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Inleiding
In de grondmechanica is de schuifsterkte van 
de grondconstructies, zoals dijken en damwan-
den e.d. , één van de belangrijke onderwerpen. 
Hier wordt in vogelvlucht ingegaan op de on-
derliggende theorie die gebruikt wordt om deze 
sterkteberekeningen uit te voeren. Hierbij wordt 
gewezen op tekortkomingen in het gebruik van 
de gangbare sterkteanalyses. Niet alle aspec-
ten zullen daarbij worden beschreven omdat dit 
nogal theoretisch is, maar getracht zal worden 
het raamwerk te schetsen om  de problemen te 
kunnen duiden. Deze problemen komen voort uit 
het gegeven dat in de grondmechanica wrijving 
het grondgedrag bepaalt. Bij wrijvingsmateria-
len is de sterkte afhankelijk van de spanning en 
dit is of de normaalspanning op het schuifvlak of 
de isotrope spanning.

Allereerst zal worden beschreven hoe de con-
stitutieve relaties eruit zien voor reversibel en 
irreversibel gedrag, de elasticiteitstheorie en 
de plasticiteitstheorie. Beide beschrijvingen zijn 
nodig om tot een complete beschrijving van het 
sterkte gedrag van grond te komen. Verder zal 
het Mohr-Coulomb model voor een continuüm 
worden beschreven, waarbij onderscheid tussen 
associatief en niet-associatief gedrag zal wor-
den gemaakt. 

Vervolgens zal worden ingegaan op het onder-
scheid in beschrijvingen van de sterkte voor 
een continuüm en voor een schuifvlak. Deze be-
schrijvingen passen zondermeer op elkaar als 
het materiaal als associatief wordt beschouwd, 
echter als het materiaal als niet-associatief 
wordt beschouwd is dit een ander verhaal. Het 
is daarbij van belang te onderkennen dat een 
schuifvlak ontstaat vanuit een continuüm en dat 
het ontstaan en de ontwikkeling ervan is gekop-
peld aan het elastische en plastische gedrag van 
de grond.

Vervolgens zal worden nagegaan wat dit concept 
betekent voor experimenten om de materiaal-

parameters te bepalen, zoals triaxiaal- en biaxi-
aalproeven, en de invloed hiervan op de waarden 
van de invoer parameters van de rekenmetho-
den. 

Theorie
Als grond wordt belast zal een deel van de ver-
vorming reversibel zijn en een deel irreversibel. 
Mogelijk zal ook een deel tijdsafhankelijk zijn. 
Dit tijdsafhankelijke gedrag zal hier niet worden 
beschouwd. In ieder geval is het spannings-
rek-gedrag niet-lineair voor grond. Aangeno-
men wordt dat de reversibele en irreversibele 
deformaties gescheiden kunnen worden en dat 
beide met mechanische modellen kunnen wor-
den beschreven. Een integrale beschrijving van 
beide componenten is essentieel. Hier wordt 
ervan uitgegaan dat de normaalspanningen en 
normaalrekken positief zijn voor compressie. 
Verder wordt uitgegaan van gedraineerd grond-
gedrag.

Elasticiteit
De reversibele deformaties van de grond, de 
elastische rekken, worden met lineaire span-
ning-rek relaties beschreven. Het elastische 
model is nodig om het  niet plastisch vervor-
mende deel van de rekken te beschrijven. De 
plastische rekken zijn bij bezwijken veel groter 
dan de elastische rekken. De in het elastische 
model gebruikte relaties modelleren  dat het 
isotrope spanningsincrement door de compres-
siemodulus is gekoppeld met het volumerek in-
crement en dat de schuifspannings incrementen 
door de glijdingsmodulus zijn gekoppeld met de 
incrementen in de schuifrekken.

Plasticiteit
De irreversibele of plastische deformaties wor-
den met de plasticiteitstheorie beschreven. 
Hierbij zijn  drie aspecten van belang voor het 
model, te weten: 
1)  Wanneer gaat het materiaal plastisch ver-

vormen?
   Het model geeft de beschrijving van het 

sterkte criterium: Bij welke spanningstoe-
stand gaat het materiaal vloeien ofwel irre-
versibele deformaties geven, de plastische 
rekken. Het sterktecriterium wordt voor een 
continuüm gegeven door een vloeifunctie 
gedefineerd in hoofdspanningen of span-
ningsinvarianten. 

2)  Hoe gaat materiaal plastisch vervormen?
   Het model beschrijft de optredende plasti-

sche rekken. Als de spanningen in een ma-
teriaal op het vloeioppervlak zijn gaan er 
irreversibele deformaties optreden en deze 
moeten worden beschreven. Deze plastische 
rekken kunnen op een gelijkaardige manier 
worden beschreven als de vloeifunctie voor 
de sterkte en wel met de plastische poten-
tiaal. De waarde van de plastische potenti-
aal zelf is hierbij niet van belang maar het 
gaat om de afgeleiden van de plastische 
potentiaal naar de spanningscomponenten. 
Als de beschrijving van de plastische po-
tentiaal identiek is aan de vloeifunctie, dan 
wordt gesproken van een associatief mate-
riaal model. Is de plastische potentiaal ver-
schillend van de vloeifunctie dan is het een 
niet-associatief materiaal model. Doordat 
de plastische potentiaal is uit te drukken in 
hoofdspanningen noemt men het materiaal 
coaxiaal en liggen de plastische hoofdrek 
incrementen langs de assen van de hoofd-
spanningen.

3)  Hoe verloopt het proces van plastisch ver-
vormen?

   Het model geeft de beschrijving van de vloei-
functie en de plastische potentaal geduren-
de het belasten van het materiaal. Hiermee 
kan hardening en softening van het materi-
aal worden beschouwd. In dit artikel zullen 
hardening en softening buiten beschouwing 
worden gelaten en zullen de vloeifunctie en 
de plastische potentiaal niet veranderen al-
leen ter vereenvoudiging van de theorie. 

Al deze componenten spelen een rol in de be-
schrijving van de plasticiteit van de grond. Dit zal 
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Samenvatting
Er zijn modellen voor het bezwijkgedrag van grond bij mechanische belas-
ting die ervan uitgaan dat de dilatantiehoek gelijk is aan de wrijvingshoek, 
de associatieve modellen, en modellen waarbij er een verschil is tussen 
die hoeken, de niet-associatieve modellen. Het verschil tussen beide mo-
delleringen heeft consequenties voor veel geotechnische analyses. Aan 
de hand van algemene benaderingen en een voorbeeld wordt hier op de 
verschillen en de consequenties ervan ingegaan.

In deze bijdrage wordt de sterkte benaderd vanuit het vervormingsgedrag 
van grond met  omkeerbare (elastische) en niet omkeerbare (plastische) 
vervormingen. Het Mohr-Coulomb model wordt  hier beschreven en ge-
bruikt als plastisch model voor een continuüm. Vanuit deze beschrijving 
worden de vergelijkingen voor een glijvlak afgeleid. Het is bekend dat de 
dilatantiehoek meestal veel kleiner is dan de wrijvingshoek voor grond-
materialen. Dit “niet-associatief” zijn van grond heeft tot gevolg dat bij-
voorbeeld de sterkte op het glijvlak lager zal zijn dan wordt aangenomen 
in klassieke glijcirkel berekeningen. In eindige elementen berekeningen 
kan niet-associativiteit resulteren in softening gedrag en mesh afhanke-
lijke oplossingen. Dit wordt gedemonstreerd aan de hand van een simu-
latie van een biaxiaalproef die een in de praktijk vaak aanwezige vlakke 

vervormingstoestand, zoals een glijvlak voor een grondconstructie, repre-
senteert. 

De in de praktijk meest gebruikte sterkteparameters zijn gebaseerd op 
triaxiale compressie. Echter, de waarden die daarmee worden afgeleid 
zijn te laag voor de vlakke vervormingstoestanden waar veel geotechni-
sche analyses mee te maken hebben. Voor meer realistische benaderin-
gen  is het daarom nodig  uit te gaan van sterkteparameters voor vlakke 
vervormingstoestanden. Anderzijds moet er voor glijcirkelberekeningen 
worden uitgegaan van een lager sterktecriterium. In de huidige praktijk 
compenseren de te lage waarden voor de sterkteparameters de gevolgen 
van de te hoge waarden van sterktecriterium die voor een glijvlak volgen 
bij de gebruikte berekeningen. Deze compensatie laat echter niet toe om 
de gevolgen van de aannamen voor alle toepassingen buiten beschouwing 
te laten. Ook voor het verbeteren van geotechnische analyses is het nodig 
de consequenties van de gebruikte modellering onder ogen te zien. 

Opgemerkt wordt dat eindige elementen methoden geen eenduidige op-
lossing geven voor bezwijk-analyses met niet-associatieve modellen. De 
oplossing is afhankelijk van de mesh en gehanteerd rekenschema.

worden uitgewerkt voor een associatief en een 
niet-associatief Mohr-Coulomb model waarbij 
de vloeifunctie en de plastische potentiaal ge-
fixeerd zijn. Verder zullen alleen de vlakke ver-
vormingstoestanden worden beschouwd voor de 
eenvoud. 

Het Mohr-Coulomb model
Het Mohr-Coulomb model is gebaseerd op de 
aanname dat een materiaal plastisch vervormd 
als de cirkel van Mohr die de spanningstoestand 
beschrijft de omhullende van Coulomb raakt. 
De cirkel van Mohr wordt beschreven met het 
centrum van de cirkel  σ’m = (σ’1 + σ’3) / 2 en 
de straal van de cirkel met  τ’m = (σ’1 - σ’3) / 2. 
Hierin is  σ’1 de grootste hoofdspanning en σ’3 
de kleinste hoofdspanning (zie Figuur 1). 

De cirkel raakt de omhullende als geldt:  
sinφ = τm / (ccotφ + σ’m). Hierin zijn φ de wrij-
vingshoek en c de cohesie van het materiaal. 
Daaruit volgt τm ccosφ + sinφ σ’m. Dit is te schrij-
ven als een vloeifunctie: ƒ = τm - ccosφ - sinφ σ’m. 
Als  ƒ < 0 dan is er elastisch gedrag. Er is plas-
tisch gedrag als ƒ = 0 , dan voldoen de spannin-
gen aan het vloeicriterium. Spanningstoestan-
den waarvoor ƒ > 0 geldt (dit zijn spanningen 
boven de vloeigrens) worden niet toegestaan (zie 
Figuur1).

De plastische rekken voor het Mohr-Coulomb 
model worden bepaald door de plastische po-
tentiaal g = τm - ccosy - siny σ’m. Hierin is y 
de dilatantiehoek en is een maat voor plastische 
volumerek. De plastische rekken die worden ge-

Figuur 1- Mohr-cirkel voor spanningen met βσ = 45o + φ / 2  en Mohr-cirkel voor rekken met βε = 45o + y / 2
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genereerd als het materiaal plastisch is, worden 
beschreven door de afgeleiden van de plastische 
potentiaal naar de spanningen. Dit geeft voor 
de plastische rekken langs de hoofdrichtingen  
dε1p = dλ (1 - siny) / 2 en dε3p = dλ (-1 - siny) / 2. 
Hierin is dλ de plastische intensiteit. De plasti-
sche intensiteit is een maat voor de grootte van 
de plasticiteit (zie Figuur1).

De plastische intensiteit volgt uit de consisten-
tie relatie. Deze relatie zegt dat bij een veran-
dering van spanningen deze bij plastisch gedrag 
op de vloeicontour ƒ = 0 blijven liggen. Voor de 
ontwikkeling van de spanningen bij vervormen 
moet gelden dƒ = 0. Als de materiaalparameters 
niet veranderen beschrijven de bovenstaande 
relaties het plastische Mohr-Coulomb model. 
Als aangenomen wordt dat y = φ is het model 
associatief. 

Continuüm en glijvlak benaderingen
De sterkteberekeningen in de grondmechanica 
zijn of gebaseerd op continuüm berekeningen 
of op glijvlak berekeningen. In de tekstbox “van 
continuüm naar glijvlak” wordt vanuit de conti-
nuümbeschrijving van het Mohr-Coulomb mo-
del de sterkte op het glijvlak gegeven.

Van continuüm naar glijvlak
De spanningscomponenten langs de n en t 
assen in het continuüm kunnen worden be-
schreven door (zie Figuur 1):
 

σ'tt = σ'm + τm cos2β
σ'nn = σ'm - τm cos2β
σ'nt = τm sin2β

Hierbij geldt voor de richtingen
cos2β = (σ'tt - σ'nn) / 2 τm en sin2β = σ'nt / τm. 
Met deze uitdrukkingen volgt voor de straal 
van de cirkel van Mohr τm = σ'nt / sin2β en 
voor het centrum van de cirkel van Mohr  
σ'm = σ'nn + (σ'nt / sin2β) cos2β. Deze span-
ningen op de Mohr cirkel voldoen aan het 
bezwijkcriterium: τm =  ccosφ + σ'msinφ.

Als nu wordt gesteld τ  = σ'nt en σ' = σ'nn dan 
volgt voor de schuifspanningsratio:
 
τ / (ccotφ + σ') = sin2βsinφ / (1 + cos2βsinφ)

Deze uitdrukking geeft de schuifspannings-
ratio voor een vlak met oriëntatie β ten op-
zichte van de laagste hoofdspanning.

De maximale schuifspanningsratio τ = c + σ'tanφ 
volgt voor βσ = 45o + φ / 2 ten opzichte van de 
kleinste hoofdspanning. Echter de richting van 
het glijvlak ligt langs de vervormingskarak-
teristiek ofwel de richting waarbij de ratio van 
de plastische normaalvervorming en plasti-
sche schuifvervorming maximaal is, te weten  
βε = 45o + y / 2 ten opzichte van de kleinste 
hoofdspanning. Alleen in deze richting zijn 
doorgaande plastische vervormingen mo-
gelijk. Uit deze oriëntatie volgt de sterkte  

τ = (ccosφ + σ'sinφ) cosy / (1 - sinφsiny) 
en de plastische vervormingen dγs

p = dλ en  
dεn

p = dλtany (Davis, 1968). Voor een associatief 
materiaal resulteert dit voor de sterkte op het 
glijvlak in  τ = c + σ'tanφ en voor de plastische 
vervormingen dγs

p = dλ en dεn
p = dλtanφ   (zie “van 

continuüm naar glijvlak” voor notatie). 

Als men grond met een associatief Mohr-Cou-
lomb model gaat beschrijven dan zal dat aan-
geven dat grond sterk gaat dilateren bij be-
zwijken. Dit is niet conform experimenten en 
waarnemingen. In proeven op de meeste typen 
klei en veen wordt geen dilatantie gezien en voor 
zand is de dilatantie afhankelijk van de relatieve 
dichtheid. In werkelijkheid is de dilatantiehoek 
dus kleiner dan de wrijvingshoek en vaak is de 
dilatantiehoek gelijk aan nul. Dit betekent dat 
het niet-associatieve model beter bij de metin-
gen past. Daarom wordt in eindige elementen 
toepassingen meestal met een niet-associatief 
model gerekend. Soms worden de sterktepara-
meters voor het Mohr-Coulomb model ook wel 
gebaseerd op de critical state parameters. In dat 
geval is de dilatantiehoek nul.

In Figuur 2 is de schuifspanningsratio weer-
gegeven voor materiaal met  φ = 30o en y = 0o 
voor verschillende mogelijke oriëntaties van 
het glijvlak. De maximale schuifspanningsratio 
volgt voor βσ = 45o + φ / 2 en voor alle andere 
oriëntaties wordt een lagere waarde gevonden. 
Als geldt dat y < φ volgt direct dat de sterkte op 
het glijvlak kleiner is dan τ = c + σ'tanφ. Nu is het 
echter goed mogelijk om te stellen dat voor deze 
sterkte geldt τ = c* + σ'tanφ* alleen zijn deze co-
hesie en wrijvingshoek op het glijvlak anders 
dan in het onderliggende continuüm, dit betreft 
aangepaste sterkte parameters.

Van belang is dat plasticiteit en elasticiteit beide 
in de beschrijving van het mechanische gedrag 
worden meegenomen. Tijdens het belasten zal 
de respons van grond gaan van meer elastisch 
naar meer plastisch, waarbij het optreden van 
een doorgaand bezwijkmechanisme de al-
lerlaatste fase is. Dit betekent dat de grond 
eerst de pieksterkte bereikt en afhankelijk 
van de belasting daarna de residuele sterkte. 
De pieksterkte wordt gekarakteriseerd door  
τ = c + σ'tanφ en de residuele sterkte door  
τ = (ccosφ + σ'sinφ) cosy / (1 - sinφsiny). Het is 
van belang dat bij de overgang van elasticiteit 
naar plasticiteit voor niet-associatieve Mohr-
Coulomb model gekenmerkt wordt door insta-
biliteit. Er kunnen voor dit model schuifvlakken 
ontstaan tussen richtingen βε = 45o + y / 2 en   
βσ = 45o + φ / 2 ten opzichte van de kleinste hoofd-

Figuur 2 - Schuifspanningsratio voor een niet dilaterend materiaal met φ = 30o voor 
verschillende oriëntaties van het vlak ten opzichte van de hoofdspanningen
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spanning (Teunissen, 2008). Voor een associatief 
model is er wel een geleidelijke overgang naar 
bezwijken. Dit maakt eindige elementen simula-
ties met niet-associatieve modellen complexer. 
De elasticiteit in het systeem maakt het moge-
lijk om de overgang te kunnen beschrijven van 
de pieksterkte naar doorgaande plastische ver-
vorming. Dit kan alleen in een eindige elemen-
ten omgeving. 

Rekenmethoden voor een glijvlak
In de plasticiteitstheorie zijn er basisstellingen 
die gebruikt kunnen worden om de bovengrens 
of ondergrens van de bezwijkbelasting te kun-
nen bepalen (Verruijt, 2010). 

Het ondergrenstheorema wordt gebruikt voor 
een evenwichtssysteem dat voldoet aan de 
randvoorwaarden voor de spanningen en waar-
bij nergens de vloeigrens wordt overschreden.
Het bovengrenstheorema gaat uit van een kine-
matisch toelaatbaar verplaatsingsveld dat vol-
doet aan de randvoorwaarden voor de verplaat-
singen en waar de spanningen voldoen aan de 
vloeivoorwaarde. 

Rekenmodellen gebaseerd op deze theorema’s 
zijn echter alleen toepasbaar voor materialen 
waarvoor geldt φ = y, voor associatieve model-
len dus. Voor alle andere gevallen is niet duide-

lijk of een ondergrens of bovengrens wordt be-
schreven of iets daartussen. 
De glijcirkel analyse is een ‘limit equilibrium me-
thod’ en geen ‘limit analysis’ en is dus in formele 
zin geen bovengrens methode, echter deze me-
thode is zoals bovengrensmethodes gebaseerd 
op het optreden van een doorgaand plastisch 
deformatiemechanisme. Dit bepaalt dan ook de 
sterkte op het glijvlakken. Als de sterkte op het 
glijvlak wordt bepaald op basis van τ = c + σ'tanφ 
overschat dit de mogelijke schuifsterkte op het 
glijvlak. Een betere benadering wordt verkregen 
door de sterkte op het glijvlak te beschrijven 
door τ = (ccosφ + σ'sinφ) cosy / (1 - sinφsiny). 
Het onderscheid in beide uitdrukkingen voor de 
sterkte is vooral bij hogere wrijvingshoeken van 
belang (zie Figuur 3). Als de glijcirkel methode 
gebruikt wordt om het werkelijk bezwijken van 
een dijk na te rekenen of om een eindige ele-
menten simulatie te toetsen is het zaak om van 
dit laatste type sterktemodel uit te gaan. 

Rekenmethoden voor een continuüm
De gangbare eindige elementen methode is 
gebaseerd op de verplaatsingsmethode. Daar-
bij wordt elastisch en plastisch gedrag van de 
grond meegenomen. De grond wordt als een 
continuüm gemodelleerd. Deze techniek is spe-
cifiek gemaakt voor het beschrijven van vervor-
mingen. Het bezwijken van materialen beschrij-

ven is lastiger door instabiel gedrag en door het 
mogelijke ontstaan van glijvlakken tijdens de si-
mulatie. De glijvlakdikte zal bij voorkeur naar de 
kleinste lengteschaal in het model gaan en dat 
is de grootte van één enkel element (Teunissen, 
2008). Dit maakt dat de oplossing afhangt van de 
gebruikte mesh. Het numerieke rekenproces en 
de discretisatie zijn bepalend voor het gedrag. 
Het accuraat beschrijven van dit instabiele ma-
teriaalgedrag leidt tot kleine rekenstappen en 
veel rekentijd. Dit wordt niet altijd in simulaties 
gezien door de toegepaste tolerantie en reken-
schema, waardoor de sterkte mogelijk wordt 
overschat. Eindige elementen methoden voor 
als continuüm gemodelleerde grond zijn com-
plex en dat geldt vooral voor de niet associatieve 
modellen. 

De complexiteit van niet-associatieve modellen 
die genoemd is bij de sectie over het Mohr Cou-
lomb model kan worden gedemonstreerd aan 
de hand van een biaxiaalproef. Dit is een proef 
onder vlakke vervormingscondities waar het 
monster onder een steundruk wordt gebracht 
en verticaal wordt belast door een stempel. In 
Figuur 4 en 5 zijn de resultaten weergegeven van 
een homogeen gewichtloos monster dat eerst op 
een isotrope spanning wordt gebracht en daarna 
verticaal op compressie of op extensie wordt be-
last. In beide gevallen ontstaan schuifvlakken 
en daardoor wordt de sterkte van het monster 
anders dan de maximale sterkte. De oriënta-
tie van het schuifvlak is noch βε = 45o + y / 2  
noch  βσ = 45o + φ / 2  maar ligt er tussenin. In het 
schuifvlak zelf zijn de spanningen geroteerd en is 
de oriëntatie lokaal bepaald door βε = 45o + y / 2  
ten opzichte deze spanningen. Het ontstaan van 
een schuifvlak in de simulatie is niet één op één 
terug te leiden naar hoe het constitutief model 
is geformuleerd. Dit is een direct gevolg van het 
gegeven dat het model niet-associatief is. De 
vlakken waarin de maximale schuifspanningsra-
tio en de maximale plastische rek optreden zijn 
verschillend. Dit leidt ertoe dat de oriëntatie van 
het schuifvlak ergens tussen beide richtingen 
in ligt. Maar als er een doorgaand bezwijkvlak 
optreedt, dan wordt de sterkte daarop bepaald 
door τ = (ccosφ + σ'sinφ) cosy / (1 - sinφsiny)
zoals hierboven voor een glijvlakberekening 
is gesteld. Voor de precieze oriëntatie van het 
schuifvlak ten opzichte van de hoofdspanningen 
bestaat geen uitdrukking, omdat deze namelijk 
ook afhankelijk is van het rekenproces. Dit bete-
kent dat zelfs als men de materiaalparameters 
kent er onzekerheid bestaat over de sterkte. De 
schuifvlakken in de simulaties zijn ondermeer 
afhankelijk van de gebruikte elementen, ele-
mentenmesh, grootte van elementen, orientatie 

WRIJVING IN STERKTEBEREKENINGEN 

Figuur 3 - Bovengrens en ondergrens van de schuifspanningsratio van 
een niet dilaterend materiaal voor verschillende wrijvingshoeken.
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van elementen en rekenproces. De plaats van 
het schuifvlak is bepaald door toeval. 

Parameterbepaling
In de behandeling van de theorie hierboven is 
uitgegaan van één wrijvingshoek φ. Meer pre-
cies is dit de wrijvingshoek φps  voor ‘plane 
strain’ condities. Deze wrijvingshoek verschilt 
van de wrijvingshoek voor triaxiale compres-
sie condities. De wrijvingshoek voor triaxiale 
compressie is gekoppeld aan de ‘plane strain’ 
wrijvingshoek en wel volgens Wroth(1984) 
als 8φps ≈ 9φtc. Dit volgt uit het gegeven dat 
het Mohr-Coulomb model voor andere dan 
triaxiale compressie en triaxiale extensie de 
sterkte in het deviatorvlak onderschat. De 
vorm van het vloeioppervlak in het deviator-
vlak wijkt voor grond in experimenten af van 
het Mohr-Coulomb model. Dit betekent dat 
de wrijvingshoek voor vlakke vervorming gro-
ter is dan  voor triaxiale compressie. Hier ligt 
mogelijk de verklaring waarom berekeningen 
met glijcirkelmethodes toch een voldoende 
beschrijving van het optreden van bezwijken 
kunnen geven. De overschatting van het sterk-
tecriterium in ‘plane strain’ wordt teniet ge-
daan door sterkteparameters te gebruiken die 
zijn gebaseerd op triaxiale compressie. Dit is 
geïllustreerd in Figuur 6 waar de schuifspan-
ningsratio’s van een laag sterktecriterium en 
een hoge wrijvingshoek worden vergeleken 
met die van een hoog sterktecriterium en een 
lage wrijvingshoek. Voor wrijvingshoeken bo-
ven de 30o treden er verschillen op. Voor een 
beter begrip en de consistentie van de onder-
liggende theorie en methodes is het van be-
lang om een correcte afhandeling van zowel 
sterktecriteria als sterkteparameters te heb-
ben. Dit is van belang om helder te krijgen wat 
de grondmechanische toestand is en om glij-
vlakberekeningen te kunnen vergelijken met 
bijvoorbeeld eindige elementen simulaties.

Conclusies
Voor grond wijkt de wrijvingshoek af van de 
dilatantiehoek bij bezwijken. Als de wrijvings-
hoek van de dilatantiehoek afwijkt, is het mo-
del niet-associatief. De methoden ontwikkeld 
in de traditionele plasticiteitstheorie zijn dan 
niet meer van toepassing. 

Om te begrijpen hoe grondmaterialen zich 
gedragen, is daarom een mechanische bena-
dering nodig waarin vanuit een continuüm be-
schouwing naar een glijvlak beschrijving kan 
worden gegaan met in achtneming van elasti-
citeit en plasticiteit. 

Figuur 4 - Belastingkromme voor biaxiale compressie en extensie, waarbij het monster belasten 
(elastisch K = 11 MN/m2 en G = 12 MN/m2; plastisch φ = 30o ,y = 0o en c =0 kN/m2) eerst  
isotroop wordt belast. In a) algemeen beeld, b) detail extensie and c) detail compressie.

a)

b)

c)
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De sterkte op een glijvlak wordt bepaald door  
τ = (ccosφ + σ'sinφ) cosy / (1 - sinφsiny). De 
sterkteparameters worden bepaald door sterk-
teparameters voor vlakke vervormingstoestan-
den. De oriëntatie van het glijvlak ligt tussen 
richtingen βε = 45o + y / 2 en  βσ = 45o + φ / 2 ten 
opzichte van de kleinste hoofdspanning. 

De sterkteparameter voor vlakke vervorming,  
φps, is ongeveer 11 % hoger dan die voor triaxiale 
compressie, φtc , en wel: 8φps ≈ 9φtc . 

Eindige elementen berekeningen voor vlakke 
vervormingstoestanden moeten ook gebaseerd 
zijn op sterkteparameters voor vlakke vervor-
mingstoestanden.
In eindige elementen berekeningen leidt het be-
schrijven van bezwijken met niet-associatieve 
modellen vaak tot instabiele berekeningen en 
tot mesh afhankelijke resultaten.

De afwijkingen en complicaties van niet-associ-
atief gedrag spelen een rol bij materialen met 
een wrijvingshoek voor triaxiale compressie van 
20o of meer. Hoe hoger de wrijvingshoek is des 
te groter is de afwijking.

Referenties
-  Davis, E.H. (1968). Theory of plasticity and the 

failure of soil masses. In Soil Mechanics Se-
lected Topics, Lee I.K. (ed.). Butterworth & Co.: 
London, 1968; pp. 341–380.

-  Teunissen, J.A.M. (2007). On double shearing 
in frictional materials. Int. J. Numer. Anal. 
Meth. Geomech., Vol 31: pp 23–51.

-  Teunissen, J.A.M. (2008). Shear Band Analy-
sis in the Biaxial Test. International Journal of 
Geomechanics, Vol. 8, pp 311-321.

-  Verruijt, A. (2010). Grondmechanica. Beschik-
baar via <http://geo.verruijt.net>.

-  Wroth, C.P. (1984). The interpretation of in situ 
soil tests. Géotechnique, Vol 34, pp. 449-489.

WRIJVING IN STERKTEBEREKENINGEN 

Figuur 5 - Monsters na biaxiale compressie en extensie belasten (elastisch K 
= 11 MN/m2 en G = 12 MN/m2; plastisch φ = 30o ,y = 0o en c =0 kN/m2).
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Extensie Compressie

Figuur 6 - De schuifspanningsratio van een niet dilaterend materiaal op basis van het sterktecri-
terium op het glijvlak en de wrijvingshoek voor vlakke vervormingen vergeleken met traditionele 

sterktecriterium en de wrijvingshoek voor triaxiale compressie.
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