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Terzaghi 
 

Om de zetting in de tijd te kunnen bepalen nu een formule. We beschouwen een elementail 
grondsample met afmetingen dx,dy,dz. Er wordt verondersteld dat:

• De grond is gesatureerd, isotroop en homogeen.
• Enkel verticale stroming 
• De stromingsvergelijking van Darcy is geldig
• Kleine vervormingen 
• De verandering in volume is gelijk aan het volume poriënwater dat word
• Op elke diepte in het sample is de verandering in vertikale effectieve spanning gelijk aan de 

verandering in poriènwaterspanning op die diepte. (

We bepalen de verandering van volume in de tijd, q

��
�� � ��  �	

Nu is de volumetrische rek εP gelijk aan:

Verder is de vertikale rek εz gelijk aan:

Comineren de deze vergelijkingen (2) en (3) dan krijgen we voor 

�� � 
��
Substitueren we ∂V in de eerste vergelijking (1) dan krijgen we:

Om de zetting in de tijd te kunnen bepalen nu een formule. We beschouwen een elementail 
afmetingen dx,dy,dz. Er wordt verondersteld dat: 

De grond is gesatureerd, isotroop en homogeen. 
 

De stromingsvergelijking van Darcy is geldig 

De verandering in volume is gelijk aan het volume poriënwater dat wordt verdreven
Op elke diepte in het sample is de verandering in vertikale effectieve spanning gelijk aan de 

verandering in poriènwaterspanning op die diepte. (��′ � ��) 

 

We bepalen de verandering van volume in de tijd, qV is de filtersnelheid (debiet/opp).
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Comineren de deze vergelijkingen (2) en (3) dan krijgen we voor ∂V: 
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V in de eerste vergelijking (1) dan krijgen we: 
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Om de zetting in de tijd te kunnen bepalen nu een formule. We beschouwen een elementail 

t verdreven 
Op elke diepte in het sample is de verandering in vertikale effectieve spanning gelijk aan de 

is de filtersnelheid (debiet/opp). 

 



 

 

Nu is volgens Darcy: 
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We leiden de formule van Darcy (5) af naat ∂z: 
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Nu kunnen we h schrijven als de som van de hoogte in het sample (z) en de waterdruk in MWK: 

 � � � �
34 

We leiden deze formule twee maal af naar ∂z: 
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Nu substitueren we (7) in (6): 
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In combinatie met (4) geeft dit: 
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We nemen aan dat 
9:

;< => een constante is, we vervangen deze door de Consolidatiecoëfficiënt 7� 

Deze vergelijking beschrijft de variatie van de poriëntwaterspanning in functie van de tijd en de diepte 
z. 

 

Oplossing van de Terzagi vergelijking in het geval van tweezijdige drainage 

Dit is een differentiaalvergelijking, de beginvoorwaarden zijn: 



 

 

•  t=0, ∆u=∆u0 =∆σz 
• z=0, ∆u=0 

• z=2Hdr, ∆u=0 

Dit wordt opgelost door gebruikt te maken van fourier series. Er wordt hier de tijdsfactor TV ingevoerd 
(dimentieloos). 

8� � 7��
-?@1  

Nu voeren we de parameter UZ de graad van consolidatie op een bepaalde diepte op een tijdstip t: 

A � 1 � ∆�∆�� � 1 � �B.�#��#*��.��
∆��  

Meestal zijn we geïntresseerd in de gemiddelde consolidatie van een hele grondlaag, daarom voeren 
we de gemiddelde consolidatiegraad U in: 

A � 1 � �B.�#��#*��.� �.+��# &�+�&, B�+'��� 0$+ 8�� 

Het verband tussen TV en U is gegeven in de volgende grafiek: 

 

Nu is de zetting in de tijd DE gelijk aan: 

DE � F ∆

GH

�
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We schrijven de effectieve spanning als het verschil van de totaalspanning en de poriënwaterspanning.  
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�
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De verandering in totaalspanning is gelijk aan de verandering van de initiële poriënwaterspanning. 
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Nu voeren we UZ de graad van consolidatie in, op een of andere manier wordt dit ineens vervangen 
door U na de integratie.  

� ��∆� F A
GH

�
�� 

� ��∆�-� · A 

Op lange termijn wordt de totaalspanning gelijk aan de effectieve spanning (definitie totale zetting) 

� ��∆�′-� · A 

De formule voor zetting in de tijd wordt dus met DLM de totale primaire consolidatie: 

DE � DLM · A 

Uitgeschreven wordt dit men de vlaamse formule voor primaire consolidatie: 

DE � -�7 ln P��′ � ∆�
��′

Q · A 

 

 

  



 

Oedometertest 
 

Dit is een één-dimentionale consolidatietest die wordt gebruikt om de volgende parameters te bepalen:

7M � 7.�(#�&&�� '.ëBB�'�ë+� 

7@ � R�'.�(#�&&�� '.ëBB�'�ë+�
7S � T�'�+�$�#� '.�(#�&&�� '.
7� � 7.+&.%��$��� '.ëBB�'�ë+�
�� � �.%������ '.�(#�&&���.��%�&
�M′ � �BB�'��0� (#�'.+&.%��$���

Een cilindrisch grondsample wordt tussen twee poreuze stenen geplaatst. De grond wordt in stappen 
belast, ook enkele ontlastings stappen worden uitgevoerd. Na elke stap laat men de grond consolideren 
en meet men de zetting. Men voert pas de volgende belast
verwaarloosbaar klein wordt. Bij elke belastingstap wordt de belasting verdubbeld. Bij ontlasten wordt 
de balasting per stap gehalveerd. 
wordt het watergehalte gemeten. Als men het sample niet ontlast tot een lage belasting zou de 
negatieve poriënwaterspanning kunen leiden tot opslorpen van water wat leid tot een incorrect finaal 
watergehalte. Met het finaal watergehalte kan met het finale poriengehalt

De data uit de test zijn dus de volgende:

• De initiële hoogte H0 van het grondsample
• De hoogte van het sample op bepaalde tijdstippen.
• Het watergehalte op het begin en einde van de test, en het drooggewicht op het einde van de 

test. 
 

Bepaling van de Consolidatie coëfficiënt

1. Plot de zettingsmetingen (gemeten vertikale verplaatsing) uit in functie van de wortel van de 
tijd.  

dimentionale consolidatietest die wordt gebruikt om de volgende parameters te bepalen:
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Een cilindrisch grondsample wordt tussen twee poreuze stenen geplaatst. De grond wordt in stappen 
belast, ook enkele ontlastings stappen worden uitgevoerd. Na elke stap laat men de grond consolideren 
en meet men de zetting. Men voert pas de volgende belastingsstap uit als de verandering in zetting 
verwaarloosbaar klein wordt. Bij elke belastingstap wordt de belasting verdubbeld. Bij ontlasten wordt 
de balasting per stap gehalveerd. Op het einde wordt het grondsample in stappen ontlast en daarna 

tergehalte gemeten. Als men het sample niet ontlast tot een lage belasting zou de 
negatieve poriënwaterspanning kunen leiden tot opslorpen van water wat leid tot een incorrect finaal 
watergehalte. Met het finaal watergehalte kan met het finale poriengehalte bepalen. 

De data uit de test zijn dus de volgende: 

van het grondsample 
De hoogte van het sample op bepaalde tijdstippen. 
Het watergehalte op het begin en einde van de test, en het drooggewicht op het einde van de 

van de Consolidatie coëfficiënt Cv met de √V –methode 

Plot de zettingsmetingen (gemeten vertikale verplaatsing) uit in functie van de wortel van de 

 

dimentionale consolidatietest die wordt gebruikt om de volgende parameters te bepalen: 

 

Een cilindrisch grondsample wordt tussen twee poreuze stenen geplaatst. De grond wordt in stappen 
belast, ook enkele ontlastings stappen worden uitgevoerd. Na elke stap laat men de grond consolideren 

ingsstap uit als de verandering in zetting 
verwaarloosbaar klein wordt. Bij elke belastingstap wordt de belasting verdubbeld. Bij ontlasten wordt 

Op het einde wordt het grondsample in stappen ontlast en daarna 
tergehalte gemeten. Als men het sample niet ontlast tot een lage belasting zou de 

negatieve poriënwaterspanning kunen leiden tot opslorpen van water wat leid tot een incorrect finaal 
e bepalen.  

Het watergehalte op het begin en einde van de test, en het drooggewicht op het einde van de 

Plot de zettingsmetingen (gemeten vertikale verplaatsing) uit in functie van de wortel van de 



 

2. Teken een best passende rechte lijn door het eerste deel van de curve, duid de plaats aan (A) 

waar deze rechte de √� –

3. Duid het punt B aan, dit is het punt op de 
4. De intersectie van OB met curve geeft punt C. D

We kunnen dus �W�% aflezen (kwadrateer de waarde op de as).
5. Bij 90% consolidatie is T

 

 
Bepaling van het poriëngehalte na elke belastingsstap
 

1. Bepaal het finale poriëngehalte
�YZ[ � /

2. Bepaald de totale zetting (totale gemeten vertikale verplaatsing)
3. Bereken het iniële poriengehalte:

4. Bereken e na elke belastingsstap.

 

Bepaling van Cc, Cr, en  \]^′  

 
 

Teken een best passende rechte lijn door het eerste deel van de curve, duid de plaats aan (A) 

–as snijdt. 

Duid het punt B aan, dit is het punt op de √� –as dat overeenkomt met 1.15
OB met curve geeft punt C. Dit punt komt overeen met 90% consolidatie. 

aflezen (kwadrateer de waarde op de as). 
Bij 90% consolidatie is Tv=0.848, nu kunnen we met de volgende formule C

8� � 7��
-?@1 � 7� � 0.848-?@1

�W�  

poriëngehalte na elke belastingsstap 

Bepaal het finale poriëngehalte: 
/ab    ab �&  �� &(�'�B��� *�/�' � 0$+  �� &$�(%�

Bepaald de totale zetting (totale gemeten vertikale verplaatsing) 
poriengehalte: 

�� � �YZ[ � ∆� � �YZ[ � �∆��YZ[-� �1 � ��� 

na elke belastingsstap. 

� � �� � ∆� � �� � ∆�
-� �1 � ��� 

 

Teken een best passende rechte lijn door het eerste deel van de curve, duid de plaats aan (A) 

as dat overeenkomt met 1.15√�c. 
it punt komt overeen met 90% consolidatie. 

=0.848, nu kunnen we met de volgende formule Cv bepalen: 

&$�(%� 



 

   

 

 



 

Versnelde consolidatie met wieken
 

Stel een bepaalde graad van consolidatie is gevraagd na een 
Hoever moet men de wieken dan uit elkaar plaatsen?

A�@ � 1
Uvr is gegeven en de gemiddelde graad van (gewone) consolidatie U kunnen we eenvoudig bepalen:

Met een bepaalde U komt dus een waarde van T
formule: 

8� � 7
-

Met de gegeven t kennen we dus de waarde van de gemiddelde graad van consolidatie. D
onbekende in de wet van Carillo is nu U

Daarna bepalen we uit Ur de waarde van de tijdsfactor voor radiale consolidatie T

Versnelde consolidatie met wieken 

Stel een bepaalde graad van consolidatie is gevraagd na een bepaalde periode(bv. U
Hoever moet men de wieken dan uit elkaar plaatsen? 

1 � �1 � A��1 � A@�         d�� 0$+ 7$#�%%. 

is gegeven en de gemiddelde graad van (gewone) consolidatie U kunnen we eenvoudig bepalen:

aalde U komt dus een waarde van Tv overeen. En Tv wordt berekend met de volgende 

7��
-?@1             7� � 7.+&.%��$��� '.ëBB�'�ë+� 

Met de gegeven t kennen we dus de waarde van de gemiddelde graad van consolidatie. D
onbekende in de wet van Carillo is nu Ur, we lossen deze vergelijking op naar Ur. 

de waarde van de tijdsfactor voor radiale consolidatie Tr

 

bepaalde periode(bv. Uvr=90% na t=1j). 

is gegeven en de gemiddelde graad van (gewone) consolidatie U kunnen we eenvoudig bepalen: 

 

wordt berekend met de volgende 

Met de gegeven t kennen we dus de waarde van de gemiddelde graad van consolidatie. De enige 
 

r. 

 



 

De formule van Tr is: 

8@ � 7e�
4R1          7e �

We lossen deze vergelijking op naar de enige onbekende namelijk de invoedsstraal R. Afhankelijk van 
het soort netwerk van drainagewieken (vierkant of triangulair)kan men dan de tussenafstand 
eenvoudig afleiden.  
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We lossen deze vergelijking op naar de enige onbekende namelijk de invoedsstraal R. Afhankelijk van 
het soort netwerk van drainagewieken (vierkant of triangulair)kan men dan de tussenafstand 

 

 

 

#�' ��+*  
We lossen deze vergelijking op naar de enige onbekende namelijk de invoedsstraal R. Afhankelijk van 
het soort netwerk van drainagewieken (vierkant of triangulair)kan men dan de tussenafstand 



 

Gedrag van grond bij schuifspanningen
 

Type I grond: los zand, normaal of licht overgeconsolideerde klei (OCR<2)

De schuifspanningen nemen toe als de vervormingen (shear strain) toenemen, dit noemt men strain 
hardening. Deze gronden worden compacter onder invlied van sch
poriengehalte ecs wat we de critical void ratio zullen noemen. 

Type II grond: dichtgepakt zand, zwaar overgeconsolideerde klei (OCR>2)

De schuifspanningen nemen snel toe tot een 
neemt de schuifspanning af met toenemende vervormingen tot kritische schuifspanning wordt bereikt. 
Men noemt dit strain softening. De oorzaak hiervan is de vorming van lokaal gefaalde (afgeschoven)
zones ‘shear bands’ genaamd. Tussen die shear bands bevindt zich dichtere grond die steeds losser 
wordt als afschuiving (shearing) toeneemd. 
neiging om zich evenwijdig met de shear bands te oriënteren. D
schuifspanning. We noemen dit type II
Initiël wordt type II gond compacter ten genvolge van grondeeltjes die hergroeperen. Daarna wordt de 
grond losser (ze dilateerd) tot de kritische schuifspanning bereik

 

  

Gedrag van grond bij schuifspanningen 

Type I grond: los zand, normaal of licht overgeconsolideerde klei (OCR<2) 

De schuifspanningen nemen toe als de vervormingen (shear strain) toenemen, dit noemt men strain 
worden compacter onder invlied van schuifspanningen tot een bepaald 

wat we de critical void ratio zullen noemen.  

Type II grond: dichtgepakt zand, zwaar overgeconsolideerde klei (OCR>2) 

De schuifspanningen nemen snel toe tot een piekwaarde τp bij relatief kleine vervormingen 
neemt de schuifspanning af met toenemende vervormingen tot kritische schuifspanning wordt bereikt. 
Men noemt dit strain softening. De oorzaak hiervan is de vorming van lokaal gefaalde (afgeschoven)
zones ‘shear bands’ genaamd. Tussen die shear bands bevindt zich dichtere grond die steeds losser 
wordt als afschuiving (shearing) toeneemd. Bij sommige grondsoorten hebben de gronddeeltjes de 
neiging om zich evenwijdig met de shear bands te oriënteren. Dit leid tot een lagere finale (kritische) 
schuifspanning. We noemen dit type II-A grond. 
Initiël wordt type II gond compacter ten genvolge van grondeeltjes die hergroeperen. Daarna wordt de 
grond losser (ze dilateerd) tot de kritische schuifspanning bereikt wordt.  

 

 

De schuifspanningen nemen toe als de vervormingen (shear strain) toenemen, dit noemt men strain 
uifspanningen tot een bepaald 

bij relatief kleine vervormingen γzx. Daarna 
neemt de schuifspanning af met toenemende vervormingen tot kritische schuifspanning wordt bereikt. 
Men noemt dit strain softening. De oorzaak hiervan is de vorming van lokaal gefaalde (afgeschoven) 
zones ‘shear bands’ genaamd. Tussen die shear bands bevindt zich dichtere grond die steeds losser 

Bij sommige grondsoorten hebben de gronddeeltjes de 
it leid tot een lagere finale (kritische) 

Initiël wordt type II gond compacter ten genvolge van grondeeltjes die hergroeperen. Daarna wordt de 

 



 

Effect van toemende normale effectieve spanning

Voor type I grond neemt de compressie toe en de kritische schuifspanning 
grond verdwijnt de piek schuifspanning, de kritische schuifspanning 
expansie neemt af (minder dilatatie). 

Als we een plot maken van de schuifspanning 
we dat als we de waarden van τcs 

schuifspanningen liggen op eenzelfde rechte ongeacht het type grond. De hoek tussen die rechte en de 
x-as is de kritische interne wrijvingshoek (critical sta
eerst een curve boven de critical state envelope di
Bij type II-A grond ligt de kritische schuifspanning lager waardoor de lijn (critical state envelope) 
minder steil is.  

We kunnen ook het poriengehalte e uitzetten in functie van 
gelijkaardig een deze van vertikale rek  

Effect van de overconsolidatieratio (OCR)

Als de OCR toeneemt wordt de piek schuifspanning groter en de volume expansie neemt toe. 

Effect van toemende normale effectieve spanning 

Voor type I grond neemt de compressie toe en de kritische schuifspanning τcs neemt toe. Bij type II 
grond verdwijnt de piek schuifspanning, de kritische schuifspanning τcs neemt toe en de volume 
expansie neemt af (minder dilatatie).  

Als we een plot maken van de schuifspanning σ in functie van de effectieve normaalspanning 

cs uitzetten er een linear verband bestaat. Als de kritische 
schuifspanningen liggen op eenzelfde rechte ongeacht het type grond. De hoek tussen die rechte en de 

as is de kritische interne wrijvingshoek (critical state friction angle). Voor type II grond vind men 
eerst een curve boven de critical state envelope die de piekschuifspanningen weergeeft.  

A grond ligt de kritische schuifspanning lager waardoor de lijn (critical state envelope) 

We kunnen ook het poriengehalte e uitzetten in functie van γzx. De redenering achter de curves is
gelijkaardig een deze van vertikale rek  εz in functie van γzx.  

 

Effect van de overconsolidatieratio (OCR) 

toeneemt wordt de piek schuifspanning groter en de volume expansie neemt toe. 

 

neemt toe. Bij type II 
neemt toe en de volume 

 in functie van de effectieve normaalspanning �[′  zien 
uitzetten er een linear verband bestaat. Als de kritische 

schuifspanningen liggen op eenzelfde rechte ongeacht het type grond. De hoek tussen die rechte en de 
. Voor type II grond vind men 

e de piekschuifspanningen weergeeft.   
A grond ligt de kritische schuifspanning lager waardoor de lijn (critical state envelope) 

. De redenering achter de curves is 

 

toeneemt wordt de piek schuifspanning groter en de volume expansie neemt toe.  

 



 

 

Ongesatureende grond 

Ongesatureerde grond gedraagt zich meestal als een Type II grond omdat de negatieve 
poriënwaterspanning de effectieve (normaal) spanning doet toenemen.    

�[′ � �[ � � 

 

  



 

 

Coulombs model 
 

Hiervoor gebruiken we de eenvoudinge wrijvingswet: 

 

- � df 

De hoek tussen de normaal kracht en de resulterende kracht is de inwendige wrijvingshoek g′. Met µ 
de statische wrijvingscoëfficiënt. Nu volgt uit het krachtenevenwicht: 

-
d � tan g′ � f 

In termen van spanningen wordt de vergelijking dan: 

jY � k�[′ lY tan g′ 
We veronderstellen dat er een (critisch) glijvlak in de grond optreed. We kunnen nu twee soorten 
grond voorstellen: los en dicht gepakte grond. 

 

Los gepakte grond: 
Er ontstaat een horizontaal glijvlak. Na dat de beweging in gang is gezet hebben de deeltjes vaan de 
bovenste rij de neiging om in de openingen te vallen. De beweging heeft dus een neerwaardse 
component. Dit komt overeen met compressie. We kunnen dit in ideale vorm laten overeenkomen met 
de wrijving van een blok op een horizonaal vlak. De failure lijn in j versus wordt dan bepaald door: 

jY
k�[′ lY

� -
d � tan g′ 

Dicht gepakt zand 
De deeltjes moeten over of langs elkaar bewegen. Er ontstaat dus een opwaartse component wat 
overeen komt met expasie. We kunnen dit in ideale vorm laten overeenkomen met de wrijving van een 
blok op een hellend vlak.  



 

 

 

Horizontaal en vertikaal krachtenevenwicht geeft:  

-m:         - � o sin r � fo cos r � 0 

�m:         o cos r � fo sin r � d � 0 

Nu werken we de vergelijkingen uit naar H en W en bepalen we H/W: 

-
d � o�sin r � f cos r�

o�cos r � f sin r� � f � tan r
1 � f tan r � tan g′ � tan r

1 � tan g′ tan r 

Als we nu overgaan op spanningen volgt: 

jY � k�[′ lY
tan g′ � tan r

1 � tan g′ tan r � k�[′ lY tan� g′ � r� 

Men noemt dit de wrijvingswet van coulomb. Hieruit leiden we af dat als de normaalspanning 
toeneemt de dilitatie (α=dilatatiehoek) afneemt. In realiteit kan α ook negatief zijn ales de netto 
beweging in het vlak naar beneden verloop. Dan heeft de grond de neiging om compressie te vertonen 
gedurende afschuiving. De algemene formule is dus: 

jY � k�[′ lY tan� g′ u r� 

 

We kunnen de dilatatiehoek α ook terugvinden in de cirkel van mohr voor vervorming 



 

 

 

Voor grond met cohesie wordt de wrijvingswet van Coulomb: 

jY � '� � k�[′ lY tan� v�� 

v� is de schijnbare wrijvingshoek. 

In de praktijk geldt het model van coulomb voor grondfalen waarbij het falen langs een specifiek 
glijvlak optreed. Bijvoorbeeld op de grens van twee grondlagen of op de grens van de fundering en de 
grond. Op gelaagde grond zoals overgeconsolideerde ‘varved’ klie is het model van coulomb ook 
toepasbaar, zeker wanneer de richting van afschuiving parallel is met het vlak van de bedding. 

Het model van coulomb geeft geen informatie over de vervormingen (shear strains) die nodig zijn 
voor afschuiving. Het colomb model geeft enkel informatie over de schuifsterkte van grond als 
afschuiving is in gang gezet.  

Sommige grondsoorten hebben een resudieele schuifsterkte: 

j@ � k�[′ lY tan g@′  

Dit kan interessant zijn voor hellingen in overgeconsolideerde klei en voor onderzoek van afgeschoven 
hellingen. 

  



 

Mohr-coulomb failure criterion 
 

Een cilindrisch grondsample wordt belast met hoofspanningen zo dat de cirkel van Mohr de 
‘Coulombs failure line’ raakt. We gaan 
bedoeling is om een verband te vinden tussen de effectieve hoofdspanning en de hoek van inwendige 
wrijving g′ op het moment dat de grond bezwijkt (failure). 

Nu volgt uit de geometrie vam de 

sin g′

We kunnen deze vergelijking ook schrijven als:

Met wL de passieve gronddrukcoëfficiënt. Analoog is de actieve grondrukcoëfficiënt 

De vergelijking kan ook anders uitgewerkt worden:

coulomb failure criterion  

Een cilindrisch grondsample wordt belast met hoofspanningen zo dat de cirkel van Mohr de 
‘Coulombs failure line’ raakt. We gaan nu van één mogenlijke cirkel de bovenste helft bespreken.  De 
bedoeling is om een verband te vinden tussen de effectieve hoofdspanning en de hoek van inwendige 

op het moment dat de grond bezwijkt (failure).  

Nu volgt uit de geometrie vam de cirkel van Mohr dat: 

′ � xy
x	 �

k�z′ lY � k�{′ lY2k�z′ lY � k�{′ lY2
� k�z′ lY � k�{′ lY

k�z′ lY � k�{′ lY
 

We kunnen deze vergelijking ook schrijven als: 

k�z′ lY
k�{′ lY

� 1 � sin g′
1 � sin g′ � �$+ … . � wL 

de passieve gronddrukcoëfficiënt. Analoog is de actieve grondrukcoëfficiënt 

k�{′ lY
k�z′ lY

� 1 � sin g′
1 � sin g′ � �$+ … . � w} 

De vergelijking kan ook anders uitgewerkt worden: 

sin g′ �
k�z′ lYk�{′ lY

� 1
k�z′ lYk�{′ lY

� 1
 

 

Een cilindrisch grondsample wordt belast met hoofspanningen zo dat de cirkel van Mohr de 
nu van één mogenlijke cirkel de bovenste helft bespreken.  De 

bedoeling is om een verband te vinden tussen de effectieve hoofdspanning en de hoek van inwendige 

 

de passieve gronddrukcoëfficiënt. Analoog is de actieve grondrukcoëfficiënt w} gelijk aan: 



 

 

Dit betekend dat het Mohr-Coulomb failure criterium falen defineerd als wanneer de maximale 

effectieve hoofdspanningsverhouding 
k~�′ l�
k~�′ l�

 wordt bereikt. En niet wanneer de maximale 

schuifspanning j;}� wordt bereikt.  

j;}� � ��z′ � �{′2 �
;}�

 

Nu bepalen we een verband tussen � de hoek tussen het failure vlak en het vlak waarop de 
hoofdspanningen werken. Uit de geometrie van de Mohr cirkel volgt: 

2� � �
2 � g′ 

�  � � �
4 � g′

2  

De failure stresses worden ook afgeleid uit de geometrie: 

k�[′ lY � �z′ � �{′2 � sin g′ P�z′ � �{′2 Q 

jY � �z′ � �{′2 cos g′ 
 

We interpreteren het Mohr-Coulomb citerium en het coulomb model (sliding block model).  Voor dit 
model geldt het volgende: 

• Er is een specifiek glijvlak, dit is realiteit meestal niet het geval. 
• Als de piek schuifspanning (dicht gepakte grond) wordt bereikt worden meer en meer delen 

van de grond losgepakt gedurende de strain softening. Als de critical state wordt bereikt 
gedraagd de grond zich als een viskeuze vloeistof. 

• Er treed zogezegt geen vervorming op voordat de critical state wordt bereik. In realiteit 
vervormt de grond ongeveer 2% om de piekschuifspanning te bereiken en 10% om de critical 
state te bereiken. 

We kunnen het schuifspannings vs effectieve normaalspanningsdiagram opdelen in drie regio’s: 

Regio I: Onmogelijke situaties 
 
Regio II: Riscante ontwerpen, analoog aan brosse breuk bij metaal. Eenmaal de piekschuifspanning 
bereikt wordt faalt de grond plots zonder waarschuwing. Omdat er al shearband gevormd zijn kan 
grondwater de grond uitslijten wat tot catastrofaal falen kan leiden.  

Regio II:   veilig ontwerp, de grond zal niet plots bezwijken maar continu vervormen onder constante 
(te hoge) belasting. De grond gedraagd zich ductiel.  



 

 

 



 

Shearbox test 

Dit is meestal een verplaatsingsgestuurde proef omdat men dan zowel de piek schuifspan
critische schuifspanning kan bepalen. 
ongedraineerde schuifsterkte, dit is niet accuraat en men gebruikt de shearboxtest niet om de 
ongedraineerde schuisterkte te bepalen. Men kan de d

jL, jMb, gL′ , gMb′ , r 

De resultaten van de test worden meestal in grafieken geplot:

Hieruit leiden we direct de piekschuifspanning en de critische schijfspanning af:

A is de oppervlaktedoorsnede van de grond in de shearbox. De hoeken van inwendige wrijving 
worden bekomen door de best passende rechten te trekken in het horizontale vs. vertikale 
krachtendiagram. De piek dilatatie hoek kan men bepalen uit het vertikale vs
verplaatsingsdiagram. De piekdilatatiehoek is namelijk bepaald door:

 

Dit is meestal een verplaatsingsgestuurde proef omdat men dan zowel de piek schuifspan
critische schuifspanning kan bepalen. Als de test snel wordt uitgevoerd krijgt men een idee van de 
ongedraineerde schuifsterkte, dit is niet accuraat en men gebruikt de shearboxtest niet om de 
ongedraineerde schuisterkte te bepalen. Men kan de de volgende data bepalen met een shearboxtest: 

De resultaten van de test worden meestal in grafieken geplot: 

Hieruit leiden we direct de piekschuifspanning en de critische schijfspanning af: 

jL � ����L	  

jMb � ����Mb	  

oppervlaktedoorsnede van de grond in de shearbox. De hoeken van inwendige wrijving 
worden bekomen door de best passende rechten te trekken in het horizontale vs. vertikale 
krachtendiagram. De piek dilatatie hoek kan men bepalen uit het vertikale vs horizontale 
verplaatsingsdiagram. De piekdilatatiehoek is namelijk bepaald door: 

rL � tan�z I�∆�
∆� J 

 

Dit is meestal een verplaatsingsgestuurde proef omdat men dan zowel de piek schuifspanning en de 
Als de test snel wordt uitgevoerd krijgt men een idee van de 

ongedraineerde schuifsterkte, dit is niet accuraat en men gebruikt de shearboxtest niet om de 
e volgende data bepalen met een shearboxtest: 

 

oppervlaktedoorsnede van de grond in de shearbox. De hoeken van inwendige wrijving 
worden bekomen door de best passende rechten te trekken in het horizontale vs. vertikale 

horizontale 



 

 

Ook kan rL berekend worden door van de piek hoek van inwenidge wrijving de critische hoek van 

inwendige wrijving af te trekken.  

 

 

  



 

Triaxiaal testen 
 

Ongeconsolideerde Compressietest (UC)
 
Deze test wordt gebruikt om snel de ongedraindeerde schuifsterke van gesatureerde klei te bepalen. Bij 
deze test wordt geen radiale spanning op het grondsample uitgeoefend. De axiale spanning wordt snel 
verhoogt door gewicht op de plunjer te plaatsen. De grond heeft geen tijd om te draineren en het 
sample zal afschuiven (sheared) met een constant volume.  De poriënwaterspanning wordt niet 
gemeten maar theoretisch moet ze negatief zijn omdat anders in radiale richting e
wat onmogelijk is voor grond. Bijgevolg zou de effectieve stress cirkel van Mohr rechts van de totale 
stress cirkel liggen. De ongedraineerde schuifsterke is gelijk aan:

De ongedraineerde elasticiteitsmodulus volgt uit een pl

 

Ongeconsolideerde Compressietest (UC) 

Deze test wordt gebruikt om snel de ongedraindeerde schuifsterke van gesatureerde klei te bepalen. Bij 
deze test wordt geen radiale spanning op het grondsample uitgeoefend. De axiale spanning wordt snel 

gewicht op de plunjer te plaatsen. De grond heeft geen tijd om te draineren en het 
sample zal afschuiven (sheared) met een constant volume.  De poriënwaterspanning wordt niet 
gemeten maar theoretisch moet ze negatief zijn omdat anders in radiale richting er trek zou ontstaan 
wat onmogelijk is voor grond. Bijgevolg zou de effectieve stress cirkel van Mohr rechts van de totale 
stress cirkel liggen. De ongedraineerde schuifsterke is gelijk aan: 

&� � 1
2 �z 

De ongedraineerde elasticiteitsmodulus volgt uit een plot van ε1 in functie van σ1. 

 

 

Deze test wordt gebruikt om snel de ongedraindeerde schuifsterke van gesatureerde klei te bepalen. Bij 
deze test wordt geen radiale spanning op het grondsample uitgeoefend. De axiale spanning wordt snel 

gewicht op de plunjer te plaatsen. De grond heeft geen tijd om te draineren en het 
sample zal afschuiven (sheared) met een constant volume.  De poriënwaterspanning wordt niet 

r trek zou ontstaan 
wat onmogelijk is voor grond. Bijgevolg zou de effectieve stress cirkel van Mohr rechts van de totale 

 



 

 

 

Deze test wordt in de praktijk gebruikt om: 

• Op korte termijn het evenwichtsdraagvermogen van fijnkorrelige grond te bepalen 
• Op korte termijn de stabiliteit van hellingen te bepalen 
• De variatie van de schuifsterkte van verschillende monsters op een bepaald terein bepalen. 
• De schuifspannings-schuifvervormings karakteristieken te bepalen bij snelle ongedrainerde 

belastingen 

 

  



 

Geconsolideerde gedraineerde test (CD)
 

Deze test wordt gebruikt om de gedraineerde schuifsterkte

worden gebruikt om lange termijn belastingen op grond te analyseren. 

Tijdens de eerste fase van de test wordt de grond geconsolideerd tot een bepaalde effectieve spanning 
door de waterdruk (cell pressure) te ve
toe tot de exess poriënwaterspanning verwaarloosbaar is geworden. 

In de tweede fase blijft de cell pressure constant en wordt er additioneel axiale belasting toegevoegd.  
Drainage is toegelaten en de hoeveelheid gedraineerd water wordt gemeten. Meestal voert men drie 
testen uit bij verschillende cell pressures.  Als de permeabiliteit van de grond laag is kunnen deze 
testen meerdere dagen in beslag nemen. 

Geconsolideerde gedraineerde test (CD) 

Deze test wordt gebruikt om de gedraineerde schuifsterkteparameters gMb′  en gL′  te bepalen. Deze 

lange termijn belastingen op grond te analyseren.  

Tijdens de eerste fase van de test wordt de grond geconsolideerd tot een bepaalde effectieve spanning 
door de waterdruk (cell pressure) te verhogen. De consolidatie verloopt isotroop. Men laat drainage 
toe tot de exess poriënwaterspanning verwaarloosbaar is geworden.  

In de tweede fase blijft de cell pressure constant en wordt er additioneel axiale belasting toegevoegd.  
en de hoeveelheid gedraineerd water wordt gemeten. Meestal voert men drie 

testen uit bij verschillende cell pressures.  Als de permeabiliteit van de grond laag is kunnen deze 
testen meerdere dagen in beslag nemen.  

 

te bepalen. Deze 

Tijdens de eerste fase van de test wordt de grond geconsolideerd tot een bepaalde effectieve spanning 
rhogen. De consolidatie verloopt isotroop. Men laat drainage 

In de tweede fase blijft de cell pressure constant en wordt er additioneel axiale belasting toegevoegd.  
en de hoeveelheid gedraineerd water wordt gemeten. Meestal voert men drie 

testen uit bij verschillende cell pressures.  Als de permeabiliteit van de grond laag is kunnen deze 

 



 

De CD test wordt in de praktijk geb

• Op lange termijn de stabiliteit van hellingen, funderingen, keerwanden, uitgravingen en andere 
grondwerken  te bepalen

 

  

De CD test wordt in de praktijk gebruikt om: 

Op lange termijn de stabiliteit van hellingen, funderingen, keerwanden, uitgravingen en andere 
grondwerken  te bepalen 

 

 

 

 

Op lange termijn de stabiliteit van hellingen, funderingen, keerwanden, uitgravingen en andere 



 

Geconsolideerde Ongedraineerde test (CU)
 

De CU test wordt gebruikt om de ongedraineerde en gedraineerde parameters 

Deze test is eigenlijk analoog aan de CD test met het verschil dat men in de 2
laat toenemen onder ongedraineerde condities. Men meet wel de (excess) poriënwaterspanning op. 

 

  

Geconsolideerde Ongedraineerde test (CU) 

wordt gebruikt om de ongedraineerde en gedraineerde parameters &�,
Deze test is eigenlijk analoog aan de CD test met het verschil dat men in de 2de fase de axiale belasting 
laat toenemen onder ongedraineerde condities. Men meet wel de (excess) poriënwaterspanning op. 

 

 

 

gMb′ ,  gL′  te bepalen. 

fase de axiale belasting 
laat toenemen onder ongedraineerde condities. Men meet wel de (excess) poriënwaterspanning op.  

 



 

 

Ongeconsolideerde Ongedraineerd test (UU) 
 

De UU test wordt gebruikt om de ongedraineerde schuifsterkte &� te bepalen. Eerst wordt de cell 
pressure verhoogt waarna de axiale belastingen worden toegevoegd. Omdat geen drainage wordt 
toegestaan kan deze test zeer snel worden uitgevoerd. De test wordt uitgevoerd op een paar samples 
met telkens een andere cell pressure. Dit resulteerd in een verschuiving van de mohr cirkels. Het 
voordeel van een UU test ten opzichte van een UC  (ongedraineerde compressietest) is dat het 
grondsample belast wordt in lateralte richting om de terreincondities te simuleren. Beide testen zijn 
nuttig bij de voorbereidende (preliminary) analyses bij het ontwerp van taluds, funderingen, 
keerwanden, uitgravingen en andere grondwerken.  

 

 

 

  



 

Gedrag van normaal gecon

grond onder gedraineerde
 

We gaan het gedrag van een gondsample voorspellen als het wordt getest in een CD (geconsolideerd 
& gedraineerd) test in een triaxiaalproef. Tijdens deze proef wordt het 
geconsolideerd (waterdruk verhogen in het apparaat). Daarna worden er axiale belastingen of 
verplaatsingen opgelegt waarbij de cell

  

rmaal geconsolideerde en licht overgeconsolideerde 

gedraineerde condities 

We gaan het gedrag van een gondsample voorspellen als het wordt getest in een CD (geconsolideerd 
& gedraineerd) test in een triaxiaalproef. Tijdens deze proef wordt het sample eerst isotropisch 
geconsolideerd (waterdruk verhogen in het apparaat). Daarna worden er axiale belastingen of 
verplaatsingen opgelegt waarbij de cell-druk constant blijft. 

 

 

olideerde en licht overgeconsolideerde 

We gaan het gedrag van een gondsample voorspellen als het wordt getest in een CD (geconsolideerd 
sample eerst isotropisch 

geconsolideerd (waterdruk verhogen in het apparaat). Daarna worden er axiale belastingen of 

 



 

 

1ste fase Normale consolidatie (isotrope belasting) 

De gemiddelde effectieve spanning neemt toe tot p’c, dit is de effectieve  preconsolidatiespanning. 

• In fig a betekend dit dat men van punt B naar punt C loopt, de deviatorspanning q is nul als 
men de grond isotroop belast. De effectieve preconsolidatiespanning bepaald de groottte van 
de het elliptische yield-surface.  

• In fig b gaat men via de NCL tot in punt C. 
• In fig c en d gebeurt er nog niks 

 

2de fase ontlasten tot een gemiddelde effectieve spanning p’O 

De gemiddelde effectieve spanning neemt af tot p’O 

• In fig a betekend dit dat men van punt C naar O loopt. 
• In fig b gaat men via de unloading/reloading lijn naar punt O.  
• In fig c en d gebeurt er nog niks 

 

3de fase verhogen van de axiale druk 

We laten het sample ‘shearen’ door de axiale spanning te verhogen  

• In figuur a betekend dit dat men vanuit punt O een effectieve spanningspad volgt met een 

helling 
∆�
∆L � 3. Dit pad snijd verlaat het initiele yield-surface in D. Tot dit punt gedraagt de 

grond zich elastisch wat een linear verband geeft in de q,ε1 plot (fig c).  
• In figuur b gaat men van O naar D op de unloading/reloading lijn. 
• In figuur c: O → D. 

• In figuur d (de void ratio versus ε1) neemt de void ratio af als de rek ε1 toeneemd (compressie) 

De spanning wordt verder verhoogt: 

• In figuur a betekend dit dat de grond yield, waarbij het initiele yieldsurface ook groter wordt. 
Men gaat van D tot een willekeurig punt E (eigenlijk belast men in stappen gelijk door tot de 
grond bezwijkt). Uiteindelijk snijdt de ESP de CSL en bezwijkt de grond in F. 

• In figuur b moet punt E op de unloading/reloading line liggen die door G gaat. We volgen het 
pad DF tot de CSL bereikt wordt in F.   

• In figuur c volgt men een kromme tot in F, de grond gedraagt zich plastisch. Men bereikt de 
failure deviatorische spanning qf 

• In figuur d gaat de kromme tot de failure void ratio.  

  



 

 

Gedrag van normaal en licht overgeconsolideerde grond in 

ongedrainde omstandigheden (CU) 
 
We gaan dus het gedrag van grond voorspellen in een CU test. In ongedraineerde omstandigheden 
blijft het volume constant en dus ook ∆e=0. Verder is ∆p’ de vanandering in gemiddelde effectieve 
spanning gelijk aan 0 voor linear elastische grond. Redelijk analoge redeneringen en verbanden tussen 
de grafieken als in het vorige voorbeeld, voor meer uitleg zie boek Budhu. 

 

 

  



 

Gedrag van zwaar overgeconsolideerde grond (OCR >2)
 
Zwaar overgeconsolideerde grond heeft een initiële spannings toestand die links van de CSL ligt in 
een e versus p’ plot.  Het ESP heeft een helling van 3 bij een CD
en verbanden tussen de grafieken als in het vorige voor

 

CD-test: 

CU-test:  

Gedrag van zwaar overgeconsolideerde grond (OCR >2) 

Zwaar overgeconsolideerde grond heeft een initiële spannings toestand die links van de CSL ligt in 
Het ESP heeft een helling van 3 bij een CD-test. Redelijk analoge redeneringen 

en verbanden tussen de grafieken als in het vorige voorbeeld, voor meer uitleg zie boek Budhu.

 

 

Zwaar overgeconsolideerde grond heeft een initiële spannings toestand die links van de CSL ligt in 
Redelijk analoge redeneringen 

beeld, voor meer uitleg zie boek Budhu. 

 

 



 

 

KO-geconsolideerde grond 
 

De laterale gronddruk coëfficiënt in rust w� is de verhouding van de horizontale effectieve 
hoofdspanning tot de vertikale effectieve hoofdspanning.  

w� � �{′
�z′

 

Als de grond anisotroop belast wordt is w� verschillende van 1. Een w�-geconsolideerde grond is een 
grond die anisotroop geconsolideerd is geweest waardoor de grond eigenschappen niet meer hetzelfde 
zijn in alle richtingen.  

 

Voor w�-geconsolideerde grond is de (normale) consolidatie lijn naar links verschoven ten opzichte 
van de NCL. Twee samples worden eerst respectievelijk Isotroop en w�-geconsolideerd. Het yield-
surface van NC gaat door E. Bij w�-C is het yield-surface groter omdat de deviatorische spanning ook 
toeneemd. Beide samples worden tot dezelfde gemiddelde effectieve spanning en daarna worden ze 

ontlast tot (�′ . Ze hebben dus beide dezelfde OCR.  
Nu voert men een CU test (geconsolideerd ongedraineerde test) uit. De TSP hebben een helling van 
3:1, de ESP verloopt vertikaal binnen het yield-surface. Het verschil tussen de TSP en de ESP is de 



 

 

poriënwaterspanning. Na het overschrijden van de yield-ellips buigt het effectieve spanningspad naar 
de CSL . In een CU test blijft het volume constant waardoor het e-p pad constant blijft.  

Het gevolg is dat ondanks dezelfde OCR en de TSP gelijk zijn voor beide grondsamples ze toch een 
andere ongedraineerde schuifsterkte hebben te wijten aan een andere belastings/consolidatie verleden. 
Dit verleden beïnvloed niet het elastische gedrag van de grond.  
 

  



 

Evenwichtsdraagvermogen q
 

�� � �� . &�
 

 

 
 
 
�� , �M � dieptefactoren = f(B, L, D

&� , &M , &= � vormfactoren = f(B, L, hoek van inwendige wrijving 

o� , oM , o= � draagvermogen factoren = f(hoek van inwendige wrijving 

(E � effectieve spanning op het niveau van de funderingsaanzet naast de fundering

39 � 3 ′ � volumieke dichtheid van de grond onder de fundering
y � korte zijde van de fundering
 

• De dieptefactoren zijn vrij onzeker, meestal worden ze gelijk aan 1 gesteld (veilige keuze).
• De vormfactoren worden meestal gelijk gesteld aan 1 als L zeer groot is vergeleken met B 

(L/B >5). Anders veel mogelijke formules, internationaal verschillende method
 

 
• Draagvermogenfactoren 

 
 

 

 

Factoren die 

rekening houden 

met de diepte 

onder het maaiveld 

Evenwichtsdraagvermogen qu 

� . o� . (E � �M . &M . oM . ' � &= . o=. 39 . y⁄

dieptefactoren = f(B, L, Df, hoek van inwendige wrijving naast de fundering)

vormfactoren = f(B, L, hoek van inwendige wrijving ϕ’) 

draagvermogen factoren = f(hoek van inwendige wrijving ϕ’) 

effectieve spanning op het niveau van de funderingsaanzet naast de fundering

volumieke dichtheid van de grond onder de fundering 
korte zijde van de fundering 

dieptefactoren zijn vrij onzeker, meestal worden ze gelijk aan 1 gesteld (veilige keuze).
De vormfactoren worden meestal gelijk gesteld aan 1 als L zeer groot is vergeleken met B 
(L/B >5). Anders veel mogelijke formules, internationaal verschillende method

 

Factoren die rekening 

houden met de 

cohesie 

Factoren die  

gebaseerd zijn op 

een cohesieloze 

grond

 

2⁄  

, hoek van inwendige wrijving naast de fundering) 

effectieve spanning op het niveau van de funderingsaanzet naast de fundering 

dieptefactoren zijn vrij onzeker, meestal worden ze gelijk aan 1 gesteld (veilige keuze). 
De vormfactoren worden meestal gelijk gesteld aan 1 als L zeer groot is vergeleken met B 
(L/B >5). Anders veel mogelijke formules, internationaal verschillende methodes. 
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een cohesieloze 

grond 


