
Langs een snelweg wordt een aarden geluidswal
aangelegd. Ten behoeve van het ontwerp is
grondonderzoek uitgevoerd. Het uitgevoerde
grondonderzoek bestaat uit enkele sonderingen
en een boring waaruit proefstukken zijn geselec-
teerd voor het uitvoeren van samen- drukkings-
proeven en triaxiaalproeven. Figuur 1 geeft de
resultaten van een van de sonderingen ter plaatse
van de geplande geluidswal. Bij de uitvoering van
de sondering is gemeten: de diepte; de sondeer-
weerstand (qc); de plaatselijke wrijving (fs); 
de waterspanning direct boven de tip (u2). Op de
locatie waar de sondering is uitgevoerd is het
maaiveld op NAP 2,5 m gelegen. De numerieke
waarde van de metingen op een diepte van NAP –
4,0 m zijn gegeven in tabel 1.

Parameter Eenheid Waarde
conusweerstand, qc [MPa] 1,050
locale wrijving, fs [MPa] 0,016
waterspanning, u2 [MPa] 0,072
Tabel 1 - Numerieke waarde meetdata 
figuur 1 op diepte NAP – 4,00 m

Het laboratoriumonderzoek heeft bestaan uit 
enkele samendrukkingsproeven. Fig.2 geeft het
spanningsrek verloop van een van de samen- druk-
kingsproeven. De numerieke waarden zijn gege-
ven in tabel 2. Fig. 3 geeft het consolidatieverloop
van de 7e stap. Hierbij is op de horizontale as de
logaritme van tijd, in minuten, uitgezet. De initiële
monsterhoogte was 20 mm. Voorafgaand aan de
aanleg van de geluidswal zijn 5 veld-vin proeven
uitgevoerd. Uit de metingen is de ongedraineerde
schuifweerstand, cu, bepaald. Tabel 3 geeft de 
resultaten.

Stap nr. Belasting [kPa] h/H0 [ - ]
1 1,67 0,004
2 5,38 0,012
3 13,46 0,025
4 18,84 0,031
5 24,47 0,037
6 28,71 0,040
7 62,70 0,069
8 126,43 0,104
9 62,85 0,102
10 126,43 0,106
Tabel 2 - Resultaat samendrukkingsproef     

Proefnr. cu [kPa] Proefnr. cu [kPa]
1    20,45 4    21,54
2    17,28 5    22,01
3    22,31
Tabel 3. Resultaten veld-vinproeven

Vraag 1
a) wat is op een diepte van NAP – 4.00
m het wrijvingsgetal in de sondering
uit figuur 1. 
De numerieke waarden van de meting
zijn gegeven in tabel 1.  (3 pt)
b) Welke grondsoort is op diepte NAP
-4,00 m aanwezig?  (2 pt)

Vraag 2
a) bepaal uit figuur 2 de schatting van
de grensspanning van het beproefde
monster.  (5 pt)
b) bepaal uit figuur 3 de consolidatie-
coëfficiënt met de casagrande me-
thode.   (8 pt)
c) de equivalente consolidatiecoëffi-
ciënt, het gemiddelde voor het gehele
slappe lagenpakket, voor deze locatie
is cv = 5 ×10-7 m2/s. Wat is de hydrody-
namische periode van de ondergrond
ter plaatse van de sondering uit figuur
1. U kunt hierbij uitgaan van tweezijdig
afstromen en de maatgevende laag-
dikte bepalen uit figuur 1.   (5 pt)

Vraag 3
a) Wat is de gemiddelde waarde van de
ongedraineerde schuifweerstand,
zoals die bepaald zijn met de veld – vin-
proef, tabel 3?  (2 pt)
b) Wat is de standaard afwijking van de
ongedraineerde schuifweerstand,
zoals die bepaald zijn met de veld – vin-
proef, tabel 3?  (2 pt)
c) Wat is de karakteristieke (onder)
grenswaarde van de ongedraineerde
schuifweerstand, zoals die bepaald zijn
met de veld– vinproef, tabel 3?  (2 pt)
d) NEN 9997-1 maakt gebruik veilig-
heidsklasses. In welke veiligheids-
klasse deelt u de geluidswal in?  (2 pt)
e) Wat is de materiaalfactor voor de 
ongedraineerde schuifsterkte cu voor
de door u bepaalde veiligheidklasse in
vraag 4d? (2 pt)
f) Wat is de rekenwaarde van de onge-
draineerde schuifweerstand, zoals die
bepaald zijn met de veld–vinproef,
tabel 3?  (2 pt)
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Vraag & Antwoord

Hier is een vraagstuk opgenomen met uitwerking uit het examen van
de Opleiding Grondmechanica en funderingstechniek (CGF-1). In dit
examen wordt de basis van grondmechanica en funderingstechniek
getoetst aan de hand van 3 vraagstukken die veelal toetsend of ont-
werpend van aard zijn. Deze vraagstukken zijn een vereenvoudiging
van de werkelijkheid waarbij bepaalde aspecten of mechanismen 

getoetst worden en andere te controleren aspecten of mechanismen
achterwege worden gelaten. De cursisten moeten de vraagstukken
op kunnen lossen door gebruik te maken van alleen de syllabus CGF-
1 en Eurocode NEN 9997-1. De vraagstukken kunnen niet gebruikt
worden als algemeen aanvaarde toetsing of ontwerp.

Figuur 1. Sondering

Figuur 3. Zettingsverloop stap 7, log(t) versus zakking.

Figuur 2. Resultaat samendrukkingsproef
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Vraag & Antwoord

Vraag 1
a) Het wrijvingsgetal is:

b) De grootte van het wrijvingsgetal duidt op zan-
dige klei / kleiig zand. De lage conusweerstand
duidt op kleiig materiaal. De gemeten waterspan-
ningen laten een niet-hydrostatisch verloop zijn
ter hoogte van NAP – 4 m zien, de grond is ter
plaatse slecht doorlatend; het is (sterk) kleiig zand
tot zandige klei.

Vraag 2
a) De grensspanning geeft de overgang van het
voorbelaste, relatief, stijve gedrag, naar het maag-
delijke, relatief slappe gedrag. De grensspanning
kan worden geschat door het tekenen van raaklij-
nen, zie figuur 4. Let bij het aflezen op de logarit-
mische schaal die is voor de horizontale as is
toegepast. De grensspanning pg = 25 kN/m2.

b) De cv-waarde wordt bepaald uit:

t50% is de tijd waarin de helft van het consolida-
tieproces is opgetreden. Om deze te kunnen be-
palen dient de zetting aan het einde van de
consolidatiefase te worden bepaald. Het einde
van de consolidatiefase volgt uit het tekenen van
de raaklijnen, zie figuur 5. Hieruit volgt zeind =
1.85 mm. Omdat de tijd op een logaritmische as is
getekend is de beginzakking, op t = 0 niet gege-
ven. Deze waarde wordt terug geconstrueerd uit
de eerste waarnemingen onder de aanname dat de

initiële zetting lineair als functie van de wortel van
de tijd verloopt. De zetting tussen t = 0 en t = 0,01
zal hetzelfde zijn als de zetting tussen 0.01 en
0.04. Dit levert een startwaarde op van zstart =
1,36 mm. De zetting halverwege het consolidatie
proces is daarmee z50% = 1,60 mm. Uit de grafiek
3 volgt daarmee t50% = 0,7 min (42 s). 
Het monster stroomt tweezijdig af, a = 0,5, de 
initiële monsterhoogte is h = 0,02 m, de rek bij
aanvang van stap 7 is !h/h0 = 0.069, zie tabel 2.
De beginhoogte van stap 7 wordt dan 
20 – 0,069×20 = 18,62 mm
Uit bovenstaande formule volgt 
cv = 4,0 × 10-7 m2/s.

c) De hydrodynamische periode wordt berekend
uit:

, tweezijdig afstromen, a = 0.5. 
Het slappe lagenpakket loopt hier van NAP + 1 tot
NAP –7 m, totale laagdikte wordt hiermee 8 m.
Hiermee wordt Te = 567 dagen; 1,55 jaar 
(49 000 000 s)

Vraag 3
a) De gemiddelde waarde wordt bepaald door:

b) De standaard afwijking wordt bepaald door:

c) De karakteristieke ondergrenswaarde van het
gemiddelde wordt is:

Uit de vraagstelling is niet helemaal duidelijk of
hier de karakteristieke waarde van de inividuele
uitkomst wordt gevraagd of de karakteristieke
waarde van het gemiddelde. Beiden worden goed
gerekend. 
De karakteristieke waarde van de individuele uit-
komst wordt bepaald volgens:

d) De hier besproken geluidswal valt in RC1, de 
gevolgen van falen zijn gering.

e) De materiaalfactoren voor stabiliteit zijn terug
te vinden in tabel A4a van NEN9997-1; !su =1,5

f) De rekenwaarde is:

                
N.B. Hier dient de karakteristieke waarde van het
gemiddelde te zijn gebriukt. Het toepassen van de
karakteristieke waarde van de individuele uit-
komst is hier fout gerekend. 

Antwoorden
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Figuur 4. Bepaling grensspanning. Figuur 5. Bepaling einde consolidatiefase.
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