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Inleiding
Bij een CRS-test wordt in principe een constante
vervormingssnelheid opgelegd en de bijbehorende
totaal- en waterspanning gemeten. Voor het bepalen
van de ontlaststijfheid kan een negatieve vervor-
mingssnelheid worden opgelegd en voor het 
bepalen van de kruipparameter kan een relaxatie-
stap worden toepast waarbij de opgelegde 
vervormingssnelheid gelijk is aan nul.

Theoretisch model CRS-proef
Indien de effectieve spanningstoestand over de
hoogte van het monster constant is kan een een-
voudige simulatie van een CRS-proef worden 
uitgevoerd. In hoeverre dit het geval is, is in de 
volgende paragraaf onderzocht.

Verloop wateroverspanning
Het verloop van de wateroverspanning in een CRS-
proef kan eenvoudig worden afgeleid.

                           
(1)

R opgelegde reksnelheid [-/dag]
ε verticale rek [-]                                                               

Indien R en de rek constant zijn over de hoogte
geldt bij een volledig verzadigd monster en onsamen-
drukbaar water voor de continuïteitsvergelijking:

                           
(2)

q specifiek debiet [m/s]
z verticale coördinaat [m]

Voor het specifieke debiet geldt volgens Darcy:

                           
(3)

p wateroverspanning [kN/m2]

k doorlatendheid [m/s]
γw volumiek gewicht water [kN/m3]

differentiëren naar de verticale positie van (3)
geeft:

                           
(4)

Samenvoegen van (2) en (4) geeft:

                           
(5)

Voor p(z) geldt:

                           
(6)

                           
(7)

                           
(8)

uit vergelijking (5) en (8) volgt:

                           (9)

Op z=h geldt: q(h) = 0                                                   (10)

En dus geldt op z=h:

                        
(11)

Waaruit volgt: 

                        
(12)

Voor de bovenkant van het monster geldt voor de
wateroverspanning:  p (0) = 0                                   (13)
Waaruit volgt:  C3 = 0                                                    (14)

Voor p(z) geldt dus:

                        
(15)

Aan de voorwaarde dat de reksnelheid (R) en de rek
constant zijn over de hoogte wordt min of meer
voldaan indien de wateroverspanning klein is ten
opzichte van de totaalspanning. Bij een CRS-test
geldt de voorwaarde dat de reksnelheid zodanig
klein is dat de wateroverspanning tussen 3 en 15%
van de totaalspanning ligt. Op elke diepte in het
monster geldt dat de totaalspanning gelijk is, bij
verwaarlozing van wrijving en eigen gewicht van
het monster, en bij de randvoorwaarde van de test
met betrekking tot de wateroverspanning, dus is
op elke diepte de effectieve spanning bij benade-
ring constant zodat ook de rek bij benadering 

constant is over de hoogte van het monster.

Spannings-rekrelatie 
a,b,c-isotachenmodel
De volledige formulering van het a,b,c-isotachen-
model is gegeven in Den Haan [1] hetgeen deel 
uitmaakt van het proefschrift van Den Haan en in
Den Haan en Kamao [2]. De volgende parameters
worden in het model gebruikt:

Totale natuurlijke reksnelheid [-/dag], 
Totale natuurlijke rek [-]
Totale lineaire reksnelheid [-/dag], 
Totale lineaire rek [-]
Directe natuurlijke reksnelheid [-/dag], 
Directe natuurlijke rek [-]
Seculaire natuurlijke reksnelheid[-/dag],
Seculaire natuurlijke rek [-]

a Directe rekparameter [-]
b Totale rekparameter boven de 

grensspanning [-]
c Kruiprekparameter [-]

Initiële verticale korrelspanning [kPa]
Verticale korrelspanning [kPa]
Referentiewaarde intrinsieke tijd is 1 dag
(gebruik bij voorkeur !ref)
Initiële intrinsieke tijd [dag]
Intrinsieke tijd, of kruiptijd, equivalente
ouderdom of “equivalent age” [dag]
Grensspanning [kPa]

h Hoogte monster [m]
t , t-1 Subscript van parameter op tijdstip t 

en t-1
Tijdstapgrootte

vergelijking (6) uit [2]:

                        
(16)

vergelijking (7) uit [2]:

                        
(17)

Differentiëren naar de tijd geeft:

       
(18)

Vergelijking (2) uit [2]: 

                        
(19)

Vergelijking (8) uit [1]: 

                        
(20)

                        
(21)

SIMULATIE EN VERBETERING 
INTERPRETATIE CRS-PROEF

Figuur 1 – Definitie parameters CRS-opstelling.
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Voor het bepalen van samendrukkingsparameters worden internationaal 
proeven uitgevoerd. De uitvoering van de proef is in diverse normen en richt-
lijnen vastgelegd. Onderscheid wordt gemaakt in meertraps samendrukkings-
proeven (Engels: Incremental Loading Test of Oedometer Test) en CRS-proef
(Engels: Constant Rate of Strain Test). De interpretatie van de proef, ofwel 
het afleiden van samendrukkingsparameters is meestal niet vastgelegd, 
mede omdat de interpretatie afhankelijk is van het toe te passen zettingsmodel.
Om parameters voor een zettingsmodel af te leiden uit samendrukkings-

proeven en CRS-proeven is een simulatie van deze proeven een uitstekend 
instrument. Alleen op deze wijze kan aangetoond worden hoe parameters 
dienen te worden bepaald uit proeven. In dit artikel wordt de simulatie van 
een CRS-proef afgeleid en de karakteristieken van het resultaat onderzocht. 
In een eerder verschenen artikel is de simulatie van een samendrukkingsproef
behandeld. De simulatie van een CRS-proef toont aan dat de gebruikelijke 
afleiding van parameters niet geheel correct is en dat aanscherping van de 
interpretatie noodzakelijk is.

                        
(22)

Bij toepassing van expliciete numerieke integratie
geldt bij benadering:

             
(23)

                        
(24)

Het beheersen van de reksnelheid in een CRS-proef
is niet eenvoudig. Daarom is het nauwkeuriger om
niet gebruik te maken van R maar van de gemeten
vervorming van het monster zelf.

    
(25)

Een procedure voor de update van de equivalente
leeftijd is in het vorige artikel [3] afgeleid en ziet
er als volgt uit:

        
(26)

Met de bekende samendrukkingsparameters a, b
en c,  initiële toestand h0, "’v0 en p’g reksnelheid
R en een keuze voor #t kunnen bovenstaande 
vergelijkingen eenvoudig in Excel worden ver-
werkt in kolommen met achtereenvolgens tijd,
hoogte monster, (natuurlijke) rek, effectieve span-
ning en equivalente leeftijd:

       

(27)
                

    
(29)

                        
(30)

Voor de volledigheid kunnen de kolommen aan-
gevuld worden met de lineaire en natuurlijke rek:

    
(31)

op basis van expliciete 

numerieke integratie of 

Voor de initiële equivalente ouderdom geldt:

    
(33)

NEN-Bjerrum-isotachenmodel
Voor het NEN-Bjerrum-isotachenmodel met lineaire
rek, zoals dat in DSettlement [7] is beschreven,
gelden de volgende vergelijkingen:

    (34)

    (35)

    
(36)

    (37)

    (38)

    
(39)

Bij toepassing van expliciete numerieke integratie
geldt bij benadering:

    
(40)

Voor de initiële equivalente ouderdom geldt:

     
(41)

Simulatie CRS-test
Met bovengenoemde relaties kunnen vrij eenvoudig
in Excel simulaties van CRS-testen uitgevoerd 
worden uitgaande van bekende parameters a, b, c,
h0, "’v0 en p’g . De invoerparameters van een voor-
beeldsimulatie zijn gegeven in tabel 1 en 2.

Tabel 1 – Invoerparameter voorbeeldberekening
a 0.05
b 0.3
c 0.023077
#t 0.001 dag
"’v0 2.0 kPa
p’g 8.0 kPa
τ0 3.33E+06 dag
h0 0.020 m

Figuur 2 – Natuurlijke rek - Effectieve spanning, CRS-simulatie. Figuur 3 – Effectieve spanning – Tijd, CRS-simulatie.

S A M E N V A T T I N G



Tabel 2 – CRS-proef Reksnelheid (Strain rate)
t R
dag -/dag
0.000 0.100
2.000 -0.100
2.100 0.100
3.000 0.000
3.500 0.010

Dit levert het spannings-rekdiagram volgens figuur
2 op. Naast figuur 2 kunnen diagrammen figuur 3
en 4 gemaakt worden.

Het verloop van ! (equivalente ouderdom) als func-
tie van de tijd is interessant. Over de eerste twee
dagen is de reksnelheid constant (R=0,1/dag); na
de snelle afname van bereikt deze een min of meer
constante waarde van ca. 0,230. Ditzelfde ver-
schijnsel treedt op enige tijd na beëindiging van de
ontlasttak. In beide fasen vindt rek plaats op een
min of meer constante isotache maar niet exact 
op een isotache omdat de lineaire reksnelheid 
constant is maar de natuurlijke reksnelheid is niet
constant. Na de relaxatietak is de reksnelheid 
verlaagd naar 0,01/dag. Na verloop van enige tijd
wordt weer een constante waarde van ! bereikt, 
zij het met een grotere equivalente ouderdom.

Uitwerking van het spannings-rekdiagram levert

interessante zaken op wanneer tevens de a-lijn 
en de isotachen ! = !0, ! = !ref en ! = 0,230 
worden geconstrueerd met:

               
(42)

    (43)

met een initiële equivalente ouderdom

                                       
(44)

volgt dat de grensspanning ligt bij het snijpunt van
de a-lijn en de referentie-isotache !ref. 
Het snijpunt van de referentie-isotache met de 
horizontale as ($H = 0) ligt bij een spanning  "’ref:

                                                        
(45)

Opmerking
De ligging van de grensspanning bij het snijpunt
van de a-lijn en de referentie-isotache !ref wordt
volledige bepaald door de definitie van de equi-
valente ouderdom !0 volgens vergelijking (44) die 
toegepast wordt in DSettlement [7] en Plaxis Soft
Soil Creep [8]. In persoonlijke communicatie heeft
E.J. den Haan aangegeven deze definitie te betreu-
ren en er de voorkeur aan geeft om de definitie 
van !0 te koppelen aan "’ref. Samenvoegen van
vergelijking (44) en (45) en elimineren van p’g
geeft:

                                                            
(46)

Indien de definitie van !0 in DSettlement en Plaxis
Soft Soil Creep wordt gewijzigd en beschreven 
volgens vergelijking (46) moet het snijpunt van 
de referentie-isotache met de rek = 0 as worden 
bepaald waarmee een identieke initiële intrinsieke
tijd of equivalente ouderdom wordt bereikt.

Onder de grensspanning, tussen 0 en 5% rek, is 
de helling van de curve 0,0501 en nagenoeg gelijk
aan de waarde a. Bij een 10 maal zo kleine tijdstap
is de helling van a 0,0500.  Boven de grensspan-
ning, tussen 10 en 30% rek, is de helling van de
curve 0,293 en ongeveer gelijk aan b maar niet
exact; dezelfde helling geldt voor een 10 maal 
zo kleine tijdstap. De afwijkende helling wordt 
veroorzaakt door de constatering dat de lijn boven
de grensspanning geen isotache is met een 
constante waarde van ! zoals in het !-tijd-diagram
al was geconstateerd. Bij een gering afnemende 
! is de helling van de lijn boven de grensspanning
net iets flauwer dan bij een constante ! hetgeen
leidt tot een, zeer geringe, onderschatting van b.
Dit is overigens ook door Den Haan geconstateerd
in [4] . De berekening laat zien dat de tak boven 
de grensspanning gemiddeld op de isotache
!=0,230 ligt. De theoretische grensspanning ligt
bij het snijpunt van de a-lijn met de referentie-
isotache, bij 8,0 kPa zoals ook blijkt uit de simula-
tie. Verderop in het artikel wordt nader ingegaan
op welke wijze de referentie-isotache geconstru-
eerd kan worden bij een proef.

Afhankelijkheid grensspanning 
van opgelegde reksnelheid?
In een overzichtsartikel presenteert Leroueil [5] 
resultaten van CRS-testen uitgevoerd met verschil-
lende reksnelheden. Voor een drietal testen is 
het verband tussen de opgelegde reksnelheid 
en de grensspanning bepaald en in figuur 6 gege-
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Figuur 4 – Tau - Tijd, CRS-simulatie. Figuur 5 – Natuurlijke rek - Effectieve spanning, CRS-simulatie.

Figuur 6 –
Leroueil et al [5].
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ven. De data zijn uit de figuur afgelezen en in tabel
3 samengevat.

Tabel 3
Reksnelheid Reksnelheid Grensspanning
1/s 1/dag kPa
10-8 0,000864 85
10-7 0,00864 95
10-6 0,0864 105

Hoewel de reksnelheden niet exact overeenkomen
met de CRS-testen uit figuur 6 lijkt de grensspan-
ning bepaald te zijn door de positie van de knik in
de curven of het snijpunt van een a- en b-lijn. 
Leroueil toont hiermee aan dat de grensspanning
afhankelijk is van de opgelegde reksnelheid.

Met het simulatiemodel is een CRS-test uitge-
voerd, identiek aan het voorafgaande voorbeeld,
en een tweede test met een 100 maal zo lage 
reksnelheid gedurende een 100 maal zo lange 
testperiode. Beide resultaten zijn in figuur 7 en 8
gegeven. De b-lijn in de tweede test is duidelijk
naar links verschoven. Wordt de eerder beschreven
procedure voor de grensspanning toegepast, 
waarbij eerste de referentie-isotache wordt 
bepaald en deze wordt gesneden met de a-lijn, dan
resulteren beide proeven in een grensspanning van
ca. 8,0 kPa.

Conclusie:
Bij een CRS-test is de grensspanning niet afhanke-

lijk van de toegepaste reksnelheid; de grensspan-
ning ligt bij het snijpunt van de a-lijn met de refe-
rentie-isotache (1-dags isotache). 

Afleiding kruipparameter c 
uit CRS-proef
De kruipparameter c kan uit een CRS-proef worden
bepaald door toepassing van bijvoorbeeld een 
relaxatiefase waarbij de opgelegde reksnelheid
gelijk is aan nul. De procedure is uitgebreid 
beschreven in [4]. Theoretisch is overigens elke
verandering in reksnelheid geschikt. 

Tijdens een relaxatiefase is de reksnelheid R gelijk
aan nul. Vaak zien we echter dat de relaxatietak
niet exact horizontaal loopt in het spannings-rek-
diagram door besturingsonregelmatigheden en/of
toesteldeformatie. Het verdient daarom aanbeve-
ling om een procedure te gebruiken waarbij wordt
uitgegaan van het gemeten verloop van de hoogte
van het monster.

Bepaal kort voorafgaand aan de relaxatiefase (tr)
de startwaarde van de gesimuleerde equivalente
ouderdom (!str) op basis van:
– gemeten t
– gemeten h
– gemeten σ
– afgeleide waarde voor a
– keuze c

    

(47)

Opmerking: bovenstaande vergelijking volgt een-
voudig uit vergelijking (25).
Contoleer of !str kort voorafgaand aan de relaxa-
tiefase nagenoeg constant is. 

Kies voor de startwaarde van de gesimuleerde kor-
relspanning ("str) de gemeten korrelspanning σ .

Bepaal vervolgens in de relaxatiefase voor elk tijd-
stip achtereenvolgens de gesimuleerde korrel-
spanning (σ s) en de gesimuleerde equivalente
ouderdom (!s):

(48)

    (49)

Zet de gemeten korrelspanning uit tegen de gesi-
muleerde korrelspanning.
Minimaliseer de som van de kleinste kwadraten
van het verschil tussen de gemeten korrelspanning
en de gesimuleerde korrelspanning door aanpas-
sing van c:

  
(50)

Voorbeeld
Ter voorbeeld wordt de relaxatiefase tussen dag

Figuur 7 – Natuurlijke rek - Effectieve spanning, CRS-simulatie. Figuur 8 – Natuurlijke rek - Effectieve spanning, CRS-simulatie.

Figuur 9 – Simulatie relaxatietak op basis van keuze c=0,015.

Figuur 10 – Simulatie relaxatietak op
basis van keuze c=0,015.



3,0 en 3,5 beschouwd.

De afgeleide waarde voor a = 0,05
Voor c wordt een keuze gemaakt c=b/20=0,015
de startwaarde van de gesimuleerde equivalente
ouderdom (!str) = 0,130 dag
de startwaarde van de gesimuleerde korrelspan-
ning ("str) = 21,48 kPa
Vervolgens zijn voor de gehele relaxatiefase de
waarden voor σ st en σ st bepaald.
De uitgangspunten en het eerste deel van de bere-
kening zijn gegeven in figuur 9.

Vervolgens zijn de gemeten en gesimuleerde kor-
relspanning gedurende de relaxatiefase uitgezet in 
figuur 10. Duidelijk is te zien dat gesimuleerde re-
laxatie (spanningsafname) te klein is en dat dus een
grotere waarde voor de kruipparameter moet wor-
den gekozen.

De procedure is herhaald voor een keuze van
c=0,030. De berekeningsresultaten zijn gegeven in
figuur 11 en 12.

Een perfecte match wordt gevonden bij de keuze
c = 0,023 hetgeen natuurlijk overeenkomt met de
invoerparameter van het kunstmatig gegenereerde
proefresultaat.

Afleiding grensspanning 
uit CRS-proef
Eerder is aangegeven dat de grensspanning niet 
direct volgt uit het snijpunt van de raaklijn aan het
begin van de curve en de raaklijn aan het einde van
de curve maar dat er een correctie nodig is voor 
de isotache waarop het laatste deel van de  proef
ligt. Bepaling van de waarde kan plaatsvinden
door het uitvoeren van een volledige simulatie 
van de CRS-proef. De waarde van b, bij constante
reksnelheid, op de b-lijn boven de grensspanning
kan ook bepaald worden met:

   
(51)

waarbij RH de natuurlijke reksnelheid is, die 
overigens in een standaard CRS-proef niet 
constant is.
Figuur 14 laat zien dat deze bepaling netjes 
aansluit op het verloop van ! volgens de volledige
simulatie.
Vervolgens dient de b-lijn verticaal verschoven

(naar beneden indien !ref > !b, naar boven indien
!ref < !b) te worden met een waarde:

   
(52)

Vervolgens wordt de referentie-isotache gesneden
met de a-lijn om de grensspanning bij het snijpunt
te bepalen. In de voorbeeldsimulatie bedraagt de
verticale verschuiving:

   
(53)

De procedure is bij een CRS-proef met een con-
stante lineaire reksnelheid niet geheel correct
omdat de natuurlijke reksnelheid niet constant 

is, de b-lijn hierdoor geen isotache is (lijn van 
constante reksnelheid) en dus de waarde !b niet
eenduidig kan worden bepaald. De voorbeeld-
simulatie geeft echter aan dat de fout die gemaakt
wordt in de bepaling van de parameter b en de
grensspanning zeer gering is.

Het probleem dat de b-lijn niet op een isotache ligt
kan worden verholpen door in de CRS-proef niet 
de lineaire reksnelheid constant te houden maar
ervoor te kiezen om de natuurlijke reksnelheid 
constant te houden.

In het NEN-Bjerrum isotachenmodel kan de para-
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Figuur 11 – Simulatie relaxatietak op basis van
keuze c=0,030.

Figuur 12 –
Simulatie 

relaxatietak op 
basis van keuze

c=0,030.

Figuur 13 –
Simulatie relaxatie-

tak op basis van
keuze c=0,023.

Figuur 14 –
Schatting !b.
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meter !CR bij constante reksnelheid, op de CR-lijn
boven de grensspanning worden bepaald met:

   
(54)

De benodigde verticale verschuiving van de CR-lijn
bedraagt:

   
(55)

Indien de lineaire reksnelheid constant wordt 
gehouden ligt, in het NEN-Bjerrum isotachen-
model, de CR-lijn netjes op een isotache en is de
procedure voor de bepaling van de 1-dagisotache
en bepaling van de grensspanning exact.

Conclusie en dankwoord
De gegeven afleiding van de benodigde vergelij-
kingen voor het opstellen van een simulatie in
Excel zijn door de auteur volledig zelfstandig 
opgesteld. In persoonlijke correspondentie heeft
E.J. den Haan aangegeven dat een dergelijke
opzet, simulatie en afleiding van parameters niet
nieuw is en met name in Delft Cluster-rapporten
[4] en [6] is gegeven en dat materiaal in speciale
cursussen is verspreid. 
De auteur is van mening dat de meerwaarde van 
dit artikel ligt bij een aantal punten:
– De afleiding en opzet van een simulatie zijn 

volledig gegeven en voor de geotechnische 

gemeenschap toegankelijk
– De formulering van de update van de intrinsieke

tijd is afgeleid en is onafhankelijk van de opge-
treden rek.

– De bepaling van de intrinsieke tijd of equivalente
ouderdom op de b-lijn boven de grensspanning.

– De procedure voor de bepaling van de grens-
spanning is aangescherpt door de grensspanning
te nemen bij het snijpunt van de a-lijn en de 
referentie-isotache. Met deze definitie van
grensspanning wordt de initiële intrinsieke tijd
of equivalente ouderdom in DSettlement en
Plaxis Soft Soil Creep modellen consistent 
beschreven.

– Er wordt geconcludeerd dat de grensspanning
niet afhankelijk is van de opgelegde reksnelheid

– Er is een procedure beschreven voor het bepalen
van de kruipparameter c bij een relaxatietak 
die algemeen toepasbaar is en niet alleen onder
de strikte voorwaarde dat de reksnelheid gelijk
is aan nul. 

– Vermelding van equivalente vergelijkingen 
voor het zogenoemde “NEN-Bjerrum-isotachen-
model”.

Met dit artikel hoopt de auteur het begrip van het
isotachenmodel, de afleiding van parameters en 
de charme van het opstellen van een volledige 
simulatie voor het geotechnisch publiek te hebben

vergroot. Tevens wil ik mijn dank uitspreken aan
Evert den Haan voor zijn kritische blik op het 
artikel, fijne en diepgaande discussie omtrent de 
definitie van initiële intrinsieke tijd of equivalente
ouderdom en de grensspanning.
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