
Inleiding
Voor zettingsmodellen worden sinds lange tijd 
isotachenmodellen gehanteerd zoals het a,b,c,-
isotachenmodel van Den Haan [1] en het NEN-Bjer-
rumisotachenmodel (DSettlement-Manual [5]).
Beide modellen zijn in DSettlement beschikbaar 
op basis van het isotachenprincipe. Om samen-
drukkingsparameters voor deze modellen af te 
leiden uit samendrukkingsproeven en CRS-proe-
ven is een simulatie van deze proeven een 
uitstekend instrument.

Er zijn simulatiemodellen voor een samendruk-
kingsproef en een CRS-proef gemaakt, zowel voor
het a,b,c,-isotachenmodel als het NEN-Bjerrum-
isotachenmodel. Aan de hand van simulaties is 
eenvoudig aan te tonen op welke wijze de bijbeho-
rende modelparameters moeten worden afgeleid
op een wiskundig consistente wijze. Er is geen 
garantie dat de beproefde grond zich volledig 
gedraagt conform het isotachenmodel. Wel is er 
de garantie dat indien parameters op basis van een
simulatie met een isotachenmodel zijn afgeleid, de
toepassing van hetzelfde isotachenmodel voor het
zettingsvraagstuk tot consistente resultaten leidt.
Samendrukkingsproeven kunnen op twee wijzen

worden uitgevoerd:
– Standaard samendrukkingsproef
– Constant rate of strain test (CRS-proef)

Bij een standaard samendrukkingsproef worden
belastingtrappen aangehouden waarbij de belas-
ting gedurende 1,0 dag constant wordt gehouden.
Veelal worden 5 belastingtrappen gebruikt ge-
volgd door een ontlasttrap en een herbelasttrap.
Bij een CRS-test wordt in principe een constante
vervormingssnelheid opgelegd. Voor het bepalen
van de ontlaststijfheid kan een negatieve vervor-
mingssnelheid worden opgelegd en voor het bepa-
len van de kruipparameter kan een relaxatiestap
worden toepast waarbij de vervormingssnelheid
gelijk is aan nul.

In dit artikel wordt de simulatie van een samen-
drukkingsproef afgeleid en de karakteristieken van
het resultaat onderzocht. In een vervolgartikel
wordt de simulatie van een CRS-proef behandeld.

Theoretisch model 
samendrukkingsproef
De volledige formulering van het samendrukkings-
model inclusief consolidatie is gegeven in Den

Haan [1] hetgeen deel uitmaakt van het proef-
schrift van Den Haan. De volledige set met verge-
lijkingen is in tabel 1 weergegeven.
Het verdient aanbeveling om in plaats van !1 voor
de referentie intrinsieke tijd de parameter !ref te
gebruiken om verwarring, met indices die de tijd
aangeven, te voorkomen.

in figuur 1 is een illustratie van het a,b,c-isotachen-
model weergegeven. In het model worden de 
lijnen met constante seculaire reksnelheid 
isotachen genoemd. Dezelfde lijnen hebben echter
ook een constante waarde van de intrinsieke tijd,
ook wel kruiptijd, equivalente ouderdom en in 
het Engels “equivalent age” genoemd

Opmerking:
Het a,b,c-isotachenmodel geeft een beschrijving
van de natuurlijke rek (Henky-rek, "H). Het verband
met de lineaire rek (Cauchy-rek, " C) is gegeven in
tabel 2.

De set met vergelijkingen voor ééndimensionale
samendrukking inclusief consolidatie kan alleen
numeriek opgelost worden met de variabelen tijd
en verticale positie in het monster zoals Den Haan
[1] beschrijft in zijn proefschrift.

Het is wel mogelijk om in Excel een relatief eenvou-
dige berekening te maken van het gedrag van een
samendrukkingsproef of gefaseerde ophoging,
uitgaande van de Terzaghi-consolidatie en een 

Tabel 1 – Volledige set vergelijkingen a,b,c-isotachenmodel [1] en [2].

Totale natuurlijke reksnelheid 
[-/dag], Totale natuurlijke rek [-]
Directe natuurlijke reksnelheid 
[-/dag], Directe natuurlijke rek [-]
Seculaire natuurlijke 
reksnelheid [-/dag], Seculaire 
natuurlijke rek [-]
Directe rekparameter [-]
Totale rekparameter boven de
grensspanning [-]
Kruiprekparameter [-]
Initiële verticale korrelspanning
[kPa]
Verticale korrelspanning [kPa]
Referentiewaarde intrinsieke tijd
is 1 dag (gebruik bij voorkeur !ref)
Initiële intrinsieke tijd [dag]
Intrinsieke tijd, of kruiptijd, 
equivalente ouderdom of 
“equivalent age” [dag]
Grensspanning [kPa]

Bronverwijzing

Vergelijking (6) uit [2]

Vergelijking (1) uit [2]

Vergelijking (2) uit [2]

Vergelijking (3) uit [2]

Vergelijking (7) uit [1]

Vergelijking (5) uit [2]

Volgt uit vergelijking (5) 
uit [2] met =1
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Figuur 1 – Illustratie a,b,c-isotachenmodel, 
E.J. den Haan & S. Kamao (2003).

Ir. F.J.M. Hoefsloot
Principal Geotechnical 
Consultant, Fugro



numerieke beschrijving van de verandering van de
intrinsieke tijd over een korte tijdstap. In zijn
proefschrift geeft Den Haan deze beschrijving niet,
terwijl die een essentieel onderdeel uitmaakt van
een eenvoudige analyse. In de handleiding van
DSettlement is de incrementele beschrijving 
van de intrinsieke tijd wel gegeven echter zonder
afleiding. De volledig afleiding, zoals door de 
auteur uitgewerkt, is gegeven in tabel 3.

Opmerking: vergelijking 9 betreft niets anders dan
het combineren van verg. 1, 2 en 3.
Opmerking: voor het NEN-Bjerrum-isotachenmo-
del geldt:

  
(12)

met:
CR Compression Ratio
RR Recompression Ratio 

(gelijk aan SR, Swell Ratio)
C! Secundary Compression Coefficient
De formuleringen voor de incrementele waarden
van de equivalente ouderdom komen overeen met
Visschedijk [3] en de handleiding DSettlement [5]

Wordt in plaats van vergelijking (3) in tabel 3 ge-
bruik gemaakt van een achterwaartse differentie

  
(13)

dan wordt voor de incrementele waarde van de
equivalente ouderdom gevonden:

  

(14)

Bij een voldoende kleine tijdstap geven beide be-
naderingen een identiek resultaat. Bij toepassing
van een grotere tijdstap verdient het de voorkeur
om beide waarden te middelen:

  

(15)

Combineren van vergelijking (1) en (2) en elimine-
ren van !0 geeft de incrementele beschrijving van
de secundaire rek:

                                                                                     (16)
Voor een enkelvoudige belastingverhoging kan
eenvoudig gebruik gemaakt worden van het 
consolidatiemodel van Terzaghi. Het consolidatie-
model van Terzaghi gaat uit van een constante 

consolidatiecoëfficiënt cv die gedefinieerd is door:

  
(17)

met:
kv verticale doorlatendheid
mv volumesamendrukbaarheid
"w volumiek gewicht water
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Voor het bepalen van samendrukkingsparameters worden laboratoriumproeven
uitgevoerd. De uitvoering van de proef is in diverse normen en richtlijnen 
vastgelegd. Onderscheid wordt gemaakt in meertraps samendrukkingsproeven
(Engels: Incremental Loading Test of Oedometer Test) en CRS-proef (Engels:
Constant Rate of Strain Test). De interpretatie van de proef, ofwel het afleiden
van samendrukkingsparameters is meestal niet vastgelegd, mede omdat de 
interpretatie afhankelijk is van het toe te passen zettingsmodel. Om parameters
voor een zettingsmodel af te leiden uit samendrukkingsproeven en CRS-proeven
is een simulatie van deze proeven een uitstekend instrument. Alleen op 

deze wijze kan worden aangetoond hoe parameters dienen te worden bepaald
uit proeven. In dit artikel wordt de simulatie van een samendrukkingsproef 
afgeleid op basis van het veelgebruikte isotachenmodel inclusief een onmisbare
beschrijving van consolidatie en worden de karakteristieken van het resultaat
onderzocht. In een vervolgartikel wordt de simulatie van een CRS-proef 
behandeld. De simulatie van een samendrukkingsproef toont aan dat de 
gebruikelijke afleiding van parameters niet geheel correct is en dat aanscherping
van de interpretatie noodzakelijk is.

GEOTECHNIEK 

S A M E N V A T T I N G

Tabel 3 – Afleiding update intrinsieke tijd uit vergelijking (3) Den Haan en Kamao [2].

       (1)

       (2)

numerieke benadering voor kleine #t 
(voorwaartse differentie)       (3)

e tot de macht verg.
3 gedeeld door -c       (4)

vergelijking 1 ingevuld       (5)

vergelijking 1 omgeschreven       (6)

verg. 5 en 6 ingevuld 
in verg. 2       (7)

vergelijking 7 uitgewerkt       (8)

vergelijking 8 uitgewerkt       (9)

       (10)

       (11)

Tabel 2 – Beschrijving 
natuurlijke rek a,b,c-
isotachtenmodel [2]

Bronverwijzing

Vergelijking (7) uit [2]



Het consolidatiemodel beschrijft het verband tus-
sen korrelspanningsverandering, afstroomsnelheid
van overspannen poriënwater en samendrukbaar-
heid van grond waarbij de samendrukking gelijk is
aan de hoeveelheid afgestroomd poriënwater. Dit
leidt uiteindelijk tot een differentiaalvergelijking
die met de van toepassing zijnde begin- en rand-
voorwaarden kan worden opgelost. Een uitge-
breide beschrijving is gegeven in Verruijt [4].
Voor de oplossing van de differentiaalvergelijking
bestaan drie mogelijkheden:
– Numerieke oplossing
– Analytische oplossing
– Benadering van de analytische oplossing

BENADERING VAN DE 
ANALYTISCHE OPLOSSING
Een zeer nauwkeurige benadering van de consoli-
datiegraad U als functie van de tijd is:

  
(18)

  
(19)

met:
cv consolidatiecoëfficiënt
al eenzijdige afstroming al = 1, 

tweezijdige afstroming al = 0,5
h laagdikte
t tijd
T tijdfactor

Voor de korrelspanning geldt:

  
(20)

met:
!’v(t) korrelspanning op tijdstip t
!’v0 initiële korrelspanning
U(t) consolidatiegraad op tijdstip t
"!v spanningstoename belastingstap

In het geval van een gefaseerde ophoging of 
samendrukkingsproef kan de (benadering van de)
analytische oplossing nog wel gebruikt worden 
indien de consolidatieperiode niet groter is dan
circa 5 maal de tijd tussen twee belastingverande-
ringen.

De wateroverspanning als functie van de tijd wordt

als volgt bepaald:
Bij belastingsverandering wordt de tijdfactor T 
op nul gesteld.
De tijdfactor neemt toe met:

  
(21)

met !t gelijk aan de tijd sinds belastingsverande-
ring
De consolidatiegraad wordt bepaald met:

  
(22)

De wateroverspanning wordt bepaald met:

  (23)

met:
!p(t) wateroverspanning op tijdstip t
U(T) consolidatiegraad op tijdstip t
"!v belastingtoename belastingstap
!p init initiële wateroverspanning voor 

belastingverhoging (ofwel einde 
vorige ophoogslag)

Opmerking: Het meenemen van deze laatste term
is bij een gefaseerde ophoging wel interessant en
eenvoudig. Indien de tijd tussen ophoogslagen
klein is t.o.v de consolidatieperiode blijven er aan
het eind van de ophoogslag nog significante 
wateroverspanningen over. In de volgende 
ophoogslag kan de initiële wateroverspanning 
opgeteld worden bij de totale spanningstoename
en de consolidatie gerekend worden over dit 
totaal. Hoewel het consolidatieverloop theore-
tisch niet correct wordt beschreven vormt dit wel
een zeer praktische benadering. Bij een samen-
drukkingsproef is dit niet van toepassing.
Hiermee kan op ieder tijdstip de korrelspanning
eenvoudig worden bepaald met:

  (24)

In Excel verloopt de berekening binnen een belas-
tingtrap volgens tabel 4 waarbij [i] het regelnum-
mer is.

In het Terzaghi-consolidatiemodel wordt uitge-
gaan van een constante waarde van de volume-
samendrukbaarheid (mv), verticale doorlatendheid
(kv) en volumiek gewicht water (#w), resulterend 
in een constante waarde van de consolidatiecoëf-
ficiënt (cv). De volumesamendrukbaarheid be-
schrijft een lineair verband tussen samendrukking
en spanning in tegenstelling tot het isotachen-
model. Daarnaast is bekend dat de verticale door-
latendheid bij samendrukking afneemt. De afname
van de volumesamendrukbaarheid en afname 
van de verticale doorlatendheid bij toenemende
spanning leiden tot een minder spanningsafhanke-
lijk consolidatiecoëfficiënt, hoewel uit de praktijk
bekend is dat de consolidatiecoëfficiënt afneemt
bij hogere belastingtrappen. In het rekenschema
volgens tabel 4 kan dit in rekening worden ge-
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t [i] tijdstip

!v0 Totale verticale grondspanning voorafgaand aan belastingverhoging

tstap [i] Tijdstip vanaf laatste belastingverandering

cv [i] Consolidatiecoëfficiënt in betreffende belastingfase

Tijdfactor in betreffende belastingfase

Consolidatiegraad in betreffende belastingfase

"!v Totale verticale belastingtoename betreffende belastingfase

!$.init Wateroverspanning voorafgaand aan betreffende belastingfase

Wateroverspanning

Korrelspanning

Totale directe rek

                                      Equivalente ouderdom

                                      Totale plastische of secundaire rek

Totale natuurlijke rek

Totale lineaire rek

Hoogte

Tabel 4



Tabel 6 

Belastingtrap Belasting/ Belasting
Initiële spanning in-situ spanning [kPa]
Initiële spanning 5
1 0.4 10
2 0.8 20
3 1.6 40
4 3.2 80
5 6.4 160
6 1.6 40
7 6.4 160
8 12.8 320

Tabel 5 – Invoerparameters simulatie 
(vetgedrukt, de overige parameters zijn afgeleid 
uit de vetgedrukte waarden).

bracht door per trap een verschillende consolida-
tiecoëfficiënt toe te passen. Het tijdsafhankelijke
verloop van de korrelspanning wordt in het reken-
schema van tabel 4 niet volledig correct beschre-
ven maar het schema biedt het grote voordeel dat
de consolidatie niet numeriek hoeft te worden 
opgelost.

Simulatie samendrukkingsproef
Met bovengenoemde relaties kunnen vrij eenvou-
dig in Excel simulaties van samendrukkingsproeven
uitgevoerd worden uitgaande van bekende para-
meters a, b, c en !0 (of pg). Aan de hand van onder-
staand voorbeeld worden conclusies getrokken ten
aanzien van het afleiden van de parameters uit een
samendrukkingsproef.

De in-situ korrelspanning bedraagt 25 kPa die 
overigens in de simulatie geen rol speelt. In het 
samendrukkingsmodel moet voorafgaand aan de
eerste belastingtrap een initiële korrelspanning in
het monster gedefinieerd worden. De grootte van
de initiële spanning is niet van invloed op de 

diverse raaklijnen in het spanningsrekdiagram;
deze is slechts van invloed op de absolute waarde
van de rek. De belastingtrappen duren ieder pre-
cies 24 uur.
De resultaten van de simulatie is in een aantal figu-
ren weergegeven.
De initiële toestand wordt gekenmerkt door een
rek van nul, een initiële verticale korrelspanning
van 5,0 kPa en ligt op de isotache met een equiva-
lente ouderdom:

1,94 •1011 dagen.

De isotachen hebben een helling b.
De getekende a-lijn gaat door het punt met rek nul
en spanning 5,0 kPa onder een helling a.
Het snijpunt van de getekende a-lijn en 1-dags-
isotache ligt bij de grensspanning van 40 kPa.
De 1-dags isotache ofwel referentie-isotache 
begint bij een rek van nul bij een spanning:

= 28.3 kPa (bij een grensspanning 
van 40 kPa)

De helling van de verbindingspunten aan het eind
van elke trap is uitgewerkt in tabel 7.

De kruipparameter c is voor elke trap bepaald op
basis van CUR 101 [8] over de laatste halve dag
(van t1 tot t2). Het resultaat is gegeven in tabel 8.
Opvallend is dat de helling van de kruiptak aan het
einde van trap 4, 5 en 8 (0,0238) zeer matig over-
eenstemt met de invoerwaarde 0,0200. Het resul-
taat wordt nauwelijks verbeterd door de laatste
0,1 dag te beschouwen (van t2 tot t3). Het relatief
grote verschil wordt veroorzaakt door consolida-
tie. Indien de consolidatiecoëfficiënt gelijk is aan
1 m2/s wijkt de berekende helling van de kruiptak
minder dan 1 % af van de invoerwaarde. Correctie
van het begin van de trap t0 naar t0 + 0,5•teind (met
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Figuur 2 –
Natuurlijke 

rek - Tijd.

Figuur 3 –
Belasting/

Wateroverspanning/
Korrelspanning - Tijd.

Figuur 4 –
Equivalente 

ouderdom - Tijd.



teind = 0,231 dg gelijk aan de consolidatieperiode)
geeft een aanzienlijk beter resultaat. Verlenging
van de trapduur naar bijvoorbeeld 2 dagen resul-
teert bij deze consolidatieperiode nog steeds in
een overschatting van c met meer dan 5 %.

                                           
(25) 

                                           
(26) 

      
(27) 

Samen met het rek - log spanningsdiagram op basis
van de 24-uurspunten kunnen uit dit voorbeeld de
volgende conclusies getrokken worden:

– De helling bij trap 1 en 2 is nagenoeg gelijk aan a.
– De helling van de ontlasttak 6 is exact gelijk aan

a; door ontlasten neemt de equivalente ouder-
dom geweldig toe.

– De herbelasttak 7 heeft een helling die groter is
dan a; aan het eind van de trap ligt het punt
onder de 1-dags isotache omdat het monster al
bijna 2 dagen aan kruip onderhevig is geweest,
eerst in trap 5 en vervolgens in trap 7. De equiva-
lente ouderdom blijkt in dit voorbeeld 1,76
dagen te zijn.

– De helling van trap 5 is nagenoeg gelijk aan b.
zowel het start- als het eindpunt liggen nage-
noeg op dezelfde isotache met een equivalente
ouderdom van 0,89 dagen.

– De helling van trap 8, na de herbelasttrap wijkt af
van b omdat het start- en het eindpunt niet op
één isotache liggen. Het eindpunt van trap 8 ligt
wel weer op dezelfde isotache als trap 5 met een 

22G E O T E C H N I E K M A A R T  2 0 2 2

Belastingtrap Belasting !’v "H # $"H / $ln!’v
[kPa] [-] [dagen] [-]

Initiële spanning 5 0.000 1.94E+11
1 10 0.035 3.36E+07 0.0500
2 20 0.069 5.80E+03 0.0500
3 40 0.117 1.89E+00 0.0683
4 80 0.310 8.89E-01 0.2782
5 160 0.517 8.87E-01 0.3000
6 40 0.448 2.97E+07 0.0499
7 160 0.531 1.76E+00 0.0598
8 320 0.725 8.89E-01 0.2803

CUR 101 CUR 101
Trap t2 t1 t0 t3 "2H "1H "3H c1 c2 c3

1 1.00 0.50 0.00 0.90 0.0347 0.0346 0.0347 0.00003 0.00001 0.00003

2 2.00 1.50 1.00 1.90 0.0693 0.0693 0.0693 0.00003 0.00001 0.00003

3 3.00 2.50 2.00 2.90 0.1167 0.1105 0.1156 0.00888 0.01033 0.00739

4 4.00 3.50 3.00 3.90 0.3095 0.2930 0.3072 0.02382 0.02266 0.01981

5 5.00 4.50 4.00 4.90 0.5175 0.5010 0.5151 0.02379 0.02245 0.01979

6 6.00 5.50 5.00 5.90 0.4482 0.4484 0.4482 -0.00020 -0.00007 -0.00016

7 7.00 6.50 6.00 6.90 0.5311 0.5244 0.5299 0.00968 0.01113 0.00805

8 8.00 7.50 7.00 7.90 0.7254 0.7089 0.7230 0.02382 0.02266 0.01981

Tabel 7 – Helling ééndagspunten.

Tabel 8 – Bepaling kruipparameter c.
Figuur 7 – Verloop Natuurlijke rek – Tijd belastingtrap.

Figuur 5 – Volledig rek – log spanningsdiagram.  Figuur 6 – Rek – log spanningsdiagram op basis van waarnemingen 
aan het einde van de trappen.



equivalente ouderdom van 0,89 dagen.
– De b-lijn wordt gevonden door de eindpunten

van trap 4, 5 en 8 te verbinden en de helling te 
bepalen. Opgemerkt wordt dat de b-lijn niet
exact op de 1-dags isotache ligt maar in dit geval
op de 0,89 dagen isotache.

– De grensspanning ligt op het snijpunt van de 
a-lijn door trap 1 en 2 en de 1-dags isotache. 
Met de afgeleide parameters a, b en c en de 
consolidatiecoëfficiënt is het mogelijk om de 
bijbehorende ouderdom van de isotache met 
b-lijn te bepalen. Hierna kan de ligging van de 1-
dag isotache worden bepaald en de grensspan-
ning worden bepaald.

– De fout die gemaakt wordt door de grensspan-
ning te bepalen bij het snijpunt van de a-lijn en 
b-lijn door de eindpunten van trap 4, 5 en 8 is 
uiterst gering.

– De kruipparameter c wordt met de procedure 
volgens CUR 101 [8] sterk overschat. Een veel 
betere bepaling wordt bereikt door het begin-

tijdstip halverwege de consolidatieperiode te
kiezen.

Uit variatie met de consolidatiecoëfficiënt blijkt
dat de equivalente ouderdom bij trap 4, 5 en 8 
nadert naar 1,00 dagen bij kleiner wordende 
hydrodynamische periode.

Case Bloemendalerpolder
Een uitgevoerde samendrukkingsproef is onder-
worpen aan bovengenoemde uitwerkprocedure
waarbij tevens een simulatie is uitgevoerd. Het
monster BT2-10 betreft uiterst slap veen met een
watergehalte van 995 % en een in-situ verticale
korrelspanning van ca. 5,4 kPa. Het spanningsrek-
diagram is gegeven in figuur 8 en samengevat in
tabel 9. De b-lijn is ontleend aan de helling in trap
5. Merk op dat de helling in trap 4 nagenoeg gelijk
is. De a-lijn is ontleend aan de ontlasttrap 6.

Simulaties zijn uitgevoerd met de afgeleide waar-
den voor a, b en c onder een aanname voor de 

initiële korrelspanning aan het begin van trap 1. 
Hierbij is in de simulatie de grensspanning zodanig
gekozen dat de absolute waarde van de rek in trap
4, 5, 6 en 7 goed overeenkomt met de meting. De
resultaten zijn in figuur 9 gegeven. De werkelijke
initiële korrelspanning na inbouwen van het 
monster voorafgaand aan de eerste trap is niet
exact bekend. Op basis van de simulaties lijkt een
waarde van 3 à 4 kPa aannemelijk, gebaseerd op de
helling in trap 2. De bijbehorende grensspanning
wordt gevonden bij het snijpunt van de a- en b-lijn
en is gelijk aan 10 kPa.

Het verloop van de natuurlijke rek als functie 
van de tijd van het begin van de belastingtrappen
is gegeven in figuur 10 evenals de simulatie op
basis van !’v;initiëel = 3 kPa. De simulatie is 
uitgevoerd met een consolidatiecoëfficiënt 
van 1,0•10-7 m2/s en c = 0,0155.
De kruipparameter c is weer op diverse manieren
afgeleid uit de laboratoriumresultaten (Tabel 10).
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Tabel 10 – Afleiding kruipparameter c.Tabel 9 – Bepaling parameter a, b.

Trap Belasting !’v [kPa] "H [-]            ln !’v             a, b
1 6 0.065           1.792
2 12.1 0.163           2.493            0.140
3 24.2 0.341           3.186            0.256
4 47.9 0.556           3.869            0.315
5 95.9 0.777           4.563            0.319
6 24.2 0.705           3.186            0.052
7 95.9 0.793           4.563            0.064

Figuur 8 – Samendrukkingsproef op monster
BT2-10 Bloemendalerpolder.

Figuur 9 – Samendrukkingsproef (rood)
en simulaties bij verschillende initiële

spanning (zwart).

Laatste Laatste Laatste 0,5 dg Laatste 0,125 dg
0,5 dg 0,125 dg met corr. met corr.

0.5•teind 0.5•teind
Trap  

3 0.0150 0.0156 0.0148 0.0154
4 0.0151 0.0175 0.0148 0.0173
5 0.0165 0.0139 0.0162 0.0138
Gem. 0.0155 0.0157 0.0153 0.0155



In verband met de korte consolidatieperiode is 
het resultaat met correctie voor de consolidatie-
periode nagenoeg identiek aan de standaard-
procedure.

Conclusies
In vergelijking tot bestaande regels met betrek-
king tot het afleiden van parameters voor een 
isotachenmodel zijn er de volgende fundamenteel
nieuwe inzichten:
– De helling van de ontlasttak komt overeen met a
– De helling van de herbelasttak is ongelijk aan a
– Het einde van de herbelasttak moet niet mee-
genomen worden in de bepaling van b
– Voor de bepaling van de kruipparameter c wordt
aanbevolen om het begintijdstip van de trap te 
verschuiven over de halve consolidatieperiode.
– De grensspanning ligt, met behoorlijke nauw-
keurigheid, bij het snijpunt van de a-lijn en b-lijn.
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Figuur 10 – Rek – tijd en Rek – Belasting (proef in rood en simulatie in zwart).


