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Vraag B (Totaal 35 punten)

Bij de aanleg van een nieuwe snelweg dienen in een
polder een aantal kruisingen met secundaire
wegen te worden gerealiseerd. Eén van deze krui-
singen is hieronder weergegeven. De kruising be-
staat uit een viaduct waarbij het ontwerp van de
kopterpen moet worden getoetst aan de stabiliteit
-, en zettingscriteria. Ten behoeve van de bereke-
ningen is grondonderzoek uitgevoerd. De onder-
grond bestaat uit twee kleilagen gevolgd door de
Pleistocene zandlaag. Het huidige maaiveldniveau
ter plaatse van de toekomstige kopterpen is NAP
+0,5 m. De grondwaterstand is gelegen op NAP 0
m. Ter plaatse van kopterp B is een peilbuis ge-
plaatst met het filter in de Pleistocene zandlaag.
Uit de metingen blijkt dat de stijghoogte in de
Pleistocene zandlaag NAP + 1,5 m is. 
Ter plaatse van kopterp B zijn twee boringen uitge-
voerd. Uit het opgeboorde materiaal zijn proef-
stukken geselecteerd. Op deze proefstukken zijn
samendrukkingsproeven, Direct Simple Shear,
DSS, proeven en triaxiaalproeven uitgevoerd.
Daarnaast zijn classificatieproeven uitgevoerd. 
Enkele resultaten zijn in de hiernaast en onder-
staande figuren en tabellen weergegeven. 

Tabel B1 – Enkele resultaten classificatieproeven
van kleilaag 1 en kleilaag 2
Grondlaag !verz "’vy wl               wp        

[kN/m3] [kN/m2] [ % ]         [ % ]
klei 1 16,0 60              20
klei 2 14,0 40

!verz = verzadigd volume gewicht
"’vy = grensspanning; deze waarde 

geldt voor halverwege kleilaag 2.
wp = uitrolgrens (plastic limit)
wl = vloeigrens (liquid limit)

Op kleilaag 2 zijn Direct Simple Shear proeven uit-
gevoerd. Figuur B2 toont enkele resultaten van een
van de proeven. Daarnaast zijn op monstermateri-
aal uit beide kleilagen triaxiaalproeven uitgevoerd.
Figuur B3 toont het spanningspad van één van deze
proeven op monstermateriaal uit kleilaag 2. Tabel
B2 geeft de waarden die voor de ongedraineerde
schuifsterkte die voor de proevenserie op kleilaag
1 zijn bepaald.

Proef nummer Ongedraineerde schuifsterkte
su [kN/m2]

1 22,10
2 20,50
3 23,25
4 21,80
5 22,70

Tabel B2 – Ongedraineerde
schuifsterkte bepaald uit de 
verschillende triaxiaalproeven,
kleilaag 1.

Figuur B1 – Doorsnede kruising snelweg met secundaire weg.

Figuur B2 –
Resultaten Direct Simple
Shear proef kleilaag 2. 
Boven: Schuifspanning 
# tegen schuifrek, !.
Onder: Schuifspanning, #,
tegen aangebrachte verti-
cale spanning, "’n.

Figuur B3 –
Spanningspad 
triaxiaalproef kleilaag 2.
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Vragen

Vraag B1
Bereken de plasticiteitsindex, Ip van kleilaag 1. 
(3 punten)

Vraag B2
Geef de classificatie van kleilaag 1 aan de hand van
de plasticiteitsindex, Ip en vloeigrens, wl. Indien u
de vorige vraag niet hebt kunnen beantwoorden,
kunt u uitgaan van Ip = 35.  (3 punten)

Vraag B3
Bereken de overconsolidatieratio, OCR, halver-
wege kleilaag 2 en geef de bijbehorende bereke-
ning. (5 punten)

Vraag B4
Bepaal de initiële glijdingsmodulus, G0 en de 
glijdingsmodulus, G50 aan de hand van de direct
simple shear proef en licht toe hoe u die bepaald
heeft.  (5 punten)

Vraag B5
Is de direct simple shear proef, zie figuur B3, 
gedraineerd of ongedraineerd uitgevoerd? Geef
een toelichting op uw antwoord.  (2 punten)

Vraag B6
Het spanningspad uit figuur B3 laat een maximale,
piek, sterkte zien bij s’piek = 53 kN/m2 en tpiek = 23
kN/m2. Wat zijn de waarden van de hoofdspanningen
in het monster op dit punt? (4 punten)

Vraag B7
Indien voor deze klei de cohesie, c’ kan worden 
verwaarloosd, wat is dan de waarde van de wrij-
vingshoek, $’? Geef de bijbehorende berekening. 
(4 punten)

Vraag B8
Bereken de karakteristieke waarde van de 
ongedraineerde schuifsterkte, su voor de proef-
resultaten geven in tabel B2.  (4 punten)

Vraag B9
De constructie valt in risicoklasse, RC 1. Welke
waarde voor de partiële veiligheidsfactor op de 
ongedraineerde su dient toegepast te worden? 
(2 punten)

Vraag B10
Naast stabiliteitsberekeningen worden ook zet-
tingsberekeningen uitgevoerd om de zetting van
de kopterpen en eventuele zettingsschade van 
de secundaire weg vast te stellen. Dienen in deze
zettingsberekeningen ook partiële veiligheids-
factoren te worden toegepast? Zo ja, licht toe
welke partiële veiligheidsfactoren dienen te wor-
den toegepast, zo nee geef een toelichting
waarom niet.  (3 punten)

Antwoorden

Antwoord vraag B1
De bepaling van de plasticiteitsindex, Ip is beschre-
ven in de syllabus, paragraaf 1.6.6, vergelijking 15
Ip = wl - wp; met de vloeigrens, wl en de uitrolgrens,
wp uit tabel 1, volgt: Ip = 60 – 20 = 40.

Antwoord vraag B2
De classificatie aan de hand van de plasticiteit is 
beschreven in de syllabus, paragraaf 1.6.7, figuur
42. Met de plasticiteitsindex, Ip uit de vorige 
opgave, Ip = 40 en de vloeigrens, wl uit tabel 1, 
wl = 60, volgt ClH dat wil zeggen klei hoog plastisch. 

Antwoord vraag B3
De definitie van de overconsolidatieratio, OCR is
beschreven in paragraaf 3.1.4 van de syllabus, 
vergelijking (6): OCR = "’vy / "’v, met "’vy de grens-
spanning conform tabel 1; "’vy = 40 kN/m2 en 
"’v de verticale effectieve terreinspanning. De 
effectieve terreinspanning volgt uit het verschil

tussen de totaal spanning en waterspanning. 
De verticale totaal spanning halverwege laag 2 is,
"v = 4 x 16 + 2 x 14 = 92 kN/m2. De grondwaterstand
is NAP + 0 m (maaiveld – 0,5 m). De stijghoogte in
de Pleistocene zandlaag is NAP + 1,5 m (maaiveld +
1,0 m). Dit houdt in dat de waterspanning in de klei-
laag niet-hydrostatisch verloopt. Aangenomen
wordt dat de waterspanning lineair verloopt van 
0 kN/m2 ter hoogte van de freatische lijn, naar 
88,2 kN/m2 (9,8 x 9) aan de onderzijde van kleilaag
2. Dit is een verloop van 88,2 kN/m2 over een
hoogte van 7,5 m. De waterspanning halverwege
kleilaag 2, 5,5 m onder de grondwaterstand, wordt
dan 5,5/7,5 x 88,2 = 64,68 kN/m2. De verticale 
effectieve spanning halverwege kleilaag 2 wordt
daarmee, "’v = 92 – 64,68 = 27,32 kN/m2. Hieruit
volgt OCR =40/27,32 = 1,46. 

Antwoord vraag B4
De bepaling van de initiële glijdingsmodulus, G0

en de glijdingsmodulus G50 is beschreven in de 
syllabus, paragraaf 2.5.3, figuur 29. 
De waarde van G0 wordt bepaald door de helling
van de raaklijn van de # – ! curve in de oorsprong.
In de hiernaast afgebeelde figuur is de raaklijn 
getekend, Hieruit volgt G0 = 10/0,01 = 1000 kN/m2. 
Opgemerkt wordt dat de schuifrek, ! in figuur 2 
in percentages is gegeven, maar in de bepaling van
G0 en G50 als ratio moet worden toegepast.

De glijdingsmodulus G50 wordt bepaald uit de 
helling van de lijn die vanuit de oorsprong de 
spannings – rekdiagram halverwege de maximale
sterkte doorsnijdt, zie onderstaande figuur. Hieruit
volgt G50 = 13/0.018 = 722 kN/m2. 

14G E O T E C H N I E K J U N I  2 0 2 2



15
G E O T E C H N I E K J U N I  2 0 2 2

Antwoord vraag B5
De wijze waarop een Direct Simple Shear proef
wordt uitgevoerd is beschreven in paragraaf 2.5.2
van de syllabus. Bij een ongedraineerde proef
wordt de hoogte en daarmee het volume van het
monster constant gehouden. De hoogte van het
monster wordt constant gehouden door te sturen
met behulp van de verticale spanning (belasting).
In een gedraineerde proef wordt de verticale 
spanning (belasting) constant gehouden en kan het
monster volume veranderen. 
Figuur 2b geeft de gemeten schuifweerstand, # als
functie van de verticale spanning (belasting). 
De verticale spanning is tijdens de afschuiffase 
niet constant. De verticale spanning neemt af van
75 kN/m2 tot 48 kN/m2 bij het bereiken van de
pieksterkte en 36 kN/m2 aan het einde van de
proef. Hieruit wordt geconcludeerd dat de proef
ongedraineerd, constante hoogte, is uitgevoerd. 
Tijdens de afschuiffase heeft het monster de 
neiging te compacteren, volume verkleining, met
als gevolg dat verticale spanning is verlaagd om de
monsterhoogte constant te houden. 

Antwoord vraag B6
In een triaxiaalproef zijn de horizontale en verticale
richting de hoofdspanningsrichtingen en daarmee
de horizontale en verticale effectieve spanning de

effectieve hoofdspanningen. Conform paragraaf
2.6.3 geldt:
s’ = ("’1 + "’3)/2 en t = ("’1 - "’3)/2. Hieruit volgt
voor een triaxiale compressie proef "’v = "’1 = 
s’ + t, "’h = "’3 = s’ – t. Met s’ = 53 kN/m2 en t = 23
kN/m2 volgt: "’v = "’1 = 53 + 23 = 76 kN/m2 en 
t = 53 - 23 = 30 kN/m2. 

Antwoord vraag B7
De bepaling van de sterkte eigenschappen uit 
triaxiaalproeven is beschreven in paragraaf 2.6.3
van de syllabus. Uit de resultaten van de triaxiaal-
proef kan de cirkel van Mohr worden getekend. 
In de vraagstelling is gegeven dat cohesie mag 
worden verwaarloosd, c’= 0 kN/m2. De wrijvings-
hoek wordt nu gevonden door een lijn te tekenen
in het # – " diagram die raakt aan de Mohr cirkel, 
zie onderstaande figuur. 
Hieruit volgt sin($’) = 23/53, $’= 25,7%. 

Antwoord vraag B8
De bepaling van de karakteristieke waarde is 
beschreven in paragraaf 6.5.2 van de syllabus. De
karakteristieke waarde wordt berekend conform:

Antwoord vraag B9
De partiële veiligheidsfactoren zijn gegeven in
tabel A.4a van NEN-9997, hieruit volgt: 
!cu (= !su ) = 1,5. 

Antwoord vraag B10
Een toelichting op het gebruik van partiële veilig-
heidsfactoren is beschreven in paragraaf 6.6 van de
syllabus. Het overschrijden van het zettingscrite-
rium leidt bij de kopterpen niet tot falen van de
constructie. Wel leidt het overschrijden van het
zettingscriterium tot extra onderhoud en reductie
in rijcomfort. De toets aan het zettingscriterium
wordt gezien als het toetsen aan een bruikbaar-
heidsgrenstoestand, BGT. In een BGT toets worden
geen partiële veiligheidsfactoren toegepast. 
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Onze kracht benutten

Keller Funderingstechnieken B.V. 
Europalaan 16 · Postbus 757 
2400 AT Alphen aan de Rijn 
Nederland  
Telefoon  +31 (0)172 471798

www.keller-funderingstechnieken.nlinfo.nl@keller.com

Voor uw funderings- en grondwater opgaven 
creëren wij efficiënte oplossingen. Complexe 
geotechnische vraagstukken worden door 
Keller Funderingstechnieken vertaald in een 
solide basis voor uw projecten.  
Uw vragen beantwoorden wij, met genoegen!


