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SOFTENING BIJ ANKERPALEN,
VAN VERVORMING NAAR
DRAAGKRACHT(REDUCTIE)
CUR 236 beschouwt de veerstijfheid van ankerpalen door middel van een interactie model,
waarin grondschuifveren langs de paalschacht en
de stijfheid van de ankerpaal samen de piekschuifspanning langs de schacht modelleren. Dit rekschuifspanningsverloop kan in zand een bepaald
piekgedrag vertonen, waarbij het verloop na de
piek, van piekschuifspanning (τpiek) naar de
residuele schuifspanning (τres), ook wel softening
wordt genoemd. In de CUR is als ‘best guess’ aangenomen dat deze reductie plaats vindt over een
verplaatsing van 1 mm. De reductie van de schuifspanning is in de CUR aangehouden op 50% van
de piekspanning, ongeacht de eigenschappen van
het zand of de ankerpalen. In de thesis ‘Strain
softening for micropiles under tensile loading’ is
dit aspect verder onderzocht en de bevindingen
hieruit worden in dit artikel besproken. Daarnaast
is er nog een stap verder gezet en worden de
(mogelijke) gevolgen voor de ontwerppraktijk
besproken. In het onderzoek is er gekozen om met
behulp van directe schuifproeven en bestaande
literatuur softening te onderzoeken.

Softening en het lengte-effect
Een ankerpaal haalt zijn trekcapaciteit uit schuifspanningen, die ontwikkelen langs de schacht
van de paal. Er ontwikkelt zich een niet-uniform

verplaatsingsverschil over de lengte van de ankerpaal ten gevolge van de elastische verlenging van
de paal. De mate van relatieve verplaatsing t.o.v.
het omringende grondmassief en de relatieve verplaatsing over de lengte van de paal bepalen de
schuifspanningen langs de ankerpaal. Dit is voor
een homogeen grondmassief schematisch weergegeven in figuur 1.
In het geval van oneindig stijve palen is de verplaatsing uniform over de lengte van de ankerpaal
en gelijk aan de absolute verplaatsing aan de
onderkant van de paal. De relatieve verplaatsingen
tussen paal en grond zijn dus gelijk over volledige
lengte van de paal. In het geval van een relatief
‘slappe’ paal verplaatst de paal relatief veel ten
gevolge van de elastische verlenging. Hierdoor
ontstaan differentiële verplaatsingen over de
lengte van de paal en dus verschillende verplaatsingen/deviatorrekken langs de schacht, aangegeven met de rode punten in figuur 1. Dit effect
wordt ook wel het lengte effect genoemd. Met de
aanname van een constante schuifsterkte langs
de lengte van de paal, genormaliseerd voor de
normaalspanning, is de in deze alinea beschreven
interactie weergegeven in figuur 1.
De stijfheid en lengte van de paal zijn de variabelen

Aanpak onderzoek interactie
zand - ankerpaal
In de thesis is er gekeken naar het lokale gedrag
van zand, dus softening. Dit gedrag kan vervolgens
worden vertaald naar een globale respons van de
ankerpaal. Hierbij is er allereerst theoretisch gekeken hoe het zand zich gedraagt en vervolgens naar
de ankerpaal-zand interactie. Vervolgens zijn er ter
bevestiging ‘schaalproeven’ uitgevoerd om de
theorie te bevestigen. Hierbij is de aanname
gedaan dat de manier waarop het zand wordt
belast in een directe schuifproef, de interactie
zand-groutlichaam goed benadert.
Deze aanname is gerechtvaardigd door het gedrag
dat zand vertoont tijdens bezwijken onder schuifspanning. In dit geval ontstaat er een dun glijvlak
langs de paal, ook wel een ‘shearband’ genoemd.
Deze zone is in de orde grootte van enkele keren
de D50 van het zand (Tehrani et al., 2016). Proefresultaten van metingen verricht ter plaatse van de
paalschacht van een modelpaal (geschaald) zijn
weergegeven in figuur 2 (Tehrani et al., 2016),
waarbij de afstand van het paaloppervlak tot de
‘shearband’ genormaliseerd is ten opzichte van
de D50. De shearband is weergegeven langs een
stuk paal, ten opzichte van het middelpunt van

Figuur 1 – Schuifspanningsontwikkeling: stijve paal t.o.v. flexibele paal.
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die beïnvloeden of de paal schuifspanningen
afdraagt volgens de oneindig stijve paal of meer
volgens de flexibele paal uit figuur 1. Aangezien
de trekcapaciteit van een ankerpaal de som is
van de schuifspanningen langs de schacht, is deze
dus ook afhankelijk van deze parameters. Deze
afhankelijkheid wordt voor de trekcapaciteit van
een ankerpaal verdisconteerd door middel van
de f3 factor (≤1,0), ook wel het lengte effect
genoemd. Voor de stijfheid van de ankerpaal geldt
dit idem dito. Deze afhankelijkheid wordt in
CUR236 beschreven door lokaal de schuifspanningen te beschouwen en het fenomeen softening
mee te nemen.
Softening en het lengte-effect (of de bijbehorende
f3-factor) belichamen dus beide hetzelfde fenomeen, met als verschil dat softening het effect
op lokaal niveau is en het lengte-effect de totale
invloed van deze softening op de trekcapaciteit
verdisconteert.
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In het kader van een afstudeeropdracht aan de TU Delft is er in de M.Sc.
(Master of Science) thesis van Tom Laumen onderzoek gedaan naar softening
bij ankerpalen. Hierbij is er op lokaal niveau gekeken naar het zandgedrag
in het contactvlak grout-grond met als doel meer te weten te komen over

softening. De aanname uit CUR236 dat een restschuifspanning overblijft
van 50% van de maximale schuifspanning lijkt een conservatieve inschatting
te zijn. Uit de proeven bleek een afname tussen de 0% en 30%, afhankelijk
van de dichtheid van het zand en de effectieve spanningen.

de microscoopmeting, zrel, genormaliseerd ten
opzichte van paaldiameter B (31,75 mm). in figuur
2 is er verder onderscheid gemaakt in de relatieve
ruwheid, Rn (=ruwheid interface/D50). Beide
interfaces, Rn= 0,26 en Rn=1,14 zijn ‘ruw’.
Er is aangenomen dat de ‘shear band’ in een
directe schuifproef, onderzocht door onder andere
Uesugi et al. (1988) en De Jong et al. (2003),
voldoende dik is om het lokale bezwijkgedrag ter
plaatse van een ankerpaal te benaderen.
Om de grond-grout interactie te onderzoeken is er
gekozen voor een simpele opzet, met zand in beide
dozen van het schuifproefapparaat. Hierbij is er
bewust gekozen niet een van de dozen te vullen
met grout. Hierdoor konden er relatief veel proeven worden uitgevoerd. De verstoring van de
meetresultaten ten gevolge van vastzittende
korrels is een belangrijk argument om grout in een
doos te vermijden (Breure & Everts, 2014).

Figuur 2 – Dikte ‘shearband’ t.g.v. schachtwrijving bij twee ‘ruwe’ palen (Tehrani et al., 2016) voor
verschillende waarden van Rn.

De in-situ geconstrueerde interface ter plaatse
van een ankerpaal, waarin zandkorrels vast zitten
in het grout is rechtstreeks verbonden met het
omliggende zand. Conform de theorie van Kishida
& Uesugi (1987) is een interface met een ruwheid
(diepte ‘ribbels’ van contactvlak) groter dan 10%
van de D50 van een zand, een ruw interface. In dit
geval is een interface net zo ‘sterk’ als zand-zand,
met andere woorden φinterface = φzand. Dit is aangenomen voor een ankerpaal. De keuze voor
schuifproeven met in beide dozen zand wordt
daarom gezien als representatief voor de zandgrout interactie.

Softening: theorie
Been & Jefferies (1985) toonden aan dat het
gedrag van zand afhankelijk is van de ‘state parameter’. Vereenvoudigd houdt dit in dat het gedrag
van zand afhankelijk is van een combinatie van de
dichtheid en de heersende effectieve spanningen.
Een hogere aanvangsdichtheid zorgt voor meer
dilatant gedrag. Hogere effectieve spanningen
zorgen voor meer contractant gedrag. Een samenspel tussen beide variabelen bepaalt het zandgedrag.
Bolton (1986) linkte een hogere waarde van φ aan
dilatant gedrag. Hierbij wordt de dilatantiehoek
genoemd als oorzaak voor de toename in de schuifsterkte, welke zich manifesteert in de vorm van een
piekgedrag. Tevens licht Bolton (1986) toe dat dit
dilatant gedrag, conform wat de state parameter

Figuur 3 – Schuifspannings-verplaatsingsverloop voor verschillende Dr, normaalspanning = 107 kPa.

al beschreef, afhankelijk is van de relatieve dichtheid.
Het softening gedrag is conform de literatuur
dus afhankelijk van de relatieve dichtheid en de
effectieve spanningen in de grond.
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Softening: fysiek modelleren
De schuifproeven zijn voor verschillende drukken
en relatieve dichtheden uitgevoerd, in droge condities. De relatieve dichtheden (Dr) zijn gevarieerd
van 50% tot en met 100%. De proeven zijn uit-

gevoerd met een effectieve normaalspanning van
107 kPa en 510 kPa. De grootte van de beproefde
monsters is 100 mm x 100 mm x 30,7 mm (L x B x H).

Resultaten
Enkele proefresultaten hiervan zijn weergegeven
in figuur 3. Het monster is beproefd met een
normaalspanning van 107 kPa, uitgaande van een
neutrale horizontale korrelspanningscoëfficiënt
(K0 aangenomen op 0,4) vertaalt zich dit naar een
gemiddelde effectieve spanning (p’) van 64 kPa,
.
Deze spanning is slechts een ruwe benadering
van de werkelijkheid maar gezien de theoretische
invloed van de gemiddelde korrelspanning wel
belangrijk om te benoemen.
Op de horizontale as staat de horizontale verplaatsing, ux, op de verticale as de gemobiliseerde
schuifspanning τmob. De pieksterkte en de daaropvolgende softening is duidelijk zichtbaar. Daarnaast kan er ook een verloop in het piekgedrag
worden geobserveerd. De beproefde monsters
met een hogere relatieve dichtheid laten een

duidelijk groter piekgedrag zien en dit neemt
af tot helemaal geen piekgedrag meer, bij een
relatieve dichtheid van ongeveer 50%.
Om de verhouding tussen piek- en residuele
spanning te kwantificeren is de residuele schuifspanning genormaliseerd ten opzichte van de piekschuifspanning. Dit is gedaan voor zowel een
normaalspanning van 107 kPa als een normaalspanning van 510 kPa. Deze resultaten zijn weergegeven in figuur 4.
Op de horizontale as is de relatieve dichtheid
gegeven, op de verticale as is de verhouding
residuele/piekschuifspanning gegeven. Conform
de schuifspanningsontwikkeling in figuur 3 is er
een omgekeerd lineaire correlatie tussen de
relatieve dichtheid en de verhouding tussen pieken residuele schuifspanning. Er is daarnaast slechts
een kleine spreiding waarneembaar in de resultaten. De proeven met een hogere normaalspanning vertonen minder softening ten opzichte van
de resultaten bij een lagere normaalspanning.
Naast een kwantitatieve analyse op de reductie
van de piekschuifspanning naar de residuele
schuifspanning is er ook gekeken naar de beno-

Figuur 4 – Verhouding piekschuifspanning – residuele schuifspanning.

digde verplaatsing hiervoor. Hierbij is er specifiek
gekeken naar de benodigde verplaatsing !usoftening om te komen van de piekschuifspanning tot
de residuele schuifspanning. Dit is weergegeven
in figuur 5. Hierin zijn voor zowel de proeven met
107 kPa normaalspanning als met 510 kPa normaalspanning de resultaten getoond voor verschillende
relatieve dichtheden.
De verplaatsingen variëren tussen de 1,6 mm
en 3,2 mm, zonder duidelijke correlatie tussen
de relatieve dichtheid, korrelspanning en/of
!usoftening.

Interpretatie resultaten
Op basis van de uitgevoerde proeven is duidelijk
geworden dat de reductie ten gevolge van softening tenminste afhankelijk is van de relatieve
dichtheid van het zand en de korrelspanningen.
Dit alles is in overeenstemming met de theorie
van Bolton (1986) en Been & Jefferies (1985). Een
lineair verband tussen de softening reductie en de
relatieve dichtheid benadert de resultaten, per
spanningsniveau, nauwkeurig. Dit is weergegeven
in figuur 6. Voor de verschillende korrelspanningen
geldt een ander verloop, waarbij er afhankelijk van
de spanningsverhoging, steeds minder softening
optreedt. De maximaal gemeten reductie bedraagt
30%.
Ten aanzien van de verschilverplaatsing tussen
τpiek en τres (!usoftening) is er een gemiddelde
verplaatsing waargenomen van 2,3 mm. Hierbij
moet in acht genomen worden dat het geforceerde
glijvlak in de directe schuifproef een bepaalde
dikte heeft, welke bepalend is voor de schuifrekken, en dus voor de relatieve verplaatsingen
tussen zand en paal. De dikte van het bezwijkvlak
rondom een paal is niet per definitie even groot
als in een schuifproef. Hierdoor is de bepaling van
de benodigde verplaatsing voor de mobilisatie
van piek- naar residuele schuifspanning slechts een
benadering. Door het vergelijken van het bezwijkvlak in zowel de schuifproef als lokaal bij een ankerpaal kan wel een goede benadering worden verkregen. Dit is in de thesis theoretisch onderbouwd,
in de vergelijking tussen Uesugi et al. (1988) en De
Jong et al. (2003) en Tehrani et al. (2016).

Vergelijken model CUR236
t.o.v. onderzoeksresultaten
De resultaten van de directe schuifproeven wijken
af van de aanname in CUR 236. De ‘softening reductie’ in CUR 236 is aangehouden op 50%. In de
proeven is, enkel kijkende naar het zandgedrag,
een maximale afname van 30% gemeten bij een
normaalspanning van 107 kPa. Deze reductie is
daarnaast ook dichtheidsafhankelijk, waarbij deze
in het geval van lage relatieve dichtheden (≤ 50%)
naar 0% kan afnemen. Naarmate de effectieve
spanningen toenemen, neemt de reductie vanaf
τpiek ook verder af.
Wanneer deze waarden worden vergeleken met de

Figuur 5 – Verplaatsing van piek- tot residuele schuifspanning gepresenteerd t.o.v. Dr,
voor verschillende normaalspanningen.
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verhouding tussen tan(φ) en tan(ψ) (dilatantiehoek) conform Bolton (1986) worden soortgelijke
reducties gevonden. Ook dit gegeven ondersteunt
de verhouding tussen de piek- en residuele schuifsterkte.
In het huidige CUR 236 model spelen effectieve
spanningen en de relatieve dichtheid geen rol voor
de softening.
Met betrekking tot het lengteeffect (f3) maakt de
CUR236 een conservatieve inschatting, kijkende
naar het zandgedrag. Voor het vervormingsgedrag, vaak in combinatie met een onderwaterbeton vloer, is het niet eenvoudig te zeggen wat
het effect is op de ontwerppraktijk.
Ter illustratie is met behulp van de proefresultaten
bij een normaalspanning van 107 kPa en 510 kPa,
het huidige model van CUR236 aangepast naar
een dichtheidsafhankelijk schuifspanningsverloop.
Dit is weergegeven in figuur 7.

Figuur 6 – fsoftening per normaalspanning uitgezet tegen Dr.
Figuur 7 –
Aangepaste
CUR 236 versie
schuifspanningsverloop o.b.v.
interpretatie
schuifproeven

Aanbevelingen
Om aan te tonen hoe dit zandgedrag zich vertoont
ter plaatse van ankerpalen moet softening nauwkeurig en lokaal gemeten worden in bezwijkproeven op ankerpalen. Hierbij zou het gebruik van
glasvezel voor het meten van de rekken in de paal
de beste optie zijn. Een andere mogelijkheid,
simpelere methodiek, is het doortrekken van de
ankerpalen tijdens bezwijkproeven, zoals staat
beschreven in Laumen (2018). Wanneer dit uitgevoerd wordt in combinatie met grondonderzoek
kan de aangenomen toestand (zowel korrelspanningen als dichtheid) in de praktijk worden
bevestigd. Dit zal voor alle verschillende ankerpaaltypes onafhankelijk moeten worden gedaan.
De proeven zijn uitgevoerd op pleistoceen zand uit
de formatie van Drente. In Laumen (2018) zijn op
basis van literatuur de afhankelijkheden benoemd.
In praktijk zal dit bevestigd moeten worden voor
zand met andere korrelkarakteristieken, uit andere
formaties.
Het is meer realistisch om softening en het lengteeffect (een directe afgeleide van softening), ook
dichtheids- en spanningsafhankelijk te maken.
Hierbij is er echter ook een meer diepgaande
rekenmethodiek benodigd om dit te verwerken.
Het simpelweg aflezen van de f3 voor het bepalen
van de softening reductie neemt de afhankelijkheid voor de relatieve dichtheid niet mee. Een
verdere verdieping om het softening gedrag spanningsafhankelijk te maken zou een betere benadering van de werkelijkheid zijn. Indien er wordt
besloten om dit te doen, moet er ook rekening
gehouden worden met een spanningsafhankelijke
rekenmethodiek.
Betreffende de verplaatsing van piekschuifspanning naar de residuele schuifspanning kunnen
uit de proefresultaten geen harde conclusies

worden getrokken. Wel kan er op basis van de
proefresultaten, in combinatie met literatuur,
afgeleid worden dat het lokale schuif-rek gedrag
wordt benaderd in de directe schuifproeven. De
aangenomen verplaatsing van 1,0 mm van τpiek
naar τres lijkt op basis van de proeven een veilige
aanname. Ervan uitgaande dat de dikte van het
bezwijkvlak enkele mm’s (4 tot 20*D50) bedraagt,
lijkt een verplaatsing van 2 à 3 mm waarschijnlijker.
Dit is groter dan de aangenomen verplaatsing van
1,0 mm uit de CUR 236.
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