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Inleiding
Op trek belaste groutankers ontlenen hun 
draagkracht aan de schuifspanning die optreedt 
in het grensvlak van het ankerlichaam en de 
grond [1]. Schuifspanningsberekeningen zijn 
gebaseerd op de schuifspanningstheorie van 
Coulomb. Indien het schuifvlak zand-zand wordt 
beschouwd, wordt voor de sterkteparameter die 
de ruwheid in rekening brengt φ gebruikt. In het 
geval van een zand-grout schuifvlak is dit de 
wandwrijvingshoek δ (1).

τf = schuifsterkte [N/mm2]

c = cohesie [N/mm2]

σ’ = normaalkorrelspanning [N/mm2] 

φ = hoek van inwendige wrijving grond [°]

δ = wrijvingshoek [°]

Omdat een anker, wand of muur vaak gladder 
is dan het zand waarmee het in contact staat, 
wordt er gecorrigeerd voor de sterkteparameter 
φ (2). Zoals weergegeven bepaalt een vuistregel 
de δ-φ relatie [2]. Zodoende kan de schuifsterkte 
in het schuifvlak zand-grout theoretisch bere-
kend worden.

Deze vergelijkingen voor de schuifsterktes kun-
nen als in figuur 1 grafisch worden weergege-
ven.

Als wordt verondersteld dat φ en δ min of meer 
constanten zijn voor een bepaalde grondsoort 
of contactvlak zijn tan(φ) en tan(δ) daardoor ook 
constant. Ook de cohesie c wordt constant ver-
ondersteld, waardoor de beide formules voor de 
schuifsterkte lineair zijn met σ’ als variabele. De 
hoek die de lijn maakt ten opzichte van de x-as 
is gelijk aan φ of δ.

Er zijn twee methoden om ankers te realiseren, 
die beide leiden tot een verschillend grensvlak 
zand-grout. Beide oppervlakken worden in dit 
onderzoek beschouwd. De verschillen in de be-
doelde methoden hebben betrekking op het door 
middel van in- of uitwendig spoelen inbrengen 
van de boorbuis. Bij inwendig spoelen wordt de 
grond in een boorbuis met water weggespoten. 
Na het plaatsen van de ankerstaaf wordt deze ge-
vuld met grout, dat onder druk wordt gebracht. 
Tijdens het trekken van de buis sluit het grout 
goed aan tegen het zandpakket, maar dringt 
daar volgens de heersende opvattingen nauwe-
lijks in. De diameter van de groutdeeltjes zijn 

daarvoor in het algemeen te groot in vergelijking 
met de diameter van de poriën in het zandskelet. 
Bij uitwendig spoelen is aan het ondereinde van 
de boorbuis, die in het zand gebracht wordt, een 
deksel met kleine gaten aangebracht. Deze buis 
wordt het zand ingedraaid terwijl het grout in de 
buis onder druk wordt gezet, waardoor het grout 
door de gaatjes in het deksel het zand in wordt 
gespoten. In het verweekte zand onder het dek-
sel ontstaat een sterke vermenging van grout en 
zand. De retourstroom, die tijdens het inbrengen 
van de buis tot stand komt, stroomt buiten de 
buis langs richting het maaiveld. De buis wordt 
getrokken na het aanbrengen van de wapening 
en het deksel blijft achter in de grond.

Onderzoeksvragen
Dit artikel beschrijft de experimentele bepaling 
van het verloop van het afschuifproces en de 
bepaling van φ en δ onder gecontroleerde om-
standigheden. Hierbij werden de volgende on-
derzoeksvragen gesteld:
1.  Blijft de geleverde schuifspanning in het 

grout-zand schuifvlak constant bij verder af-
schuiven nadat de schuifsterkte τf bereikt is?

2.  Is er een significant verschil tussen de waar-
den van δ indien de effecten van uitwendig 
spoelen in acht worden genomen door aan 
het groutmengsel 20 massa% Maaszand toe 
te voegen?

3.  Wat is bij het afschuiven van grout op zand de 
waarde van δ?

4.  Hoe verhouden de parameters φ en δ zich tot 
elkaar, indien het een zand-grout schuifvlak 
betreft?

Aanpak van het onderzoek
Er is voor gekozen om tijdens dit experiment een 
aantal parameters te beperken tot representa-
tieve waarden. Zo is er gebruik gemaakt van 
één soort zand: Maaszand (D = 0,6 – 1,2 mm) en 
het klassieke groutmengsel: w/c = ½ ; CEM IIIB 
42,5N LH HS [3]. De normaalspanning σ’ lood-
recht op het schuifvlak is echter wel een varia-
bele. Om het effect van uitwendig spoelen in re-
kening te brengen is bij de helft van de monsters 
20 massa% Maaszand aan het groutmengsel 
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Figuur 1 - Theoretische relatie schuifsterkte 
en normaalspanning.
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zien dat na het bezwijken de schuifspanning in het schuifvlak enigszins afneemt in plaats van 
constant blijft.
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toegevoegd. In de tabellen 1 en 2, is een over-
zicht van de uitgevoerde metingen weergegeven.

Schematische weergave van de metingen
De metingen werden uitgevoerd met behulp 
van een shear box apparaat (producent: ELE, 
serie nr. 1150-0-1287). Hierbij zijn twee ringen, 
gevuld met het te beproeven monster, over el-
kaar afgeschoven door het opleggen van een 
verschuivingssnelheid aan de onderste ring. 
Ondertussen is het monster onderhevig aan 
een normaalspanning loodrecht op het schuif-
vlak, die, bij een verticaal geplaatst anker, de 
horizontale korrelspanning op diepte vertegen-
woordigt. De schuifkracht die nodig is om de 
verplaatsing te realiseren wordt gemeten en 
gerapporteerd door een computer. Aangezien 
de oppervlakte van het schuifvlak bekend is, kan 
de gemobiliseerde schuifspanning afgeleid wor-
den. Tijdens alle metingen in dit experiment is 
voor de afschuifsnelheid een verschuiving van 
0,500 mm/min aangehouden. Een schematische 
weergave van de proefopstelling is weergegeven 
in figuur 2.

Preparatie van de monsters en aanpassingen ten 
opzichte van standaard “directe schuifproeven”.
In de praktijk worden groutankers beproefd als 
deze ten minste 7 dagen oud zijn. Deze tijd is 
aangehouden tijdens het prepareren van de be-
proefde zand-groutmonsters. Direct in de ring 

van het shear box apparaat gieten van het grout 
zou, bij de beschikbaarheid van slechts 1 testap-
paraat, betekenen dat na 7 dagen uitharden van 
het groutmonster, slechts één meting gedaan 
kan worden. Het grout is daarom gegoten in PVC 
ringen met dezelfde buitendiameter als de bin-
nendiameter van de onderste ring van het shear 
box apparaat. De hoogte van beide ringen komt 
overeen. Een materiaaleigenschap van grout is 
dat het bij uitharden krimpt. Hierdoor ontstaat 
er een situatie waarin na uitharden het opper-
vlak van het monster zich niet meer bevindt ter 
hoogte van de bovenrand van de ring. Er dient 
dan nogmaals bijgevuld te worden. Direct hierna 
is de ring met het zandmonster op de ring van 
het met verse grout aangevulde groutmonster 
aangebracht. Dit om de natuurlijke cementwa-
ter-zand uitwisseling, waar in de praktijk ook 
sprake van is bij het realiseren van een anker, 
plaats te laten vinden. De bovenliggende zand-
laag is ook in een ring gegoten. Deze PVC ring, 
die op de onderste PVC ring geplaatst is, geeft 
een horizontale steundruk aan het zand en 
houdt het hiermee op zijn plaats. 

Het samenvallen van de bovenzijde van het op-
pervlak van het groutmonster en de onderrand 
van de bovenste ring van het shear box apparaat 
maximaliseert de kans dat bij beproeven het 
schuifvlak zich precies in het contactvlak grout-
zand bevindt. Omdat grout een waterig mengsel 

is, kan ten gevolge van de oppervlaktespanning 
van het mengsel bij het bijvullen van het grout 
een bolvormig oppervlak ontstaan dat zich bo-
ven de rand van de ring bevindt. Indien het op-
pervlak van het groutmonster zich na uitharden 
nog steeds boven de rand van de ring bevindt, 
zullen de proefresultaten beïnvloed worden door 
de weerstand die optreedt door wrijving tussen 
de bovenste ring en het grout. Het is echter niet 
mogelijk om te controleren of een dergelijke si-
tuatie optreedt na het verharden van het grout, 
omdat op dat moment het zand al aangebracht 
is. De bovenste ring heeft een buitendiameter 
die overeen komt met de diameter van de ring 
van het shear box apparaat (D = 63,5mm). De 
binnendiameter is echter 8,5 mm groter geko-
zen dan die van de onderste PVC ring om deze 
eventuele wrijving te voorkomen. Zie figuur 3.

Resultaten
Voor de afschuifproef van grout-zand monster 
2 is een grafische weergave van de verkregen 
data weergegeven in figuur 4. Dit beeld is re-
presentatief voor de verkregen waarden bij de 
schuifproeven zand-grout. De waarde van τf is 
de maximaal gemeten schuifspanning (waar de 
rode lijn in figuur 4 de y-as snijdt).

De waardes van τf verkregen bij monster 2 en de 
overige grout-zand monsters zijn weergegeven 
in tabel 3. De motivatie om sommige proefre-
sultaten te verwerpen is terug te vinden aan het 
begin van de paragraaf discussie in dit artikel.

De verkregen relaties tussen normaalspanning 
en schuifspanning van alle monsters uit beide 
mengsels (monsters 1 t/m 12, tabel 3) correle-
ren met een correlatiecoëfficiënt van 0,9068.

De waardes van τf verkregen bij het beproeven 
van de zandmonsters zijn weergegeven in tabel 
4. Hierbij is dus in zowel de bovenste als onder-
ste ring van het shear box apparaat Maaszand 
en geen grout aangebracht.

Hierna zal de verkregen data uit tabel 3 als één 
dataset beschouwd worden. Vermoedelijk door 
het snel bezinken van het zand dat is toegevoegd 
in monsters 6 t/m 12 (zie tabel 3) is er geen ver-

Tabel 1 -  Meetschema groutmonsters.

Groutmengsel w/c = 0,5 ; CEM IIIB 
42,5N LH HS

w/c = 0,5 ; CEM IIIB 42,5N LH HS ; 
20 massa % Maaszand (D = 0,6 – 1,2 
mm)Normaalspanning

200 kPa 2x (monster 1 en 2) 2x (monster 7 en 8)

400 kPa 2x (monster 3 en 4) 2x (monster 9 en 10)
800 kPa 2x (monster 5 en 6) 2x (monster 11 en 12)

Tabel 2 -  Meetschema Maaszand.

Zand Maaszand, 
D= 0,6 – 1,2 mm

Normaalspanning

200 kPa 2x

400 kPa 2x

800 kPa 2x

Figuur 2 - Schematische weergave directe 
schuifproef.

Figuur 3 - Geprepareerde zand grout 
monsters voor de directe schuifproef (r). 
Schematische doorsnede (l).
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schil in contactvlak (of schuifspanning) ontstaan 
vergeleken met de monsters waaraan geen ex-
tra zand is toegevoegd. Een uitgebreidere mo-
tivatie voor het samenvoegen van de datasets 
voor de verschillende groutmengsels is terug 
te vinden in de discussie onder deelvraag 2. Met 
behulp van een regressie-analyse is voor de
verschillende datasets de verwachtingswaarde
van δ en φ, en het 95% betrouwbaarheidsinterval 

van deze waarde bepaald. Daarnaast is met be-
hulp van een t-test de significantie van de gevon-
den coëfficiënt (helling van de grafiek, figuur 1) 
voor σ’ bepaald. De P waarde in de tabel geeft de 
kans dat de gevonden coëfficiënt gelijk is aan 0, 
hetgeen volgens het model de kans betekent dat 
φ en δ geen invloed hebben op de schuifsterkte. 
De resultaten van deze analyse zijn weergege-
ven in tabel 5.

De samengevoegde datasets van tabel 3 en 4 
zijn samen geplot in figuur 5, voorzien van re-
gressielijnen volgens de kleinste kwadraten 
methode.

Conclusie
De conclusie en discussie zullen beide behan-
deld worden aan de hand van de genummerde 
deelvragen.

1. Het in figuur 4 weergegeven beeld kwam bij 
alle grout-zand afschuifproeven naar voren. Het 
schuifvlak kan na het bereiken van de schuif-
sterkte nog steeds ongeveer een even grote 
schuifspanning opnemen bij verdere verplaat-
sing. 

2. De correlatiecoëfficiënt tussen de span-
ningsrelaties verkregen bij het beproeven van de 
monsters met de verschillende groutmengsels 
(met en zonder zand-toevoeging) is 0,9068. De 
verwachtingswaarden van de wrijvingshoeken δ 
van de beide groutmengsels met Maaszand zijn 
dus niet significant verschillend. Anders gezegd: 
de schuifsterkte in het grensvlak grout-zand is, 
in een laboratoriumopstelling, in geval van meer 
zandige mengsels dus niet significant verschil-
lend als bij een standaard grout-samenstelling.

3. Uit de dataset waarin de meetresultaten van 
beide groutmengsels samengevoegd zijn, blijkt 
dat de verwachtingswaarde E[δ] van δ bij het af-
schuiven van grout op zand 46,8° bedraagt.

4. Voor de verwachtingswaarde E[φ] van het 
Maaszand is gevonden: φmaaszand = 29,9°. 
 Voor de verwachtingswaarde E[δ] van de sa-
mengevoegde dataset is gevonden: δsamen = 
46,8°. De verhouding tussen deze twee parame-
ters is: δsamen = 1,57 φmaaszand 

Discussie
Bij dit experiment is in een laboratoriumopstel-
ling de schuifsterkte in het zand–zand- en in het 
zand–grout-contactvlak gemeten.

1. Uit alle proeven bleek dat de schuifspanning 
in het zand-grout schuifvlak na het bereiken van 
τf (bezwijken) iets afneemt, maar zeker niet ge-
heel komt te vervallen. De maatgevendheid van 
hetgeen zich afspeelt in het schuifvlak zand-
grout wordt bediscussieerd in deelparagraaf 
3&4 van deze paragraaf.

Bij het meten van de schuifsterkte in een zand-
grout grensvlak moesten de resultaten van een 
aantal metingen verworpen worden omdat de 

Figuur 4 - Schuifspanning - verplaatsing diagram Monster 2, met schuifstrekte τf

Tabel 3 -  Schuifsterkten τf van de beproefde grout-zand monsters.

Grout-zand monster Normaalspanning 
[N/mm2] Maximale schuifspanning τf [N/mm2]

1 0,2 Verworpen

2 0,2 0,280967
3 0,4 0,43647
4 0,4 Verworpen
5 0,8 1,037278
6 0,8 0,770451
7 0,2 Verworpen
8 0,2 0,302172
9 0,4 Verworpen
10 0,4 Verworpen
11 0,8 1,139771
12 0,8 0,724504

Tabel 4 -  Schuifsterkten τf van de beproefde Maaszandmonsters.

Maaszand monster Normaalspanning 
[N/mm2] Maximale schuifspanning τf [N/mm2]

1 0,2 0,13818

2 0,2 0,128668
3 0,4 0,26084
4 0,4 0,225294
5 0,8 0,483629
6 0,8 0,470114
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proeven niet goed verliepen.
Er traden 3 vormen van calamiteiten op:

- Het verloopstuk van de pressure pad (zie fi-
guur 3) was geroteerd en klem komen te zitten 
in de bovenste PVC ring. Hierdoor heeft de af-
dracht van de normaalkracht niet geheel via het 
zand plaatsgevonden (monster 1);

- Er was tijdens de uitvoering van de proef een 
duidelijke krak hoorbaar. Toen het monster na 
het beproeven uit het shear box apparaat ge-
haald werd, was de bovenste ring gebroken. 
Deze ring is tijdens het beproeven zeer waar-
schijnlijk in de onderste ring van het shear box 
apparaat terecht gekomen door zeer kleine spe-
lingen (monsters 4, 9 en 10);
- Het grout is bij het aanbrengen van de zand-
laag uitgevloeid tot over de rand van de onderste 
PVC ring. Bij beproeven drukt de bovenste PVC 
ring vervolgens tegen het grout, wat een onge-
wenste weerstand oplevert (monster 5).

2. Tijdens het samenstellen van het groutmeng-
sel, waarbij aan het klassieke groutmengsel 20 
massa% zand werd toegevoegd, bleek het zand 
snel uit te zakken in het waterige mengsel. 
Daarom werd het grout – zand mengsel direct 
gegoten in de PVC ringen. Daar zakte het zand 
uit met een bezinksnelheid in de orde van groot-
te van 95 m/uur [4]. Voor het uitharden van een 
groutanker wordt in de praktijk 7 dagen aange-
houden. In de monsters 7 t/m 12 in dit onder-
zoek, is het toegevoegde zand al naar de bodem 
van de onderste PCV ring gezakt op het moment 
dat de bovenzijde van het groutmonster is opge-
steven. Die bovenzijde bestaat dus uit zand-arm 
grout. Hierdoor heeft het toegevoegde zand wei-
nig invloed op de samenstelling van de ontstane 
groutschil. Vanuit deze redenering is het dan ook 

logisch om de datasets verkregen bij het testen 
van beide groutmengsels samen te voegen.
3 & 4. Tijdens de experimenten werd het vol-
gende globale verband gevonden van δsamen = 
1,57 φmaaszand.

In de uitgevoerde experimenten werd het schuif-
vlak aan het monster opgelegd, namelijk daar 
waar de PVC-ringen op elkaar aansluiten. Het 
streven was om dit te laten samenvallen met 
het contactvlak grout-zand. Een verklaring voor 
waarom de gevonden δ groter is dan de φ is, dat 
het grout in het contactvlak zandkorrels fixeert, 
waardoor deze niet kunnen rollen tijdens het af-
schuiven. De korrels van het zandmonster kun-
nen dus niet over de gefixeerde korrels in het 
groutoppervlak rollen, maar moeten de korrels 
uit het groutoppervlak ‘trekken’ of er omheen 
bewegen. Daarnaast kan ten gevolge van onef-
fenheden in het groutoppervlak een complex 
schuifvlak ontstaan dat een grotere weerstand 
biedt tegen afschuiven door het ontstaan van 
reactiekrachten Fr tegengesteld aan de schuif-
richting Uz. Zie figuur 6. 

In de praktijk zal het schuifvlak ontstaan langs 
het oppervlak met de minste weerstand. Het 
feit dat de gevonden waarde voor δ groter is dan 
die van φ impliceert dat een afschuifvlak grout-
zand meer weerstand heeft dan een afschuifvlak 
in zand. Hieruit volgt dat bij het afschuiven van 
een groutlichaam het schuifvlak niet exact ter 
plaatse van het grensvlak grout-zand zal lig-
gen, zie blauwe lijn figuur 7. Het gebruiken van 
de nu gevonden φ-δ relatie bij afschuifbereke-
ningen zal dan ook leiden tot een overschatting 
van de werkelijke afschuifsterkte. De grootte 
van de weerstand tegen het verschuiven van een 
groutlichaam wordt bepaald door de weerstand 
in het zwakste schuifvlak; dat is het schuifvlak 
zand-zand, net buiten het grensvlak grout-zand, 
zodat bij het ontwerpen van groutankers het 
een redelijke aanname lijkt om uit te gaan van 
delta=phi
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Tabel 5 -  Regressie analyse τf onder verschillende normaalspanningen en bepaling E[δ], E[φ].

Verwachtings-
waarde E[δ] en
E[φ], [°]

Ondergrens 95% 
betrouwbaarheids-
interval δ en φ, [°]

Bovengrens 95% 
betrouwbaarheids-
interval δ en φ, [°]

P > | t |

Grout-zand (δ) 46,8 26,2 58,6 0,005

Zand-zand (φ) 29,9 27,0 32,5 P<0,001

Figuur 5 - Relatie schuifsterkte τf / normaalspanning bij afschuiven 
grout-zand en bij afschuiven enkel Maaszand.

Figuur 6 - Reactiekrachten Fr tegengesteld 
aan schuifrichting Uz door complex schuifvlak.

Figuur 7 - Mogelijke afschuifvlakken
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