertikale og horisontale effektive spænding. Den
horisontale effektive spænding kan udtrykkes ved:

σ′
h = K0 · σ′

v (C.7)

hvor hviletrykskoefficienten, K0, kan bestemmes ved 1-sin(ϕ).

Schmertmann fremsagde i 1978, at der er en lineær sammenhæng mellem
den relative densitet og den triaksiale friktionsvinkel. Konstanterne for den
lineære sammenhæng, hhv. hældningen på kurven, α, og skæringen med or-
dinataksen, β, kan aflæses ud fra figur C.7.

Figur C.7: Sammenhæng mellem friktionsvinkel og relativ densitet. [Gwizdala &
Jacobsen 1992, s. 37]

Isoleres den relative lejringstæthed i den lineære sammenhæng og indsættes
i formel C.5, haves et udtryk, hvor friktionsvinklen indgår på begge sider af
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lighedstegnet, hvilket bevirker, at iteration er nødvendig. Denne er udført,
så det sikres, at fejlen er mindre end 1‰. Ved dette findes en friktionsvinkel
for hver måling. Ved at tage middelværdien over lagtykkelsen findes herefter
en gennemsnitlig friktionsvinkel for hvert af lagene. I de tilfælde, hvor der
findes en relativ lejringstæthed over 100%, svarende til at ein situ er mindre
end lokalitetens mindste poretal, sættes den relative lejringstæthed til 100%,
da små ændringer i den relative lejringstæthed giver store forøgelser i bære-
evnen. Den relative lejringstæthed som funktion af dybden kan for lokalitet
N.7 ses på figur C.8.
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Figur C.8: Relativ lejringstæthed som funktion af dybden for lokalitet N.7.

Den udrænede forskydningsstyrke beregnes i morænelerlaget ved brug af:

cu =
qc − σv

Nk
(C.8)

hvor σv er de totale spændinger i det pågældende niveau, og Nk er en empirisk
keglefaktor, der afhænger af lerlagets hårdhed. For moræneler sættes Nk til
10.

Lokalitet N.7

Den triaksiale friktionsvinkel for lagene ved lokalitet N.7 kan ses i tabel C.3.
I den angivne tabel fremgår ligeledes den plane friktionsvinkel, ϕpl, idet det
er denne, der skal indføres i beregningerne. Den plane friktionsvinkel er 10%
større end den triaksiale.
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Lag Beskrivelse α β ϕtr ϕpl

[◦] [◦] [◦] [◦]
1 Sand 12 31,3 40,4 44,4
2 Sand til gruset sand 10 34,6 44,6 49,0
3 Sand 12 31,3 43,0 47,3
4 Sand til gruset sand 10 34,6 44,5 49,0

Tabel C.3: Friktionsvinkler for de enkelte lag ved lokalitet N.7. For lagtykkelser henvises
til tabel C.1.

Som det kan betragtes af tabellen, er der høje friktionsvinkler på lokaliteten,
hvilket skyldes den tætte pakning af kornene.

Lokalitet J.7

Styrkeparametrene for hhv. sandlagene og det ene morænelerlag er opstillet
i tabel C.4. Årsagen til, at der ikke er angivet styrkeparametre for de sand-
ede siltlag, er, at der på disse lag er udført triaksialforsøg, hvis pålidelighed
er højere end det udførte CPT-forsøg. Af tabellen fremgår det igen, at der
findes høje friktionsvinkler for sandlagene og en høj udrænet forskydnings-
styrke, cu, for lerlaget. Dette begrundes med den høje konsolideringsgrad
som konsekvens af naturens belastning.

Lag Beskrivelse α β ϕtr ϕpl cu

[◦] [◦] [◦] [◦] [kPa]
1 Sand til gruset sand 10 34,6 43,7 48,1 -
2 Siltet sand - - - - -
3 Sand 12 31,3 42,0 46,2 -
4 Siltet sand - - - - -
5 Sand til gruset sand 10 34,6 44,6 49,0 -
6 Moræneler - - - - 1200
7 Sand til gruset sand 10 34,6 44,4 48,8 -

Tabel C.4: Styrkeparametre for de enkelte lag ved lokalitet J.7. For lagtykkelser henvises
til tabel C.2.



Bilag D

Klassifikationsforsøg

I det følgende beskrives de klassifikationsforsøg, der er udført på sandet fra
lokaliteten, for at give et estimat på dets triaksiale friktionsvinkel, ϕtr. Til
dette skal der udføres en sigteanalyse og udføres forsøg til bestemmelse af
den relative densitet. For en nærmere beskrivelse af forsøgene henvises til
Vejledning i udførelse af geotekniske klassifikationsforsøg [Lund 1981]. Be-
regningerne er udført i program 9.

D.1 Sigteanalyse

Der er lavet en sigteanalyse med maskevidder mellem 0,075 – 2,0 mm, hvil-
ket anvendes til at bestemme sandets uensformighedstal, U . Kornkurven for
sigteanalysen kan ses på figur D.1. Af kornkurven kan det ses, at størstedelen
af sandet har en kornstørrelse mellem 0,06 og 0,2 mm. Den del af sandet, der
har en kornstørrelse over 0,2 mm, er organisk materiale med rester af skaller.

Ud fra kornkurven kan uensformighedstallet, U , bestemmes ved:

U =
d60

d10
(D.1)

hvor d60 og d10 er korndiameteren ved hhv. 60%- og 10%-fraktilen af gen-
nemfaldet, bestemt til hhv. 0,16 og 0,08 mm. Uensformighedstallet findes
dermed til U = 2,00, hvilket svarer til en velsorteret sand.

23
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Figur D.1: Kornkurve.

D.2 Relativ densitet

Sandets relative densitet, ds, bestemmes ved et pyknometerforsøg, og udreg-
nes ved:

ds =
Ws · ρt

w

(Ws + W2 − W1) · ρ4◦C
w

(D.2)

hvor Ws er kornvægten, ρt
w er destilleret vands densitet ved temperaturen

t i ◦C, W1 er vægten af pyknometer, korn og vand, og W2 er vægten af
pyknometer samt vand.

I tabel D.1 kan resultaterne fra forsøget ses.

Ws [g] W1 [g] W2 [g] ρ21,4◦C
w [g/ml] ρ4◦C

w [g/ml]
149,66 734,73 641,09 0,9979 0,9993

Tabel D.1: Resultater fra pyknometerforsøg.

Heraf er det fundet, at sandet har en relativ densitet på 2,68.

D.3 Relativ lejringstæthed

Den relative lejringstæthed, ID, bestemmes ud fra forsøg, hvor først poretal-
let for hhv. den løseste og fasteste lejring, emax og emin, bestemmes.
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Lejringstætheden bestemmes ved:

e =
ds · ρw · V

Ws
− 1 (D.3)

hvor V er prøvens volumen, og Ws er prøvens vægt. Resultaterne fra prøverne
med løs og fast lejring er vist i hhv. tabel D.2 og D.3.

Prøve 1 2 3 4
V [cm3] 70 70 70 70
Ws [g] 95,5 94,4 95,0 94,8
e [-] 0,968 0,992 0,978 0,983

Tabel D.2: Løs lejring.

Prøve 1 2 3 4
V [cm3] 65,6 65,2 65,1 65,0
Ws [g] 105,8 104,9 104,8 104,8
e [-] 0,665 0,668 0,667 0,665

Tabel D.3: Fast lejring.

En gennemsnitsværdi for hhv. løs og fast lejring, emax og emin, bestemmes
til 0,98 og 0,67.

Den relative lejringstæthed, ID, bestemmes ved:

ID =
emax − ein situ

emax − emin
(D.4)

hvor ein situ er sandets naturlige poretal, der er opgivet til 0,63. Da sandets
naturlige poretal er mindre end emin, sættes ein situ til 0,67, hvormed den
relative lejringstæthed bliver 1,00.

D.4 Materialeparametre

Sandets triaksiale friktionsvinkel kan på basis af klassifikationsforsøgene over-
slagsmæssigt bestemmes ved [Harremoës et al. 2005, s. 8.16]:

ϕtr = 30◦ − 3
U

+
(

14 − 4
U

)
· ID (D.5)

Ud fra ovenstående formel bestemmes den triaksiale friktionsvinkel over-
slagsmæssigt til 40,5◦, hvilket er i samme størrelsesorden som fundet ved
CPT-forsøgene for sandlagene.
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Bilag E

Bølgelast

Det ønskes at finde bølgekraften på både monopælen og gravitationsfunda-
mentet. I kapitel 2 i rapporten blev det fundet hvilke lastsituationer, der
skal undersøges. Derudover kan strømmen virke enten med eller mod bølge-
retningen, hvorfor det også her skal undersøges, hvad der giver den største
påvirkning. I beregningen af skitselaster ses der bort fra slammingkræfterne,
der opstår pga. brydende bølger. Slammingkræfternes betydning undersøges
nærmere i forbindelse med det udarbejdede bølgeforsøg.

I beregningerne, der kan findes som program 14, benyttes en tyngdeaccele-
ration på g = 9,81 m/s2 og en densitet af vand på ρw = 1020 kg/m3.

E.1 Bølgeteori

For at kunne beregne belastningen skal bølgerne modelleres teoretisk. Dette
gøres ved tre forskellige teorier, hhv. 1. og 5. ordens Stokes teori samt strøm-
funktionsteori. Da der også er strøm på lokaliteten, skal der ligeledes tages
hensyn til dette.

Ved alle teorier tages der udgangspunkt i Laplaces ligning og følgende rand-
betingelser:

• Den vertikale hastighed ved den vandrette bund er nul.

• En partikel ved vandoverfladen bliver ved vandoverfladen.

• Trykket ved vandoverfladen er lig det atmosfæriske tryk.

• Bølgerne er periodiske.

27
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Ved derudover at gøre brug af Bernoullis ligning, udledes formler for bølge-
bevægelserne. [Andersen & Frigaard 2007]

E.1.1 Påvirkning fra strøm

Normalt udledes bølgeteorien i tilfældet uden hensyntagen til strøm. Ved
at indføre et koordinatsystem, der bevæger sig med strømmens hastighed,
gælder ligningerne for tilfældet uden strøm i dette relative koordinatsystem,
når der kun betragtes ensformig strømning. Derfor udledes bølgebevægelser-
ne ud fra et fast koordinatsystem uden strøm, idet strømmens hastighed, U ,
tillægges udtrykket for partikelhastigheden i x-aksens retning, u:

u = ur + U (E.1)

hvor ur er partikelhastigheden i det relative koordinatsystem, som illustreret
på figur E.1. [Hedges 1983]

Figur E.1: Sammenkædning af det fastholdte og det relative koordinatsystem.

I det følgende vælges det kun at betragte tilfældet, hvor strømmen bevæger
sig enten direkte med eller mod bølgerne, hvilket vurderes at være dimen-
sionsgivende.

E.1.2 1. ordens Stokes

Den mest simple bølgeteori er Stokes 1. ordens teori, som er en lineær teori.
Den er udledt på baggrund af lineariserede randbetingelser for Laplaces lig-
ning, hvilket kun er en god tilnærmelse for bølger med lille stejlhed. 1. ordens
teorien har den fordel, at den er simpel, og at superpositionsprincippet gæl-
der grundet linearitet. [Andersen & Frigaard 2007]

Bølgelængden, L, beregnes af dispersionsligningen:

L =
g2π tanh(kh)
(ω − kU)2

(E.2)
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hvor ω er den cykliske frekvens, k er bølgetallet og h er vanddybden.

Hastighedspotentialet, ϕ, kan findes som:

ϕ = Ux + a
ωr

k

cosh(k(z + h))
sinh(kh)

sin(kx − ωt) (E.3)

hvor U er strømhastigheden, a er bølgeamplituden, ωr og ω er hhv. den cyk-
liske frekvens i det relative- og absolutte koordinatsystem, k er bølgetallet,
t er tiden, og x og z angiver positionen til beregningspunktet.

Partikelhastighederne i horisontal og vertikal retning, hhv. u og w, findes
som hastighedspotentialets afledte i forhold til koordinaterne:

u =
∂ϕ

∂x
= U + aωr

cosh(k(z + h))
sinh(kh)

cos(kx − ωt) (E.4)

w =
∂ϕ

∂z
= aωr

sinh(k(z + h))
sinh(kh)

sin(kx − ωt) (E.5)

I lineær teori tilnærmes de vandrette accelerationer til:

du

dt
≈ ∂u

∂t
= −aω2

r

cosh(k(z + h))
sinh(kh)

cos(kx − ωt) (E.6)

Første ordens teori gælder kun op til middelvandspejlet. For hastigheder og
accelerationer over dette niveau vælges det at bruge værdierne for vandspejls-
niveau, hvilket giver en lidt mindre værdi end der reelt vil være.

E.1.3 5. ordens Stokes

Ved stejle bølger giver 1. ordens teori en meget grov tilnærmelse, hvorfor det
kan være nødvendigt at bruge en mere præcis teori. Især giver det problemer,
at randbetingelsen ved den frie overflade tilnærmes til z = 0 i stedet for z =
η. Ved Stokes 5. ordens teori medtages led op til 5. orden i randbetingelserne,
hvormed fejlen bliver af 6. orden. [Brorsen 2007]

Bølgelængden beregnes ved iteration af følgende udtryk:

L =
2πg

(ω − kU)2
tanh(kh) · (1 + λ2C1 + λ4C2) (E.7)

πH = L(λ + λ3B33 + λ5(B35 + B55) (E.8)

hvor H er bølgehøjden, størrelserne B og C afhænger af bølgetallet, k, og
dermed bølgelængden, L, og λ er en koefficient, der bestemmes af de to
ligninger.
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Hastighedspotentialet findes som:

ϕ = − c

k

5∑
j=1

Dj cosh(jk(z + h)) · sin(j(ωt − kx)) (E.9)

hvor Dj er konstanter, der findes ud fra bølgehøjden, perioden, vanddybden
og strømhastigheden. Herefter kan partikelhastighederne beregnes af:

u =
∂ϕ

∂x
= U + c

5∑
j=1

jDj cosh(jk(z + h)) cos(j(ωt − kx)) (E.10)

w =
∂ϕ

∂z
= −c

5∑
j=1

jDj sinh(jk(z + h)) sin(j(ωt − kx)) (E.11)

Accelerationen findes vha. kædereglen til:

du

dt
=

∂u

∂t
+ u

∂u

∂x
+ w

∂u

∂z
(E.12)

E.1.4 Strømfunktion

Ved anvendelse af 5. ordens teori fås generelt en god tilnærmelse til overfla-
deelevationen og partikelhastighederne. Dog opstår der problemer ved lavt
vand, hvor h/L < 0,10 − 0,15, da der her opstår sekundære bølgetoppe og
-dale, hvormed det kan være nødvendigt at anvende strømfunktionsteori. I
strømfunktionsteorien antages det, at strømfunktionen, ψ, kan skrives som
en trunkeret lige Fourier -række, idet bølgen betragtes i et koordinatsystem,
der følger bølgetoppen:

ψ(xr,z) = cr(z + h) +
N∑

j=1

Bj
sinh(jk(z + h))

cosh(jkh)
cos(jkxr) + Q (E.13)

hvor indeks r angiver, at det er i koordinatsystemet, der følger bølgen, Bj er
ukendte konstanter, Q er vandføringen gennem et vertikalt snit, og c er bøl-
gens udbredelseshastighed. Udtrykket for strømfunktionen opfylder Laplaces
ligning, og de N + 3 ukendte størrelser cr, Bj , k og Q findes ved indsættelse
i randbetingelserne samt ud fra følgende tre betingelser:

η = 0 (E.14)
H = ηmax − ηmin (E.15)
L = crT (E.16)
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hvor η er den midlede overfladeelevation, og L er bølgelængden. Årsagen til,
at de tre ekstra ligninger skal benyttes, er at der skal være samme antal
ligninger og ubekendte. [Brorsen 2007]

Partikelhastighederne kan udfra strømfunktionen findes til:

u = U −
n∑

j=1

jkBj
cosh(jk(z + h))

cosh(jkh)
cos(jk(x − ct)) =

∂ϕ

∂x
(E.17)

w = −
n∑

j=1

jkBj
sinh(jk(z + h))

cosh(jkh)
sin(jk(x − ct)) =

∂ϕ

∂z
(E.18)

hvoraf hastighedspotentialet, ϕ, findes som:

ϕ = Ux −
n∑

j=1

Bj
cosh(jk(z + h))

cosh(jkh)
sin(jk(x − ct)) (E.19)

Ud fra de tre bølgeteorier bestemmes i det følgende bølgekraften på et fun-
dament.

E.2 Bølgekraft

Hvis der ved strømningen om cylinderen ikke dannes separation, kan kraften
beregnes vha. potentialteori. Keulegan-Carpenter tallet, KC, siger noget om,
hvorvidt det er rimeligt at regne med potentialteori er, og det er givet ved:

KC =
umax · T

D
(E.20)

hvor umax er den maksimale horisontale partikelhastighed, T er bølgeperi-
oden, og D er diameteren af cylinderen. Separationen er negligeabel, hvis
KC < 5, hvilket ikke viser sig at være tilfældet ved de pågældende bereg-
ninger.

I stedet kan den halvempiriske Morisons formel benyttes. Her findes den
samlede kraft, F , som summen af dragkraften (strømmodstandskraften), FD

og inertikraften (massekraften), FM :

F = FD + FM =
∫

(fD(z) + fM (z))dz (E.21)

hvor drag- og inertikraften pr. højdeenhed, fd(z) og fm(z), kan beregnes
som:

fD = 0,5 · ρ · CD · u · |u| · A (E.22)

fM = CM · ρ · V · du

dt
(E.23)
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Integrationen foretages numerisk ved brug af Simpsons formel, idet kraften
beregnes i et tilstrækkeligt antal punkter langs højden så konvergens opnås.

I formlerne indgår vandets densitet ρw, u, der er den horisontale komposant
af partikelhastigheden i cylinderens center, og A og Q, der er hhv. arealet
og volumenet pr. højdeenhed. CD og CM er drag- og inertikoefficienter, der
bestemmes i de følgende afsnit afhængig af geometrien af fundamentet og
Reynolds tal. [Burcharth 2002]

Inertikoeficienten

Inertikoefficienten, CM , indføres for at tage højde for, at strømningen ændres
af konstruktionen. Hvis CM sættes lig 1, fås den inertikraft, der ville opstå,
hvis strømningen ikke blev påvirket af konstruktionen, også kaldet Froude-
Krylov -kraften. Inertikoefficienten er afhængig af KC, og varierer mellem
1,2 og 2,0. Hvis der er en signifikant strøm, bør CM dog altid sættes til 2,0,
hvilket gøres for monopælen. [DNV-OS-J101 2004, s. 40]

For gravitationsfundamentet kendes inertikoefficienten ikke, hvorfor der laves
en numerisk beregning af denne, hvilket er beskrevet i bilag F. Den findes at
variere mellem ca. 1,6 og 1,7 afhængig af vandstanden ud fra en bunddiameter
af fundamentet på 24,7 m.

Dragkoeficienten

Dragkoefficienten for en cylinder afhænger af KC og ruheden. Når dragkoef-
ficienten bestemmes, skal der derfor tages hensyn til marin bevoksning. Der
kan regnes med, at der ikke gror marin bevoksning over to meter over mid-
delvandspejlet, hvorfor der kan regnes med, at overfladen er glat over dette
niveau, mens den skal regnes som værende ru under dette niveau. Da den
marine bevoksning øger diametren, bør der også tages hensyn til dette, men
det vurderes kun at have en negligeabel betydning, hvorfor der anvendes den
faktiske diameter i beregningerne. [DNV-RP-C205 2007, s. 57]

For en glat cylinder varierer CD mellem 0,65 og 0,85, mens den for ru varierer
mellem 1,05 og 1,5 afhængig af KC [DNV-OS-J101 2004, s. 40]. Dragkoeffi-
cienten beregnes derfor for hver situation, idet der benyttes værdien for ru
overflade på den nederste del og værdien for glat overflade på den øverste.
Dette gøres ud fra middelvandspejlet, idet der er taget hensyn til vandstands-
stigningen pga. global opvarmning.
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E.2.1 Integration af trykket

Kraften på en konstruktion kan beregnes som integralet af trykket over kon-
struktionens overflade. Et bedre bud på inertikraften end ved brug af Mo-
risons formel kan således findes ved at integrere trykket i den uforstyrrede
strømning, og multiplicere med CM . Dermed er det dog stadig en approksi-
mativ beregning, hvis nøjagtighed afhænger af valget af CM .

Der betragtes indledningsvis et lille areal, dA, af overfladen på en cylinder
eller kegle. Af figur E.2 og E.3 kan det ses, at dette areal er:

dA = rdθ
dz

sinβ
(E.24)

idet vinklerne θ og β er angivet på figurerne. Kraften i hhv. x- og z-retningen
findes dermed vha. følgende udtryk, da trykket virker ortogonalt på kon-
struktionen: [Sarpkaya & Isaacson 1981]

dFx = −p · cos θ · r dθ dz (E.25)

dFz = −p · 1
tan β

· r dθ dz (E.26)

Figur E.2: Bestemmelse af trykket på et delareal set i xy-planet.

Trykket på fundamentet kan findes vha. Bernoullis ligning, idet reference-
trykket er sat til det atmosfæriske tryk:

p = −ρgz − ρ
∂ϕ

∂t
− ρ

2

((
∂ϕ

∂x

)2

+
(

∂ϕ

∂z

)2
)

(E.27)

hvor ϕ er hastighedspotentialet for strømningen. Første led er uafhængig af
θ, hvorfor det ikke bidrager med en resulterende kraft på den del af konstruk-
tionen, der er dækket af vand. Ved vandoverfladen, hvor der er horisontale
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Figur E.3: Bestemmelse af trykket på et delareal set i xz-planet.

snit, hvor kun noget af omkredsen er dækket af vand, har det dog en betyd-
ning. Sidste led i formel E.27 er af 2. orden, hvorfor det ikke medtages ved
1. ordens Stokes teori.

Hvis det antages, at strømningen ikke påvirkes af konstruktionen, kan has-
tighedspotentialet findes vha. enten Stokes bølgeteori eller strømfunktions-
teori. Hermed kan Froude-Krylov -kraften beregnes, og ved at multiplicere
den fundne kraft med en koefficient, CM , kan inertikraften findes.

Kraften på hele konstruktionen kan dermed findes ved integration af trykket
langs overfladen:

Fx = −CM

∫ η

−h

∫ 2π

0
p · cos θ · r dθ dz (E.28)

Fz = −CM

∫ η

−h

∫ 2π

0
p · 1

tanβ
· r dθ dz (E.29)

Det resulterende moment ved havbunden fra kraftpåvirkningen på konstruk-
tionen kan ligeledes findes ved integration. Som det kan betragtes af figur
E.3, kan bidraget fra hhv. horisontale og vertikale komposanter findes som:

Mx = −CM

∫ η

−h

∫ 2π

0
p · cos θ · r · (z + h) dθ dz (E.30)

Mz = CM

∫ η

−h

∫ 2π

0
p · 1

tan β
· r · x dθ dz (E.31)

Integrationen foretages numerisk, idet trykket beregnes i punkter over hele
overfladen, og multipliceres med de tilhørende arealer, hvorefter der sum-
meres rundt langs omkredsen. Endelig laves der numerisk integration over
højden vha. Simpsons formel.
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E.2.2 Monopæl

For at undersøge hvilken af teorierne, der skal benyttes, beregnes overflade-
elevationen samt kraften for en af de mulige dimensionsgivende situationer
med alle tre teorier. Situationen der ønskes undersøgt har en vanddybde
h = 18,9 m, en bølgehøjde H = 12,66 m, en periode T = 14 s og en strøm-
hastighed U = 1,15 m/s virkende i bølgens udbredelsesretning. Situationen
blev opstillet i klimaanalysen, jf. tabel 2.4 i rapporten, som en af de dimen-
sionsgivende lastkombinationer. Imidlertid viser det sig, at det ikke er muligt
at beregne overfladeelevationen med 5. ordens teori grundet manglende kon-
vergens for de valgte input, hvorfor der for at kunne sammenligne de enkelte
teorier anvendes en bølgehøjde på H = 11 m, mens de resterende parametre
fastholdes.

De beregnede overfladeelevationer og kræfter kan ses på hhv. figur E.4 og
E.5, idet kraften er beregnet ved brug af Morisons formel, formel E.21. Det
ses, at 5. ordens Stokes og strømfunktionsteori giver resultater tæt på hinan-
den, men at der ved 5. ordens teorien opstår sekundære bølgedale og toppe,
hvilket skyldes, at forholdet h/L er strengt mindre end 1. Resultaterne fra 1.
ordens teorien er generelt misvisende i forhold til de to øvrige kurver, hvilket
skyldes den grove antagelse om lille bølgestejlhed, hvilket ikke er gældende
ved de pågældende parametre. Strømfunktionsteorien giver de mest pålide-
lige resultater ved de grænsetilfælde, der skal undersøges i projektet, hvorfor
denne benyttes.

I det følgende optegnes kraft og momentkurver ud fra et startpunkt på t = 0
og x = 0 svarende til midten af konstruktionen.

Det ønskes at undersøge, om det giver bedre resultater at integrere trykket op
i stedet for at bruge Morisons formel. Kraften, beregnet ved begge metoder,
er optegnet på figur E.6 for h = 18,9 m, H = 12,66 m, T = 14 s og U = 1,15
m/s virkende i bølgeudbredelsesretningen. Dragbidraget er kun beregnet ved
Morisons formel, og det er dette bidrag, der er lagt til begge inertikræfter, for
at få de totale kræfter. Af figuren ses det, at de to metoder giver næsten ens
resultater, hvilket ligeledes kan betragtes af figur E.7, hvor kraftfordelingen
over højden er optegnet.

Dette virker naturligt ved betragtning af monopælen, idet den har et kon-
stant tværsnit over dybden, samt at diameteren er lille i forhold til bølge-
længden. Dette er ikke gældende ved gravitationsfundamentet, hvorfor der
må forventes større forskelle her. Idet bølgeparametrene ved Morisons for-
mel bestemmes ud fra fundamentets midte samt ikke tager højde for den
vertikale komposant af kraften, vurderes trykintegrationen at give de bedste
resultater ved gravitationsfundamenter.
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Figur E.4: Overfladeelevationen over en periode for 1. og 5. ordens Stokes teori samt
strømfunktionsteori.
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Figur E.5: Kraften på monopælen over en periode for 1. og 5. ordens Stokes teori samt
strømfunktionsteori beregnet med Morisons formel.
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Figur E.6: Kraften på monopælen over en periode for strømfunktionsteori beregnet med
både Morisons formel og ved trykintegration.

0 0.05 0.1
−20

−15

−10

−5

0

5

10

15

Kraft pr. m [MN/m]

z 
[m

]

Inerti, Morison
Inerti, tryk
Drag

(a) Kraftens fordeling over højden for strømfunktionsteori be-
regnet med både Morisons formel og ved trykintegration til ti-
den t = 13,7 s .
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(b) Bølgens placering ved monopælen til tiden t = 13,7 s.

Figur E.7: Kraftens fordeling over højden for monopælen.
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Momentet bestemt ved trykintegration er for monopælen optegnet for én
periode på figur E.8, hvoraf det kan betragtes, at det positive moment er
størst og forekommer i området omkring bølgetoppen.
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Figur E.8: Momentet på monopælen over en periode for strømfunktionsteori, hvor iner-
tibidraget er beregnet ved trykintegration.

Beregningerne foretages for de mulige dimensionsgivende lastsituationer, jf.
tabel 2.4 i rapporten, hvilket giver de værdier, der er angivet i tabel E.1. Da
det maksimale moment ikke altid forekommer samtidig med den maksimale
kraft, er der angivet sammenhørende værdier for begge tilfælde. De tilfælde,
der giver hhv. størst kraft og moment, er markeret med fed. Det viste sig, at
nogle af bølgene ikke kunne beregnes med strømfunktionsteori, idet bereg-
ningerne ikke konvergerede, hvorfor der ikke er medtaget resultater for disse
kombinationer.

E.2.3 Gravitationsfundament

Da gravitationsfundamentets diameter varierer med højden, skal der tages
højde for dette ved beregning af kraften. Da fundamentet har skrå sider, og
trykket altid virker vinkelret på overfladen, bliver fundamentet ligeledes på-
virket af en vertikal kraftkomposant, som også giver et bidrag til momentet.
Kraften og momentet over en periode er optegnet på figur E.9 og E.10 for
h = 17,5 m, H = 11,78 m, T = 14 s og U = 1,15 m/s, idet inertikoefficienten
er fundet af figur F.2. Det hydrostatiske bidrag er medtaget i den horisontale
kraft, men ikke i den vertikale, da der senere tages højde for dette ved at
regne med en opdriftsreduceret rumvægt.

Af kraftkurven kan det ses, at den totale kraft er inertidomineret, samt at
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Vandstand 18,9 m
T=12 s T=14 s

F maksimal M maksimal F maksimal M maksimal
F M F M F M F M

1, −U 1,45 24,1 1,35 26,2 1,60 27,0 1,53 28,0
1, +U 2,66 43,5 2,64 45,0 2,83 46,3 2,80 47,2
2, −U 1,43 23,0 1,40 24,6 1,50 24,2 1,44 25,2
2, +U 2,60 41,7 2,55 42,0 2,74 43,8 2,74 43,8

Vandstand 17,5 m
T=12 s T=14 s

F maksimal M maksimal F maksimal M maksimal
F M F M F M F M

1, +U - - - - 2,74 47,0 2,74 47,0
2, −U - - - - 1,45 22,7 1,33 24,2
2, +U 2,59 41,2 2,53 41,7 2,78 42,5 2,77 44,1

Tabel E.1: Maksimale kræfter for forskellige lastsituationer for monopælen. Tallene i før-
ste kolonne angiver lastkombinationen, jf. tabel 2.4 i rapporten, mens +U og −U angiver,
om strømmen virker med eller mod bølgeretningen. Kræfter i MN og momenter i MNm.

området med maksimal kraft er beliggende tidligere end det var tilfældet ved
monopælen. Af momentkurven betragtes det, at det vertikale bidrag har en
stor betydning, idet det næsten udligner det horisontale inertibidrag.
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Figur E.9: Kraften på gravitationsfundamentet over en periode for strømfunktionsteori,
idet inertikraft og vertikal kraft er beregnet med trykintegration.

På figur E.11a kan kraftfordelingen over højden for både Morisons formel
og trykintegration ses, idet tiden t er sat således, at kraften er maksimal.
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Figur E.10: Momentet på gravitationsfundamentet over en periode for strømfunktions-
teori, idet inertikraft og vertikal kraft er beregnet med trykintegration.

Bølgen er på dette tidspunkt i den position, som ses på figur E.11b. Det ses,
at kraftfordelingen for de to metoder følger pænt ad tæt på vandspejlet, men
afviger ved bunden. Dette skyldes den store diameter ved bunden, hvormed
antagelser ved Morisons formel bliver unøjagtige. Brugen af Morisons formel
på gravitationsfundamentet vil give en konservativ løsning, idet kraften er
større sammenholdt med, at det stabiliserende moment fra den vertikale kraft
ikke medtages.

I tabel E.2 er resultaterne for de mulige dimensionsgivende situationer op-
skrevet. De tilfælde, der giver hhv. størst kraft og moment, er fremhævet i
tabellen.
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(a) Kraftens fordeling over højden for strømfunktionsteori be-
regnet med både Morisons formel og ved trykintegration til ti-
den t = 12,7 s.
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(b) Bølgens placering til tiden t = 12,7 s.

Figur E.11: Kraftens fordeling over højden på gravitationsfundamentet.
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Vandstand 17,4 m, T=12 s
F maksimal M maksimal

F Q M F Q M

1, −U 10,1 -8,98 0,07 3,2 -27,5 20,4
1, +U 11,3 -17,1 9,76 5,4 -32,4 46,2
2, −U 10,2 -9,17 -0,13 3,1 -27,5 19,0
2, +U 11,4 -17,1 10,3 5,4 -32,3 43,5

Vandstand 17,4 m, T=14 s
F maksimal M maksimal

F Q M F Q M

1, −U 10,3 -12,4 0,48 3,46 -31,9 22,7
1, +U 11,6 -20,3 11,9 5,80 -35,8 48,9
2, −U 10,2 -12,6 0,35 4,10 -31,0 19,5
2, +U 11,5 -20,3 12,5 5,77 -35,4 46,4

Vandstand 16,0 m, T=14 s
F maksimal M maksimal

F Q M F Q M

2, −U 10,1 -12,3 -0,43 2,38 -30,0 19,6
2, +U 11,8 -19,9 11,2 6,03 -34,3 47,9

Tabel E.2: Maksimale kræfter for gravitationsfundamentet for forskellige lastsituationer.
Tallene i første kolonne angiver lastkombinationen, mens +U og −U angiver, om strømmen
virker med eller mod bølgeretningen. Kræfter i MN og momenter i MNm.



Bilag F

CM for gravitationsfundament

Dette bilag omhandler beregningen af inertikoefficienten, CM , for gravita-
tionsfundamentet, som findes vha. programmet ShipSim.

Da de viskose forskydningsspændinger ikke har betydning for inertikoeffi-
cienten, kan der foretages en potentialteoretisk beregning, når det ønskes
at finde denne. Kendes hastighedspotentialet for strømningen omkring kon-
struktionen, kan kraften, der påvirker konstruktionen, findes ud fra trykket
på cylinderen. Dermed kan også inertikoefficienten beregnes ud fra defini-
tionen af denne, idet den uforstyrrede strømning kendes.

Hastighedspotentialet for strømningen kan findes ved at løse Laplaces ligning
i tre dimensioner. Som randbetingelser bruges de sædvanlige randbetingel-
ser, der også benyttes ved udledning af 1. ordens Stokes teori. Derudover
kræves det, at hastighedskomposanten ortogonalt på konstruktionen er nul
i ethvert punkt, svarende til at konstruktionen er uigennemstrømmelig. Idet
der benyttes lineær teori, findes det, at hastighedspotentialet kan skrives som
summen af et bidrag fra de indkomne bølger og et bidrag fra de af konstruk-
tionen reflekterede bølger. I programmet løses Laplaces ligning numerisk ved
brug af et antal punktformede pulserende kilder, hvis fase og styrke skal
bestemmes således, at randbetingelserne er opfyldt.

For at kunne foretage den numeriske beregning af inertikoefficienten inddeles
gravitationsfundamentets overflade i elementer, idet der placeres en kilde i
hvert element. Dette gøres i program 10, hvor der ligeledes angives et indre
punkt, så programmet kender retningen af den udadrettede enhedsnormal.
På grund af antagelsen om lineær bølgeteori skal der kun laves elementer op
til middelvandspejlet. Ved brug af program 11 laves en .geo-fil af element-
opdelingen, hvorefter den numeriske beregning udføres med program 12. På
figur F.1 kan et eksempel på inddelingen i elementer ses for gravitations-
fundamentet, der har en virkelig bunddiameter på 24,7 m. Af program 12
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beregnes tillægsmassen mh, hvoraf inertikoefficienten CM kan beregnes ved:

CM =
mh

m
+ 1 (F.1)

hvor m er massen af den fortrængte væske.

Figur F.1: Elementopdeling af gravitationsfundamentets overflade.

I ShipSim er det nødvendigt at angive bølgeparametrene, H og T , samt vand-
ets densitet, ρw. Der indsættes parametre svarende til et bølgeforsøg udført
på gravitationsfundamentet, hvor der anvendes en længdeskala på 65,6. I
forsøget anvendes der ferskvand, hvorfor vandets densitet er 1000 kg/m3.
Bølgeperioden sættes til 10 s, hvilket er meget større, end den reelt er i bøl-
geforsøgene, for at sikre, at bølgekraften er inertidomineret, hvormed iner-
tikoefficienten bestemmes mest nøjagtigt. Da der anvendes lineær teori er
bølgehøjden, der er sat til 0,1 m, ligegyldig for bestemmelsen af inertikoeffi-
cienten.

Inertikoefficienten i forsøget og inertikoefficienten i virkeligheden har samme
størrelse, da Froudes modellov er anvendt til skalering. Vandets densitet har
indflydelse på tillægsmassen, men da massen af den fortrængte vand ligele-
des ændres ved variation af vandets densitet, er inertikoefficienten ligeledes
uafhængig af dette.

På figur F.2 er inertikoefficienten optegnet som funktion af vanddybden for
et gravitationsfundament med en bunddiameter på 24,7 m, hvoraf det ses,
at inertikoefficienten som forventet er mindre for gravitationsfundamentet
end for glatte cylindre. For et gravitationsfundament med en bunddiameter
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på 16,1 m findes inertikoefficienten til 1,64 for vandstande mellem 16,0 og
17,4 m.

13.5 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5
1.6

1.65

1.7

1.75

Vanddybde [m]

C
M

 [
−

]

Figur F.2: Inertikoefficienten for gravitationsfundamentet som funktion af vanddybden
ved en bunddiameter på 24,7 m.
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Bilag G

Skibsstød

I dette afsnit undersøges belastningen fra skibsstød. Afsnittet er baseret på
EFP ’99 Designgrundlag for vindmølleparker på havet [Risø 1999].

Ved dimensionering af havvindmøller for skibsstød skal både brud- og ulyk-
kesgrænsetilstanden undersøges, idet de er givet ved [SEAS 2000, s. 14]:

• Brudgrænsetilstanden: Anløb af karakteristisk forsyningsskib.

• Ulykkesgrænsetilstanden: Utilsigtet påsejling af drivende skib eller stør-
re arbejdsfartøj.

Ved beregning af last fra skibsstød skal der tages højde hvilke fartøjer, der
kan forventes på den pågældende placering. I tabel G.1 kan designskibene
for Horns Rev ses, hvor deplacement angiver massen af den mængde vand
fartøjet fortrænger.

Brud Ulykke
∼ 30 tons 800 tons

Tabel G.1: Deplacements for designskibe ved Horns Rev. [Risø 1999, s. 8]

Kraften fra skibet antages at påvirke vindmøllen et vilkårligt sted indenfor et
område mellem −5,5 og 3,5 m omkring vandoverfladen på ulykkestidspunktet
[Risø 1999].

Når der sker et skibsstød nedbremses fartøjet, hvormed den kinetiske energi
omdannes til en karakteristisk stødenergi, E, der kan findes af:

E = 1
2M · v2 · Cm (G.1)
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hvor M er fartøjets deplacement, v er anløbshastigheden, og Cm er den
hydrodynamiske massekoefficient. Stødenergien fordeles til fartøjet og vind-
møllen, idet den forårsager en indtrykning i begge. Jævnfør Newtons 3. lov
påvirkes fartøjet og vindmøllen af lige store modsat rettede kræfter ved kol-
lisionen, hvorfor kraften kan findes af figur G.1a og G.1b som den værdi af
kraften, hvor summen af arealerne under kurverne er lig den karakteristiske
stødenergi.

(a) Kraft-indtrykningskurve for vindmølle med D = 4 m, t = 40 mm og fyk=400 MPa.

(b) Kraft-indtrykningskurve for designskib med deplacement på 500–
800 tons ved kollision mod en vindmølle med de angivne diametre, D.

Figur G.1: Kraft-indtrykningskurver for skibsstød. [Risø 1999]

Ulykkegrænsetilstand

Ved ulykkegrænsetilstanden findes den kraft, der fremkommer i tilfælde af,
at vindmøllen bliver ramt af et vildtfarende skib. Anløbshastigheden af et
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vildtfarende skib sættes til mindst 2 m/s, med en koefficient for hydrodyna-
misk masse på 1,8 [Risø 1999, s. 16].

Ud fra formel G.1 kan den karakteristiske stødenergi i ulykketilfældet dermed
findes til 2,88 MNm. Ved brug af figur G.1a og figur G.1b kan kraften på
vindmøllen findes til 9,7 MN, hvor skadesindtrykket på vindmøllen findes til
0,14 m med et tilsvarende skadesindtryk på designskibet på 0,29 m.

Ved dimensionering af fundamentet placeres kraften, så den virker mest til
ugunst, hvilket er 3,5 m over vandspejlet. Det vil derfor give urealistisk store
dimensioner på fundamentet, at dimensionere for ulykkelasten, hvorfor der
skal tages foranstaltninger for at forhindre vildtfarende skibe i at ramme
vindmøllen. Foranstaltningerne bør indeholde et advarselssystem omkring
havvindmølleparken til at advare uvedkommende skibe, og dermed mindske
sandsynligheden for at disse befinder sig ved vindmøllerne.

Brudgrænsetilstand

Ved brudgrænsetilstanden antages det kolliderende skib at være et forsy-
ningsskib med en deplacement på omkring 30 tons, en anløbshastighed på 3
knob, svarende til 1,54 m/s og med en koefficient for hydrodynamisk masse
på 1,1 [Risø 1999, s. 16].

Da det ikke ønskes at skulle dimensionere for denne kraft opsættes der fen-
dere, der virker stødabsorberende, og dermed optager en del af den energi,
som ellers ville påvirke vindmøllen. Disse skal dimensioneres, så konstruk-
tionen ikke svækkes ved skibsstød, og at skader vil begrænse sig til at være
af kosmetisk karakter [Risø 1999, s. 7]. Der afgrænses i dette projekt fra at
tage stilling til valg af fendere og dimensionering af disse.
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Bilag H

Skitseprojektering

I dette bilag skitseprojekteres fundamenterne på de to lokaliteter. Skitsepro-
jektets formål er at finde de nødvendige dimensioner af fundamenterne, idet
bølgekræfterne på fundamentet skal verificeres gennem forsøg.

H.1 Gravitationsfundament

Da der i bølgeforsøgene benyttes eksisterende modeller, kan gravitations-
fundamentets størrelse ikke optimeres inden bølgeforsøget. Da diameteren
af fundamentet ved flangen skal være 4,2 m, er skalaforholdet sat ud fra
dette. Dimensionerne på gravitationsfundamentet kan ses på figur H.1, idet
den samlede højde af fundamentet er sat til 27 m, svarende til et middel-
vandspejlsniveau på 14 m adderet med en afstand fra middelvandspejlet til
flangen på 13 m.

For gravitationsfundamentet skal det sikres, at det har tilstrækkelig bære-
evne, herunder om der forekommer glidningsbrud, ud fra anvisningerne i
Foundations [DNV Classification Notes No 30.4 1992]. En principskitse af
gravitationsfundamentet påvirket af moment, M , horisontal kraft, F , og ver-
tikal kraft, Q, fra vindmøllen samt bølgebelastningen kan ses på figur H.2.
Kræfterne, der kan ses på figuren, er alle resulterende kræfter.

Gravitationsfundamentet dimensioneres på en jordbund bestående af fire
sandlag, idet det her antages, at jordbunden kan modelleres som ét sand-
lag med en midlet friktionsvinkel over lagene. Antagelsen vurderes at være
acceptabel, da styrkeparametrene for de enkelte lag er næsten ens, jf. tabel
C.3. Idet der funderes på sand, undersøges kun langtidstilstanden, hvorfor
der benyttes effektive parametre. Gravitationsfundamentet undersøges kun
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Figur H.1: Dimensioner på gravitationsfundamentet. Mål i m.

Figur H.2: Illustration af gravitationsfundamentet med belastninger fra vindmøllen og
bølgerne. Der henvises til figur H.1 for fundamentets størrelse.
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i brudgrænsetilstanden, BGT, og de regningsmæssige størrelser for de fire
lastsituationer kan ses i tabel H.1, idet der er benyttet bølgelaster fra tabel
4.2 i rapporten, og den vertikale bølgekraft konservativt er sat til nul.

Lastsituation Mbølge Fbølge Qbølge Fmølle Qmølle Mmølle
[MNm] [MN] [MN] [MN] [MN] [MNm]

1 34,23 4,06 0 0,44 3,39 36,37
2 7,85 8,26 0 0,44 3,39 36,37
3 66,01 7,83 0 0,85 2,71 70,15
4 15,13 15,93 0 0,85 2,71 70,15

Tabel H.1: Resulterende regningsmæssige belastninger ved havbunden.

Udover de i tabel H.1 angivne kræfter skal egenlasten af gravitationsfunda-
mentet bestemmes, idet der tages højde for opdrift:

Qfundament = Vover · γbeton + Vunder · (γbeton − γw) (H.1)

hvor Vover er fundamentets volumen over vandspejlet, Vunder er volumenet
under vandspejlet, γbeton er betons rumvægt, sat til 24 kN/m3, og γw er
vands rumvægt sat til 10 kN/m3.

H.1.1 Fundamentets bæreevne

Fundamentets bæreevne kan bestemmes ud fra den generelle bæreevneformel:

qu = 1
2γ′B′Nγsγdγiγ + (p′o + a) · Nqsqdqiq (H.2)

hvor qu er bæreevnen pr. arealenhed, γ′ er jordens effektive rumvægt, B′ er
den effektive fundamentsbredde, p′o er den effektive overfladebelastning, a er
attraktionen givet ved a = c′d ·cotϕ′

pl,d, hvor ϕ′
pl,d er sandets regningsmæssige

plane friktionsvinkel, og c′d er den regningsmæssige kohæsion. Bestemmelse
af dybdefaktorerne, dγ og dq, bæreevnefaktorerne Nγ , Nq, formfaktorerne
sγ , sq, og hældningsfaktorerne iγ og iq gøres ud fra de i tabel H.2 opskrevne
formler. Form-, dybde- og hældningsfaktorer tager hensyn til fundamentets
endelige længde, fundamentsfladens dybde under jordoverfladen og hæld-
ningen af den resulterende last. Da fundamentet placeres på havbunden, og
kohæsionen er nul, udgår det sidste led i formel H.2. Dybdefaktorerne er
begge lig 1 grundet placeringen på havbunden.

For at tage højde for, at den resulterende vertikale kraft virker med en vis
excentricitet grundet den store horisontalbelastning, skal fundamentets effek-
tive areal bestemmes. Ved det effektive areal forstås, at den vertikale kraft
placeres centralt på et reduceret tværsnit, hvormed der sørges for, at der kun
er et centralt virkende tryk på det medtagede areal. Udover at kraften virker
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Symbol Beskrivelse Formel
Nγ Bæreevnefaktor 1,5 · (Nq − 1) · tanϕ′

pl,d

Nq Bæreevnefaktor exp(π · tanϕ′
pl,d) · tan2(45 +

ϕ′
pl,d

2 )

iγ Hældningsfaktor (1 − 0,7F
Q+A′·a)5

iq Hældningsfaktor (1 − 0,5F
Q+A′·a)5

sγ Formfaktor 1 − 0,4 · iγ ·B′
L

sq Formfaktor 1 + iq ·B′
L · sinϕ′

pl,d

dγ Dybdefaktor 1

dq Dybdefaktor 1 + 1,2 · D
B′ · tanϕ′

pl,d(1 − sinϕ′
pl,d)

2

Tabel H.2: Faktorer, der benyttes i bæreevneformlen, idet D er den effektive dybde, der
er lig nul grundet placeringen af fundamentet på havbunden. [DNV Classification Notes
No 30.4 1992]

med en vis excentricitet, tager bæreevneformlen udgangspunkt i en plan be-
regning af et rektangulært fundament, hvorfor det cirkulære fundament skal
omregnes til dette. Det effektive areal, A′, bredde, B′, og længde, L′, der kan
ses på figur H.3, findes af følgende formler:

v = 2 · arccos
(

e

Rf

)
(H.3)

A′ = R2
f

(
v · π

180
− sin(v)

)
(H.4)

B′ =
√

tan
(v

4

)
· A′ (H.5)

L′ =
A′

B′ (H.6)

hvor e er excentriciteten, og v er vinklen i grader. På figur H.3 er det skra-
verede areal lig det effektive areal, A′, idet det er tilnærmet et rektangel.

Den samlede bæreevne findes derved af:

Rsamlet = qu · A′ (H.7)

hvorefter følgende brudkriterie skal være opfyldt:

Rsamlet > Qfundament + Qmølle + Qbølge (H.8)
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Figur H.3: Fundamentets effektive areal, hvor det skraverede er det effektive areal, der
svarer til et rektangel.

Den effektive længde og bredde samt udnyttelsesgraden for gravitationsfun-
damentet i de forskellige lastsituationer kan ses i tabel H.3. Tabellen er op-
delt, så den effektive længde, bredde og udnyttelsesgraden bestemmes i to
situationer, hhv. ved ren vertikal belastning, Q, og når moment- og horison-
talbelastning er medtaget, Q + M + F . Ved beregning af udnyttelsesgraden
for kombinationen af Q + M + F fastholdes forholdet mellem M og F .

Q Q+M+F
Last- B′ L′ Udnyttelsesgrad B′ L′ Udnyttelsesgrad

situation [m] [m] [%] [m] [m] [%]
1 21,9 21,9 1,8 19,7 21,6 2,5
2 21,9 21,9 1,8 20,4 21,7 2,6
3 21,9 21,9 1,5 17,5 21,0 3,1
4 21,9 21,9 1,5 19,1 21,4 4,0

Tabel H.3: Effektiv bredde og længde samt udnyttelsesgraden for de forskellige lastsi-
tuationer i BGT ved en bunddiameter af fundamentet på 24,7 m.

H.1.2 Glidningsbrud

Udover at sikre, at fundamentets vertikale bæreevne er tilstrækkelig, skal
det også kontrolleres, at der ikke opstår glidningsbrud, hvilket er gjort iht.
DS 415 [DS 415 1995]. Det danske normsystem anvendes, idet Foundations
[DNV Classification Notes No 30.4 1992] ikke angiver et kriterium for sikring
af glidningsbrud. For at undgå at der opstår glidningsbrud, benyttes således
følgende kriterium:

F < A′ · c′d + Q · tanϕ′
pl,d (H.9)
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hvor F og Q er hhv. den samlede horisontale og vertikale last ved havbunden.
Idet den vertikale kraft virker til gunst ved betragtning af glidning, reduceres
egenlasten i lastsituationerne til 90% af den karakteristiske last.

H.2 Øvre- og nedreværdiløsning

Som en kontrol af de fundne dimensioner på gravitationsfundamentet findes
i dette afsnit hhv. en øvre- og nedreværdi af den vertikale bæreevne. For at
finde den generelle bæreevne for fundamentet skal de statiske, geometriske
og de fysiske betingelser være opfyldt. Det er dog vanskeligt, ofte umuligt,
at finde den korrekte brudmåde, hvor alle tre betingelser er opfyldt. I stedet
opstilles to brudmåder, hhv. en kinematisk og en statisk tilladelig løsning,
der giver hhv. en øvre- og nedreværdiløsning til det eksakte. Desuden findes
den horisontale bæreevne ved at kontrollere for glidningsbrud, idet der her
findes en brudmåde, der opfylder alle tre betingelser.

Afsnittet er baseret på Brud i jord [Jacobsen 1989] og An Introduction to the
Mechanics of Soils and Foundations Through Critical State Soil Mechanics
[Atkinson 1993, Kap. 18].

H.2.1 Kinematisk tilladelig løsning

Idet en kinematisk tilladelige løsning altid er en øvre værdi, skal brudfiguren,
der opstilles, give den mindst mulige bæreevne. Grundet kombinationen af
moment- og vertikal belastning vil en kinematisk tilladelig brudfigur se ud
som vist på figur H.4. Bruddet består af to stive legemer samt en Prandtl -
zone, der i sand er en brudzone bestående af to sæt brudlinier, hvor det ene
sæt har form som en logaritmisk spiral, og det andet er retlinede brudlinier
som udgår fra polen, O, af den logaritmiske spiral. Gravitationsfundament-
et roterer omkring et punkt langt under havbunden, x, for at der opnås
momentligevægt af systemet.

Brudfiguren, som er vist på figur H.4, er avanceret at analysere, hvorfor den
forenkles. Dette gøres ved at analysere den brudfigur, der udbreder sig ud
fra det effektive areal. Den modificerede brudfigur kan ses på figur H.5. Ved
brug af det effektive areal tages der indirekte højde for momentet samt den
horisontale kraft. Den modificerede kinematiske brudfigur består ligeledes af
to stive legemer, zone I og III, samt en Prandtl -zone.

Det fremgår af figuren, at fundamentet vil knække ved overgangen til det
effektive areal, hvilket principielt ikke er tilladt, når en kinematisk tilladelig
brudfigur betragtes.
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Figur H.4: Kombineret brud i sand.

Figur H.5: Modificeret kombineret brud i sand, idet det skraverede angiver det effektive
areal.
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Svækkelse af jorden under brud kan medtages ved i beregningerne at sætte
den effektive friktionsvinkel, ϕ′, lig dilatationsvinklen, ψ′, også benævnt as-
socieret flydning. Dette har vist sig at give en løsning på den usikre side ved
benyttelse på sand. Som konservativ løsning kunne dilationsvinklen sættes
lig friktionsvinkel, hvor ψ′ = ϕ′ − 30◦. Ved brudfigurer bestående af stive
legemer kan det vises, at en reduktion af friktionsvinklen tager bedst højde
for svækkelsen af materialet. Den reducerede friktionsvinkel, ϕ′

r, er givet ved:

tan(ϕ′
r) =

sin(ϕ′
pl) · cos(ψ′)

1 − sin(ϕ′
pl) · sin(ψ′)

(H.10)

hvor ϕ′
pl er den karakteristiske plane friktionsvinkel, og ψ′ er dilatationsvink-

len bestemt ved ψ′ = ϕ′
pl − 30◦.

Radierne i Prandtl -zonen er givet ved:

r2 = r1 · e(Δθ·tan(ϕ′
r)) (H.11)

hvor ri er radius i den logaritmiske spiral, og Δθ er vinklen mellem de to
radier.

Bæreevnen af fundamentet findes ved at sætte det indre arbejde, Ai, i brud-
figuren lig med det ydre arbejde, Ay.

Brudfiguren befinder sig udelukkende i sand, hvorfor der intet indre arbejde
vil forekomme, idet sandet er kohæsionløst. Flytningerne i de stive zoner
består udelukkende af stivlegemede flytninger, som følger hældningen på
siderne, hhv. α eller β, jf. figur H.5, givet ved [Atkinson 1993, s. 217]:

α = 45◦ − ϕ′
r

2
(H.12)

β = 45◦ +
ϕ′

r

2
(H.13)

hvor ϕ′
r er den reducerede regningsmæssige friktionsvinkel, idet der benyttes

en partialkoefficient på 1,2.

Fundamentet gives en enhedsflytning, δI , i nedadgående retning, hvormed
der sker en stivlegemet flytning af zone I, som presser på Prandtl -zonen,
hvormed denne roterer og påvirker zone III med en opadgående flytning.
Flytningerne i Prandtl -zonen består af rotation langs en spiral om punktet
O, jf. figur H.5, hvor stighøjden af spiralen sættes lig den reducerede frik-
tionsvinkel, ϕ′

r, en vertikal flytning, samt en horisontal flytning, der ikke
bidrager til det ydre arbejde. Dette skyldes at det ydre arbejde udføres af
gravitationskraften. Prandtl -zonen deles op i et passende antal zoner, hvori
den midlede vertikale flytning midt i delen anvendes til beregning af det ydre
arbejde. Flytningsfiguren for den kinematiske brudfigur kan ses på figur H.6,



H.2. ØVRE- OG NEDREVÆRDILØSNING 59

hvor det kun er den vertikale flytning, der benyttes til bestemmelse af arbej-
det. Flytninger optegnet under polen af den logaritmiske spiral bidrager til
de drivende kræfter, mens flytninger over polen bidrager til de stabilliserende
kræfter.

Figur H.6: Flytningsfigur for den kinematisk tilladelige brudfigur for kombineret brud i
sand. Figuren er forenklet, da Prandtl-zonen i beregningerne opdeles i flere dele.

Det ydre arbejde findes ved at multiplicere massen af den enkelte zone med
den vertikale flytning. Bæreevnen af fundamentet findes ved at finde den
kraft på fundamentet, hvorved jorden kommer i brud, og den valgte brudfigur
fremkommer. Udregningerne kan findes i program 16. Det effektive areal samt
bæreevnen for de anvendte lastsituationer kan ses i tabel H.4.

Lastsituation Effektivt areal Q
[m2] [MN]

1 134,8 737
2 160,5 1010
3 48,2 123
4 102,0 450

Tabel H.4: Effektivt areal og bæreevne for gravitationsfundamentet ved en kinematisk
tilladelig løsning, ud fra en bunddiameter på 16,1 m.

H.2.2 Statisk tilladelig løsning

En statisk tilladelig løsning er altid en nedreværdi, hvorfor denne skal mak-
simeres for at komme så tæt på den korrekte værdi som muligt. Den nedre
vertikale bæreevne af fundamentet kan findes vha. to spændingsbånd, som
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skal efterligne den faktiske trykspredning gennem jorden. Det skal sikres, at
ligevægtsbetingelserne er overholdt i alle punkter i brudfiguren. Trykspred-
ningen spreder sig ud fra det effektive areal af fundamentet som det kan ses
på figur H.7, idet trykkraften overføres her igennem.

Figur H.7: Statisk tilladelig brudfigur i sand, hvor den skraverede del af fundamentet
angiver det effektive areal.

På figur H.7 ses det, at spændingsbåndene går ud fra den effektive del af
fundamentet med en hældning på θ, hvormed jorden opdeles i tre zoner,
hhv. zone I, II og III.

Bæreevnen af fundamentet findes ved at optegne Mohrs cirkler for de tre zo-
ner. Ved at ændre på θ kan bæreevnen optimeres, således at der fremkommer
brud i alle tre zoner. Brudbetingelsen er givet ved Coulombs brudbetingelse:

τ ′ = σ′ · tan(ϕ′
r) (H.14)

hvor τ ′ og σ′ er hhv. de effektive forskydnings- og normalspændinger i et
givet punkt.

Hvis den mindste effektive spænding, σ′
min, er lig nul, vil der jf. Coulombs

brudbetingelse ske brud ved enhver spændingstilstand, hvor den største ho-
vedspænding er forskellig fra nul. For en ubelastet jordoverflade, p′ = 0, er
det derfor ikke muligt at optegne Mohrs cirkel, hvorfor nogle modifikationer
laves.

For at sikre sammenhæng mellem den statiske og kinematisk tilladelige brud-
figur, sættes dybden af den statisk tilladelige brudfigur lig dybden af den
kinematisk tilladelige brudfigur. Overfladebelastningen, p′, og dermed σ′

min i
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den første Mohrs cirkel, sættes lig de effektive spændinger halvt nede i zone
III i den kinematiske brudfigur, der kan ses på figur H.5. Spændingerne er
dermed overvurderet i toppen af brudfiguren og tilsvarende undervurderet i
bunden af brudfiguren.

Ud fra p′ og den reducerede friktionsvinkel, ϕ′
r, kan Mohrs cirkel for zone I

optegnes således, at der opstår brud i zone I.

Optegning af de øvrige Mohrs cirkler gøres afhængigt af vinklen θ. Vinklen
mellem havbunden og brudfladen mellem zone I og zone II er givet ved
π/2−θ, jf. figur H.7. Ved optegning i Mohrs cirkel plottes altid den dobbelte
vinkel, π − 2θ, hvorved punktet, hvori cirklen repræsenterende zone II skal
skære, er fastlagt. Vinklen mellem brudfladerne ved zone II og III er bestemt
ved 2θ, hvorfor relationen mellem zone II og III skal plottes som 4θ. Vinklen
mellem brudfladen mellem zone II og zone III og fundamentet er givet ved
π/2 − θ, som ligeledes skal plottes som π − 2θ. Mohrs cirkler og vinklerne
kan ses på figur H.8.

Figur H.8: Mohrs cirkler for zone I, II og III, hvor det ses at der ikke fremkommer brud
i zone III.

I det tilfælde, hvor den tredje Mohrs cirkel ikke tangerer brudlinien, og der
dermed ikke fremkommer brud i zone III, skal vinklen θ optimeres, således
der fremkommer brud i alle tre zoner. Ved optimering er det fundet, at θ i
alle fire lastsituationer skal sættes til 0,31 radianer svarende til 18◦.

Ud fra den maksimale spænding, q′, når der er brud i alle tre zoner, kan
bæreevnen af fundamentet findes. Det effektive areal samt bæreevnen for
de anvendte lastsituationer kan ses i tabel H.5. Udregningerne kan findes i
program 17.
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Lastsituation Effektivt areal Q
[m2] [MN]

1 134,8 291
2 160,5 399
3 48,2 49
4 102,0 178

Tabel H.5: Det effektive areal og bæreevne for gravitationsfundamentet ved en statisk
tilladelig løsning, ud fra en bunddiameter på 16,1 m.

H.2.3 Glidningsbrud

Gravitationsfundamentet antages placeret direkte på havbunden og kan der-
for glide hen ad havbunden i det tilfælde, hvor den horisontale bæreevne
af fundamentet er mindre end den horisontale kraft. Lastsitutionerne, der
undersøges, er lastsituation 3 og 4, idet det er her den største horisontale
kraft forekommer. Ved situationerne sættes egenlasten til 0,9 af den karakte-
ristiske last. Glidningsbrud opstår som liniebrud i sandet umiddelbart under
fundamentet. Ved glidningsbrud i sand opstår der dilatation, hvormed flyt-
ningen vil ske med en vinkel svarende til den reducerede friktionsvinkel af
sandet, ϕ′

r.

Ønskes en kinematisk tilladelig løsning gives fundamentet en horisontal en-
hedsflytning, δH . Grundet dilatationen sker den faktiske flytning, δ, med
en vinkel på ϕ′

r fra horisontal, hvormed der sker en vertikal flytning, δV ,
svarende til δH · tan(ϕ′

r), jf. figur H.9.

Figur H.9: Kræfter samt flytning ved glidningsbrud.

Da bruddet sker i sand, vil der ikke være et indre arbejde, og summen af det
ydre arbejde skal derfor være lig nul.

H · δH − F · δV = 0 (H.15)

Ved indsættelse af δV og division med arealet ses det, at formel H.15 kan
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omskrives til Coulombs brudbetingelse, når kohæsionen er lig nul:

τ ′ = σ′ · tan(ϕ′
d) (H.16)

Glidningsbruddet i sand er derfor også en statisk tilladelig løsning, og der-
med både en nedre- og øvreværdiløsning, hvormed den fundne horisontale
bæreevne er en eksakt løsning.

I tabel H.6 kan bæreevnen overfor glidningsbrud, Fglidning, for de forskellige
lastsituationer ses, idet de horisontale belastninger ligeledes er indsat. Af
tabellen kan det ses, at den horisontale belastning er mindre end den hori-
sontale bæreevne ved en bunddiameter på 16,1 m, hvorfor glidning ikke vil
opstå.

Lastsituation F Fglidning
[MN] [MN]

3 8,7 18,0
4 16,8 18,1

Tabel H.6: Bæreevne overfor glidningsbrud for gravitationsfundamentet ved en bunddia-
meter på 16,1 m.

H.3 Monopæl

Vindmøllen på lokalitet J.7 funderes på en monopæl med en ydre diameter
på 4,2 m, der dimensioneres iht. Foundations [DNV Classification Notes No
30.4 1992]. På lokaliteten består jordbunden både af sand, silt og moræneler,
jf. tabel C.4, hvorfor både kort- og langtidstilstanden i brudgrænsetilstanden
undersøges.

Pælefundamentet dimensioneres indledningsvist for horisontal- og moment-
belastning, hvormed pælens rammedybde bestemmes, hvorefter den vertika-
le bæreevne undersøges. Ved beregning af den horisontale bæreevne er det
mest kritisk ved højvande, da bølgekraften her er størst, mens det for den
vertikale bæreevne er mest kritisk med lavvande, idet opdriften er mindst i
denne situation. På figur H.10 kan den antagne lagdeling og jordparametrene
ses, idet vandspejlet i de to situationer ligeledes er indlagt. Til lagdelingen
skal det bemærkes, at der for morænelerlaget beliggende i en dybde mellem
21,39–22,42 m under havbunden er anvendt samme parametre som for det
ovenforliggende sandlag. De regningsmæssige laster i de betragtede lastsi-
tuationer kan ses i tabel H.7, idet bølgelasterne er bestemt ud fra tabel 4.2
i rapporten.
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Lastsituation Fbølge Mbølge Fmølle Qmølle Mmølle
[MN] [MNm] [MN] [MN] [MNm]

1 maks. F 1,98 32,41 0,44 3,39 36,97
1 maks. M 1,96 33,04 0,44 3,39 36,97
3 maks. F 3,82 62,51 0,85 2,71 71,34
3 maks. M 3,78 63,72 0,85 2,71 71,34

Tabel H.7: Resulterende regningsmæssige belastninger ved havbunden.

(a) Monopæl. (b) Lagdeling.

Figur H.10: De anvendte jordparametre. HVS angiver placering af vandspejlet, når
horisontal- og momentbelastning betragtes, mens LVS angiver vandspejlets placering, når
den vertikale bæreevne undersøges.
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Ved dimensioneringen af pælen overfor horisontal belastning benyttes ind-
ledningsvist karakteriske styrkeparametre, der gøres regningsmæssige ved at
mindske jordtrykket med en given partialkoefficient. I langtidstilstanden be-
nyttes en partialkoefficient på 1,2 på alle lag, mens der i korttidstilstanden
benyttes en partialkoefficient på 1,3 for siltlagene. Ved betragtning af verti-
kal bæreevne benyttes en partialkoefficient for den samlede bæreevne på 1,3
i både kort- og langtidstilstanden. [DNV-OS-J101 2004, s. 85]

H.3.1 Horisontal bæreevne

Når pælen udsættes for horisontal- og momentbelastning, bøjes pælen, hvor-
ved jordtryk på pælen mobiliseres. Idet det øverste lag er et sandlag, vurderes
der kun at opstå passive jordtryk på pælen. Jordtrykkene på pælen afhænger
af, om der betragtes kort- eller langtidstilstand, idet siltlagene kategoriseres
som kohæsionsjord med udrænede parametre i korttidstilstanden. I korttids-
tilstanden, hvor det opbyggede poreovertryk ikke nødvendigvis kan bortdræ-
ne fra siltlagene, anvendes der for disse lag formler gældende for blødt ler.
Dette begrundes med, at der i forbindelse med de udarbejdede CPT-forsøg
blev fundet, at spidsmodstanden i navnligt det øverste siltlag er lav, jf. figur
C.4.

Det ultimative jordtryk, pu, i dybden X bestemmes af formel H.17 og H.18
svarende til hhv. moderat og stor dybde, idet cu er den udrænede forskyd-
ningsstyrke, σ′

v er den effektive vertikale spænding, D er pælens diameter
og J er en dimensionsløs faktor, der varierer mellem 0,25–0,5. Faktoren, J ,
sættes til 0,5, hvilket er god antagelse for normalkonsolideret ler, hvilket
vurderes at være repræsentativ for siltlagene. [The University of Western
Australia 2000]

pu = 3cu + σ′
v +

J · cu · X
D

(H.17)

pu = 9cu (H.18)

Overgangen fra moderat dybde til stor dybde sker ved dybden, Xr, hvor
formlerne giver samme jordtryk. Ved moderat dybde fremkommer jordtryk-
kene ved, at jorden skubbes op mod overfladen, mens jorden skubbes rundt
om pælen ved store dybder. Brudfigurerne for friktionsjord ved moderat og
stor dybde kan ses af figur H.11 [Jacobsen & Gwizdala 1992, s. 77-89]. For
stor dybde kan det ses, at brudfiguren ikke er lukket, hvilket skyldes, at der
i friktionsjord skal anvendes logaritmiske spiraler.

I langtidstilstanden er alle styrkeparametre drænede, hvorfor der benyttes
formeludtryk for sand for både sand- og siltlagene. Jordtrykket i dybden, X,
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(a) Moderat dybde. Set fra siden. (b) Stor dybde.
Set fra oven.

Figur H.11: Brudfigurer for moderat og stor dybde i friktionsjord.

kan bestemmes af formel H.19 og H.20 svarende til hhv. moderat og stor dyb-
de, idet C1, C2 og C3 er konstanter afhængig af den triaksiale friktionsvinkel,
ϕ′

tr,k. Konstanterne bestemmes af formel H.21–H.23.

pu = (C1 · X + C2 · D) · σ′
v

D
(H.19)

pu = C3 · σ′
v (H.20)

C1 = 0,115 · 100,0405·ϕtr,k (H.21)

C2 = 0,571 · 100,022·ϕtr,k (H.22)

C3 = 0,646 · 100,0555·ϕtr,k (H.23)

Da fundamentet skal undersøges for flere lastsituationer, ønskes det at finde
en brudkurve for pælen. Dette gøres ved at lade en kraft af ukendt størrelse
angribe i flere højder, og herefter udregne størrelsen af kraften svarende til
brud for hvert angrebspunkt. Størrelsen af kraften findes ved indlednings-
vist at gætte på et rotationspunkt, dr. På figur H.12 er jordtrykket optegnet
for langtidstilstanden, idet det er antaget, at rotationspunktet befinder sig
11,1 m under havbunden, og at pælens rammedybde er 18,0 m under hav-
bunden. Over dybden dr virker jordtrykket modsat den horisontale belast-
ning, mens jordtrykket virker i samme retning som belastningen under dr,
hvormed begge jordtryk aktiveres som passive jordtryk.

Ved at kræve momentligevægt om kraftens angrebspunkt undersøges det,
hvorvidt der er gættet på den rigtige værdi af dr. Hvis der ikke opnås lige-
vægt, er en ny beregning nødvendig. Den korrekte værdi af dr findes ved at
interpolere mellem to gæt, hvorefter den horisontale bæreevne kan findes ved
at kræve horisontal ligevægt. Den tilhørende momentbelastning findes ved
at multiplicere kraften med dens angrebshøjde. Ydermere kan det maksimale
snitmoment findes i den dybde, d0, hvor den resulterende forskydningskraft
er nul.

I program 18 beregnes bæreevnen overfor moment og horisontal belastning.
Heri er det beregnet, at overgangen fra moderat til stor dybde befinder sig i
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Figur H.12: Regningsmæssig jordtryksfordeling i kPa ved et rotationspunkt placeret
11,1 m under havbunden. Mål i m.

en dybde større end 20 m for alle lag, hvormed jordtrykkene udregnes svar-
ende til moderat dybde. På figur H.13 er brudkurven optegnet for både den
drænede og udrænede tilstand, idet der er antaget en pælelængde på hhv.
17,5 og 18,0 m. På figuren er de undersøgte lastsituationer, hhv. lastsituation
1 og 3, med maksimal horisontal- og maksimal momentbelastning ligeledes
vist, hvoraf det ses, at bæreevnen er opfyldt. Af figurerne ses det, at bære-
evnen især i korttidstilstanden stiger betragteligt ved at øge pælens dybde
fra 17,5 m til 18,0 m. Dette skyldes, at sandlaget startende fra en dybde
på 17,37 m giver store jordtryk, grundet den store friktionsvinkel. Da lag-
delingen ikke nødvendigvis er at finde på det pågældende sted, anvendes en
rammedybde på 18,0 m under havbunden.

H.3.2 Vertikal bæreevne

Idet monopælens godstykkelse ikke er bestemt, ønskes en øvre grænse for
denne fundet. Den vertikale bæreevne, R, afhænger af spidsmodstanden, qp,
samt overflademodstanden langs pælen, fs. I kohæsionsjord kan disse be-
stemmes ved hhv. formel H.24 og H.25, hvor α er en faktor, der varierer
mellem 0,3 for moræneler og 1,0 for normalkonsolideret ler. For siltlagene
vælges det at anvende en faktor på 0,5, når korttidstilstanden betragtes,
hvilket begrundes med siltlagenes store udrænede forskydningsstyrke.

qp = 9cu (H.24)
fs = αcu (H.25)
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(a) Korttidstilstanden.
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(b) Langtidstilstanden.

Figur H.13: Brudkurve for monopælen i hhv. kort- og langtidstilstanden ved en ramme-
dybde på 17,5 og 18,0 m under havbunden.
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I friktionsjord kan spids- og overflademodstanden bestemmes af:

qp = σ′
v · Nq ≤ ql (H.26)

fs = K · σ′
v · tan(δ) ≤ fl (H.27)

hvor σ′
v er den effektive vertikale spænding i dybden X, Nq er en bæreev-

nefaktor afhængig af friktionsvinken, ql og fl er øvreværdier for spids- og
overflademodstanden, K er en faktor, der sættes til 0,8, da der anvendes en
åben pæl, og δ angiver friktionsvinklen mellem jord og pæl. I tabel H.8 kan
de anvendte værdier af Nq, ql, fl og δ ses, idet de er skønnet på baggrund af
Foundations [DNV Classification Notes No 30.4 1992, s. 4].

Dybde δ Nq ql fl

[m] [◦] [-] [MPa] [kPa]
Sand til gruset sand 0–3,95 35 50 12 115
Siltet sand 3,95–9,52 30 40 9,6 96
Sand 9,52–11,10 30 40 9,6 96
Siltet sand 11,10–17,37 30 40 9,6 96
Sand til gruset sand 17,37– 35 50 12 115

Tabel H.8: Faktorer der benyttes under bestemmelse af den vertikale bæreevne af mo-
nopælen.

Idet der benyttes en åben pæl, kan der ved installationen forekomme en
situation, hvor jord trænger op i pælen. For at bestemme pælens vertikale
bæreevne er det nødvendigt at bestemme mængden af jord, der kommer op
i pælen, også kaldet pluggen. Der kommer jord op i pælen, så længe den
samlede spidsmodstand for pælens indvendige areal, Qp,i, er større end den
samlede indvendige overflademodstand, Qm,i:

Qp,i > Qm,i ⇔ (H.28)
qp · Ai > fs · L · Oi (H.29)

hvor L er pælens længde, og Oi er pælens indre omkreds.

Ved betragtning af formel H.28 kan følgende formel for pluggens længde i
lag N , lN , findes:

lN =

qp,N · Ai −
N−1∑
j=1

fs,j · Oi · lj

fs,N · Oi
(H.30)

hvor Oi er den indvendige omkreds af pælen, Ai er det indvendige areal, og
lN er pluggens længde for det N ’te lag. Som øvre værdi for pluggens længde
i det N ’te lag anvendes lagtykkelsen. Ved beregning af pluggens størrelse
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betragtes siltlagene som udrænede, da det ikke forventes, at et evt. poretryk
kan nå at bortdræne. Idet siltlagene betragtes som impermeable lag inde
i pælen, vil det opbyggede poretryk i det øverste sandlag samt sandlaget
beliggende mellem de to siltlag ligeledes ikke kunne dissipere. Imidlertid
anvendes stadig de drænede parametre for sandlagene, idet oplysninger om
de udrænede parametre ikke foreligger.

Den vertikale bæreevne, R, kan herefter beregnes af formel H.31, der tager
højde for, om den fulde spidsmodstand kan etableres.

R = min

⎧⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎩

N∑
i

(fs,i · Oyly,i) + qp · Ay

N∑
i

(fs,i · Oyly,i) +
N∑
j

(fs,j · Oili,j)

(H.31)

hvor Ay er pælens ydre tværsnitsareal, Oy er pælens ydre omkreds, N er
antallet af lag, og ly,i er det i’te lags tykkelse.

Ved beregning af den vertikale bæreevne sættes pælens ydre diameter lig
den indre diameter, hvilket vurderes at være en rimelig antagelse, da pælens
diameter er stor set i forhold til den forventede godstykkelse. Det findes, at
pluggens størrelse er lig pælens længde, hvilket skyldes pælens store diameter.

Fundamentets egenvægt, Qfundament, kan beregnes af:

Qfundament = Vover · γstål + Vunder · (γstål − γw) (H.32)

hvor Vover er pælens volumen over vandspejlet, Vunder er pælens volumen
under vandspejlet, og γstål er ståls rumvægt, der er sat til 77 kN/m3.

I program 19 er det beregnet, at den vertikale bæreevne netop er overholdt
ved godstykkelser på 38 og 28 cm for hhv. kort- og langtidstilstanden. Da
det kun forventes at være nødvendigt med en godstykkelse mellem 10 og
12 cm, forventes den vertikale bæreevne dermed at kunne overholdes uden
problemer. Den endelige godstykkelse bestemmes i detailprojekteringen, jf.
kapitel 9 i rapporten, afhængig af den plastiske deformation i jorden som
konsekvens af monopælens horisontale udbøjning.



Bilag I

Bølgeforsøg

Dette bilag omhandler kalibrering af momentmåleren, der anvendes i bøl-
geforsøget, en dimensionsanalyse så resultater fra forsøget kan omsættes til
lokaliteten, samt bestemmelse af modellernes egensvingninger. Der redegøres
for det dynamiske filters virkemåde, og hvordan inertikoefficienten for mono-
pælen kan bestemmes ud fra de målte egensvingninger. Ydermere udregnes
slammingkræfterne, der kan optræde under bølgebrydning.

I.1 Kalibrering af momentmåler

I forbindelse med forsøget måles kraften ved brug af otte straingauges sam-
menkædet i to fuldbroer med en indbyrdes kendt afstand, Δa. De otte strain-
gauges er placeret på en aluminiumsstang således, at de bedst muligt tager
højde for bøjningsmomentet, og at aksialdeformationer ikke måles.

Outputtet fra broerne er en spænding, der ønskes omregnet til hhv. en re-
sulterende kraft, F , samt dennes angrebshøjde, a. Indledningsvist kalibreres
momentmåleren ud fra kendte momenter og de målte spændinger. Forsøgs-
opstillingen kan ses på figur I.1, hvor aluminiumsstangen er fastholdt i den
ene ende, mens den anden ende er sammenkædet med en monopæl, hvorpå
lodder af en given vægt, F , placeres med en kendt afstand til broerne, a.

Idet de otte straingauges måler tøjningerne fra bøjning, forventes en lineær
sammenhæng mellem det påførte moment og outputspændingen, grundet
lineær elasticitet. Dette gør, at kalibreringskoefficienterne c1 og c2 kan be-
stemmes ud fra:

M1 = a · F = c1 · U1 + b1 (I.1)
M2 = (Δa + a) · F = c2 · U2 + b2 (I.2)
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Figur I.1: Forsøgsopstilling ved kalibrering af momentmåler.

hvor U1 og U2 er outputsignalerne, og b1 og b2 er skæringen med ordinataksen.
På figur I.2 er det påførte moment plottet i forhold til outputspændingen,
hvorudfra kalibreringskonstanterne kan bestemmes.
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Figur I.2: Kalibrering.

Efter kalibreringskoefficienterne er fastlagt, kan hhv. kraften og angrebshøj-
den bestemmes. Disse bestemmes ved:

F =
M1 − M2

Δa
(I.3)

a =
M1

F
(I.4)

idet a er angrebshøjden i forhold til nederste momentmåler. Udtrykkene er
fundet ved sammenkædning af formlerne for de to momenter i forhold til
outputspændingen.

I det benyttede opsamlingsprogram WaveLab3 måles og gemmes offsettet i
begyndelsen af hver serie, hvorfor det ikke er nødvendigt at medtage skæ-
ringerne med ordinataksen.

Bølgerne på gravitationsfundamentet giver både anledning til horisontale og
vertikale kræfter. De momenter, der måles, stammer både fra de horisontale
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og vertikale kræfter, men da armen er den samme til begge målere for de
vertikale kræfter, har de vertikale kræfter ikke betydning for den beregnede
horisontale kraft. Derimod ændrer de vertikale kræfter angrebspunktet og
dermed momentet.

Bølgemålerne skal ligeledes kalibreres, hvilket gøres ved brug af WaveLab3.
Kalibreringen foretages ud fra to punkter med en indbyrdes afstand på
10 cm, idet der forudsættes at være linearitet mellem voltsignalet og over-
fladeelevationen.

I.2 Dimensionsanalyse

For at kunne benytte forsøgsresultaterne er det nødvendigt at resultater-
ne entydigt kan omsættes til størrelser i naturen. Dette gøres gennem en
dimensionsanalyse, hvor tre forskellige ligedannetheder mellem naturen og
modellen skal opfyldes, hhv. geometrisk-, kinematisk- og dynamisk ligedan-
nethed. Afsnittet er baseret på Lærebog i hydraulik [Brorsen & Larsen 2003,
s. 70–84].

Geometrisk ligedannethed

Modellen udføres som en geometrisk eksakt model af den virkelige konstruk-
tion i naturen. Dette bevirker, at forholdet mellem alle ensbeliggende længder
i model og natur skal være ens. Længdeskalaen, λL, kan grundet geometrisk
ligedannethed skrives:

λL =
LN

LM
(I.5)

hvor LN og LM er hhv. længden i naturen og længden af modellen.

Kinematisk ligedannethed

Kinematisk ligedannethed opnås ved, at alle ensbeliggende hastigheder i na-
turen og modellen er parallelle, mens størrelsen skal skaleres med hastig-
hedsskalaen, λV , defineret ved forholdet mellem hastigheden i naturen og
hastigheden i modellen.

Dynamisk ligedannethed

For at opnå fuld dynamisk ligedannethed skal alle kræfter skaleres ens. Dette
viser sig i praksis sjældent at kunne opfyldes. Imidlertid er det muligt at
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opnå en tilnærmet dynamisk ligedannethed i mange tilfælde. For at dette
er muligt, skal enten tyngdekraften eller den viskose forskydningskraft være
dominerende ved dannelse af trykkraften på en partikel. I forsøget stammer
inertikraften fra tyngdekraften, mens dragkraften stammer fra den viskose
forskydningskraft.

Ved det pågældende forsøg er tyngdekraften dominerende over den viskose
forskydningskraft, hvorfor der her benyttes Froudes modellov. For at der er
dynamisk ligedannethed kræves der, at Froudes tal er ens i naturen og i
modellen. Froudes tal er givet ved:

Fr =
u√
g · L (I.6)

hvor u er partikelhastigheden, g er tyngdeaccelerationen, og L er en karak-
teristisk længde.

Idet det antages, at tyngdeaccelerationen er ens i natur og model kan has-
tighedsskalaen, λV , bestemmes ved:

λV = λ
1/2
L (I.7)

Tilsvarende kan kraftskalaen, λK , og skalaen for moment, λM , bestemmes
ved:

λK = λρλ
3
L (I.8)

λM = λρλ
4
L (I.9)

hvor λρ er forholdet mellem densiteten i naturen i forhold til modellen, der
er sat til 1.

Som det kan betragtes af udtrykkene, er alle skalaer bestemt, når længdeska-
laen er fastlagt. Idet der ikke opnås fuld dynamisk ligedannethed, vil der blive
introduceret en fejl, kaldet skalaeffekten, når de viskose forskydningskræfter
skaleres med den samme skala som tyngdekraften.

For at der skal være total dynamisk ligedannethed, skal også Reynolds tal,
Re, være ens i forsøg og naturen. Da dette ikke er tilfældet, vil de have
en betydning for dragkraften. Dragkoefficienten varierer med Reynolds tal,
hvilket er vist på figur I.3 for nogle udvalgte glatte legemer i en stationær
strømning. Det ses, at dragkoefficienten varierer meget for cirkulære cylin-
dre ved et Reynolds tal mellem 105 og 106. Ved at bruge dragkoefficienten
svarende til Reynolds tal i forsøget, når de teoretiske kræfter sammenlignes
med de fundne i forsøget, negligeres skalaeffekten.

De skalakræfter, der anvendes i forbindelse med forsøget, er opstillet i tabel
I.1.
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Figur I.3: Variationen af CD for glatte legemer i en stationær strømning. [Burcharth 2002]

Skalafaktor
Længde λL

Hastighed λ
1/2
L

Kraft λ3
L

Moment λ4
L

Tid λ
1/2
L

Tabel I.1: Skaleringsfaktorer.

I.3 Egensvingninger

Modellernes egensvingninger ønskes bestemt således, at et dynamisk filter
kan anvendes. Ydermere kan egenfrekvenserne for monopælen bruges til be-
stemmelse af inertikoefficienten, CM .

For at finde egensvingningsfrekvenserne af fundamenterne udsættes de for en
initialflytning, hvorefter momentet opsamles i forhold til tiden. Egensving-
ningerne måles i vand for gravitationsfundamentet og i både vand og luft
for monopælen. Ved egensvingninger målt i vand er den højeste vandstand
benyttet. Idet der er benyttet varierende vandstand i de enkelte forsøgsseri-
er, vil egensvingningen variere fra det fundne. Variationen antages at være
negligeabel.

På figur I.4 kan en egensvingningsmåling på monopælen i vand ses. For at
bestemme egensvingningen anvendes et værktøj i WaveLab3, hvor målestøj-
en i starten samt udfasningen i slutningen af kurven kan fjernes. WaveLab3
anvender en nulnedkrydsningsanalyse til beregning af egensvingningerne, al-
ternativt kunne der være brugt en frekvensdomæneanalyse. I tabel I.2 er de
fundne egensvingninger opstillet, hvoraf det kan betragtes, at egensvingning-
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erne i luft er noget højere end i vand, som forventet.
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Figur I.4: Udsnit af egensvingningsmåling for monopælen dækket af vand.

Monopæl Gravitationsfundament
f0,luft [Hz] 12,2 -
f0,vand [Hz] 6,0 2,9

Tabel I.2: Egensvingninger for de to fundamenter, hvor f0,luft og f0,vand angiver egen-
svingningen i hhv. luft og vand.

Dynamisk filter

Ligesom modellerne udfører egensvingninger, når de er blevet påvirket af en
initialflytning, vil tilsvarende ske, når de påvirkes af en bølgekraft. Da det
ønskes at bestemme de bølgekræfter, der påvirker fundamentet, skal egen-
svingningernes bidrag til bølgekraften filtreres væk.

Princippet i filtrene er, at de fjerner de bidrag til signalet, som har frekvenser
tæt på egenfrekvensen. Dette gøres ved at multiplicere signalets forskellige
frekvenser med en gain-faktor. Derudover laves der i filtret en faseforskydning
af de frekvenser, der er over egenfrekvensen. I dette tilfælde er egenfrekvensen
dog højere end de frekvenser, der ønskes målt, hvorfor det vælges helt at
fjerne alle frekvenser over egensvingningsfrekvensen. På figur I.5 ses graferne
for filtrets gain-faktor og faseforskydning.

For at teste om filtret virker, køres filtret på egensvingningsmålingerne, som
det er vist på figur I.6. Det ses, at egensvingningerne næsten er filtreret væk.
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Figur I.5: Gain-faktor og faseforskydning for det dynamiske filter.

6 7 8 9 10 11
−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

1.5

t [s]

Si
gn

al
 [

V
]

Ufiltreret
Filtreret

Figur I.6: Udsnit af egensvingningsmåling for monopælen dækket af vand, idet både det
filtrerede og ufiltrerede signal er vist.
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Bestemmelse af inertikoefficient

For monopælen er det muligt at give et estimat på inertikoefficienten, CM ,
ud fra de fundne egenfrekvenser. Fundamentet betragtes som et fjedersystem
med en frihedsgrad, hvor massen er m, og stivheden er k. For et system som
dette kan egenfrekvensen, f0, bestemmes ved [Nielsen 2004, s. 5]:

f0 =
1
2π

√
k

m
(I.10)

Antages systemets stivhed at være ens i hhv. vand og luft, kan ovenstående
ligning omskrives til:

mvand = mluft ·
(

f0,luft

f0,vand

)2

(I.11)

hvor mvand er massen i vand, og mluft er massen af legemet i luft.

Tillægsmassen, mh, kan herefter bestemmes ved:

mh = mvand − mluft (I.12)

hvorudfra tillægsmassekoefficienten Cm kan bestemmes:

Cm =
mh

m
(I.13)

hvor m er massen af den fortrængte væske.

Inertikoefficienten CM kan herefter bestemmes ved:

CM = 1 + Cm (I.14)

Idet massen vejes til mluft = 1,496 kg, findes inertikoefficienten til CM = 2,34.
Imidlertid var der efter forsøget trængt vand ind i beholderen, hvilket bevir-
kede en højere masse. Massen blev vejet til 1,534 kg svarende til CM = 2,38.
Inertikoefficienten afhænger af forholdet mellem fundamentets diameter, D,
og bølgelængden, L. For forholdet D/L < 0,2 har det vist sig, at inerti-
koefficienten konservativt kan sættes til en konstant værdi på 2, hvorefter
koefficienten falder ved stigende forhold, som vist på figur I.7. Idet diamete-
ren af fundamentet er 0,1 m, mens bølgelængden i forsøget varierer mellem
1,2 og 4,6 m, er forholdet D/L for alle bølgeserier under 0,2. Dette bevirker,
at inertikoefficienten sættes til 2, hvilket ligeledes er normens anbefaling.
[DNV-OS-J101 2004, s. 40]
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Figur I.7: Inertikoefficient for cylinder. [Burcharth 2002, s. 29]

I.4 Bølgebrydning

Ved de regulære bølgeserier blev det observeret, at den målte kraft oversteg
den teoretisk beregnede kraft i de tilfælde, hvor der var brydning. Dette
kan skyldes, at der udover inerti- og dragkræfter opstår en slammingkraft,
når bølgerne bryder på konstruktionen. Afsnittet er baseret på DS 449 [DS
449 1983, s. 32-34].

Kraften skal regnes at virke over et areal, der svarer til en vinkel på 45◦ og
en højde på 0,25 · H, som illustreret på figur I.8.

(a) Angrebsareal. (b) Angrebshøjde.

Figur I.8: Angrebsareal og -højde for slammingkraften.

For en diameter, D, svarer det til et areal, A, pr. højdeenhed givet ved:

A = D · sin
(

45◦

2

)
(I.15)



80 BILAG I. BØLGEFORSØG

Slammingkraften pr. højdeenhed, fs, findes som:

fs = 0,5 · ρw · Cs · v · |v| · A (I.16)

hvor Cs er slammingkoefficienten, der kan sættes til 3, og v er den maksimale
partikelhastighed givet ved:

v = 1,25
√

gh (I.17)

hvor h er vanddybden.

Slammingkraften skal regnes at angribe over en højde på 0,25 · H det sted,
hvor det giver størst kræfter på konstruktionen mellem middelvandspejlet
og den maksimale bølgeelevation. Den samlede slammingkraft, Fs, findes
herefter ved at integrere op over denne højde.

For pælen kan det umiddelbart ses, at den største slammingkraft optræder,
når både vanddybden og bølgehøjden er maksimal, hvilket også giver det
største moment. Da de største inerti- og dragkræfter også optræder i denne
situation, jf. tabel E.1, er dette den dimensionsgivende situation.

For gravitationsfundamentet kunne det derimod godt være dimensionsgiven-
de med en lavere vandstand, da fundamentet har en større diameter tæt på
bunden. Dog rammer slammingkræfterne altid over middelvandspejlet, hvor-
for det kun kan blive relevant ved vandstande på under 0,21 m i modelskala,
hvor der ikke optræder store bølger. Derfor er det også for gravitationsfun-
damentet værst, når vanddybde og bølgehøjde er maksimal.

Dermed skal der regnes med, at slammingkraften rammer højest muligt, som
vist på figur I.8b.



Bilag J

Pladebelastningsforsøg

I dette bilag beskrives og behandles det udførte pladebelastningsforsøg, hvis
formål er at sammenligne forsøgsresultater med numeriske beregninger. Af-
snittet er baseret på Static Behaviour of Bucket Foundations [Larsen 2007].
Pladebelastningsforsøget er udført i Laboratoriet for Geoteknik på Aalborg
Universitet.

J.1 Forsøgsbeskrivelse

Pladebelastningsforsøget udføres i en beholder med dimensionerne (L×B ×
D) 1,6 × 1,6 × 0,65 m. For at få en homogen lejring dybdevibreres sandet
indledningsvist. Derefter fyldes beholderen med vand for at sikre, at even-
tuelle lufthuller fyldes, samt at sandet i beholderen er vandmættet, idet der
ellers ville kunne forekomme et lavereliggende vandspejl.

Når lejringen er klargjort, udføres der tre CPT-forsøg, hvoraf sandets tri-
aksiale friktionsvinkel, ϕtr, kan bestemmes. De tre forsøg er udført med
en indbyrdes afstand på 0,4 m, idet den første måling foretages 0,4 m fra
beholderens kant. Et billede af et CPT-forsøg samt placeringen af de tre
CPT-forsøg kan ses på figur J.1.

Efter udførelsen af de tre CPT-forsøg påbegyndtes pladebelastningsforsøget,
hvor pladen blev placeret centralt i beholderen. Ved pladebelastningsforsøget
belastes en udeformerbar cirkulær plade med en diameter på 0,2 m, idet
sammenhørende værdier af aksialflytningen og belastningen opsamles. Der
ønskes en konstant belastningshastighed på ca. 10 mm/2000 sek, hvorfor det
er nødvendigt at kalibrere belastningshastigheden inden forsøgets start. For
både at undersøge initial- og genbelastningsegenskaber aflastes pladen ved

81
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(a) Udførelse af et CPT-forsøg. (b) Placering af de tre CPT-forsøg.
Mål i m.

Figur J.1: CPT-forsøg.

en aksialflytning på hhv. 2 og 4 mm. Et billede af pladebelastningsforsøget
kan ses på figur J.2.

(a) Udførelse af pladebelastningsforsøg. (b) Placering af pladen. Mål i m.

Figur J.2: Pladebelastningsforsøg.

Sandet, der anvendes til forsøget, er Aalborg Universitets sand nr. 0, hvis
egenskaber, der kan ses i tabel J.1, er bestemt ud fra triaksial- og klassifika-
tionsforsøg.



J.2. DATABEHANDLING 83

ds 2,64
emax 0,858
emin 0,549
e 0,61

Tabel J.1: Udvalgte egenskaber for Aalborg Universitets sand nr. 0 [Larsen 2007, appen-
diks A, s. 10].

Sandets effektive rumvægt bestemmes til 10 kN/m3, idet følgende formel er
anvendt [Larsen 2007, s. 165]:

γ′ =
ds − 1
1 + e

· γw (J.1)

hvor γw er vands rumvægt sat til 9,82 kN/m3.

J.2 Databehandling

Det følgende omhandler databehandlingen af de tre CPT-forsøg og pladebe-
lastningsforsøget. Formålet er at bestemme styrke- og stivhedsparametre til
den numeriske model, der udarbejdes i elementmetodeprogrammet Plaxis.

J.2.1 CPT

På figur J.3 er spidsmodstanden, qc, som funktion af dybden, d, optegnet.

Af figuren ses det, at CPT1 afviger fra CPT2 og CPT3. Dette kan være et
tegn på, at sandet i beholderen ikke har en ensartet lejring, eller at der er
måleusikkerheder forsøgene imellem. Til at bestemme sandets friktionsvinkel,
ϕtr, anvendes q-leddet fra den generelle bæreevneformel for friktionsjord:

N∗
q =

qc

σ′
v

(J.2)

hvor σ′
v er den vertikale effektive spænding.

Ved CPT-forsøget i laboratoriet er de målte spændinger små grundet den
lille dybde. Dette forårsager en overestimeret friktionsvinkel, hvis måleresul-
taterne benyttes direkte udenfor laboratoriet. Det er derfor nødvendigt at
korrigere for den lave spændingstilstand, hvilket gøres ud fra følgende formel:

N∗
q = Nq · dq (J.3)
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Figur J.3: Spidsmodstanden som funktion af dybden for de tre CPT-forsøg.

hvor N∗
q er givet ved formel J.2, Nq er bæreevnefaktoren givet ud fra Bolt-

on og Lau [Larsen 2007, appendiks A, s. 16], og dq er en dybdefaktor, der
medtager nedpresningsdybden, d, givet ved:

dq = 1 + 3 · 10−16 · ϕ9,4176 · d

D
(J.4)

hvor D er diameteren af CPT-spidsen på 15 mm. Bæreevnefaktoren, Nq,
afhænger af friktionsvinklen. Relationen mellem friktionsvinklen og bære-
evnefaktoren bestemmes iht. Bolton og Lau, der har opgivet en tabel med
sammenhørende værdier [Larsen 2007, appendiks A, s. 16].

Friktionsvinklen, ϕtr, findes derved ved en iterationsproces ud fra formel J.3,
idet den både indgår i bæreevnefaktoren og dybdefaktoren. Friktionsvinklen
som funktion af dybden for de tre CPT-forsøg kan ses på figur J.4, hvor det
igen kan betragtes, at CPT1-forsøget afviger en del fra de resterende to. Da
det ikke vides, hvorvidt dette skyldes måleusikkerheder eller en inhomogen
lejring i beholderen, fastholdes alle tre forsøg.

Af figuren ses det, at resultaterne fra CPT-forsøgene først bliver anvendelige
efter en dybde på ca. −100 mm, hvorfor friktionsvinklen findes som en midlet
værdi for en dybde fra −100 til −450 mm. Friktionsvinklerne for de tre forsøg
kan ses i tabel J.2.

Når friktionsvinklen er beregnet, kan poretallet ved store spændingsniveau-
er bestemmes ud fra Kerisels formel, der postulerer, at produktet mellem
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Figur J.4: Den beregnede friktionsvinkel som funktion af dybden for de tre CPT-forsøg.

ϕtr

CPT1 36,3◦

CPT2 37,5◦

CPT3 37,4◦

CPTmiddel 37,1◦

Tabel J.2: Triaksial friktionsvinkel ud fra de tre CPT-forsøg



86 BILAG J. PLADEBELASTNINGSFORSØG

poretallet og friktionsvinklen er lig en konstant, C:

tan(ϕtr) · e = C (J.5)

Konstanten C er opgivet til 0,496 for store spændingniveauer for det pågæld-
ende sand, hvorudfra poretallet, idet der anvendes en gennemsnitlig friktions-
vinkel på 37,1◦, bestemmes til 0,66 [Larsen 2007, s. 13]. Dette poretal burde
have været anvendt ved bestemmelse af rumvægten, jf. formel J.1, i stedet
for 0,61. Forskellen vurderes dog som værende negligeabel.

J.2.2 Pladebelastning

Arbejdskurven ud fra pladebelastningsforsøget kan ses på figur J.5, hvor det
kan ses, at brud i sandet indtræder ved en kraft på 4,7 kN svarende til en
flytning på 13,6 mm.

Af arbejdskurven kan det imidlertid ses, at der først kommer en konstant
hældning af arbejdskurven omkring første genbelastning. Dette tyder på,
at de første måleresultater ikke er pålidelige, hvorfor det antages, at den
reelle arbejdskurve starter ved en kraft på 0,7 kN og en flytning på 2,4 mm,
markeret med en stjerne på arbejdskurven. Ud fra dette optræder der brud
ved 4,0 kN svarende til en flytning på 11,2 mm.

For at undersøge om resultaterne er pålidelige, er et udsnit af belastnings-
hastigheden, der blev kalibreret ved forsøgets start, optegnet i figur J.6.

0 5 10 15 20
−0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

Flytning [mm]

K
ra

ft
 [

kN
]

Figur J.5: Arbejdskurve for pladebelastningsforsøget.
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Figur J.6: Udsnit af kontrol af kalibrering.

Af figuren ses det, at der er en konstant belastningshastighed, bortset fra de
to tidspunkter hvor der foretages en aflastning. Dog skal det bemærkes, at
belastningshastigheden ikke er 10 mm/2000 sek som forventet, men i stedet
6,5 mm/2000 sek. Dette vurderes ikke at have nogen negativ betydning, idet
en langsommere belastningshastighed ikke burde forringe resultaterne.

Til modellering af pladeforsøget i Plaxis skal forskellige stivhedsmoduler for
sandets anvendes. For at beregne sekantmodulet, E50, genbelastningsmodul-
et, Eur, og oedometermodulet, Eoed, omregnes arbejdskurven, jf. figur J.5,
til tøjning som funktion af spændingen, hvilket er gjort på figur J.7.

Tøjningen er fundet som en midlet tøjning over dybden ved at dividere
flytningen med beholderens dybde på 650 mm, mens spændingen er fundet
ved at dividere kraften med pladens areal. Ud fra figuren kan sekantmodulet,
E50, og genbelastningsmodulet, Eur, findes til hhv. 14 MPa og 65 MPa.
Oedometermodulet, Eoed, kan beregnes af følgende:

Eoed =
(1 − ν)E50

(1 − 2ν)(1 + ν)
(J.6)

hvor Poissons forhold, ν, er skønnet at være 0,23. Oedometermodulet, Eoed,
bestemmes derved til 16 MPa. Idet tøjningen er bestemt som en midlet
tøjning over beholderen, er der her implementeret en væsentlig usikkerhed
på de fundne stivhedsmoduler.
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Figur J.7: Arbejdskurve til beregning af E50 og Eur.

J.3 Modellering i Plaxis

Pladebelastningsforsøget modelleres i Plaxis for at undersøge sammenhæng-
en mellem forsøget og en numerisk beregning. Pladen modelleres ru og stiv
i grænsetilfældene plan tøjningstilstand og aksesymmetrisk. Pladen gives i
begge situationer en foreskrevet flytning på i alt 20 mm, idet pladen i for-
søget blev presset ned i dybde svarende til 20 mm. Mellem pladen og jorden
indlægges en kontaktflade, der gør det muligt for sandet og pladen at slippe
hinanden, således at der ikke opstår urealistiske trækspændinger i sandet,
samt modellerer friktionen mellem fundament og sand. Pladen modelleres i
en boks med en størrelse svarende til beholderen i forsøget, og vandspejlet
placeres ved boksens øvre rand. De vertikale rande fastholdes mod horison-
tal flytning, mens den nedre rand fastholdes både mod horisontal og vertikal
flytning.

Plaxis fungerer ud fra en elementmetodebeskrivelse, hvorfor der skal opbyg-
ges et beregningsnet, hvor der interpolereres mellem de indre knuder, når det
opstillede problem skal løses. I Plaxis vælges 15-knuders trekantselementer,
idet disse forventes at give de mest præcise resultater. For at få tilfredsstil-
lende resultater omkring pladen forfines beregningsnettet heromkring.

Pladen modelleres både med en Mohr-Coulomb- og Hardening Soil -model.
Til disse modeller skal der anvendes forskellige styrke- og stivhedsparametre,
hvilke kan ses i tabel J.3.
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Mohr-Coulomb Hardening Soil
c [kPa] 0,2 0,2
γM [kN/m3] 20 20
ϕtr/ϕpl [◦] 37,5/41,25 37,5/41,25
ψ [◦] 7,1/10,7 7,1/10,7
ν [-] 0,23 0,23
Eref [kPa] 14.000 -
Eref

50 [kPa] - 14.000
Eref

ur [kPa] - 65.000
Eref

oed [kPa] - 16.230
pref [kPa] - 100
m [-] - 0,58

Tabel J.3: Inputparametre i Plaxis for hhv. Mohr-Coulomb- og Hardening Soil-modellen.

Det viser sig, at der ikke optræder konvergens, hvis kohæsionen, c, sættes
lig nul, hvorfor det i Plaxis Reference Manual [Brinkgreve 2006, s. 3-43] for
kohæsionsløs jord anbefales, at kohæsionen som minimum sættes lig 0,2 kPa.
Ydermere er referencetrykket, pref , og krumningsfaktoren, m, der begge ind-
går i Hardening Soil -modellen, fundet i det udleverede materiale for Aal-
borg Universitets sand nr. 0 [Larsen 2007]. I modelleringen forsøges med tre
forskellige kombinationer af friktionsvinklen og dilatationsvinklen. Antages
associeret flydning sættes de to størrelser lig hinanden, hvilket oftest er en
usikker betragtning på friktionsjordarter. Derfor reduceres friktionsvinklen
ud fra følgende formel, inden de to parametre sættes lig hinanden:

tan(ϕr) =
sinϕtr · cosψ

1 − sinϕtr · sinψ
(J.7)

Som en tredje mulighed fastholdes den oprindelige triaksiale friktionsvinkel,
mens dilatationsvinklen bestemmes ved:

ψ = ϕtr − 30◦ (J.8)

J.3.1 Aksesymmetrisk modellering

Ved aksesymmetrisk modellering af pladeforsøget optegnes pladeforsøget kun
på den ene side af symmetrilinien, hvorfor kun den halve bredde af boksen
og pladen modelleres. Idet aksesymmetri antager, at pladen samt beholderen
er rund, gives pladen en længde på 0,1 m svarende til pladens radius. På
figur J.8 kan sammenhængen mellem den virkelige og den aksesymmetrisk
modellerede geometri ses.
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Figur J.8: Sammenhængen mellem virkelig geometri og aksesymmetri. Mål i m.

Ved aksesymmetrisk modellering benyttes den triaksiale friktionsvinkel, ϕtr.
Det modellerede tilfælde samt inddelingen i et beregningsnet kan ses på figur
J.9.

(a) Aksesymmetrisk modellering. (b) Beregningsnet for aksesymmetrisk
modelling.

Figur J.9: Aksesymmetri.

Resultaterne fra den numeriske beregning ud fra Mohr-Coulomb-modellen
kan ses i figur J.10.

Af figuren ses det, at de to oprindelige blå og røde kurver, fundet ud fra
en friktionsvinkel fra hhv. en midlet værdi af CPT2 og CPT3 og en mid-
let værdi af alle tre CPT-forsøg samt et elasticitetsmodul på 14 MPa, ikke
stemmer overens med den optegnede arbejdskurve fra pladebelastningsfor-
søget. Den lyseblå kurve er optegnet ved antagelse af associeret flydning,
ϕtr = ψ, hvilket tydeligvis giver en overestimering af brudværdien og dermed
ikke vurderes at være en god antagelse. Ved anvendelse af den reducerede
friktionsvinkel, jf. formel J.7, opnås heller ikke en kurve, der er sammenfald-
ende med arbejdskurven. For at få beregningsmodellen til at fitte med den
fundne arbejdskurve skal der benyttes en friktionsvinkel på 38◦, en dilata-
tionsvinkel på 8◦ samt et elasticitetsmodul på 8 MPa. Brudværdien bestemt
ud fra de plastiske parametre, hhv. friktions- og dilatationsvinklen, er derfor
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(a) Kurver for Mohr-Coulomb-modellen, hvor de anvendte parametre kan
ses i nedenstående tabel.

ϕtr ψ Eref

[◦] [◦] [MPa]
Oprindelig ϕtr=37,1◦ 37,1 7,1 14
Oprindelig ϕtr=37,5◦ 37,5 7,5 14
Oprindelig ϕtr=ψ=37,5◦ 37,5 37,5 14
Reduceret ϕtr=ψ=33,3◦ 33,3 33,3 9
Fittet 38,0 8,0 8

(b) Parametre anvendt til de i figur J.10a optegnede gra-
fer.

Figur J.10: Resultater for aksesymmetri for Mohr-Coulomb-modellen.
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ikke væsentlig forskellig fra de fundne ved CPT-forsøget. Det er navnligt se-
kantmodulet, der er overestimeret ved den indlagte kurve på figur J.7. Det
vurderes, at antagelsen om en midlet tøjning gennem beholderen er en for
grov antagelse, hvilket forårsager et forøget elasticitetsmodul. Idet friktions-
vinklen skal forhøjes, tyder det på, at CPT1-forsøget har givet en for lille
værdi af friktionsvinklen. Af alle de numeriske modeller kan det betragtes,
at når modellen har nået sin brudspænding, indfinder der sig numerisk støj,
som viser sig ved en forøget spændingstilstand.

Resultaterne for beregning af pladeforsøget som aksesymmetrisk for Harde-
ning Soil -modellen kan ses i figur J.11.
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Figur J.11: Resultater for aksesymmetri for Hardening Soil-modellen. Til den oprindelige
kurve er anvendt ϕtr=37,5◦, ψ=7,5◦, Eref

50 =14 MPa, og Eref
ur =65 MPa, mens der til den

fittede kurve er anvendt ϕtr=39◦, ψ=9◦ Eref
50 =33 MPa og Eref

ur =99 MPa.

Igen kan det betragtes, at parametrene til bestemmelse af brudværdien er i
samme størrelsesorden som fundet ud fra CPT-forsøgene. Forskellen ligger
i, at stivhedsmodulerne nu skal forøges. Hardening Soil -modellen har dens
fordel ved, at den tager højde for hærdning af jorden, idet stivhedsparame-
trene er spændingsafhængige. Dette bevirker, at elasticitetsmodulet antager
en høj værdi i starten, men aftager ved stigende spændingstilstand grundet
hærdningen. Af den fittede model kan det igen betragtes at der optræder
numerisk støj ved brudværdien.
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J.3.2 Plan tøjningstilstand

Ved modellering af pladeforsøget i plan tøjningstilstand antages pladen at
have en uendelig udstrækning ud af planet. Hele beholderens bredde model-
leres og selve pladen gives en bredde svarende til den effektive bredde, B′,
lig 0,18 m. På figur J.12 kan sammenhængen mellem den virkelige geometri
og modelleringen af pladeforsøget i plan tøjningstilstand ses, idet de stiblede
linier antyder pladens og beholderens uendelige udstrækning.

Figur J.12: Sammenhængen mellem virkelig geometri og plantøjningstilstand. Mål i m.

Ved modellering i plan tøjningtilstand skal den plane friktionsvinkel, ϕpl, an-
vendes. Modellen af pladeforsøget i plan tøjningstilstand kan ses på figur J.13.

(a) Modellen ved plan tøjningstilstand. (b) Beregningsnet ved plan tøjningtil-
stand

Figur J.13: Plan tøjningstilstand.

Der er kun anvendt en Mohr-Coulomb-model for modellering af pladeforsøget
i plan tøjningtilstand, og resultaterne for dette kan ses i figur J.14.

Som det kan betragtes af figuren, er den fittede figur i fuld overensstemmelse
med resultaterne fundet ved den aksesymmetriske tilstand, idet friktions-
vinklen er gjort plan.

J.4 Usikkerheder

I forbindelse med forsøget er der en række usikkerheder, som kan medvirke
til, at resultaterne ikke stemmer helt overens. Inden selve forsøget startede,
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Figur J.14: Resultater for plan tøjning med en Mohr-Coulomb-model. Ved den oprinde-
lige kurve er anvendt ϕpl=41,25◦, ψ=11,25◦ og Eref=14 MPa, mens der til den fittede
kurve er anvendt ϕpl=41,8◦, ψ=11,8◦ og Eref=8 MPa.

er det muligt, at der ikke har været en ensartet lejring i kassen, samt at be-
holderen ikke er blevet afrettet nøjagtigt. Ydermere er eventuelle lufthuller
ikke nødvendigvis blevet helt fyldt ud, hvormed sandet ikke nødvendigvis er
vandmættet. Udover de menneskelige fejl i forbindelse med klargøring af be-
holderen, sad flytningsmåleren under pladeforsøget skævt, hvilket forårsager
nogle mekaniske unøjagtigheder ved måling af flytningen. Disse usikkerheder
medfører, at den fundne arbejdskurve for sandet ikke nødvendigvis er helt
korrekt.



Bilag K

Triaksialforsøg

Dette bilag omhandler behandlingen af resultater for to drænede triaksial-
forsøg på hhv. silt og sand. Triaksialforsøgene er udført ved Laboratoriet for
Geoteknik på Aalborg Universitet, og resultaterne fra forsøgene kan findes i
program 26 og 27.

Formålet ved triaksialforsøget er at bestemme følgende styrke- og deforma-
tionsegenskaber:

• Elasticitetsmoduler, E50 og Eur

• Poissons forhold, ν

• Friktionsvinkel, ϕ

• Kohæsion, c

• Dilatationsvinkel, ψ

Siltprøven er udtaget ved Horns Rev 2, hvilket er den samme, som der tidlig-
ere er brugt i forbindelse med skitseprojekteringen, jf. afsnit 3.3 i rapporten.
Sandprøven er derimod udtaget ved Frederikshavn Havn. Idet sandprøvens
relative densitet og uensformighedstal er tilsvarende sandet ved Horns Rev
2, kan triaksialforsøgene herfra anvendes.

K.1 Triaksialapparat

En beskrivelse af det anvendte triaksialapparat kan findes i Laboratoriehånd-
bogen [Thorsen, Knudsen, Kristensen & Du-Thinh 2001, s. 85-92], mens prin-
cippet for forsøgsopstillingen kan ses på figur K.1.

95
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Figur K.1: Skitse af triaksialapparatet. 1) Lasttransducer, 2–3) Aksiale deformations-
transducere, 4) Celletrykstransducer, 5) Poretrykstransducer. [Ibsen 2008]

Den indledende fase er fælles for forsøgene. Først udlejres prøven (H×D)
70×70 mm til den ønskede lejringstæthed, hvorefter den påføres et vacuum,
så formen kan fjernes. Herefter samles triaksialapparatet, og det fyldes med
vand og påføres et kammertryk, der svarer til vakuummet. Dermed er det
muligt at fjerne vakuummet igen. Prøven vandmættes, og kammertrykket
øges samtidig med, at der påføres et backpressure på samme størrelse. Dette
bevirker, at det initiale isotrope tryk forbliver det samme.

Prøven påføres herefter en isotrop eller anisotrop belastning ved at øge hhv.
kammer- og stempeltrykket til, det når den ønskede initiale spændingstil-
stand. Efter dette er prøven klar til at blive belastet til brud.

K.2 Resultatbehandling

Triaksialforsøget giver samhørende værdier af kammertryk, σ3, stempeltryk,
q (= σ1 − σ3), der også benævnes deviatorspændingen, poretryk, u, aksial
deformation, Δδ1, samt volumenændring, Δδv. Disse omregnes til følgende
parametre, der anvendes til den videre behandling af dataene:

Det deformerede areal:

A =
V0 − Δδv

H0 − Δδ1
(K.1)

hvor V0 og H0 er hhv. det initiale volumen og højde.
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Den effektive middelspænding:

p′ =
σ′

1 + 2 · σ′
3

3
(K.2)

Tøjninger:

ε1 =
Δδ1

H0
(K.3)

εv =
Δδv

V0
(K.4)

ε3 = εv − ε1 (K.5)

εq =
2
3
· (ε1 − ε3) (K.6)

K.2.1 Silt

I det følgende bestemmes de effektive styrke- og stivhedsparametre for det
drænede brudforsøg på silt.

Friktionsvinkel og kohæsion

Den triaksiale friktionsvinkel, ϕtr, bestemmes ved Cambridges p′-q′-diagram,
hvor brudværdien for deviatorspændingen, q′, og middelspændingen, p′, an-
vendes, som det er vist på figur K.2.

Hældningen, M , af Cambridge-kurven bestemmes til 1,698, hvilket indsættes
i følgende formel for at bestemme den triaksiale friktionsvinkel: [Lade 2004]

ϕtr = sin−1

(
3 · M
6 + M

)
(K.7)

hvormed den triaksiale friktionsvinkel, ϕtr, bestemmes til 41,4◦.

Da der kun haves ét brudforsøg, kan en evt. kohæsion i sandet ikke bestem-
mes, og ligeså kan friktionsvinklen ikke reduceres.

Dilatationsvinkel

Til bestemmelsen af dilatationsvinklen anvendes figur K.3, hvor volumentøj-
ningerne, εv, er optegnet som funktion af aksialtøjningerne, ε1.



98 BILAG K. TRIAKSIALFORSØG

0 20 40 60 80 100
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

p´ [kPa]

q´
 [

kP
a]

M = 1.698

Figur K.2: Deviatorspændingen, q′, som funktion af middelspændingen, p′. Punktet an-
giver brud.
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Figur K.3: Volumentøjningen, εv, som funktion af aksialtøjningen, ε1.
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Dilatationsvinklen bestemmes ved:

ψ = sin−1

(
Δεp

v

Δεp
v − 2 · Δεp

1

)
(K.8)

idet ε1,εv-kurven betragtes i intervallet mellem 3 og 12%, hvor kurven for-
løber retlinet, og de plastiske tøjningsinkrementer forekommer. Dilatations-
vinklen, ψ, bestemmes til 8,9◦.

Stivhedsmoduler

Stivhedsmodulerne, E50 og Eur, der angiver hhv. sekant- og genbelastnings-
modulet, bestemmes af figur K.4, hvor deviatorspændingen, q′, er optegnet
som funktion af aksialtøjningerne, ε1.

0 5 10 15 20
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

 [%]

q·
 [k

Pa
]

Eur

E50

1

Figur K.4: Deviatorspændingen, q′, som funktion af aksialtøjningen, ε1.

Sekantmodulet, E50, bestemmes som hældningen af sekanten, der går gen-
nem det globale nulpunkt for in situ spændingstilstanden og punktet, hvor
deviatorspændingen er halvdelen af brudspændingen, q′brud. Genbelastnings-
modulet, Eur, bestemmes som hældningen af den første genbelastningskurve.
Af figur K.4 er E50 og Eur fundet til hhv. 5400 og 79170 kPa.

Spændingsafhængigheden, m, der indgår i materialemodellen Hardening Soil,
sættes til 0,5. Dette begrundes med, at der for norsk silt anvendes m lig 0,5,
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hvilket skønnes at være repræsentativt for det pågældende siltlag [Brinkgreve,
Broere & Waterman 2006]. Referencespændingstilstanden, σ′ref

3 , er opgivet
i forsøgsdataene til at være 42 kPa.

Poissons forhold

Poissons forhold, ν, bestemmes ligeledes for en genbelastningskurve. Idet
der zoomes ind på figur K.3, kan genbelastningskurven lokaliseres. Dette
kan ses på figur K.5, hvor genbelastningskurven svagt kan ses omkring en
aksialtøjning, ε1, på 2%.
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Figur K.5: Volumentøjningen, εv, som funktion af aksialtøjningen, ε1.

Poissons forhold, ν, bestemmes som hældningen af den fremhævede linie til
0,22.

K.2.2 Sand

Materialeparametrene for sandet bestemmes ud fra formler, der afhænger
af den relative lejringstæthed, ID. Formlerne er kalibreret ud fra et større
antal triaksialforsøg med varierende relative lejringstætheder og spændings-
tilstande. [Larsen 2007]

Det blev i bilag C bestemt, at den relative lejringstæthed for sandlagene
er 100%, hvorfor dette anvendes i de følgende formler. Derudover bestem-
mes materialeparametrene også for en relativ lejringstæthed på 97%, idet
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arbejdskurven for triaksialforsøg nr. 040816, hvor ID er 97%, anvendes til
at kalibrere materialeparametrene i Plaxis. Kalibreringen på sandet har til
formål at verificere, om de følgende formler er pålidelige.

Friktionsvinkel og kohæsion

Friktionsvinklen og kohæsionen for sandet bestemmes ved tre forskellige til-
nærmelsesmetoder, idet de har hver deres fordele afhængig af spændingstil-
standen i jorden:

• Kurvet Coulomb-kriterium

• Lineær Coulomb-kriterium

• Modificeret Schertmann

Det kurvede Coulomb-kriterium:

ϕa,tr = 0,0772 · ID + 26,9 [◦] (K.9)
ca = 0,306 · ID − 6,9 [kPa] (K.10)

Det lineære Coulomb-kriterium:

ϕt,tr = 0,087 · ID + 29,3 [◦] (K.11)
ct = 0,150 · ID − 1,81 [kPa] (K.12)

Ved den modificerede Schertmann-metode anvendes sekanthældningen, hvor-
med kohæsionen, c, bliver nul:

ϕs,tr = 0,146 · ID + 41 · (σ′
3)

−0,0714 − 1,78 [◦] (K.13)

hvor σ′
3 sættes til 160 kPa, hvilket svarer til kammertrykket i triaksialfor-

søg nr. 040816. På trods af at kammertrykket, σ′
3, er bestemt for en relativ

lejringstæthed, ID, på 97%, vurderes variationen i forhold til en relativ lej-
ringstæthed på 100% at være negligeabel.

Anvendes formel K.9–K.13, findes de i tabel K.1 opstillede værdier for den
triaksiale friktionsvinkel og kohæsion.
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ID ϕa,tr ca ϕt,tr ct ϕs,tr

[%] [◦] [kPa] [◦] [kPa] [◦]
97 37,1 22,8 37,7 12,7 40,9
100 37,3 23,7 38,0 13,2 41,3

Tabel K.1: Triaksial friktionsvinkel og kohæsion for en relativ lejringstæthed på 97 og
100%.

Dilatationsvinkel

Dilatationsvinklen bestemmes ved brug af den modificerede Schertmann-
metode:

ψ = 0,249 · ID − 7,8 · (σ′
3)

0,114 + 4,56 [◦] (K.14)

Heraf er dilatationsvinklen for en relativ lejringstæthed på 97 og 100% be-
stemt til hhv. 14,8◦ og 15,5◦, idet der er anvendt en spænding, σ′

3, på 160
kPa, hvilket svarer til kammertrykket i triaksialforsøg nr. 040816. Den fundne
dilatationsvinkel benyttes for alle tre metoder.

Stivhedsmoduler

Sekantmodulet, Eref
50 , bestemmes ved:

Eref
50 = 365,6 · ID − 4588 [kPa] (K.15)

Genbelastningsmodulet, Eref
ur , bestemmes ved først at finde forskellen mellem

Eref
50 og Eref

ur for en relativ lejringstæthed på 80%, idet der i det udleverede
materiale udelukkende findes genbelastningsmoduler herfor. Dette forhold
antages at være konstant uafhængig af den relativ lejringstæthed, hvormed
Eref

ur for de to tilfælde kan bestemmes. Det er fundet, at Eref
ur = 4,1 · Eref

50 .

De fundne resultater for stivhedsmodulerne kan ses i tabel K.2.

ID Eref
50 Eref

ur

[%] [kPa] ·103 [kPa] ·103

97 30,9 126,6
100 32 131,1

Tabel K.2: Stivhedsmoduler for en relativ lejringstæthed på 97 og 100%.

Spændingsafhængigheden, m, er bestemt til 0,33, mens reference spændings-
tilstanden, σ′ref

3 , er 100 kPa.
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Poissons forhold

Poissons forhold, ν, bestemmes på tilsvarende vis, som det kan ses i afsnit
K.2.1. Poissons forhold er for forsøgene bestemt til 0,24.
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Bilag L

Numeriske modeller

Ved detaildimensioneringen af gravitationsfundamentet, pladebelastningsfor-
søget samt kalibrering af triaksialforsøget laves modeller i elementmetode-
programmet Plaxis, der er udarbejdet til numerisk løsning af geotekniske
problemstillinger. I programmet kan der laves analyser i plan tøjningstil-
stand og i aksesymmetriske situationer, mens vilkårlige tredimensionelle pro-
blemstillinger ikke kan løses. Bilaget er baseret på Material Models Manual
[Brinkgreve et al. 2006].

I programmet kan der udvælges en række forskellige materialemodeller, af-
hængig af hvilken type jord, der skal analyseres. I dette kapitel beskrives hhv.
Mohr-Coulomb- og Hardening Soil -modellerne, da det er disse to modeller,
der er anvendt i analyserne, idet de er velegnede til friktionsjordarter.

En principiel arbejdskurve for et standard drænet triaksialforsøg med aksi-
altøjningen, ε1, og deviatorspændingen, q, kan ses på figur L.1, hvor det er
vist, at sand har en krum arbejdskurve.

Figur L.1: Principiel arbejdskurve af aksialtøjningen, ε1, og deviatorspændingen, q, for
et standard drænet triaksialforsøg.
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L.1 Mohr-Coulomb-model

Mohr-Coulomb-modellen er baseret på sammenhængen mellem Mohrske cirk-
ler, der angiver spændingstilstande i jorden, og Coulombs brudkriterie, der
angiver, hvornår bruddet i jorden indtræffer. I modellen antages, at ma-
terialet opfører sig lineær elastisk-ideal plastisk, hvorved arbejdskurven for
materialet ser ud, som det er vist på figur L.2.

Figur L.2: Arbejdskurve af aksialtøjningen, ε1, og deviatorspændingen, q, for Mohr-
Coulomb-modellen.

For spændinger mindre end flydespændingen, qf , opfører materialet sig li-
neært elastisk, mens materialet opfører sig ideal plastisk over flydegrænsens
niveau. Dette bevirker, at modellen ikke tager højde for hærdning af mate-
rialet ved en forøget spændingstilstand.

Plasticitet er tilknyttet udviklingen af blivende tøjninger. Som et estimat
på, om en spændingstilstand svarende til plasticitet opnås, indføres en fly-
defunktion, f , der afhænger af spændingerne og tøjningerne i jorden. Fly-
defunktionen for Mohr-Coulomb-modellen er i hovedspændingsrummet vist i
figur L.3, hvoraf det kan betragtes, at den udgøres af en heksagonal kegle. Er
flydefunktionen mindre end nul opfører materialet sig lineært elastisk, mens
der ved f = 0 indtræder flydning. Berører spændingerne således den heksa-
gonale kegle, er der flydning i materialet, mens opførslen er lineær elastisk
ved spændinger inden for flydefladen.

Flydefunktionen er fastholdt, da modellen ikke tager højde for hærdningen,
men er bestemt ved et reference elasticitetsmodul, Eref , Poissons forhold,
ν, friktionsvinklen, ϕ, kohæsionen, c, og dilatationsvinklen, ψ. De første to
parametre er elastiske, de to næste er plastiske styrkeparametre, og dilata-
tionsvinklen, ψ, anvendes til at modellere de plastiske volumentøjninger.

Den klassiske plasticitetsteori (associeret plasticitet) angiver, at de plastiske
tillægstøjninger, dεp, er proportionale med den afledte af flydefunktionen
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Figur L.3: Flydefladen i hovedspændingsrummet for et kohæsionsløst materiale.

mht. spændingerne, σαβ :

dεp = dλ
∂f

∂σαβ
(L.1)

hvor λ er en positiv konstant.

Dette bevirker, at dεp vil stå vinkelret på flydefunktionen, f , hvilket kal-
des associeret plasticitet. Denne form er meget anvendelig, når der betragtes
udrænet ler og metaller. Imidlertid vil der ved brug af den associerede plasti-
citet forekomme større dilatationer end, hvad der reelt optræder i materialet,
hvormed styrken af materialet overestimeres.

For at undgå at styrken af materialet overestimeres, indføres det plastiske po-
tentiale, g, hvorpå dεp vil stå vinkelret. Ved associeret plasticitet er g = f ,
mens flydefunktionen og det plastiske potentiale er forskellige i det ikke-
associerede plastiske tilfælde. I det ikke-associerede tilfælde er ϕ �= ψ, hvilket
passer godt overens med, at friktionsvinklen oftest er højere end dilatations-
vinklen i friktionsjordarter.

Når materialet har en given kohæsion, c, tillader Mohr-Coulomb-modellen,
at jorden kan optage træk, svarende til positive spændinger med fortegns-
definitionen anvendt i Plaxis. I jorden vil dette reelt ikke ske, hvorfor der i
tilknytning til modellen kan indføres tension cut-off ved brug af Rankines
kriterium, der reelt er en Mohr-Coulomb-model med en friktionsvinkel på 90◦

svarende til en vertikal brudlinie. Ved dette kan den accepterede trækstyrke
af jorden fastsættes i programmet.
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Ulempen ved Mohr-Coulomb-modellen er, at den ikke tager højde for hærd-
ning af jorden samt forskellen på det initiale elasticitetsmodul og elastici-
tetsmodulet ved af- og genbelastning.

L.2 Hardening Soil-model

Hardening Soil -modellen er en mere avanceret model til at modellere jords
deformationer, idet den tager højde for hærdning. Hærdningen, der indebæ-
rer både forskydnings- og trykhærdning, medtages ved, at der tages højde for
plastiske tøjninger. Hvor Mohr-Coulomb-modellen udelukkende tager højde
for de plastiske tøjninger ved flydelinien, tager Hardening Soil -modellen høj-
de for dem på hele arbejdskurven. De plastiske og elastiske tøjninger med-
fører, at arbejdskurven for aksialtøjningen, ε1, og deviatorspændingen, q,
antager en hyperbolsk form, som det kan ses på figur L.4.

Figur L.4: Arbejdskurve af aksialtøjningen, ε1, og deviatorspændingen, q, for Hardening
Soil-modellen.

Ved en stor aksialtøjning nærmer arbejdskurven sig asymptotisk deviator-
spændingen, qa. I Hardening Soil modellen anvendes dog ideal plasticitet,
når der opnås en ultimativ deviatorspænding, qf , hvormed arbejdskurven vil
følge flydelinien, der kan ses på figur L.4. Flydelinien er givet ved samme
niveau som ved Mohr-Coulomb-modellen.

Flydefunktionen er modsat Mohr-Coulomb ikke fastholdt, idet der tages
højde for hærdning grundet de plastiske tøjninger. Flydefunktionen er be-
stemt ved sekantmodulet, Eref

50 , genbelastningsmodulet, Eref
ur , Poissons for-

hold, νur, krumningsparameteren, m, friktionsvinklen, ϕ, kohæsionen, c, og
dilatationsvinklen, ψ. De tre sidste parametre er plastiske parametre, der
bestemmer grænseværdien for spændingen på tilsvarende måde som i Mohr-
Coulomb-modellen. Flydefladen for Hardening Soil -modellen i hovedspænd-
ingsrummet kan ses på figur L.5.

Flydefunktionen er bestemt ved et udtryk, hvor volumentøjningerne, εv, er
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Figur L.5: Flydefladen i hovedspændingsrummet for et kohæsionsløst materiale.

lig nul. I virkeligheden er volumentøjningerne ikke nul, hvorfor der i Harde-
ning Soil -modellen anvendes en såkaldt cap-flydefunktion, hvor volumentøj-
ningerne medtages. Cap-flydefladen, som bestemmes af oedometermodulet,
Eref

oed , og hviletrykskoefficienten, Knc
0 , er ligeledes vist på figur L.5.

En væsentlig egenskab for Hardening Soil -modellen er, at jordens stivheds-
parametre er afhængige af spændingstilstanden, således at hærdning inddra-
ges. For at bestemme denne afhængighed anvendes referenceværdier for hhv.
sekantmodulet, Eref

50 , oedometermodulet, Eref
oed , og genbelastningsmodulet,

Eref
ur , der bestemmes ved triaksialforsøg for en bestemt referencespænding,

pref , der sættes lig σ′ref
3 for det pågældende forsøg. Den spændingsafhængige

stivhedsparameter, E50, bestemmes i Plaxis ved:

E50 = Eref
50 ·

(
c · cos(ϕ) − σ′

3 · sin(ϕ)
c · cos(ϕ) − pref · sin(ϕ)

)m

(L.2)

hvor σ′
3 er spændingen, hvortil stivhedsparametrene bestemmes, og m er

krumningsparameteren, der tager højde for spændingsafhængigheden. Para-
meteren, m, sættes oftest for hårde jordarter til 0,5. Tilsvarende bestemmes
de øvrige stivhedsparametre, idet E50 og Eref

50 udskiftes med de respektive
stivhedsparametre.

Ulempen ved Hardening Soil -modellen er, at den mere avancerede model gør
beregningstiden betydelig længere, idet stivhedsparametrene skal beregnes
for hvert beregningstrin. Derudover tager modellen ikke højde for afhærdning
af jorden.
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Bilag M

Kalibrering af triaksialforsøg i
Plaxis

Dette bilag har til formål at tilpasse materialeparametrene fra triaksialfor-
søgene, der er beskrevet i bilag K, med Plaxis således, at når gravitations-
fundamentet skal modelleres i Plaxis, vil materialeparametrene passe med de
virkelige arbejdskurver. I det følgende beskrives først, hvorledes triaksialfor-
søgene er modelleret i Plaxis, hvorefter materialeparametrene kalibreres med
materialemodellerne Mohr-Coulomb (MC ) og Hardening Soil (HS ).

M.1 Modelering i Plaxis

Triaksialforsøgene modelleres i Plaxis ved en aksesymmetrisk geometri på
1×1 m, der understøttes med bevægelige, simple understøtninger langs den
venstre og nederste rand, mens randene til højre og øverst er frie. De to frie
rande belastes med en linielast. Beregningsmodellen kan ses på figur M.1 og
findes i program 28.

Beregningerne i Plaxis omdeles i to faser:

• I første fase påføres modellen en isotrop eller anisotrop belastning, der
medfører in situ spændingstilstanden.

• I anden fase øges stempeltrykket, svarende til lasten på den øverste
rand, indtil modellen går i brud. Lasten på den højre rand holdes kon-
stant lig belastningen i den første fase.
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(a) Triaksialforsøg. (b) Plaxismodel.

Figur M.1: Illustration af den aksesymmetriske Plaxismodel

M.2 Silt

Siltets materialeparametrene bestemt ud fra triaksialforsøget kan ses i tabel
M.1 og M.2, idet der er inkluderet en kohæsion, så konvergens opnås i Plaxis-
modellen.

Eref
50 Eref

oed Eref
ur ν σ′ref

3 m
[kPa] [kPa] [kPa] [-] [kPa] [-]

MC 5.400 - - 0,22 - -
HS 5.400 6.165 79.170 0,22 42,0 0,5

Tabel M.1: Inputparametre for stivheden af siltet.

ϕtr c ψ
[◦] [kPa] [◦]

MC / HS 41,4 0,1 8,9

Tabel M.2: Inputparametre for styrken af siltet.

Oedometermodulet, Eref
oed , er bestemt ved:

Eref
oed =

(1 − ν)E
(1 − 2ν)(1 + ν)

(M.1)

hvor E sættes til sekanthældningen, Eref
50 .
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De modellerede triaksialforsøg i Plaxis med materialeparametrene i tabel M.1
og M.2 sammenlignes med kurverne for hhv. deviatorspændingen, q′, som
funktion af aksialtøjningen, ε1, samt volumentøjningen, εv, som funktion af
aksialtøjningen, ε1. Dette er for de to materialemodeller vist i figur M.2 og
M.3.
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Figur M.2: Triaksialforsøg på silt med σ′
3 lig 42 kPa for Mohr-Coulomb-model med

inputparametrene fra tabel M.1 og M.2.
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(b) εv som funktion af ε1.

Figur M.3: Triaksialforsøg på silt med σ′
3 lig 42 kPa for Hardening Soil-model med

inputparametrene fra tabel M.1 og M.2.

Af figur M.2a kan det ses, at brudværdien for Mohr-Coulomb-modellen passer
med den virkelige flydespænding mens den resterende del af arbejdskurven
ikke følges. Dette er en konsekvens af den lineære elastiske-ideal plastiske
arbejdskurve som Mohr-Coulomb-modellen er baseret på. Af figur M.2b kan
det tilsvarende ses, at Mohr-Coulomb-modellen afviger betydeligt fra de op-
rindelige forsøgsdata. For at finde det bedste fit, modelleres triaksialforsø-
get i Plaxis med tilpassede materialeparametre. Poissons forhold ændres til
0,4, hvilket er en acceptabel værdi, da Poissons forhold i Mohr-Coulomb-
modellen kun har betydning for den primære belastning. Derudover sænkes
værdien for dilatationsvinklen således, at denne bedre svarer til den virke-
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lige hældning. De fittede materialeparametre kan ses i tabel M.3, mens de
modellerede kurver kan ses i figur M.4.

ϕtr c ψ Eref
50 ν

[◦] [kPa] [◦] [kPa] [-]
MC 41,4 0,1 6,0 5.400 0,4

Tabel M.3: Tilpassede materialeparametre for siltet.

0 5 10 15 20
0

50

100

150

200

ε
1
 [%]

q´
 [

kP
a]

Forsøg
Mohr−Coulomb

(a) q′ som funktion af ε1.

0 5 10 15 20
−2

0

2

4

6

ε
1
 [%]

−
ε v [

%
]

Forsøg
Mohr−Coulomb

(b) εv som funktion af ε1.

Figur M.4: Triaksialforsøg på silt med σ′
3 lig 42 kPa for Mohr-Coulomb med tilpassede

parametre fra tabel M.3.

Fittet med Hardening Soil -modellen vurderes at give gode resultater set i
forhold til triaksialforsøget, hvorfor materialeparametrene ikke ændres.

M.3 Sand

Sandets materialeparametre, der er bestemt ud fra triaksialforsøget ved en
relativ lejringstæthed på 97%, kan ses i tabel M.4 og M.5.

Eref
50 Eref

oed Eref
ur ν m σ′ref

3

[kPa] [kPa] [kPa] [-] [-] [kPa]
MC 31.970 - - 0,24 - -
HS 31.970 37.680 131.085 0,24 0,33 100

Tabel M.4: Inputparametre for stivheden af sandet ved ID=97%.

Triaksialforsøget med tilhørende materialeparametre er ligeledes modelleret
i Plaxis, hvor arbejdskurverne for de to modeller kan ses i figur M.5 og M.6.

Figurerne er forsøgt forbedret ved at ændre spændingsafhængigheden, m, til
0,5, hvormed arbejdskurverne bliver, som det er vist på figur M.7.
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ϕa,tr ca ϕt,tr ct ϕs,tr cs ψ
[◦] [kPa] [◦] [kPa] [◦] [kPa] [◦]

MC / HS 37,3 23,7 38,0 13,2 41,4 0,1 15,6

Tabel M.5: Inputparametre for styrken af sandet ved ID=97%.
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Figur M.5: Triaksialforsøg på sand med σ′

3 lig 160 kPa for Mohr-Coulomb-model.

(a) q′ som funktion af ε1. (b) εv som funktion af ε1.

Figur M.6: Triaksialforsøg på sand med σ′

3 lig 160 kPa for Hardening Soil-model.
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Figur M.7: Triaksialforsøg på sand med σ′
3 lig 160 kPa for Hardening Soil-model, idet

spændingsafhængigheden, m, er 0,5.

Ændringen af spændingsafhængigheden gjorde, at ε1,εv-kurverne, der ses på
figur M.7b, kom til at ligge betydeligt bedre. Derfor anvendes der en spænd-
ingsafhængighed på 0,5 til beregningerne i detailprojekteringen af gravita-
tionsfundamentet. Samtidig vurderes det, at det kurvede Coulomb kriterium
giver de bedste resultater for flydespændingen, hvorfor styrkeparametrene
for dette anvendes.

Da arbejdskurverne for en relativ lejringstæthed, ID, på 97% ligner triaksial-
forsøget, forventes dette ligeledes at være gældende for en relativ lejringstæt-
hed på 100%. Materialeparametrene for sandet ved en relativ lejringstæthed
på 100% kan ses i tabel M.6.

ϕtr c ψ Eref
50 Eref

oed Eref
ur ν σ′ref

3 m
[◦] [kPa] [◦] [kPa] [kPa] [kPa] [-] [kPa] [-]

MC 37,3 23,7 15,6 31.970 - - 0,24 - -
HS 37,3 23,7 15,6 31.970 37.680 131.085 0,24 100,0 0,5

Tabel M.6: Tilpassede materialeparametre for sandet ved en relativ lejringstæthed på
100%.



Bilag N

Programliste

De programmer, der er benyttet i projektet, er oplistet og beskrevet nedenfor.

Forundersøgelser

Klimaanalyse

1. vindogboelgeroser.m
Beregning af vind- og bølgeroser.

(a) wind_rose.m
Plotning af vind- og bølgeroser.

2. fetch.m
Beregning af signifikante bølgehøjder ved SPM -metoden.

3. korrelation.m
Beregning af korrelationskoefficienter mellem vindhastighed, bølgehøj-
de, vandstandsvariation og strømhastighed.

4. vandstand2.m
Vandstandsvariation grundet tidevand og stuvning separeres ved FFT.

5. Ekstremevindstyrker.m, Ekstremeboelger.m og Ekstremestro-
emme.m
Udtagelse af hhv. ekstreme vindstyrker, ekstreme bølger og ekstreme
strømme fra udleverede data.

6. ekstremboelge.m, ekstremvind.m, ekstremstroem.m og ekstre-
meta.m
Beregning af ekstremhændelser med en ønsket gentagelsesperiode for
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hhv. den signifikante bølgehøjde, vindhastigheden, strømhastigheden
og vandstandsvariationen.

(a) fitGumbel_A.m, fitGumbel_B.m, fitWeibull_A.m
og fitWeibull_k.m
Beregning af parametre til Weibull - og Gumbel -fordelingerne.

Jordbundsforhold

7. j7.xls
Bestemmelse af jordbundsforhold for lokalitet J.7 ved CPT-forsøg.

8. n7.xls
Bestemmelse af jordbundsforhold for lokalitet N.7 ved CPT-forsøg.

9. klassifikationsforsoeg.xls
Beregning af sands triaksiale friktionsvinkel ved klassifikationsforsøg.

Skitseprojektering

ShipSim

10. generering.m
Generering af data til fundament.in.

11. shipgeo.exe
Udleveret program der laver en .geo-fil af fundamentopbygningen, idet
fundament.in anvendes som input.

12. ShipWaveForce.exe
Udleveret program der beregner bl.a. tillægsmassen, idet
fundament.geo og fundament.wav anvendes som input.
Resultaterne skrives til fundament.res.

13. inertikoefficient.m
Beregning af inertikoefficienten.

Bølgekraft

14. boelgekraft.m
Mainfil til beregning af bølgekraften.

(a) sumforce.m
Summerer kraften langs konstrukitonen.
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(b) zforce.m
Beregner bølgekraftens fordeling over højden.

(c) zD.m
Beregner z-værdi og diameter ved de forskellige integrationsskridt.

(d) stoke1.m
Beregner partikelhastigheder og accelerationer vha. 1. ordens te-
ori.

(e) stoke5.m
Beregner partikelhastigheder og accelerationer vha. 5. ordens te-
ori.

(f) stream.m
Beregner partikelhastigheder og accelerationer vha. strømfunk-
tionsteori, idet input hentes fra stream.dat vha. loadstream.m.
Filen
stream.dat genereres vha. det udleverede program stream.exe.

(g) waveforce.m
Beregner kraften pr. højdeenhed vha. Morisons formel.

(h) waveforceO.m
Beregner kraften pr. delareal vha. trykintegration.

(i) wavelength.m
Beregner bølgelængden ved 1. ordens teori.

(j) LDE_5.m
Udleveret program, der beregner bølgelængden og konstanter ved
5. ordens teori.

(k) dragkoef.m
Beregner dragkoefficienten afhængig af højden og Keulegan-Carpenter -
tallet.

Gravitationsfundament

15. gravitationskitse.m
Skitseprojektering af gravitationsfundament i drænet tilstand.

16. brud_kinematisk.m
Beregning af den kinematisk tilladelige bæreevne af gravitationsfunda-
mentet.

17. brud_statisk.m
Beregning af den statiske tilladelig bæreevne af gravitationsfundament-
et.
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Monopæl

18. pael.m og paeludraenet.m
Skitseprojektering af monopæl for horisontal kraft og moment i hhv.
lang- og korttidstilstand.

19. paelv.m og paelvudraenet.m
Skitseprojektering af monopæl for vertikal kraft i hhv. lang- og kort-
tidstilstand.

Forsøg

Bølgeforsøg

20. bestemmelseafkraft.m
Kalibrering af kraftmålere samt behandling af forsøgsdata, idet forsøgs-
data samt kalibreringskonstanter og offset hentes vha. importfile1.m.

21. frequency.m
Frekvensdomæneanalyse.

(a) jonswap.m
Beregner Jonswap-spektret.

22. timeanalysis.m
Nulnedkrydsningsanalyse.

Pladebelastningsforsøg

23. udregnphi.m
Bestemmelse af friktionsvinkel ved CPT-forsøg.

24. plan.plx
Plaxis-model i plan tøjningstilstand til kalibrering af pladebelastnings-
forsøg.

25. akse.plx
Aksesymmetrisk Plaxis-model til kalibrering af pladebelastningsforsøg.

Triaksialforsøg

26. triaksialforsoeg_silt.xlsx
Databehandling af drænet triaksialforsøg på silt.

27. triaksialforsoeg_sand.xlsx
Databehandling af drænet triaksialforsøg på sand.
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Detailprojektering

Gravitationsfundament

28. triaxplaxis.plx
Plaxis-model til kalibrering af triaksialforsøg.

29. gravi16.plx
Plaxis-model til detaildimensionering af gravitationsfundament.

Monopæl

30. udraenet.dat
Databehandling af monopæl i Pygmy i korttidstilstanden.

31. draenet.dat
Databehandling af monopæl i Pygmy i langtidstilstanden.
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