
Inleiding
Voor de geotechnische adviespraktijk is het zo 
accuraat mogelijk voorspellen van de grondresponse
als resultaat van een belastingverandering van
groot belang.
Op dit moment kunnen in gangbare numerieke
codes alleen de geïdealiseerde gedraineerde en 
ongedraineerde situaties worden gesimuleerd, 
terwijl de natuurlijke response significant anders
kan zijn. Een grondige analyse van proefresultaten
van geavanceerd experimenteel onderzoek is
daarom voor de geotechnisch adviseur van onschat-
bare waarde om een project-specifiek ontwerp zo
adequaat mogelijk te kunnen schematiseren.
In dit artikel wordt specifiek ingegaan op het 
kenmerkende grondgedrag bij belasten en ont-
lasten in een triaxiaalproef met ongedraineerde
randvoorwaarde op licht tot matig overgeconsoli-
deerde Eemklei.
Er is sprake van een kenmerkend verschil in 

grondgedrag ten opzichte van een geïdealiseerde
isotrope response, voor licht- tot matig overgecon-
solideerde gronden bij belasten en ontlasten, 
waarbij de stijfheid van het korrelskelet en de 
response van de wateroverspanningen dominant
zijn in het resulterende grondgedrag. 
Na een korte theoretische uiteenzetting zal aan 
de hand van geanonimiseerde proefresultaten, 
afkomstig van geavanceerde grondonderzoeken
uitgevoerd voor de realisatie van diepe bouw-
putten in Nederland, de ontwikkeling van de 
waterspanningen tezamen met het kenmerkende
gedrag worden besproken.

Theorie

WATERSPANNINGSCOEFFICIENTEN A EN B
Door Skempton (1948, 1954) zijn de waterspan-
ningscoëfficiënten A en B geïntroduceerd conform
vgl. (1) die, afhankelijk van de verandering in totale

verticale en horizontale hoofdspanningen !"1 

en !"2=!"3, in een verzadigde ongedraineerde 
triaxiaalproef vanaf een isotrope spanningstoestand
resulteert in een geïdealiseerde trend van de gege-
nereerde wateroverspanningen !u tot aan de 
bezwijklijn. Herformulering van vgl. (1) in het p-q
vlak (Verruijt, 1993) resulteert in vgl. (2). 

1

2

Volgens Henkel (1960) kan de verandering van de
waterspanning voor verzadigde grond worden 
geformuleerd conform vgl. (3), waarin # een 
waterspanningsratio is. Voor de triaxiaalproef met
!"2 = !"3 kan vgl. (3) vereenvoudigd worden 
tot vgl. (4), waarin !$oct de deviatorspanning is 
in de hoofdspanningsruimte. De waterspannings-
ratio # geeft het aandeel van de verandering van 
de deviatorspanning aan in de verandering van de
waterspanning.
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Figuur 1 – Geïdealiseerde spanningspaden
voor gedraineerde en ongedraineerde isotroop
geconsolideerde triaxiale compressieproeven
(Naar: Fig. 9 – Bishop & Henkel, 1972; Fig. 2.15
– Leroueil, Magnan, Tavenas, 1990).
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S A M E N V A T T I N G

De resultaten van 27 ongedraineerde en 2 gedraineerde triaxiaalproeven op 
licht tot matig overgeconsolideerde Eemklei, waarbij axiale en radiale spannings-
veranderingen zijn opgelegd, zijn gepresenteerd en op hoofdlijnen geanaly-
seerd. De waterspanningsratio # geeft het aandeel van de waterspannings-
verandering als functie van de incrementele deviatorspanningsverandering weer.
De waarden bij bezwijken versus OCR zijn in lijn met ervaringsgegevens.

Het effectieve spanningspad volgend uit ongedraineerde proeven is bij 
CIUAC-proeven overeenkomstig aan constant volume contouren bepaald 
met gedraineerde triaxiaalproeven. Bij zowel axiale extensie als radiale span-
ningsverandering wijkt het waargenomen gedrag duidelijk daarvan af, wat 
mogelijk veroorzaakt wordt door een koppeling tussen anisotrope plasticiteit en
elasticiteit binnen de corresponderende vloeicontour.

Gelijkstellen van vgl. (2) aan vgl. (4) voor verzadigde
grond (B=1) resulteert in de relatie tussen water-
spanningscoëfficiënt A en waterspanningsratio 
#, zoals weergegeven in vgl. (5). Er dient 
benadrukt te worden dat de waterspannings-
ratiovolgens vgl. (5) een secant-functie betreft 
van de verhouding van de spanningsincrementen
(!u-!p) /!$oct.
Door Skempton (1954) is vastgesteld dat voor een
situatie waarvoor geldt dat A=1/3, de waterspan-
ningsverandering alleen wordt bepaald door de
verandering van isotrope totaalspanning !p. Uit
vgl. (5) volgt dat voor A=1/3 geldt dat #= 0.

5

In het geval van een opgelegde ongedraineerde
randvoorwaarde in een triaxiaalproef is er geen uit-
wisseling van poriënwater uit het grondmonster
met de omgeving. 
Molenkamp et al. (2014) hebben uiteengezet dat,
voor een samendrukbaar korrelmateriaal, de inter-
granulaire spanningstensor "* volgens Bishop
(1959) weergegeven in vgl. (6), waarin I de twee-
deorde isotrope tensor is, overeenkomt met de 
effectieve spanningstensor conform Terzaghi
(1943). In vgl. (7) is, in navolging van Skempton
(1960), de relatie tussen de incrementele volume-
rek !%vol, de incrementele effectieve gemiddelde
normaalspanning ! ~"’ (ook wel Biot spanning 
genoemd) en de incrementele intergranulaire 
gemiddelde normaalspanning !"* uiteengezet.
Hierin is Cc de compressibiliteit van het korrelskelet
en Cs de compressibiliteit van het korrelmateriaal.
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In vgl. (8) is de originele formulering van de water-
spanningscoëfficiënt B volgens Skempton (1954)
herschreven in analogie met Verruijt (1982) waarin,
bij het bepalen van de compressibiliteit ten gevolge
van verandering van intergranulaire spanning, de
effecten van spanningsconcentraties nabij de con-
tactpunten zijn verwaarloosd. Hierin is de compres-
sibiliteit van water aangegeven met Cw en de
porositeit met n.

8

Voor de situatie waarbij zowel het water nagenoeg
onsamendrukbaar is (Cw 0) en de compressibiliteit

van het korrelskelet niet verwaarloosbaar is
(Cc>Cs>>0), kan worden herleid dat de B-factor
groter kan zijn dan 1.

KARAKTERISTIEKEN VAN SPANNING-REK 
GEDRAG VAN WATERVERZADIGDE KLEI
In lijn met de kritieke dichtheidstheorie zoals 
uiteengezet door Schofield & Wroth (1968) is 
in figuur 1 een geïdealiseerde samenhang van het 
geotechnisch raamwerk weergegeven voor water-
verzadigde isotroop geconsolideerde ongedrai-
neerde triaxiale compressieproeven (CIUTC) op
klei, waarbij gebruik is gemaakt van het werk van
Bishop & Henkel (1972) en Leroueil, Magnan & 
Tavenas (1990).
In de opeenvolgende deelfiguren zijn de spannings-
paden (a), het spannings-rekverloop (b), de com-
pressibiliteit in het e-p d̀iagram (c), de verandering
in poriëngetal e als functie van de axiale rek-
ontwikkeling %a (d) en de waterspanningscoëffi-
ciënt bij bezwijken Af als functie van de isotrope
spanning p (̀e) weergegeven.

Voor de eenvoud worden alleen de elasto-plasti-
sche eigenschappen van de klei beschouwd, 
waarbij o.a. de effecten van viscositeit zijn weg-
gelaten. Om de belangrijkste karakteristieken 
te kunnen duiden zijn in figuur 1 vier geïdealiseerde
proefresultaten weergegeven, waarbij gedrai-
neerde en ongedraineerde compressieproeven
worden uitgevoerd op monsters vanuit een licht- 
en matig overgeconsolideerde isotrope spannings-
toestand. Deze monsters bevinden zich respectie-
velijk aan de contractante en dilatante kant van 
de kritieke dichtheidslijn.

Roscoe et al. (1958) stelden vast dat een grondmon-
ster onder constante schuifvervorming uiteindelijk
een kritieke toestand bereikt waarbij verdere
schuifvervorming mogelijk is zonder verandering
van poriëngetal of effectieve spanning. De kritieke
dichtheidslijn is de aaneenschakeling van proef-
resultaten waarbij deze kritieke toestand is bereikt.

LICHT OVERGECONSOLIDEERD GEDRAG
De twee belangrijkste karakteristieken van licht
overgeconsolideerd gedrag van waterverzadigde
klei in triaxiale compressie betreffen het gedrai-
neerde- en ongedraineerde gedrag. 
In figuur 1a zijn zowel het totaal spanningspad
MA1A2A3 voor gedraineerd gedrag als het effectief
spanningspad MC1C2C3 voor ongedraineerd gedrag
weergegeven in het vlak van effectieve isotrope

spanning p èn deviator spanning q, uitgedrukt
door p =̀ (! à+2 ! r̀ )/3 en q = (! à+! r̀ ), beiden in 
axiale en radiale effectieve spanningen ! à en ! r̀

respectievelijk.

Voor het gedraineerde gedrag zijn de verandering
van effectieve spanningen gelijk aan de veran-
dering van totaal-spanningen. De effectieve 
bezwijktoestand A3 ligt op de kritieke dichtheids-
lijn in figuur 1a. in figuur 1b is de deviatorische
spanning weergegeven versus de axiale rek "a. 
Het bijbehorende volume-veranderingspad MA1A2A3

is weergegeven in figuur 1c.
Wanneer ongedraineerde triaxiale compressie
wordt toegepast na isotrope consolidatie tot 
toestand M, ontstaat in figuur 1a het effectieve
spanningspad in de vorm van kromme MC1C2C3

naar links met effectief spanningspunt C3 op de 
kritieke dichtheidslijn. De waterspanning u is 
gelijk aan het verschil in isotrope spanning tussen
het totaalspanningspad A1...A3 en effectief span-
ningspad C1…C3. 
Het bijbehorende deviatorisch spanning-rek gedrag
en het volume-veranderingspad zijn weergegeven
in figuur 1b en 1c respectievelijk. De ongedrai-
neerde conditie samen met de hoge isotrope 
stijfheid van zowel het verzadigende poriënwater
als de kleideeltjes maken de volumeverandering
praktisch nul, zodat in figuur 1c het volume-veran-
deringspad C1....C3 praktisch horizontaal is.

Voor de volledigheid is eveneens het ongedrai-
neerde spanningspad voor een isotrope normaal
geconsolideerde spanningstoestand weergegeven
in figuur 1a met de kromme startend in punt M,
waarbij punt N gelegen is op de kritieke dichtheids-
lijn. In dit geïdealiseerde gedrag is het effectief
spanningspad identiek is aan constant volume con-
touren bepaald met gedraineerde triaxiaalproeven.
Er is derhalve geen volumeverandering bij opge-
legde schuifvervorming (figuur 1d), terwijl de 
isotrope stijfheid substantieel lager is (figuur 1b).

MATIG OVERGECONSOLIDEERD GEDRAG
In figuur 1c wordt tevens het gedrag tijdens het 
gedraineerde isotrope ontlastingspad MB1 be-
schouwd, leidend tot een monster met een isotrope
overconsolidatie ratio MO/B1O. De over-gecon-
solideerde toestand B1 is het beginpunt van zowel
het gedraineerde als ongedraineerd totale triaxiale
compressie pad, weergegeven in figguur 1a.
Figuur 1a toont de gedraineerde pieksterkte van 



effectieve spanningstoestand B2 op de effectieve
pieksterkte lijn voor overconsolidatie, terwijl de ef-
fectieve bezwijktoestand B3 voor uniforme grote
vervorming op de kritieke dichtheidslijn ligt. Het
deviatorisch spanning-rek gedrag met pieksterkte
B2 en bezwijksterkte voor grote vervorming B3 zijn
weergegeven in figuur 1b. Het bijbehorende vo-
lume-veranderingspad MB1B2B3 is weergegeven in
figuur 1c, waarin de pieksterkte toestand B2 is
weergegeven in het dilatante gebied onder de kri-
tieke dichtheidslijn en de bezwijktoestand voor
grote vervorming, terwijl B3 op de kritieke dicht-
heidslijn ligt.
Voor ongedraineerde triaxiale compressie van de
overgeconsolideerde klei, te beginnen bij de iso-
trope spanningstoestand D1, bereikt het effectieve
spanningspad in figuur 1a eerst de minimale iso-
trope spanningstoestand in de nabijheid van de kri-
tieke dichtheidslijn, vervolgens wordt in het
dilatante gebied onder de kritieke dichtheidslijn
(zie figuur 1c) de effectieve piektoestand D2 gepas-
seerd om tenslotte toestand D3 voor grote door-
gaande vervorming te bereiken op de kritieke
dichtheidslijn.

Het bijbehorend deviatorisch spanning-rek gedrag
in figuur 1b begint met de relatief stijve vervorming
tot de ongedraineerde pieksterkte toestand D2 en
eindigt met de geleidelijke benadering van de sta-
tionaire toestand D3 met grote doorgaande vervor-
ming. In figuur 1c valt op, dat ook voor dit
ongedraineerde gedrag het overeenkomstig vo-
lume-veranderingspad MD1D2D3 een praktisch ho-
rizontale lijn betreft met toestanden D1 en D2 in het
dilatante gebied onder de kritieke dichtheidslijn en
D3 op de kritieke dichtheidslijn.
Uit de schematische weergave van 1e kan worden
opgemaakt dat de waterspanningscoëfficiënt bij
bezwijken Af!1 op de NC-lijn (#f=(2/3)/"2!0.47),
maar substantieel lager is voor OCR >1.
Door het gebruik van de waterspanningsratio #
(Henkel, 1960) kan er direct inzicht worden verkregen

in de relatie tussen de deviatorspanning en de 
gegenereerde waterspanningen. De relatie tussen
de waterspanningsratio # en de waterspannings-
coëfficiënt A is weergegeven in vgl. (5). In navol-
ging van de standaardwerken van Schofield &
Wroth (1968) en S̆uklje (1969) kan worden gecon-
cludeerd dat grondgedrag zich laat representeren
in reologische modellen van de vorm zoals weerge-
geven in vgl. (9).

9

In dit grondgedragsmodel zijn de effectieve 
spanning "’, de effectieve spanningsverandering "

. 
’,

de porositeit n en de verandering daarvan n
.

de 
primaire parameters. Bovendien zijn voor dit 
grondgedragsmodel de bezwijkomhullende bij
compressie en extensieproeven met gedraineerde
en ongedraineerde randvoorwaarde gelijk. 

PRESENTATIE RENDULIC SPANNINGSVLAK
In een standaard triaxiaalproef worden alleen axiaal
symmetrische belastingen opgelegd. Bij de presen-
tatie van de proefresultaten worden in navolging
van Henkel (1959) de axiaal symmetrische belas-
tingen in een zogenaamd Rendulic spanningsvlak
weergegeven, zijnde langs de verticale as de axiale
effectieve spanning "’a en langs de horizontale as
de radiale effectieve spanning "’r vermenigvuldigd
met "2.
In figuur 2 zijn de gedraineerde spanningspaden die
kunnen worden doorlopen in een triaxiaalproef
weergegeven d.m.v. rechte stippellijnen. Als 
voorbeeld van ongedraineerde spanningspaden
fungeren de indicatieve doorgetrokken krommen
voor isotrope Weald Clay met verschillende gepre-
pareerde overconsolidatie ratio’s (OCR = "’p/"’v0).
Hierin is de maximale isotrope consolidatie-
spanning en "’v0 de actuele effectieve verticale
spanning.

Bij gedraineerde proeven die axiaal worden belast
of ontlast bij gelijkblijvende radiale effectieve

spanning is er sprake van een verticale response 
in het Rendulic spanningsvlak. Bijgevolg geldt dat
bij gedraineerde proeven die radiaal worden belast
of ontlast, dat bij gelijkblijvende axiale effectieve
spanning er sprake is van een horizontale response
in het Rendulic spanningsvlak. In het overeen-
komstige Rendulic vervormingsvlak is er sprake van
respectievelijk een voornamelijk verticale en hori-
zontale grondresponse. Daarentegen staat de 
geïdealiseerde ongedraineerde response, na het
bereiken van een isotrope consolidatiespanning
("’a="’r), loodrecht op dit lijnstuk. In het geval er
gedurende het aanbrengen van de verschilbelas-
ting geen verandering in effectieve spanningen 
optreedt, zal dit lijnstuk continue worden gevolgd
tot aan de bezwijklijn. In de doorgetrokken lijnen
in figuur 2 zijn typische ongedraineerde proefresul-
taten weergegeven voor isotrope Weald Clay met
variërende OCR, waarbij het verloop toestands-
afhankelijk is en per grondsoort kan verschillen.

Proefresultaten 

INLEIDING
In deze paragraaf worden verschillende proefresul-
taten in geanonimiseerde vorm weergegeven. Deze
proefresultaten zijn door verschillende geotechni-
sche laboratoria uitgevoerd ten behoeve van de
realisatie van diepe bouwputten. 
De grondmonsters bestaan allen uit licht tot matig
overgeconsolideerde cohesieve gronden, namelijk:
Glaciale klei/ Eemklei/ Oude zeeklei en leem met
een verzadigingsgraad na consolidatie van B ! 0,98.
Alle proeven zijn door kundige laboranten uitge-
voerd in geavanceerde triaxiaalopstellingen waarin
spanningspadcontrole (Menzies, 1988) met vol-
doende betrouwbaarheid kon worden opgelegd.
Voor twee specifieke proeflocaties P en Q zijn 
verschillende typen geavanceerde triaxiaalproeven
uitgevoerd die eerst per locatie in algemene zin 
en vervolgens per beproefde belastingrichting 
(axiaal of radiaal) nader worden besproken.

In figuur 3 zijn voor proeflocatie P verschillende
proefresultaten op grondmonsters van Eemklei van
vergelijkbare diepte en met eenzelfde spannings-
historie weergegeven.
Voor deze proeflocatie zijn zes axiale compressie-
proeven uitgevoerd met ongedraineerde randvoor-
waarde, bestaande uit drie anisotroop geconso-
lideerde enkeltraps proeven (P(A1 – A3)-CAUAC) en
drie isotroop geconsolideerde enkeltraps proeven
(P(B1 – B2)-CIUAC). In alle gevallen wordt de 
bezwijklijn voor axiale compressie benaderd of 
gepasseerd door dilatantiecapaciteit (Muir Wood,
1990). Ter indicatie is de bezwijkomhullende 
behorende bij &’=330 weergegeven.

Uit de gepresenteerde grondresponse van de onge-
draineerd uitgevoerde proeven kan worden vast-
gesteld dat er een kenmerkend verschil is tussen de
anisotroop en isotroop geconsolideerde proeven.
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Figuur 2 – 
Gedraineerde 
spanningspaden 
en indicatieve 
ongedraineerde 
spanningspaden 
voor isotrope 
Weald Clay met 
variërende OCR
(Naar: Fig. 4 – 
Henkel, 1959).



Alleen de isotroop geconsolideerde proeven vol-
doen aan het principe van Rendulic, schematisch
weergegeven in figuur 2. Volgens Rendulic (1937)
wordt bij ongedraineerde triaxiaalproeven een
plastische grondresponse verondersteld resul-
terend in een effectief spanningspad dat samenvalt
met constant volumecontouren volgend uit gedrai-
neerde triaxiaalproeven.

In figuur 3 zijn tevens zeven anisotroop geconsoli-
deerde radiale compressieproeven (CAURC) gepre-
senteerd waarvan de grondresponse van alle
proefresultaten een vergelijkbaar verloop hebben
voor vergelijkbare range van OCR. Er moet echter
wel worden geconstateerd dat de resulterende
grondresponse van de radiaal belaste ongedrai-
neerde proeven veel horizontaler verlopen vanaf
het consolidatiepunt naar de bezwijklijn. De aniso-
troop geconsolideerde axiaal belaste proeven
tonen een initieel verticaler verloop. Hier wordt
later in dit artikel nader op teruggekomen.
In figuur 4 zijn voor proeflocatie Q verschillende
proefresultaten op grondmonsters van eveneens
Eemklei van vergelijkbare diepte en met eenzelfde
spanningshistorie weergegeven.
Voor proeflocatie Q zijn drie anisotroop geconsoli-
deerde enkeltraps proeven (Q(A1 – A3)-CAUAE) 
uitgevoerd. Verder zijn er drie isotroop gecon-
solideerde enkeltraps radiale extensieproeven

(Q(B1 – B3)-CIURE) en drie anisotroop gecon-
solideerde enkeltraps radiale extensieproeven 
(Q(C1 – C3)-CAURE) uitgevoerd. Zowel de isotroop
als anisotroop geconsolideerde radiale extensie-
proeven hebben een vergelijkbare grondresponse,
maar voldoen niet aan het principe van Rendulic.

AXIALE BELASTINGVERANDERING
In figuur 5 zijn alle proeven van de locaties P en Q
weergegeven, zoals eerder gepresenteerd in 

respectievelijk figuur 3 en 4, waarbij een axiale
spanningsverandering is opgelegd, tezamen met
enkele aanvullende proeven van andere proef-
locaties.

Bij de isotroop geconsolideerde proeven P(B1)-
CIUAC, P(B2)-CIUAC en P(B3)-CIUAC voldoet de ini-
tiële grondresponse aan de geïdealiseerde haakse
oriëntatie, zoals deze volgens het principe van Ren-
dulic verwacht mag worden (figuur 2). 
Daarentegen is er sprake van een van dat principe
afwijkende grondresponse met een consistente
oriëntatie van de anisotroop geconsolideerde proe-
ven. 
Er dient benadrukt te worden dat bij geen van de
proeven sprake is van een volledig gedraineerde
response conform Henkel (1959), aangezien er dan
sprake zou zijn geweest van een zuiver verticale
grondresponse in het Rendulic spanningsvlak.
Verder geeft de overeenkomende trendmatigheid

in het verloop van de response voor alle tien aniso-
trope proeven bestaande uit zowel compressie als
extensieproeven geen aanleiding om te twijfelen
aan de correctheid van alle proeven.
Toch is er sprake van een kenmerkend verschil in de
helling van de grondresponse ten opzichte van de
consolidatie-as tussen de isotroop en de anistroop
geconsolideerde enkeltraps proeven. Hier wordt
later in de paragraaf discussie op teruggekomen.
In figuur 6 is de ontwikkeling van de waterspan-
ningsratio # versus de genormaliseerde axiale 
effectieve spanning voor de axiaal belaste en ont-
laste triaxiaalproeven uit figuur 5 weergegeven.
Zoals volgt uit vgl. (5), geldt voor een waarde van
de waterspanningscoëfficiënt A f = 1, zoals vaak 
als standaardinstelling in broncodes van eindige
elementencodes wordt verondersteld, voor de 
waterspanningsratio #f=(2/3)/"2!0.47.
Zoals uit figuur 6 valt op te maken geldt, zowel voor
de ontwikkeling van de waterspanningsratio # als 
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Figuur 3 – Proefresultaten locatie P. Genormaliseerd effectief
spanningspad in Rendulic spanningsvlak voor isotroop (CIU##)
en anisotroop (CAU##) geconsolideerde monsters die axiaal
worden belast (AC) of radiaal worden belast (RC).

Figuur 4 – Proefresultaten locatie Q. Genormaliseerd effectief
spanningspad in Rendulic spanningsvlak voor isotroop (CIU##)
en anisotroop (CAU##) geconsolideerde monsters die axiaal
worden ontlast (AE) of radiaal worden ontlast (RE).

Figuur 5 – 
Proefresultaten axiale

spanningsverandering.
Genormaliseerd effectief
spanningspad in Rendulic

spanningsvlak voor 
isotroop (CIU##) en 
anisotroop (CAU##) 

geconsolideerde 
monsters die axiaal 

worden belast (AC) of 
ontlast (AE).
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voor de waarde bij lq/p’lmax , dat voor het gros van
de proeven beslist niet aan deze voorwaarde wordt
voldaan. Alleen proef P(B3)-CIUAC voldoet toeval-
ligerwijs aan de geïdealiseerde normaal geconsoli-
deerde randvoorwaarde. 
Echter, de trendmatigheid van het verloop van de
waterspanningsratio # met de genormaliseerde
axiale effectieve spanning komt overeen met proef-
resultaten van Henkel (1956) en lijkt daarmee correct.

RADIALE BELASTINGVERANDERING
In figuur 7 zijn alleen die proeven uit figuur 3 en 
4 weergegeven, waarbij een radiale spannings-
verandering is opgelegd, aangevuld met proeven
van andere proeflocaties.
Er zijn bovendien twee anisotroop geconsolideerde
radiale extensieproeven met gedraineerde rand-
voorwaarde met variabele reksnelheid weer-
gegeven. Conform verwachting (figuur 2) is er, 
bij een lagere axiale reksnelheid en hogere OCR 
(M-CADRE), sprake van een vrijwel horizontale en
daarmee gedraineerde grondresponse.

Het verloop van de grondresponse van alle veertien
radiaal belaste triaxiaalproeven met ongedrai-
neerde randvoorwaarde kenmerkt zich door een
eenduidige trendmatigheid.
Er is conform verwachting sprake van een elasti-
scher verloop bij toenemende OCR en anderzijds
een toenemende plasticiteit bij nadering van de
corresponderende bezwijklijn bij compressie of 
extensie.
De isotroop geconsolideerde radiale extensieproe-
ven (Q(B1 – B3)-CIURE) hebben een initiële res-
ponse die vlakker verloopt dan de anistroop
geconsolideerde proeven. Alleen proef Q(B1)-
CIURE bereikt de bezwijklijn, terwijl de andere
proeven ruim voor het bereiken van de bezwijk-
omhullende zijn gestopt. De initiële response duidt 
op een schijnbaar elastisch meer gedraineerde 

response bij een ongedraineerde proef (zie figuur 2).
In figuur 8 is de waterspanningsratio #f bepaald 
bij   lq/p’lmax versus de overconsolidatie ratio OCR
voor de verschillende proefresultaten weerge-
geven, tezamen met de trendlijnen van axiale 
compressie- en extensieproeven voor Weald Clay
en London Clay volgens Bishop & Henkel (1972).
De waterspanningsratio #f bij een ongedraineerde
randvoorwaarde voor een ideaal normaal gecon-
solideerde grondmonster (OCR = 1) bedraagt 
bij de maximale effectieve hoofdspanning
#f= (2/3)/"2!0.47. Deze waarde wordt alleen 
bij proef P(B3)-CIUAC gevonden op het spannings-
punt lq/p’lmax waar de genormaliseerde axiale 
effectieve spanning gelijk is aan 1.
Voor axiale compressie- en extensieproeven wordt
een sterke overeenkomst gevonden tussen de
proefresultaten en de experimentele data van
Weald Clay en London Clay.

Door het gebruik van de waterspanningsratio 
kan direct worden opgemerkt dat voor axiale 
compressie en extensieproeven afwijkende waar-
den worden waargenomen waar een verandering in 
deviatorspanning niet resulteert in een verandering
in waterspanning (hier geldt #f!0).

Voor radiale compressie en extensieproeven 
wordt een veel bredere bandbreedte om eenzelfde
trendmatig verloop tussen #f en OCR gevonden,
alsmede enkele substantieel afwijkende waarden 
die hierna worden besproken.
De beproeving van Q(B1)-CIURC (#f = -1,45) is 
voortijdig gestopt, waardoor dit resultaat terzijde
kan worden gelegd. Bij de beproeving van proef-
stukken L-CAURC (#f = -1,07) en Q(C1)-CAURC
(#f =-1,95) is de radiale ontlasting (!"r<0) voorbij
de pieksterkte doorgezet, waarna er softening 
optreedt. De waarden van de waterspannings-
ratio’s nemen gedurende de beproeving wel af.

De spreiding in de resultaten van de waterspan-
ningsratio voor de situaties waar geen sprake is 
van een deviatorspanning bij bezwijken (qf = 0) 
of een constante axiale totaalspanning (!"a= 0),
alsmede de ontwikkeling van deze ratio (zie 
figuur 6), geven onomstotelijk aan dat de water-
spanningsratio enerzijds geen materiaalconstante
is en anderzijds dat deze zich niet exact laat voor-
spellen met ervaringsgegevens uit de literatuur
(o.a. Bishop & Henkel, 1972).

Discussie
Uit voorgaande proefresultaten kan worden 
geconcludeerd dat de grondresponse bij een onge-
draineerde triaxiaalproef tenminste afhankelijk is
van de consolidatiespanning (isotroop/anisotroop),
en de opgelegde belasting in termen van hoofd-
spanningen (axiaal of radiaal).
In de navolgende paragraven wordt eerst in algemene
zin nader ingegaan op de constitutieve relatie tussen
een ongedraineerde randvoorwaarde en geïdeali-
seerd ongedraineerd gedrag. Aansluitend worden
verklaringen gegeven voor de resul-terende grond-
response, gevolgd door een uiteen- zetting over de
mogelijkheid om accurate predicties te verkrijgen
met gangbare numerieke rekenmodellen.

ONGEDRAINEERDE RANDVOORWAARDE 
EN ONGEDRAINEERD GEDRAG
Bij geïdealiseerd ongedraineerd gedrag met 
onsamendrukbaar water en korrels is er geen 
verandering van volume en is er verder geen 
relatieve verplaatsing van poriënwater t.o.v. het
korrelskelet. Het poriënvolume en het volume van
de korrels tezamen vormen het totale volume. 
De incrementele formulering van de volumeveran-
dering en volumerek is weergegeven in respectie-
velijk vgl. (10) en vgl. (11).

10

Figuur 6 – Waterspanningsratio # versus genormaliseerde axiale effectieve
spanning voor isotroop (CIU##) en anisotroop (CAU##) geconsolideerde 
monsters die axiaal worden belast (AC) of ontlast (AE). Puntwaarden: 
waterspanningsratio # bij lq/p’lmax.

Figuur 7 – Proefresultaten radiale spanningsverandering. 
Genormaliseerd effectief spanningspad in Rendulic spanningsvlak
voor isotroop (CIU##) en anisotroop (CAU##) geconsolideerde
monsters die radiaal worden ontlast (RE) of belast (RC).
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11

De verandering van de volumerek ('%vm) van de 
mineralen (korrels in contact en omgeven met 
poriënwater) is zowel afhankelijk van de veran-
dering in waterspanning ('u) als de verandering in 
effectieve isotrope spanning ('p’).

Aangezien de volumefractie (1-n)  van de korrels
een factor 1/(1-n) is van het totale bulkvolume van
de waterverzadigde grond, kan spanningstoename
in de korrels '"m in de isotrope effectieve span-
ningsverandering 'p’ worden uitgedrukt conform
vgl. (12). Dit resulteert in de verandering van volu-
merek van de mineralen conform vgl. (13), waarin
Km de bulkstijfheidsmodulus is van de mineralen.

12

13

In algemene zin kan het korrelskelet vervormen
door over elkaar heen glijden en rollen van korrels,
terwijl ook vergruizing een rol kan spelen. Deze 
verschillende micro-mechanische mechanismen
zorgen voor een onherroepelijke vervorming van
het korrelskelet, terwijl door elastische vervorming
('%ve) nabij de contactpunten van de korrels er
sprake van een deels omkeerbare deformatie 
kan zijn. Na belasten, en aansluitend ontlasten blijft
de plastische rek ('%v

p) over, zodat de totale volume-
verandering wordt gevonden middels vgl. (14).

14

Bij ontlasten wordt doorgaans verondersteld dat
grond zich isotroop gedraagt waardoor dit aspect
conform vgl. (15) kan worden geformuleerd. 
Herschrijven van deze uitdrukking in een verande-
ring van waterspanning resulteert in vgl. (16). Hierin
is K de elastische bulkstijfheidsmodulus van het
korrelskelet en Kw die van het water.

15

16

Na substitutie van vgl. (6) wordt de formulering in
incrementele waterspanningen volgens vgl. (17) 
gevonden, uitgedrukt in de verandering van de 
incrementele isotrope totaalspanning.

17

Na toepassing van de veronderstelling van starre
korrels ( ) kan voor de waterspanningsratio

#, na substitutie van vgl. (5) in vgl.
(17) voor 'p=0 en B=1, de formulering conform vgl.

(18) worden opgesteld.

18

Er kan nog worden opgemerkt dat de definitie van
# in vgl. (18) een tangent functie is van de span-
ningsincrementen '(u-p) en '$oct. Verder komen in
deze vergelijking de volgende twee grootheden
naar voren in de formulering, namelijk:

= Plastische dilatantie als ratio van in-
crementele plastische volumerek en

incrementele plastische schuifspanningsrek
(positief voor dilatantie en negatief voor

contractie).
= Plastische stijfheid als ratio van 

incrementele plastische schuifspanningsrek       
en incrementele schuifspannings-

verandering (vgl. (3)).

Beide grootheden kunnen direct worden gemeten,
terwijl de plastische dilatantie verhouding

ook nog kan worden beschreven met 
behulp van de “stress-dilatancy theory” (Rowe,
1962), welke complementair is aan de “critical state
theory”. Hierdoor ontstaat een raamwerk, dat de
waterspanningsratio van Henkel (1960) een bijna
fysische basis geeft.

Anisotropie en imperfecties in 
materiaal en belasting
In figuur 5 zijn de proefresultaten weergegeven
waarin een axiale spannings-verandering is opge-
legd. De proefresultaten die isotroop zijn geconso-
lideerd en axiaal belast (CIUAC) hebben een initiële
response bij start belasten loodrecht op de conso-
lidatie-as. Deze response is in overeenstemming
met die voor isotrope Weald Clay (Henkel, 1959) 
en beide materialen gedragen zich conform het
principe van Rendulic (1937), zijnde dat het effec-
tieve spanningspad volgend uit ongedraineerde
proeven identiek is aan constant volume contouren
bepaald met gedraineerde triaxiaalproeven.
Anisotroop geconsolideerde proeven die met on-
gedraineerde randvoorwaarde axiaal belast (CAUAC)

of axiaal ontlast (CAUAE) zijn, laten een initiële res-
ponse zien die consistent een meer ogenschijnlijk
gedraineerde response laten zien.
Zoals in de voorgaande paragraaf aangegeven zorgt
de plastische dilatantie voor een drukverandering
van water binnen het monster met ongedraineerde
randvoorwaarde. Voor axiale compressie- en axiale
extensieproeven kan hiermee de in figuur 8 
weergegeven relatie tussen #f en OCR verklaard
worden. Deze proeven voldoen aldus niet aan het
principe volgens Rendulic (1937).

Voor axiale triaxiaalproeven op anisotrope Winnipeg
Clay hebben Muir Wood & Graham (1995) eveneens
aangetoond dat het waargenomen materiaal-
gedrag op vergelijkbare wijze afwijkt van het 
principe van Rendulic.
Bij nadere beschouwing van de relatie tussen de
waterspanningsratio #f en overconsolidatie ratio
OCR in figuur 8 voor anisotroop geconsolideerde
axiale compressie- en extensieproeven kan worden
geconcludeerd dat voor #f =/ 0 er voldoende 
plastische dilatantie bij bezwijken ontwikkeld is 
om overeenkomende waarden te genereren aan 
ervaringsgegevens van Weald Clay en London Clay.

De proefresultaten waarbij een radiale spannings-
verandering is opgelegd zijn in figuur 7 weerge-
geven. Bij een opgelegde radiale belastingafname
in totaalspanningen (extensieproef) is de initiële
response bij een isotroop geconsolideerde proef
(CIURE) meer horizontaal georiënteerd wat over-
eenkomt met een schijnbaar meer gedraineerde
response (zie figuur 2). Het is de verwachting 
dat zowel anisotropie in elasticiteit als plastische
dilatantie verantwoordelijk zijn voor het waargeno-
men meer elastische effectief spanningspad, wat
resulteert in een afwijkende waterspanningsratio
bij bezwijken #f.

Voor de anisotroop geconsolideerde proeven met
radiale belastingverandering (CAURC & CAURE) 
is de initiële response meer in lijn met de geïdeali-
seerde isotrope response conform Henkel (1959).

Figuur 8 – 
Waterspanningsratio

versus Overcon-
solidation ratio, 

OCR bij lq/p’lmax.



De door Muir Wood & Graham (1995) veronder-
stelde koppeling tussen anisotrope plasticiteit en
elasticiteit zou een passende verklaring kunnen zijn
voor de mate van afwijking van anisotrope klei 
van een zuiver plastische response. 
Op basis van beschikbare literatuur over geïndu-
ceerde monsterverstoring en het effect op grond-
parameters en vloeicontour (o.a. Lunne et al., 1997;
Muir Wood, 1990; Ladd & DeGroot, 2003) zou 
monsterverstoring ook van invloed kunnen zijn.

De vrijheidsgraden in response tussen de richting
van belastingverandering (axiaal of radiaal) en de
wijze van consolidatie van de grondmonsters (iso-
troop of anisotroop) kan feitelijk alleen worden ver-
klaard door een combinatie van anisotropie en
daaraan gekoppeld een non-associatieve grond-
response waarbij, in analogie aan de bevindingen
van Koiter (1953), zowel de imperfecties in het ma-
teriaal en/ of de imperfecties in de belastingsturing
noodzakelijke randvoorwaarden kunnen zijn.
‘
Materiaalgedrag van zand en klei betreft vrijwel 
altijd niet-associatief visco-plastisch gedrag en
spanningsafhankelijke niet-lineaire elasticiteit.
Beide kunnen in principe anisotrope componenten
bevatten. Hierdoor zijn tevens de veranderingen
van de relatieve oriëntatie van de effectieve hoofd-
spanningen t.o.v. de hoofdassen van de anisotropie
van belang voor het waargenomen materiaal-
gedrag.
Gedurende de beproeving van het grondmonster is
een stabiele belastingsturing een noodzakelijke
randvoorwaarde om eenduidigheid te kunnen 
garanderen.

Als een voorbeeld van de mogelijke gevolgen voor
het materiaalgedrag zijn in figuur 9 twee sets 
kenmerkende ongedraineerde axiaal belaste triaxi-
aalproeven (CIUTC & CIUTE) op Mucking flats clay
weergeven in het Rendulic spanningsvlak.
In een set proefresultaten valt de axiale belasting-
richting samen met de (Verticale) hoofdrichting van
axiale anisotropie, terwijl in de andere set de axiale
belastingrichting een andere (Horizontale) materiaal-
richting betreft, waardoor de anisotropie loodrecht
staat op de axiale belastingsas.
Aan de hand van deze proefresultaten kan worden
geconcludeerd dat er sprake is van een kenmerkend
verschil in grondresponse met een wezenlijke 
andere richtingscoëfficiënt van de grondresponse
ten opzichte van de isotrope consolidatie-as. 
Dit verschil in grondresponse komt verder tot 
uitdrukking door de uiteenlopende waarden voor
de waterspanningsratio bij maximale hoofdspan-
ningsverandering #f, zoals eveneens gerappor-
teerd in figuur 9.

Numerieke rekenmodellen
In gangbare numerieke modellen voor verzadigde
grond worden een waterspanningscoëfficiënt B = 1
en een waterspanningscoëfficiënt bij bezwijken 

Af =1 (#f=(2/3)/"2!0.47) verondersteld. Zowel
de ontwikkeling van de waterspanningsratio #
als de waarde bij bezwijken zijn beslist geen 
constanten.
Verder wordt in numerieke modellen voor verza-
digde grond gebruik gemaakt van twee limiet-
gevallen, zijnde geïdealiseerd gedraineerd of on-
gedraineerd gedrag. De toepasbaarheid voor deze 
opgelegde grondresponse voor het beschouwde
grondmassief in de modellering dient zorgvuldig te
worden beschouwd.

Bij een opgelegd ongedraineerd randvoorwaarde-
probleem dient bedacht te worden dat de nume-
rieke simulatie van waterspanningsverandering het
directe resultaat is van een geïdealiseerd gedrag
wat in de fysieke werkelijkheid anders kan zijn of
zich anders kan ontwikkelen.
De tussenvormen in grondgedrag die overduidelijk
blijken uit de getoonde proefresultaten kunnen
vooralsnog niet gesimuleerd worden in gangbare
numerieke codes door invoering van actuele span-
ningstoestand, spanningshistorie en opleggen van
ongedraineerde randvoorwaarde en verandering
van hoofdspanningen.
De kenmerkende grondresponse is echter dermate
anders dat de geotechnisch adviseur zich terdege
bewust dient te zijn van de fysische gedragingen,
modelmatige mogelijkheden en - beperkingen voor-
aleer het resultaat van numerieke simulaties met
gangbare modellen wordt toegepast in de fysieke
werkelijkheid.

Conclusies en aanbevelingen
In dit artikel wordt specifiek ingegaan op het 
kenmerkend gemeten grondgedrag bij belasten
en ontlasten in een ongedraineerde triaxiaalproef

op licht tot matig overgeconsolideerde Eemklei. 
De proefresultaten van zevenentwintig ongedrai-
neerd en twee gedraineerd uitgevoerde geavan-
ceerde triaxiaalproeven, afkomstig van grondonder-

zoeken uitgevoerd voor de realisatie van diepe
bouwputten in Nederland, zijn gepresenteerd en
op hoofdlijnen geanalyseerd.

In navolging van Henkel (1959) zijn de proefresul-
taten gepresenteerd in een zogenaamd Rendulic
spanningsvlak, waarmee direct inzichtelijk wordt 
of het effectief spanningspad, als gevolg van de 
opgelegde randvoorwaarde gedraineerd of onge-
draineerd is.
Verder kan door gebruikmaking van de waterspan-
ningratio # volgens Henkel (1960), direct het aan-
deel van de waterspanningsverandering als functie
van de incrementele deviatorspanningsverandering
inzichtelijk worden gemaakt.

Voor isotroop geconsolideerde klei wordt bij 
benadering voldaan aan de veronderstelling van
Rendulic (1937), dat het effectieve spanningspad
volgend uit ongedraineerde proeven identiek is 
aan constant volume contouren bepaald met 
gedraineerde triaxiaalproeven. De initiële plasti-
sche grondresponse staat hierbij loodrecht op 
de consolidatie-as en de waterspanningsratio bij
bezwijken  #f bij axiale compressie- en extensie-
proeven vertoont een duidelijke relatie met de
overconsolidatieratio (OCR) conform Weald Clay en
London Clay (Bishop & Henkel, 1972).

Op basis van de proefresultaten (met B ! 0,98) kan
worden geconstateerd dat de waterspanningsratio
bij bezwijken #f voor zowel isotroop geconsoli-
deerde axiale compressieproeven (CIUAC) als 
anisotroop geconsolideerde axiale compressie en –
extensieproeven (CAUAC & CAUAE) goed overeen-
komt met de ervaringsgegevens tussen en OCR 
in figuur 8. 
Er is sprake van een grotere afwijking van deze 
relatie in resultaten bij axiale belastingverandering
als bij bezwijken geen verandering in waterspan-
ning optreedt als functie van de verandering in 

Figuur 9 –
Proefresultaten proefschrift
Wesley uit 1975 (Parry, 2000).
Genormaliseerd effectief
spanningspad in Rendulic
spanningsvlak voor horizontaal
(H) en verticaal (V) geplaatst
en isotroop geconsolideerd
triaxiaalmonster van “Mucking
flats clay” (CIU##) die axiaal
worden belast (AC) of ontlast
(AE).
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deviatorspanning (hier geldt #f ! 0).
De resultaten in figuur 8 bij radiale belastingveran-
dering laten eveneens een grotere spreiding zien in
de relatie tussen de waterspanningsratio bij bezwij-
ken en OCR. Voor twee CAURE-proeven worden
waarden gevonden die sterk afwijken van de weer-
gegeven trend, zonder verklaarbare reden.
Het merendeel van de hier gepresenteerde proeven
(CAUAC; CAUAE; CIURC; CAURC; CAURE), laten
een initiële ogenschijnlijk meer gedraineerde 
response zien en een afwijkend verloop van de 
constant volume contour. In tegenstelling met de
veronderstelling van Rendulic is er nauwelijks
sprake van ongedraineerde plastische dilatantie
maar wordt eerder een bijna elastisch effectief
spannnigspad doorlopen binnen de corresponde-
rende constant volumecontour totdat alsnog ook
plastische deformatie waarneembaar wordt.
Voor triaxiaalproeven met axiale belastingverande-
ring op anisotroop geconsolideerde monsters van
Winnipeg Clay hebben Muir Wood & Graham
(1995) eveneens aangetoond dat het waargenomen
materiaalgedrag afwijkt van de veronderstelling
van Rendulic.

Voor de geotechnische adviespraktijk is het zo 
natuurgetrouw mogelijk simuleren van de grond-
response als resultaat van een belastingverande-
ring van groot belang.
Bij toepassen van een numerieke code met consti-
tutieve modellen is een gedegen kennis over de
achtergronden en wijze van implementatie onont-
beerlijk.
Om convergentie in resultaat en robuustheid te 
bevorderen wordt vaak voor waterverzadigd 
ongedraineerd grondgedrag van standaardinstel-
lingen gebruikgemaakt (B =1; Af =1) en dient a 
priori te worden aangegeven of een grondcluster
zich gedraineerd of ongedraineerd zal gedragen.

Ter illustratie verdient het aanbeveling om bij 
een ongedraineerde proef te spreken over een 
gemobiliseerde schuifsterkte in plaats van de veel
gebezigde term: ongedraineerde schuifsterkte. Er
is voor verzadigde grond (B=1) alleen dán sprake
van een ongedraineerde response en dito onge-
draineerde schuifsterkte als op het bezwijkpunt 
van de gemobiliseerde schuifsterkte geldt dat
#f=(2/3)/"2 en OCR = 1. In alle (andere) gevallen
zou idealiter een triaxiaalproef met ongedrai-
neerde randvoorwaarde moeten worden uitge-
voerd om de gemobiliseerde schuifsterkte te meten
welke, zoals blijkt uit dit artikel, een significant 
andere grondresponse kan vertonen vergeleken
met de voorgenoemde standaardinstellingen.
De complexiteit die een geotechnisch adviseur 
voor uitvoering van een simulatie moet overzien is
dermate groot, dat elke ontwikkeling in de richting
van meer realistische constitutieve modellen, 
inclusief een zogenaamde kritieke dichtheid voor
stationaire doorgaande distorsie (Schofield &
Wroth, 1968), en een numerieke code voor de 

geometrische karakteristieken, gebaseerd op de
hydro-geomechanica (de Jager, 2018) van grond als
multifase continuum, waarin spanning – rek en de
tijdsafhankelijke wateroverspanning incrementeel
worden berekend als bijzonder waardevol moeten
worden geacht.
Voor infrastructurele werken van importantie in
licht tot matig overgeconsolideerde gronden ver-
dient het aanbeveling om specifieke gedraineerde
en ongedraineerde triaxiaalproeven (AC, AE, RC,
RE) in zogenaamde “stress probes” (Lewin & 
Burland, 1970; Muir Wood, 1990) uit te voeren.
Hierbij wordt speciale aandacht gevraagd voor het
minimaliseren van monsterverstoring in de gehele
geotechnische keten van monstername tot voltooi-
ing van de proef (o.a. Ladd & DeGroot, 2003), 
alsmede de specifieke proefdetails die de proef-
resultaten kunnen beïnvloeden (o.a. Tatsuoka, 1988).
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