
24G E O T E C H N I E K M A A R T  2 0 1 9

C O L U M N

Piet Lubking

Beheersing van het materiaal grond is voor 
de geotechnicus van cruciaal belang. Kennis 

van de basiseigenschappen is een eerste 
vereiste. Doorgrond letterlijk en figuurlijk 

op een verstandige manier in de hand te houden 
wordt bereikt dat geotechnische problemen 

niet uit de hand lopen.

GROND IN DE HAND HOUDEN

De pocket-penetrometer kan worden beschouwd
als een met handkracht penetrerende mini-CBR-
stempel, waarmee de ongedraineerde schuif-
sterkte van samenhangend materiaal als klei kan
worden gemeten. Het apparaat wordt in diverse
uitvoeringen veelvuldig in het terrein en in het 
laboratorium gebruikt om vanaf het oppervlak de
sterkte van het materiaal op een snelle en eenvou-
dige manier te kwantificeren. Bij de proef wordt
een mini-stempel met een diameter van 6,35mm
(0,25 inch) handmatig verticaal in het klei-
oppervlak gedrukt tot een diepte van 6,35mm; 
de indruksnelheid bedraagt maximaal enkele 
centimeters per seconde. De daartoe benodigde
druk op de stempel wordt afgelezen op een schaal-
verdeling.

Bij de CBR-stempel is het quotiënt van penetratie-
diepte en stempeldiameter D/B zeer klein (5 à
10%) en lopen de glijlijnen vanaf de onderkant van
de stempel naar het maaiveld. Bij de pocket-
penetrometer is de D/B-waarde = 1, waardoor rond
de stempel een ander patroon van glijlijnen en 
vervormingen ontstaat. De glijlijnen buigen niet
meer terug naar het maaiveld, maar naar de 
stempelschacht; in figuur 1 zijn de glijlijnen en 
vervormingen bij de pocket-penetrometerproef
!6,35mm vergeleken met die bij de CBR-proef.

De pocket-penetrometer maakt gebruik van een
stempel waaraan een indrukbare veer is bevestigd.
Bij de penetratie van de stempel in de klei wordt
de veer ingedrukt; de kracht die noodzakelijk is om
de voorgeschreven penetratie D te bewerkstel-
ligen wordt door middel van de veerconstante 
geregistreerd. De indrukking van de veer wordt 
bij de eenvoudigste penetrometertypen op een 
lineaire schaalverdeling vastgelegd als een maat
voor de ongedraineerde druksterkte (Engels: 
unconfined compressive strength) qu van de 
klei; de ongedraineerde schuifsterkte (Engels: 

undrained shear strength) cu wordt gevonden door
het afgelezen bedrag te delen door 2: cu = 0,5 qu.
In figuur 2a is een representant van dit type pene-
trometer weergegeven. 

Bij andere pocket-penetrometeruitvoeringen vindt
de registratie van de druksterkte plaats met 
behulp van een wijzer op een wijzerplaat; zie 
figuur 2b. Daarbij worden meestal twee schaalver-
delingen weergegeven; de binnenschaalverdeling
met de ongedraineerde druksterkte qu [spanning]
= 2 cu en de buitenschaalverdeling met de onge-
draineerde druksterkte Qu [kracht].

De veerconstante van de penetrometer kan worden
gecontroleerd door het apparaat verticaal op een
gecalibreerde balans te drukken en de aflezing 
Qu te vergelijken met de registratie van de balans.
De ‘vertaling’ van de gemeten indrukking naar
druksterkte van de gepenetreerde klei geschiedt
aan de hand van de veerconstante op basis van de
navolgende theoretische beschouwing.

Draagkrachtbenadering
Evenals bij de CBR-stempel kan de pocket-pene-
trometer worden opgevat als een mini-uitvoering
van een belaste funderingsplaat. De grootte van
het grensdraagvermogen qb van de basis van de
penetrometer bij ongedraineerde belasting van 
de klei-ondergrond (" = 0) kan worden afgeleid 
op basis van de draagkrachtformule van Prandtl,
aangepast voor een ronde, ruwe funderingsplaat,
waarvan de penetratiediepte D = de plaatdiameter
B = 6,35mm. De formule voor het grensdraag-
vermogen qb van de basisplaat luidt:
qb = Nc.sc.dc.cu
waarbij qb en cu de dimensie van een spanning heb-
ben. Het grensdraagvermogen Qb [kracht] van 
de basis van de penetrometer is daardoor: 
Qb = A.Nc.sc.dc.cu. Daarin is Nc een draagkracht-
coëfficient en sc een vormfactor; beide para-
meters zijn afhankelijk van de hoek van inwendige
wrijving ", die in geval van ongedraineerd belastie
klei gelijk is aan nul, waardoor Nc = 5,7 en sc = 1,2.
Verder representeert dc de zogenoemde diepte-
factor, die volgens veel onderzoekers kan worden
gedefinieerd als dc = 1+0,4D/B op voorwaarde dat
D/B niet groter is dan 1. Tenslotte representeert cu
de ongedraineerde schuifweerstand van de onder-
grond, terwijl A gelijk is aan het basisoppervlak van
de penetrometer. 
Om het totale grensdraagvermogen of de volle-
dige penetratiedruk Qu [kracht] van de gepene-
treerde conus te bepalen dient tevens de
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kleefkracht Qf langs de schacht over de pene-
tratiediepte D in rekening te worden gebracht;
deze bedraagt: Qf = !.B.D.F.cu. Daarin is F de langs
de penetrometerschacht heersende verhouding
tussen adhesie en cohesie.
Het totale grensdraagvermogen van de penetro-
meter kan dus worden geschreven als:

Qu[kracht] = Qb+ Qf = (A.Nc.sc.dc + !.B.D.F ). cu

of als: qu [spanning]= (Qb+ Qf) / A 

Voor de pocket-penetrometer geldt dan:

Qu [kN] = (3,03 x 10-4 + 1,27x10-4.F) cu[kPa]
ofwel 
qu [kPa] = (9,58 + 4,0xF) cu[kPa]

Volgens de geotechnische literatuur is de grootte
van de adhesie voor slappe klei doorgaans prak-
tisch gelijk aan de cohesiewaarde, zodat F = 1. In
het adhesie-gebied van de pocket-penetrometer
heerst echter een zeer lage terreinspanning, terwijl
bovendien gemakkelijk een verstoring van de ad-
hesie kan optreden door het handmatig indrukken
van de stempel. Daarom wordt door veel onder-
zoekers een waarde F < 1 gehanteerd. Aan de hand
van de schaalverdeling op een penetrometer met
een wijzerplaat zou kunnen worden achterhaald
met welke grootte van F is gerekend. Indien bij-
voorbeeld (in oude eenheden) op de buitenschaal
Qu = 5,4 kgf wordt afgelezen, hetgeen overeen-
komt met een aflezing op de binnenschaal van 
qu = 3 kgf/cm2, bedraagt de verhouding tussen
binnen- en buitenschaalaflezingen 3 / 5,4 = 0,56
cm-2. Met behulp van de bovenstaande uitdruk-
king voor Qu kan nu worden geconcludeerd dat 
bij de betreffende penetrometer een adhesie-
cohesieverhouding F" 0,25 is toegepast. Dit bere-
keningsresultaat wordt echter sterk bepaald door
de ingevoerde grootten van Nc,sc en dc. Bovendien
blijkt dat diverse alternatieve benaderingen van 
de grootte van Qu hogere waarden dan F" 0,25 
opleveren. 

Conusfactor NK
De algemene formule voor de grootte van de 
ongedraineerde schuifweerstand op basis van een
pocket-penetrometerwaarnemimg kan worden 
geschreven als:

cu[kPa] = Qu [kN] / Nk.!.R[m]2

Daarin is R = 0,5B = de straal van het stempelopper-
vlak, terwijl Nk de zogenoemde conusfactor voor-
stelt, die afhankelijk is van de vorm van de stempel
en de penetratiediepte.
Bij hantering van bovenvermelde uitdrukking voor

Qu en onder de – overigens arbitraire – aanname 
van een waarde van F " 0,5 heeft de conusfactor
van de pocket-penetrometer een waarde van 
Nk = Qu / A.cu " 11,6. De conusfactor kan worden
aangeduid als 
Nk = Nc.sc.dc + h.F.4/D

In geval van zeer slappe klei kan de standaard-
penetrometervoet (!6,35mm) worden vervangen
door een stempel met een groter basisoppervlak.
Diverse penetrometertypen worden dan ook gele-
verd met opzetstempels !10mm,!15mm, !20mm
en !25mm; zie figuur 2b. Laatstgenoemde heeft
een ongeveer 16 groter stempeloppervlak dan de
originele stempel. Bij dergelijke vergrotingen van
de stempeldiameter verandert behalve het basis-
oppervlak A tevens de waarde van dc = 1 + 0,4D/B.
Figuur 1 laat zien dat daardoor tevens het patroon
van vervorningen en glijlijnen veranderingen 
ondergaat ten opzichte van dat bij de normale 
pocket-penetrometer. Als een waarde van F " 0,5
wordt aangehouden zal de conusfactor in die 
gevallen worden gereduceerd van Nk = ca.11,6 bij
de standaard-penetrometer tot Nk = ca.10,1 bij de
penetrometer met een opzetstempel !25mm.

Diverse stempeldiameters

Voor alle stempeldiameters van de pocket-pene-
trometer geldt in principe de bovengenoemde
formule voor de ongedraineerde schuifsterkte:
cu[kPa] = Qu [kN] / Nk.!.R[m]2

In de praktijk wordt daarbij vaak aangenomen dat
Nk een constante is, zodat de penetrometeraf-
lezing qu bij grotere stempeloppervlakken alleen
moet worden gereduceerd naarmate het betref-
fende oppervlak groter is. Bijvoorbeeld: in geval

van een stempel !25mm moet de penetrometer-
aflezing gedeeld worden door een factor 16. In 
die gevallen is toepassing van een ijkgrafiek als
aangegeven in figuur 3 aan te bevelen; daarin is de
geregistreerde waarde van Qu[N] uitgezet tegen
de ongedraineerde schuifsterkte cu[kPa] die de
helft is van qu. In deze grafiek is voor alle stempel-
oppervlakken eenzelfde gemiddelde waarde van
Nk =10,6 aangenomen.

                                                                
Gezien het grote aantal verschillende penetro-
meters dat in de handel leverbaar is verdient het
aanbeveling om de ongedraineerde schuifsterkte,
gevonden met een bepaalde pocketpenetrometer
te calibreren door deze te vergelijken met de 
uitkomsten van penetratieproeven met een ruwe, 
ingesnoerde 90-gradenconus, die volgens de 
plasticiteitstheorie voor een ‘ideaal-plastisch’ 
materiaal een ‘theoretisch-juist’ draagvermogen
oplevert van qu = Nk .cu = (3 + 2!) cu " 9,3 cu. In 
een volgende aflevering van ‘Prikken in klei’ wordt
verder ingegaan op ondiepe-penetratieproeven
met diverse conustypen.
Tenslotte wordt opgemerkt dat ook in andere 
disciplines dan de geotechniek pocket-penetro-
meters worden toegepast, bijvoorbeeld om de
consistentie van betonspecie of de rijpheid van
fruit te bepalen.

Deze en andere onderwerpen die voor de praktise-
rende geotechnicus interessant en belangrijk kun-
nen zijn, komen aan de orde in de door PAO
Techniek en Management aangeboden cursus 
CGF-M (Masterclass  ‘Handen aan de grond’) en
worden behandeld in het bijbehorende boek
‘Grondgedrag" (www.grondgedrag.nl).

Figuur 3 –
Mogelijke ijkgrafiek 

ter bepaling van de 
ongedraineerde 

schuifsterkte cu op 
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bij toepassing van 

diverse stempel-
afmetingen.
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