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0 Productoverzicht

Als verantwoording voor de invulling van het proefprogramma rondom de POV|M Eemdijkproef
zijn de volgende hoofdproducten1 in Tabel 0.1 voorzien:

Code Hoofdproducten
A Algemene werkzaamheden
B Externe stuurinformatie
C Interne stuurinformatie
D Inkoop installatie monitoring, veld- en laboratoriumonderzoek
E Vergunningen
F Geotechnisch basisrapport proeflocatie
G Voorlopig ontwerp aanleg/opbouw FSP
H Voorlopig ontwerp proef POT
I Definitief ontwerp proef/herstel FSP/POT
J Monitoringsplannen FSP en POT (aanleg, opbouw en proef)
K Inkoop grondwerk t.b.v. aanleg en opbouw FSP
L Inkoop grondwerk t.b.v. (tussentijds) herstel proef FSP/POT
M Inkoop en installatie damwanden en hulpconstructies

FSP/POT
N Inkoop overig materieel t.b.v. uitvoering proef FSP/POT
O Draaiboeken voor aanleg, opbouw, proef en herstel FSP/POT
P Factual report en analyse reststerkte & restprofiel proef FSP
Q Factual report en analyse opbouw en proef POT
R Factual report aanleg FSP (groene en blauwe dijk)
S Analyse aanleg FSP (groene en blauwe dijk)
T Factual report opbouw FSP (groene en blauwe dijk)
U Factual report proef FSP (groene en blauwe dijk)
V Analyse proef FSP/POT (groen en blauwe dijk, push-over)
W Dataverwerking en dataopslag
Tabel 0.1 Overzicht van producten bij proefprogramma POV|M Eemdijkproef

Het voorliggende product betreft het factual report en de analyse reststerkte & restprofiel (het
reststerkte-onderzoek product P) ten behoeve van de FSP-groen en FSP-blauw.

1 zie aanbieding met Deltares kenmerk 11200956-001-GEO-0003-ydh van 10 mei 2017
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1 Inleiding

1.1 Achtergrond
Bij het ontwerpen van een damwandconstructie als stabiliteitsverhogende maatregel bij
dijkversterkingen dient rekening te worden gehouden met een restprofiel. Een principeschets
van het restprofiel is weergegeven in Figuur 1.1. Het restprofiel ontstaat wanneer aan de
landzijde van de constructie het dijktalud afschuift. Bij opdrijfsituaties kan de afgeschoven
grondmoot een aanzienlijke omvang hebben, tot aan de pleistocene zandlaag. De invloed
van het ontstaan van een restprofiel op de ontwerpberekening van de constructie kent drie
componenten:

- wijziging van de geometrie aan passieve zijde
- reductie van de sterkte
- de grootte van het gebied (aan passieve zijde van de constructie) waarover de sterkte

reduceert

Figuur 1.1 Principeschets restprofiel, uit: rapport Onderzoek in het kader van ontwerprichtlijn stabiliteitsschermen
WSRL, onderdeel 6: reststerkte, RHDHV, 2012, projectnr 9X1883.A0

Voor alle componenten geldt dat er onduidelijkheden zijn hoe deze in het ontwerp in rekening
gebracht dienen te worden. Dit rapport richt zich op de tweede component; de resterende
sterkte na het optreden van een afschuiving binnenwaarts van de geplande constructie. Het
probleem wordt verder afgebakend door te concentreren op de bepaling van de grootte van
de reststerkte. Voor een beschrijving van de wijze waarop in de huidige praktijk wordt
omgegaan met het restprofiel wordt verwezen naar rapport “Onderzoek in het kader van
ontwerprichtlijn stabiliteitsscherm WSRL, onderdeel 6: Reststerkte”, Viehöfer (2012). Het
onderzoek naar het schematiseren van het restprofiel kent meerdere deelaspecten, zoals hier
bovengeschetst en het onderzoek naar residuele sterkte is te beschouwen als een
deelonderzoek. Het totale onderzoek wordt hierna aangeduid met onderzoekslijn
schematisering restprofiel.

Het sterktegedrag van grond kan conform de theorie worden weergegeven in een spannings-
rek diagram, zie Figuur 1.2. Bij toenemende opgelegde vervorming neemt de gemobiliseerde
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schuifweerstand toe tot er een maximum wordt bereikt, de pieksterkte. Na het overschrijden
van de pieksterkte neemt de maximaal te mobiliseren schuifweerstand weer af. In theorie
wordt hierna de critical state bereikt. Dit is een toestand waarbij voor constante belasting
doorgaande vervorming wordt gevonden. Bij het bereiken van de critical state is de invloed
van structuur en andere initiële condities verdwenen en wordt de sterkte van grond enkel nog
bepaald door wrijving tussen de gronddeeltjes. Voor sommige natuurlijke grondsoorten wordt
bij verder doorgaande vervorming een verdere afname van de sterkte gevonden. Dit wordt
aangeduid met reststerkte. Bij het bereiken van de reststerkte zijn de gronddeeltjes gericht in
de richting van het glijvlak en niet meer random zoals bij de critical state conditie. Voor de
duidelijkheid in de critical state theorie, die wordt gevolgd in de WBI richtlijnen voor het
toetsen van waterkeringen, is de gemobiliseerde schuifweerstand bij het bereiken van de
critical state de eindconditie en geeft bezwijken weer. Voor sommige natuurlijke grondsoorten
kan een verdere afname worden gevonden, door het oriënteren van de gronddeeltjes, tot
reststerkte (residual strength). Het verloop van de pieksterkte naar de residuele sterkte wordt
in de navolgende tekst ook wel aangeduid met post-piek gedrag.

Figuur 1.2 Definitieschets, pieksterkte, critical state en reststerkte, hier residuele sterkte. uit: Bezwijksterkte van
grond bij toetsing macrostabiliteit van dijken, werkwijze voor validatiefase SBW, rapportnr 419230.0047,
Deltares 2008, naar: Skempton (1985)

Wellicht ten overvloede wordt benadrukt dat de reststerkte wordt bereikt bij grote
vervormingen. Het bepalen van de sterkte bij grote vervormingen, voorbij de critical state in
laboratoriumproeven is niet evident. Dit rapport onderzoekt de mogelijkheden voor het
gebruik van laboratoriumonderzoek in het bepalen van de reststerkte.

Speciale aandacht gaat uit naar de reststerkte van veen. Bij het bezwijken van veen kan
scheurvorming optreden. Hiermee is het reststerkte gedrag van veen anders dan van klei of
zand. Indien zich scheurvorming in veenlagen voordoen zal langs het vak de te mobiliseren
schuifweerstand tot 0 zijn gereduceerd.

Het onderzoek zal locatie gebonden worden uitgevoerd. Dat wil zeggen dat het de waarden
voor de reststerkte van de relevante grondsoorten ter plaatse van de proeflocatie Eemdijk.
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Op deze locatie zijn drie grondlagen van belang, een lichte niet humeuze klei van circa 1 m
dik en een 2,5 m dikke veenlaag, gevolgd door de Pleistocene zandlaag. Het
reststerkteonderzoek richt zich op de klei en veenlaag. Opgemerkt wordt dat op de locatie
ook nog een 0,8 m dikke toplaag aanwezig is. Het gedrag van deze laag zal waarschijnlijk zijn
beïnvloed door fluctuaties in grondwaterstand en (agrarische) bewerking van de toplaag en
daarmee verstoord. Vanwege deze verstoring en de beperkte dikte van de laag zal deze niet
in beschouwing worden genomen. Naast het vaststellen van de lokaal geldende reststerkte
zal op basis van de opgedane ervaring een voorstel voor een algemeen toepasbare
bepalingswijze van de reststerkte worden gegeven.

1.2 Doel van het onderzoek
Het doel van de onderzoekslijn schematisatie restprofiel is te komen tot een werkwijze hoe,
voor het ontwerp van dijkversterkingen, in voorkomende gevallen het restprofiel in rekening
dient te worden gebracht. Om tot dit einddoel te komen zijn enkele tussenstappen nodig. Het
hier beschreven reststerkte onderzoek is een van deze stappen.

Het reststerkte onderzoek gaat uit van het sterktegedrag zoals dat in laboratoriumproeven
wordt gevonden. Het doel van het onderzoek is te komen tot waarden voor de residuele
sterkte, voor materiaal uit de proeflocatie Eemdijk, ten behoeve van de analyse van de
secundaire glijvlakken.

1.3 Opzet onderzoek
In het onderzoek is onderscheid aangebracht in het reststerkte gedrag voor klei en het
reststerkte gedrag voor veen. De achterliggende gedachte is dat vanwege het vezelige
karakter van veen het gedrag wezenlijk anders is.

Het onderzoek is gestart met een literatuurstudie naar de reststerkte van klei en veen. Het
resultaat van de literatuurstudie is opgenomen in bijlage A. Daarnaast zijn enkele speciale
proeven uitgevoerd op klei en veen. Dit betreffen voornamelijk proeven op grote monsters.
De gedachte hierachter is dat het bereiken van de reststerkte condities wordt bepaald door
de daadwerkelijke opgelegde verplaatsingen. Bij vergelijkbare rekniveaus zullen de
daadwerkelijke verplaatsingen in monsters met grote afmetingen groter zijn dan de
opgelegde verplaatsingen bij conventionele monsterafmetingen. Voor klei zijn grote
schuifproeven, Large Direct Simple Shear, LDSS proeven uitgevoerd. Op veenmonsters zijn
grote triaxiaalproeven uitgevoerd. De resultaten van het beproeven van de grote monsters is
opgenomen in bijlage B.

De proeven op de grote monsters zijn uitgevoerd in aanvulling op de conventionele proeven
die onderdeel uitmaken van het ontwerp van de damwandproef. Naar aanleiding van het
vergelijk tussen de resultaten van het conventionele onderzoek, de grote monsters en het
literatuuronderzoek ontstond de wens om aanvullende laboratoriumproeven op kleimonsters
uit te voeren. Dit zijn Direct Simple Shear, DSS proeven waar na het bereiken van de
maximale vervorming, de vervormingsrichting is omgedraaid en vervolgens nogmaals is
afgeschoven. Op deze wijze ontstaat er een grote opgelegde verplaatsing waarbij verwacht
mag worden dat de reststerkte is bereikt. Op deze wijze zijn zowel gedraineerde als
ongedraineerde proeven uitgevoerd.

1.4 Leeswijzer
Dit rapport bestaat uit en aantal afzonderlijke componenten. Deze componenten zijn in de
bijlagen A tot en met C opgenomen. Bijlage A beschrijft een literatuuronderzoek. Hierbij is
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vooral het gedrag van klei beschreven. Over het reststerkte gedrag van veen is slechts
beperkt literatuur gevonden. Bijlage B beschrijft de resultaten van de grote proeven. Bijlage C
beschrijft de analyse van de proeven op klei. Hierbij wordt een vergelijking gemaakt tussen
de resultaten uit het literatuuronderzoek, de conventionele proeven op klei die in het kader
van het ontwerp van de Eemdijkproef zijn uitgevoerd de aanvullende DSS proeven en de
LDSS proeven.

Hoofdstuk 2 richt zich op de conclusies van de afzonderlijke onderdelen en geeft een aanzet
tot praktische toepassing. Hoofdstuk 3 geeft aanbevelingen voor het praktisch gebruik en
vervolgonderzoek.



11200956-007-GEO-0006, Versie 2, 13 juli 2018, definitief

POVM Onderzoek reststerkte Product P 5 van 16

2 Samenvatting onderzoeksresultaten

2.1 Onderzoek naar gedrag van klei
Het literatuuronderzoek naar de reststerkte van de klei is beschreven in bijlage A. Bijlage C
geeft een vergelijking van de laboratoriumproeven, die ten behoeve van het ontwerp van de
Eemdijk proef zijn uitgevoerd en de inzichten uit het literatuuronderzoek. Uit deze vergelijking
volgde de behoefte aan aanvullende proeven. Deze aanvullende proeven zijn eveneens
beschreven in bijlage C. Literatuuronderzoek laat zien dat de volgende aspecten van belang
zijn:

- Niet elke kleisoort is even gevoelig voor een afname van de sterkte na het
overschrijden van de pieksterkte, respectievelijk de critical state sterkte. De afname
van de schuifweerstand na het overschrijden van de critical state sterkte is het gevolg
van de oriëntatie van de deeltjes langs het glijvlak. Dit glijvlak is over het algemeen
dun en consolidatie speelt hierbij een rol. De afname wordt veelal in verband gebracht
met de gedraineerde sterkte parameter j’. De reststerkte treedt op na grote
vervorming waardoor cohesie geen rol meer speelt. De mate waarin een heroriëntatie
van de deeltjes langs het glijvlak leiden tot een verlaging van de schuifweerstand is
afhankelijk van het type en vorm van de deeltjes. Dit komt tot uiting in parameters als
de vloeigrens en lutum gehalte.

- Indien genormaliseerd voor de normaalspanning op het glijvlak wordt, in theorie, voor
normaal geconsolideerd en overgeconsolideerd gedrag dezelfde genormaliseerde
residuele schuifweerstand gevonden.

- Karakteristieken zoals de vloeigrens (liquid limit), en lutum gehalte zijn bepalend voor
de reductiegrootte van de schuifweerstand na het overschrijden van de critical state
sterkte tot aan het bereiken van de residuele sterkte.

- De grootte van de afname is mede afhankelijk van het spanningsniveau, waarbij voor
spanningsniveaus die voor dijken relevant zijn een reductie in de orde grootte tot 14 °
in de literatuur worden vermeld.

De analyse van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek is beschreven in bijlage C. De
resultaten van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek sluiten niet goed aan bij de resultaten
uit het literatuuronderzoek. Enkele punten worden hieronder kort besproken.

Figuur 1.2 laat zien dat bij grote vervormingen de residuele sterkte van over geconsolideerde
monsters gelijk wordt aan de sterkte van normaal geconsolideerde monsters. Bijlage C, figuur
1.52, laat zien dat dit gedrag in de conventionele DSS proeven niet wordt gevonden. Na
normalisatie met de actuele verticale spanning, hebben de overgeconsolideerde monsters
een hogere sterkte en lijkt slechts één proef een dalende trend te geven bij toenemende
schuifvervorming. De maximaal opgelegde schuifvervorming is 50%, waarbij wordt opgemerkt
dat metingen bij vervormingen groter dan 40% minder betrouwbaar worden geacht. De
metingen zijn gecorrigeerd voor membraanwerking, toch wordt vanwege grote vervormingen
de gemeten sterkte bij schuifrekken groter dan 40% minder betrouwbaar geacht.

Voor de verklaring van de waargenomen verschillen met het literatuuronderzoek zijn twee
hypothesen opgesteld. De eerste hypothese stelt dat de opgelegde verplaatsing in
conventionele laboratoriumproeven niet voldoende is om de residuele sterkte te bereiken. De
tweede hypothese stelt dat Eemdijk-klei ander gedrag vertoont dan in de literatuur
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beschreven. Het afwijkende gedrag zou het gevolg kunnen zijn van het aanwezig organisch
stofgehalte, circa 10%, waar in de literatuur veelal resultaten van anorganische klei wordt
getoond.

In het uitgevoerde onderzoek zijn aanvullende proeven uitgevoerd om de eerste hypothese te
onderbouwen. De opgelegde horizontale verplaatsingen, in conventionele direct simple shear
proeven, ligt in de orde van 8 mm. De 8 mm horizontale verplaatsing volgt uit de maximaal 20
mm hoge monsters en de opgelegde maximale schuifrek van 40%. Figuur 1.2 geeft op de
horizontale as de horizontale verplaatsing in [mm] van de proeven die destijds door
Skempton (1985) zijn gepubliceerd. Het betrof hier ringshear proeven. Een ringshear
proefproef bestaat uit twee ronde bakjes, de ringen, gevuld met grond die over elkaar
ronddraaien, zie bijlage A.2.4. Hiermee kan in principe een oneindige grote verplaatsing
worden gesimuleerd. Figuur 1.2 laat zien dat vanaf circa 10 mm verplaatsing de sterkte die in
overgeconsolideerde en normaal geconsolideerde proeven wordt gevonden elkaar gaan
naderen. Het is denkbaar dat het materiaal van de Eemdijklocatie slapper gedrag vertoond en
dus meer vervorming nodig heeft om tot de residuele sterkte te komen. Om deze hypothese
te testen zijn twee typen aanvullende proeven uitgevoerd. Enerzijds zijn grote monsters in
het, Large Direct Simple Shear Apparatus, LDSSA beproeft. Vanwege de grotere hoogte zal
bij dezelfde schuifrek de daadwerkelijke horizontale verplaatsing groter zijn. Anderzijds zijn
conventionele Direct Simple Shear, DSS proeven uitgevoerd waarbij na het bereiken van
45% schuifrek de schuifrichting is omgedraaid tot een schuifvervorming van – 45% is bereikt.
Zo zijn per proef 5 slagen gemaakt, waarbij per slag, van 45% tot - 45% de dubbele
verplaatsing wordt gevonden ten opzichte van de conventionele proeven. Deze proeven zijn
aangeduid met cyclische DSS proeven, details worden besproken in bijlage C.

De cyclische DSS proeven zijn uitgevoerd met zowel constante hoogte, ongedraineerd, als
met constante belasting, gedraineerd. De proeven met constante hoogte laten een snelle
afname van de schuifweerstand zien. Deze afname is gekoppeld aan de afname van de
verticale spanning, die nodig is om de hoogte constant te houden. Hierdoor ontstaat het beeld
dat de klei verweekt, zoals voor cyclische proeven op zand wordt gevonden. Het is
onduidelijk of dit het werkelijke gedrag van klei weergeeft waarbij monotoon in een
doorgaande richting wordt belast tot de reststerkte wordt bereikt. Om die reden zijn proeven
uitgevoerd waarbij de verticale belasting constant is gehouden, gedraineerde proeven. Hierbij
is zowel een normaal geconsolideerd als een overgeconsolideerd monster beproefd.

Het normaal geconsolideerd monster laat na enkele cycli, onder constante belasting een
afname van de schuifsterkte zien, zie bijlage C, figuur 1.54. Deze afname ligt in de orde van
17%. Ook het overgeconsolideerde monster laat een afname zie bijlage C, figuur 1.56.
Bijlage C, figuur 1.58 en 1.59 laten zien dat voor genormaliseerde spanningen, de
schuifsterkte van het overgeconsolideerde monster groter blijft dan die van het normaal
geconsolideerde monster. Vooralsnog is er geen onderbouwde verklaring waarom het gedrag
van deze monsters niet aansluit bij de theorie uit het literatuuronderzoek. Mogelijk speelt
heterogeniteit hier een rol waardoor het gedrag van beide monsters niet met elkaar kan
worden vergeleken. Dit uit zich onder andere in het bezwijkmechanisme, zoals weergegeven
in de foto’s van bijlage C figuur 1.55 Ook is het mogelijk dat als gevolg van het wisselen van
de schuifrichting de ordening van de gronddeeltjes die bij het bereiken van de residuele
sterkte wordt gevonden niet wordt bereikt, met andere woorden er is nog steeds te weinig
monotone opgelegde vervorming.
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De LDSSA monsters hebben een hoogte bij aanvang van de afschuiffase in de range van
83,8 tot 86,6 mm. Bij een schuifrek van 40% wordt een horizontale verplaatsing gevonden
van 33,5 tot 34,6 mm. Dit is een duidelijk langere afstand dan in de conventionele proeven
worden opgelegd. De proeven zijn uitgevoerd bij de terreinspanning, waardoor de monsters
licht overgeconsolideerd zijn. Conform het literatuuronderzoek, onder andere Figuur 1.2, mag
worden verwacht dat na het overschrijden van de een piekwaarde een dalende trend wordt
gevonden tot de residuele sterkte wordt bereikt. Bijlage B, figuur 3.4 laat zien dat ook voor de
LDSS proeven dergelijk gedrag niet wordt gevonden. Er wordt een constante eindsterkte of
een licht toenemende sterkte gevonden.

Geconcludeerd wordt dat in het uitgevoerd laboratoriumonderzoek niet gelukt is om de
resultaten van het literatuuronderzoek na te bootsen. Een van de belangrijkste
discussiepunten hierin is de vraag of in de laboratoriumopstelling voldoende, doorgaande,
verplaatsing is opgelegd om tot de condities van residuele sterkte te komen.

Naast de opgelegde verplaatsing was er ook discussie in hoeverre organische kleien een
sterkte reductie na het overschrijden van de critical state sterkte kennen. Hiervoor is gekeken
naar onderzoek dat in een ander kader is uitgevoerd, waarbij met name gebruik is gemaakt
van veldsondemetingen. Omdat dit ander onderzoek betreft op ander materiaal dan de klei uit
de Eemdijklocatie worden alleen ter illustratie enkele resultaten getoond en niet in detail
geanalyseerd. Het betreffen metingen Delft, Mekelweg, ter plaatse van de toekomstige
eindpunt van tramlijn 1. Met de veldvinproeven zijn de pieksterkte als de verknede strekte
bepaald. De verknede sterkte is de sterkte die wordt gevonden nadat de vin 10-maal is
rondgedraaid en vervolgens nog eenmaal met de reguliere snelheid van 0,1 °/s. De verknede
sterkte wordt hier gelijk verondersteld aan de residuele sterkte. Tevens zijn sonderingen
uitgevoerd waarbij op een specifieke diepte de sonde aantal maal op en neer gehaald is. Het
resultaat is weergegeven in Figuur 2.1.
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Figuur 2.1 Bepaling reststerkte uit bolsonde meting, links de vergelijking met veldvin metingen en
laboratoriumproeven, rechts de oorspronkelijke meting, uit SBW onderzoek werkelijke sterkte van
dijken, GeoDelft project 427070, rapport 427070/0065v1 juni 2008

Figuur 2.1 illustreert de bepaling van de sterkte met behulp van verschillende veldsonde
technieken en geeft een vergelijking met het resultaat van 1 grote triaxiaalproef. Met behulp
van de bolsonde en de veldvin is de verknede sterkte bepaald. In het geval van de bolsonde
is dit gedaan door deze 10-maal op en neer te halen, in het geval van de veldvin is dit
uitgevoerd door deze tienmaal versneld rond te draaien. In beide gevallen wordt een duidelijk
reductie van de verknede sterkte ten opzichte van de onverknede sterkte gevonden. De
reductie is aanzienlijk. Figuur 2.1 toont de resultaten voor de locatie waar de bolsonde in de
humeuze kleilaag op en neer is gehaald. Op vergelijkbare wijze is ook de bovengelegen
veenlaag en de daarboven gelegen kleilaag beproefd.

kleilaag w [%] N  [%] veldvin, su  [kPa] bolsonde su  [kPa]
onverkneed verkneed onverkneed verkneed

hoog 63 5-7% 25,82 7,71 (30%) 17,10 9,46 (55%)
laag 107 7-28% 15,72 2,41 (15%) 12,30 2,50 (20%)
Tabel 2.1 Korte samenvatting onderzoekslocatie 4 Delft, TU wijk, Mekelweg, w = watergehalte, N = gloeiverlies,

su = ongedraineerde schuifsterkte. Tussen haakjes aangegeven de resterende verknede sterkte ten
opzichte van de onverknede sterkte

Tabel 2.1 geeft een samenvatting van de resultaten uit beide kleilagenFiguur 2.1. In verknede
toestand is de resterende sterkte aanzienlijk lager dan in de onverknede toestand. Tabel 2.1
geeft de resterende sterkte als percentage van de onverknede sterkte. De resterende sterkte
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varieert van 55% tot 20 % van de onverknede sterkte. Dit geeft een reductie weer van 45 %
tot 80%. Deze reducties zijn aanzienlijk groter dan in het laboratoriumonderzoek op
kleimonsters van de Eemdijk locatie. Hieruit volgt dat op voorhand niet kan worden gesteld
dat organische klei geen reductie naar reststerkte kent en dat het verder onderzoek naar het
post-piekgedrag van deze kleisoorten zinvol is.

2.2 Onderzoek naar het gedrag van veen
De resultaten van de grote triaxiaalproeven op veen zijn beschreven in bijlage B. De
resultaten uit bijlage B sluiten goed aan bij de eerder gevonden resultaten van grote
triaxiaalproeven op veen uit Uitdam, Zwanenburg & Van (2015). In conventionele proeven op
veen wordt over het algemeen bij toenemende opgelegde vervorming een toename van
gemobiliseerde schuifweerstand gevonden. Bij conventionele proeven kan de sterkte
ontwikkeling tot grote rekken blijven opbouwen. Bij het uitvoeren van proeven op grote
monsters, zoals beschreven in bijlage B wordt bij het bereiken van een bepaalde rek een
terugval in deviatorspanning gevonden. Het monster bezwijkt langs een duidelijk glijvlak. De
verklaring hiervoor is dat de vezels in veen gemobiliseerd worden bij een bepaalde
vervorming. Als gevolg van de opgelegde vervorming rekken ze uit om vervolgens bij
bezwijken afscheuren of uit elkaar getrokken te worden. Het sterkte gedrag van het veen
wordt daarmee bepaald met de daadwerkelijk optredende vervorming en wordt niet bepaald
door de rek, een relatieve vervorming.

Het q - ea diagram van de uitgevoerde grote triaxiaalproeven, Bijlage B, figuur 3.6, vertonen
grote onderlinge overeenkomsten. De proeven zijn goed reproduceerbaar. Bezwijken vindt
plaats bij een verticale rek van 15%, een absolute verticale verplaatsing van circa 12 cm. Na
het optreden van bezwijken reduceert de deviator spanning niet direct tot 0. Er blijft een
sterkte over die vervolgens, met een sprong nogmaals verlaagd bij het bereiken van circa 20
– 21 % axiale rek, circa 16 cm verticale verplaatsing. De foto’s na afloop van de proef, figuren
Bijlage B, A.4.3, tonen een duidelijk afgeschoven monster. Er zijn duidelijk een of meerdere
glijvlakken zichtbaar. Duidelijk zichtbaar is ook dat het membraan ter plaatse van de
afschuifvlakken opgespannen is. De reststerkte die het afschuiven van de monsters wordt
gemeten is naar verwachting afhankelijk van twee componenten. De eerste component is de
lengte van het contact vlak tussen de afschoven moot van het monster en het resterende
monster. Langs dit glijvlak treedt de wrijvingsweerstand op. In de proef wordt de totale
verticale kracht gemeten die op het monster wordt aangebracht. Deze kracht wordt gerekend
naar een spanning met behulp van de actuele gemiddelde diameter van het monster. Deze
werkwijze is correct zolang er nog geen glijvlak is opgetreden. Echter, bij het optreden van
een glijvlak is de lengte waarover beide delen van het monster contact hebben van belang
voor het bepalen van de resterende sterkte. Tijdens het afschuiven, na het optreden van een
glijvlak verandert de lengte van het contactvlak continue met schuiven van beide delen.
Omdat de lengte van het glijvlak niet goed te bepalen is kan ook de resterende
schuifweerstand niet goed worden bepaald.

De tweede component is de bijdrage van het membraan. Foto’s van het afgeschoven
monster, bijlage B, A.4.3 laten zien dat het membraan lokaal rondom het glijvlak duidelijk
opgespannen is. Na het optreden van de afschuiving zal het membraan lokaal, rondom het
glijvlak, relatief veel bijdragen aan de gemeten sterkte. Opgemerkt wordt dat de
proefresultaten zijn gecorrigeerd voor membraan werking, maar ook bij de correctie wordt,
zoals gebruikelijk, uitgegaan van een gemiddelde diameter.
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Deze twee componenten, de onbekende lengte van het glijvlak en de lokaal mogelijk hoge
bijdrage van het membraan aan de sterkte, zorgen ervoor dat de interpretatie van de
reststerkte en de vertaling naar praktische toepassingen lastig is. Waarschijnlijk zal de grootte
van de resterende deviator spanning, na het optreden van de afschuiving, afhangen van de
geometrie.

Voor de praktische toepassing van de resultaten van de veenproeven is een kleine
inventarisatie gemaakt van de beschreven bezwijkgevallen waarin veen een rol speelde. Het
eerste geval is de IJkdijk Macrostabiliteitsproef. De macrostabiliteitproef was onderdeel van
het IJkdijk onderzoeksprogramma. Dit programma had tot doel het monitoren van de actuele
conditie van een dijk te verbeteren met behulp van moderne sensortechnologie. Om dit te
realiseren zijn verschillende proefdijken gebouwd en volgens verschillende faalmachanismen
tot bezwijken gebracht. Met een van deze dijken is het faalmechanisme Macrostabiliteit
beproefd. De resultaten van de proef zijn beschreven in Zwanenburg et al. (2012).

Het dijklichaam was 6 m hoog en bestond uit een zandkern met een klei afdekking. De helling
van het binnentalud was 1:1,5. De ondergrond bestond uit 2 à 3 m veen gevolgd door de
pleistocene zandlaag. De proefdijk had een lengte van 100 m waarvan de afschuiving in het
midden over een lengte van 40 m is opgetreden. Het dijklichaam is tot bezwijken gebracht
door een teensloot te graven over de volle hoogte van de veenlaag. Vervolgens is de
zandkern gevuld met water.

Figuur 2.2 Bezwijkmechanisme IJkdijk-Macrostabiliteitsproef, Zwanenburg et al. (2012)

Figuur 2.2 geeft een schets van het opgetreden bezwijkmechansime. Onder de kruin van het
dijklichaam is een min of meer verticale scheur in het veen ontstaan dat is gevuld met zand
uit het daarboven gelegen dijklichaam. De veenlaag tussen de dijkkern en de teensloot is
zijdelings richting de sloot weggedrukt. Waarbij het horizontale deel van het glijvlak over het
grensvlak tussen veen en zand verliep. Samengevat bestond het glijvlak uit een verticale
scheur door de veenlaag in combinatie met een horizontaal deel langs het grensvlak tussen
veen en zand.
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Niet alleen onder de kruin van het dijlichaam traden verticale scheuren op, ook op andere
locatie in de veenlaag traden verticale scheuren op die zich vulden met boven gelegen zand
uit de zandkern.

Figuur 2.3 Verticale scheur in veenlaag gevuld met zand

Het tweede geval betreft het Dijken op Veen onderzoek. In het Dijken op Veen onderzoek zijn
op de proeflocatie Uitdam verschillende proefopstellingen gebouwd waarmee grote moot
veen tot bezwijken is gebracht. Het doel van de proef is het vastleggen van de bepalingswijze
van de sterkte van de actuele sterkte van een veenlaag aan de hand van
laboratoriumproeven en veldsondemetingen. Op de proeflocatie zijn verschillende
proefopstellingen gebouwd. De proefopstellingen bestonden uit het plaatsen van betonplaten
waarop containers werden geplaatst. Voor de platen met containers zijn sloten gegraven.
Door de containers te vullen en het slootpeil te verlagen is vervolgens het bezwijken van de
veenlaag gerealiseerd. Het verschil tussen de proeven is het aantal betonplaten dat is
aangebracht en de tijd tussen het aanbrengen van de platen en het tot bezwijken brengen
van de ondergrond.

De bezwijkmechanismen die zijn gerealiseerd bij de verschillende proeven op de proeflocatie
Uitdam werden sterk gedomineerd door scheurvorming. Ter illustratie is hier proef 3 specifiek
uitgelicht. In deze proef zijn twee rijen van 7 betonplaten aangebracht en is de sloot gegraven
en gevuld. In de oorspronkelijke opzet diende 2 maanden wachttijd te worden aangehouden
waarin zetting en consolidatie op zou treden. Echter, kort na het aanbrengen van de
betonplaten is de waterstand ongewild, kortstondig, verlaagd waardoor bezwijken van de
veenlaag optrad. Na het snel vullen van de sloot stabiliseerde de ondergrond en is de
afgeschoven geometrie vastgelegd.

Langs de volle lengte van de proefopstelling was een scheur in de veenlaag ontstaan. De
diepte van de scheur is opgemeten en bleek te variëren van 1 m tot ruim 3 m diep. De diepte
van de sloot was eveneens op circa mv - 3 m gelegen. De scheur liep achter de rij
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betonplaten langs; de betonplaten waren tussen de scheur en de sloot gelegen. Figuur 2.4
geeft een impressie van de ingemeten dwarsproef. Figuur 2.5 toont foto’s van de scheur.

Figuur 2.4 Ingemeten dwarsprofiel 4 proef 3, DoV op 29 december 2011

Figuur 2.5 Foto’s scheuren in veenlaag ter plaatse van proef 3

Het bezwijkmechanisme bestond uit een verticale scheur en horizontale verplaatsingen die
zich mogelijke bij doorgaande vervormingen tot een horizontaal glijvlak hadden kunnen
ontwikkelen. Dit bezwijkmechanisme komt sterk overeen met de mechanismen dat in de
andere proeven op de Uitdam locatie is gevonden. Bij de andere proeven is echter bezwijken
geforceerd door de betonplaten door te belasten en werd de verticale scheur aan de
achterzijde van de betonplaten gevonden. Horizontale schuifvlakken zijn niet of nauwelijks
terug gevonden en beperkte zich tot horizontale verplaatsingen en uitbollen van het
sloottalud.
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Het derde geval is het bezwijken van de boezemkade te Wilnis. Dit is een uitzonderlijke
situatie omdat dit bezwijken tijdens extreme droogte betrof. Het bezwijkmechanisme is
beschreven in GeoDelft (2004). Kort samengevat bestond het bezwijkmechanisme uit krimp
van het veen als gevolg van de droogte. De beschoeiing voorkwam dat water uit de boezem
de veendijk kon blijven verzadigen. Als gevolg van het krimpen van het veen ontstond
scheurvorming. De verankering van de beschoeiing in de veenkade zorgde ervoor dat de
damwand vervormde en er een spleet ontstond voor de damwand. De onderzijde van het
bezwijkmechanisme is gelegen op de overgang van het veen naar de onderliggende
zandlaag. Vanuit de zandlaag vindt opdrijven plaats, waardoor de wrijving tussen zand en
veen sterk is gereduceerd. Bezwijken vond uiteindelijk plaats na scheurvorming vanuit de
spleet voor de damwandconstructie naar de zandlaag in combinatie met het opdrijven van de
veenlaag. Ook hier bestaat het glijvlak uit een min of meer verticale breuk in het veen in
combinatie met een horizontaal glijvlak.

Figuur 2.6 Dwarsprofiel kade Wilnis, kort voor de kadebreuk, uit GeoDelft, 2004

De praktijkgevallen laten zien dat bij bezwijken in veen verticale scheuren een belangrijke rol
spelen. Dit sluit aan bij de resultaten van de grote triaxiaalproeven waarin scheurvorming een
belangrijke rol speelt. De reststerkte na het optreden van een afschuifvlak wordt voornamelijk
bepaald door de schuifweerstand op het horizontale deel van het glijvlak. Dit horizontale deel
van het glijvlak zal over het algemeen niet door de veenlaag verlopen. In de genoemde
praktijksituaties IJkdijk en Wilnis verliep het horizontale deel van het glijvlak over de
grenslaag.

Na het mobiliseren van een schuifvlak in de ondergrond waar een veenlaag in aanwezig is
zal langs de verticale scheuren in het veen geen reststerkte meer aanwezig zijn. Immers de
scheuren, in het actieve deel van het schuifvlak, zijn openstaande scheuren. Dit pleit ervoor
om bij de bepaling van de stabiliteit van het reststerkte profiel geen sterkte geen sterkte aan
de actieve zijde van het opgetreden bezwijkvlak in de veenlagen in rekening te brengen.
Hierbij wordt de opmerking gemaakt dat scheurvorming lokaal plaatsvindt. In de zones waarin
geen scheurvorming is opgetreden zal grotendeels de oorspronkelijke sterkte nog aanwezig
zijn. Indien bij de bepaling van de stabiliteit van het restprofiel geen sterkte aan de veenlaag
wordt toegekend, dient dit alleen ter plaatse van het actieve deel van het glijvlak te worden
voorgeschreven. Andere delen van de veenlaag behouden hun oorspronkelijke sterkte.
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3 Conclusies en aanbevelingen

3.1 Samenvatting en conclusies met betrekking tot het post-piek gedrag van klei
Het literatuuronderzoek laat zien dat de mate waarin de sterkte van klei na het overschrijden
van de pieksterkte afneemt tot de residuele sterkte afhangt van het klei type. Hierin speelt
onder andere de klei-fractie een grote rol. Voor de grootte van de kleifractie van de
kleimonsters van de Eemdijk locatie, zou conform het literatuuronderzoek een aanzienlijke
verlaging van de sterkte, van pieksterkte naar reststerkte verwacht mogen worden. Dit gedrag
kon in de laboratoriumproeven niet eenduidig worden vastgesteld. Ook het post-piekgedrag
waarbij, gecorrigeerd voor de verticale spanning, de residuele sterkte van initieel over
geconsolideerde monsters gelijk wordt aan normaal geconsolideerde monsters van hetzelfde
materiaal kan niet worden gereproduceerd in de laboratoriumproeven.

Een mogelijke verklaring wordt gezocht in de opgelegde verplaatsing die in de gebruikte
proefopstellingen niet voldoende zou kunnen zijn om de residuele sterkte te bereiken. Dit is
nader onderzocht door twee type aanvullende proeven uit te voeren. Enerzijds, zijn dit
proeven op monsters met grote afmetingen. Door de circa viermaal grotere monsterhoogte,
is, bij zelfde opgelegde schuifvervorming, de opgelegde horizontale verplaatsing circa
viermaal groter. Het tweede type aanvullende proef is uitgevoerd op monsters van
conventionele afmetingen, waarbij bij het bereiken van de maximale schuifvervorming, de
schuifrichting wordt omgedraaid om zo een langere schuifvervorming op te leggen. Geen van
beide typen aanvullende proeven vertoonde het post piekgedrag zoals in de literatuur
beschreven is. Ondanks dat in de aanvullende proeven de opgelegde horizontale
verplaatsing groter is dan in conventionele proeven is nog vastgesteld of bij zeer grote
vervormingen, groter dan in de aanvullende proeven is opgelegd, de residuele sterkte als nog
wordt bereikt. Behalve de opgelegde horizontale verplaatsingen speelt de vraag in hoeverre
de aanwezige hoeveelheid organische stofgehalte bepalend is voor het gevonden gedrag. In
de literatuur wordt voornamelijk het gedrag van niet-humeuze kleisoorten beschreven, terwijl
de klei van de Eemdijk locatie een gloeiverlies in de orde van 10% heeft.

Veldsondemetingen geven de mogelijkheid om grond op een andere wijze te belasten dan in
laboratoriumproeven wordt toegepast. In dit onderzoek ontbrak de mogelijkheid voor het
uitvoeren van veldsondemetingen. Om toch een indruk te krijgen van de mogelijke grootte
van sterkteafname van humeuze kleisoorten is een vergelijk gemaakt met resultaten van een
locatie uit de TU-wijk te Delft. Hier zijn veldvin metingen en bolsonde metingen uitgevoerd.
Met beide type metingen is de onverknede en de verknede sterkte bepaald, waarbij is
aangenomen dat de verknede sterkte overeenkomt met de residuele sterkte. Het verschil
tussen beide liep, in de gepresenteerde, metingen op tot 50 à 80%. Hoewel de spreiding in
de gemeten reductie groot is, is de gevonden reductie aanzienlijk groter dan uit de
laboratoriumproeven op monstermateriaal uit de Eemdijk volgde.

De metingen uit de TU-wijk te Delft kunnen niet rechtstreeks met laboratoriumproefresultaten
van materiaal op de Eemdijk worden vergeleken. Daarvoor is, op dit moment, te weinig
bekend van de destijds geteste klei uit de TU-wijk. De metingen geven wel aan dat ook
enigszins humeuze kleisoorten een aanzienlijke reductie in post-piek sterktegedrag vertonen.
Om het post-piek gedrag van de Eemdijk klei beter te begrijpen wordt aanbevolen
veldsondemetingen op de locatie Eemdijk uit te voeren.
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3.2 Samenvatting en conclusies met betrekking tot het post-piek gedrag van veen
Bij het post-piek gedrag van veen speelt scheurvorming een rol. De residuele sterkte, die na
scheurvorming in de, grote, triaxiaalopstelling wordt gemeten is naar verwachting sterk
bepaald door de resterende geometrie en de bijdrage van het membraan. Ook in praktijk
situaties worden de optredende bezwijkvlakken in veen gedomineerd door scheurvorming
van het veen aan de actieve zijde van het bezwijkmechanisme. In het passieve deel treedt
geen scheurvorming op, maar opstuiken. Langs het horizontale deel van het glijvlak treedt
wel schuifvervorming op. De residuele sterkte langs dit schuifdeel kan worden benaderd met
de uitwerking zoals die in de literatuurstudie is gevonden. Echter in verschillende
praktijksituaties wordt het horizontale deel van het glijvlak gevonden in het grensvlak met de
onderliggende laag.

Uit deze waarnemingen ontstaat een beeld waarin bij het optreden van een secundair glijvlak
in een dijklichaam aan de actieve zijde de veenlaag gescheurd is en de residuele sterkte tot
nul is gereduceerd, vervolgens een gereduceerde weerstand langs horizontale deel, waarbij
het horizontale deel, afhankelijk van de geometrie in onderliggende lagen of in de grenslaag
is gelegen. Hiermee zal de residuele sterkte langs het horizontale deel, in veel
praktijksituaties, niet door het veen worden bepaald maar door de onderliggende klei -, of
zandlaag.

De residuele sterkte van veen aan de passieve zijde van het bezwijkmechanisme is in dit
onderzoek nog niet aan bod gekomen. Echter, in het ontwerp van damwandconstructies in
dijken zal de residuele sterkte aan de passieve zijde van het secondair bezwijkmechanisme
van een beperkte invloed zijn omdat, afhankelijk van de geometrie, deze niet interfereert met
het passieve glijvlak van de damwandconstructie.

3.3 Vervolg
Het einddoel van de onderzoekslijn schematisatie restprofiel is te komen tot een werkwijze
voor het in rekening brengen van de invloed van het secundair bezwijkmechanisme op de
totale sterkte van een dijklichaam. Met dit onderzoek is een stap gemaakt in de
begripsvorming van de ontwikkeling in het post-piek sterkte gedrag van klei en veen. Voor
veen heeft dit geleid tot een beeld van de reststerkte en de wijze waarop dit in rekening kan
worden gebracht. Dit beeld dient te worden bevestigd. Het bevestigen van dit beeld kan
plaats vinden door het analyseren van praktijksituaties waarbij bezwijken van een dijklichaam
zich heeft voorgedaan.

Voor klei is de verkregen begripsvorming niet voldoende om te komen tot een voorstel voor
het bepalen van de grootte van de reststerkte in ontwerpberekeningen van dijkversterkingen.
Hier is vervolgonderzoek nodig om te komen tot de gevraagde werkwijze. Zoals in hoofdstuk
2 toegelicht wordt verwacht dat het toepassen van veldsonde metingen extra informatie levert
die uitspraak doet over de sterktereductie na het overschrijden van de pieksterkte. Het gaat
hierbij om het uitvoeren van enkele veldvinproeven en enkele bolsondemetingen waarbij de
bol op en neer gehaald wordt om de verknede sterkte te bepalen. Op basis van deze
metingen kan een verbeterde voorspelling van de residuele sterkte worden gedaan.

Voorgesteld wordt om een grondige analyse uit te voeren van de Eemdijk veldproeven met
betrekking tot de residuele sterkte. In de veldproeven, zowel de proef met damwand als de
proef zonder damwand, is een moot grond afgeschoven, die na enige verplaatsing weer tot
stilstand kwam. Onder de aanname dat na het tot stilstand komen van de mootgrond de
evenwichtsfactor 1.0 is, kan de gemiddelde gemobiliseerde schuifweerstand langs het glijvlak
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worden bepaald. Deze kan vervolgens worden vergeleken met de verknede sterkte uit de
veldsonde metingen en laboratoriumproefresultaten. In deze analyses dient aandacht te zijn
voor zowel glijvlak berekeningen als voor EEM analyses, waarbij aandacht wordt besteed aan
geometrische niet-lineariteiten, bijvoorbeeld door gebruik te maken van updated mesh
analyses of MPM analyses. Ook dient er aandacht te zijn voor het gebruikte materiaalmodel,
zodat het onderzochte gedrag, sterkte reductie na het overschrijden van de pieksterkte, in de
analyses op de juiste wijze wordt meegenomen. In de EEM analyses dient aandacht te zijn
voor lokalisatie en glijvlakvorming.

Om te komen tot een algemeen toepasbare werkwijze voor het bepalen en in rekening
brengen van de reststerkte in het ontwerp van dijkversterkingen is meer nodig dan het
narekenen van alleen de opgetreden afschuiving in de Eemdijk proeven. De resultaten van
de analyses van de Eemdijk proeven dient te worden vergeleken met andere opgetreden
afschuivingen, zoals IJkdijk, Bergambacht, Uitdam proeven etc. Van deze locaties dienen de
klei eigenschappen die van invloed zijn op de ontwikkeling van de residuele sterkte, zoals
beschreven in bijlage A bekend zijn. Daarnaast dient de exacte ligging van het glijvlak na
afschuiven te zijn vastgelegd. Naar verwachting zal voor de eerder uitgevoerde
praktijkproeven niet voldoende informatie beschikbaar zijn om eenduidig de reststerkte langs
een opgetreden glijvlak vast te stellen. Tevens is het vaststellen van de residuele sterkte
langs een secundair glijvlak niet het einddoel, maar een tussenresultaat. Uiteindelijk dient de
stabiliteit van het totale systeem, dijklichaam met eventueel constructie en afgeschoven
secundair glijvlak worden bepaald.

Als alternatief wordt centrifugeonderzoek voorgesteld. In centrifugeonderzoek kunnen relatief
eenvoudig verschillende geometrieën, verschillende kleisoorten, en verschillende
spanningscondities worden beproefd. Ook kan in een centrifugeproef na het optreden van
een secundair glijvlak de sterkte van het resterende dijklichaam worden bepaald.
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A Literatuuronderzoek

A.1 On the residual strength of clays

A.1.1 Introduction
As stated by Skempton (1985) residual strength is the minimum constant value attained at
large displacements. The residual strength is generally not relevant to first time slides and
other stability problems in previously unsheared clays but the strength of the clay will be at or
close to the residual value on slip surfaces in old landslides or soliflucted slopes, in bedding
shears in folded strata, in shear joints or faults and after an embankment failure.
Consequently, the drained residual strength of cohesive soils is of importance in geotechnical
engineering as it plays a significant role in the stability of re-activated landslides and in the
assessment of the engineering properties of soil deposits which contain pre-existing shear
surfaces. Other situations where a strength at or near residual is mobilized include the shear
stresses and displacements induced in the foundation of a dam during reactivation of a pre-
existing shear surface by the annual raising and lowering of the reservoir (Stark and Duncan,
1991).

Skempton (1964) was the first to study the effect of drained residual strength of soil for
stability analysis of reactivated landslides and suggested that the decrease of shear strength
at a residual value is partly due to changes in orientation of clay particles upon unidirectional
shearing. Based on an analysis of 99 cases of landslide failures in 36 types of soft clays, stiff
clays and clay shales Mesri and Shahien (2003) observed that residual strength also
develops in first-time slope failures in clays containing stratigraphic discontinuities such as
bedding planes and laminations.

A.1.2 Residual shear strength mechanism
The residual strength can be considered to be due to the reorientation of the plate-shaped
clay particles parallel to the direction of shearing at large displacements. Consequently, the
mechanism behind the development of residual shear strength depend primarily on the
percentage of platy clay minerals that are present in clays and the concept of residual
strength is meaningful only for soil compositions that include plate-shaped particles. For
cohesionless soils no preferred particle reorientation is formed. For these soils the ultimate
shear strength reached at large displacement is equivalent to a point on the critical state line
(Roscoe et al 1958). Typical photos taken under the microscope showing the orientation of
platy minerals in shear zones and on slip surfaces are presented in Figure 3.1 and Figure 3.2.
Figure 3.1 shows the fabric of shear zone in samples taken from the field at Walton’s Wood
landslide (Skempton and Petley, 1967a) while Figure 3.2 shows the electron micrograph of a
London clay sample sheared to large displacements in the laboratory (Lupini et al. 1981). In
both pictures it can be observed that within the shear zone the clay particles tend to be
orientated parallel with respect to the direction of shear.
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Figure 3.1. Fabric of shear zone and slip surface at Walton’s Wood (after Skempton, 1985).

Figure 3.2. Thin section of London clay mixture after shearing, showing shear surface (top left to bottom right)
passing round a fine sand grain (after Lupini et al. 1981).
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A.1.3 Residual shear strength mechanisms for normally and overconsolidated soils
The simple model of normal and overconsolidated soil behaviour of classical soil mechanics
predicts that if a specimen of clay is normally consolidated and sheared in a shear box
apparatus it will likely behave as illustrated in Figure 3.3 showing non-brittle behaviour in shear.
The expected behaviour for an overconsolidated sample is also shown in this figure. For this
sample, the strength drops to a residual value, reached when dilation is complete, which is
equivalent to the non-brittle strength of the normally consolidated specimen sheared under
the same normal stress. The stress - strain behaviour of samples shown in Figure 3.3 is in line
with the concepts of critical state theory in which, even at large displacements the strength is
scarcely less than the normally consolidated peak value and the post peak drop in strength of
the overconsolidated sample is due almost entirely to a water content increase.

Figure 3.3. Diagrammatic stress-displacement curves at constant normal stress (after Skempton, 1985).

Lupini et al. (1981) recognized that the residual shear behaviour of soils can be classified into
three shearing modes. That is turbulent mode, transitional mode and sliding mode. These
modes depend on the type of dominant soil particle and on the coefficient of inter-particle
friction. The soil behaviour shown in Figure 3.3(b) is representative of the behaviour of silts and
sandy clays which have a low clay fraction percentage (<20%). This behaviour can be
compatible with pure turbulent shear mode of behaviour, without preferred particle orientation
and sliding. For the turbulent shear the percentage of the rotund soil particles is higher than
that of the platy soil particles and the residual angle of shearing resistance is determined
mainly by the shape and packing of rotund soil particles but not by the coefficient of inter-
particle friction. The role of the clay fraction percentage to the residual strength will be further
discussed in section 3.2.
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Lupini et al. (1981) noted that sliding shear occurs when the percentage of platy soil particles
with a lower coefficient of friction is higher than that of rotund particles. In this case the type of
clay mineral and the coefficient of inter-particle friction determine the value of the residual
angle of shearing resistance. Typical example of normally consolidated and overconsolidated
stress paths of clay samples showing a sliding mode of shear can be seen in Figure 3.3(a). In
this figure the post peak drop in drained strength of an intact overconsolidated clay may be
considered as being due to, firstly, to an increase in water content and secondly to re-
orientation of clay particles parallel to the direction of shearing. At the end of the first stage
the “fully softened” or the “critical state” strength is reached. At larger displacements the
reorientation is complete, the strength falls and remains constant at the residual value. For
the normally consolidated clays, which consolidated when sheared to displacements a little
beyond the peak, the post-peak drop in strength is due to breakage of the soil structure and
particle reorientation. It should be highlighted that the effects of particle reorientation are felt
only in clays containing significant amount of platy minerals and having a high percentage of
clay fraction.

The features of the turbulent and sliding mode of shearing as described by to Lupini et al.
(1981) are summarized in Table 3.1.

Table 3.1 . Modes of residual shearing (after Lupini et al. 1981).

Where: ΦR’ is the residual friction angle and Φcv’ is the friction angle at constant volume conditions.

The transitional shear occurs when neither rotund nor platy particles are dominant and the
sliding shear and the turbulent shear are occurring simultaneously in different parts of the
shearing zone. In this case the residual angle of shearing resistance varies depending on the
grading of the soil.

A.1.4 Difference between fully softened (critical state) and residual friction angles
A fully softened shear strength corresponding to a random arrangement of particles reflects
the ability of particles to establish short range interaction and interlocking. A correlation
between residual φr’ and fully softened, φcs’, friction angle is expected since both of these
parameters are related to both of the fundamental factors of particle size and platyness. Stark
et al. (2005) presented the numerical difference between the residual and fully softened
friction angles for 36 soils. The results are illustrated in Figure 3.4. Based on this figure it can
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be observed that the difference is maximized for soils with a liquid limit between 80 and 140
%. It can also be seen that this difference depends on the effective normal stress at which the
friction angles are estimated. By increasing the effective normal stress, the difference
between φcs’ and φr’ reduces. For low plasticity soils with a liquid limit less than 50 %, soils
with a rather low clay fraction, the rotund particles and/or clay plates establish particle edge to
face interactions during shear both in the fully softened and residual case. Consequently, in
this case, the difference between j’cs and φr’ in is small (6 – 80). For liquid limits between 80
and 140 %, soils with a rather high clay fraction, the platy clay particles can establish face to
face interactions at large displacements resulting in a large difference between the j’cs  and
φr’ values. For very high plasticity soils, however, the platy particles can establish a face to
face interaction without applying large shear displacement. This leads to a smaller difference
between j’cs  and φr’ than that of soils with LL between 80 – 140 %. The influence of clay
fraction percentage and liquid limit values on the development of residual shear strength will
be discussed in detail in section 3.

Figure 3.4. Difference between fully softened, critical state, j’cs, and residual friction angle, j’r  as a function of liquid
limit (after Stark et al. 2005).

A.2 Measurement of residual strength from laboratory and in situ tests

A.2.1 Introduction
The drained residual strength has been assessed experimentally via the performance of tests
using different devices and different sample preparation and shearing techniques. In what
follows an attempt is made to summarize the most commonly used testing procedures and
testing equipment for determining the soil residual shear strength in the laboratory and in the
field.

A.2.2 In situ direct shear tests
Direct shear tests are performed in situ along a pre-existing slip zone. A photo from in situ
direct shear box tests is shown in Figure 3.5. As concluded by Chen and Liu (2014) the
performance of these tests is time consuming and costly while it is difficult to control the
drainage conditions during testing. As a result the measured field residual strength is not an
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ideal drained strength and it is found to be less than peak and larger than the drained residual
strength measured in the laboratory. The concept of drained and undrained residual shear
strength will be discussed in Section 4.5.

Figure 3.5. In situ direct shear; (a) slip zone; (b) test block (after Chen and Liu, 2014).

A.2.3 Reversal direct shear box tests

A.2.3.1 Background
The majority of drained residual shear strength data on clays available in the literature have
been measured using reversal direct shear box tests (Chen & Liu, 2014; Nakamori and
Sutho, 1988; Okawara et al. 2000). With this apparatus large deformations can be applied to
the samples by reciprocating the direction of shearing. However, as argued by Stark and Eid
(1994) this type of test has several limitations. The primary limitation is that the soil is sheared
forward and then backward until a minimum shear resistance is obtained. Each reversal of
the shear box results in an horizontal displacement that is usually less than 0.5 cm. As a
result the specimen is not subjected to continuous shear deformation in one direction and
thus a full orientation of the clay particles parallel to the direction of shear may not be
obtained. Additionally, the use of this apparatus is not suitable for assessing the residual
strength of cohesive soils containing a significant amount of coarse fraction (>25%). For this
type of soil grains overflow from the two halves of the shear box while the upper part of the
shear box gradually gets tilted. Different types of shear box tests in terms of sample
preparation and shearing procedure are described below.

A.2.3.2 Slip surface tests (intact samples)
In this type of reversal direct shear box tests, the samples which contain a fully developed slip
or shear surface are taken. In testing these samples extra care is taken to locate the slip
surface as exactly as possible in the plane of the box and to arrange the sample such that the
shearing follows the natural direction of movement. Typical stress – displacement curves for
such samples tested at three different vertical effective stress levels and for two runs of the
tests (reversal of shear box) are shown in Figure 3.6. Before the second shearing run starts, the
travel of the box at the end of the first run is reversed under constant vertical stress
conditions. From this figure it can be seen that the residual shear strength is recovered at low
displacements since all particle orientation effects have already been brought about by the
shearing movements in the nature. It is also noted that in the second run of the tests the
residual strength returns closely to the to the first run values. The ‘trough’ in the early stages
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of the second runs is characteristic of the reversal shear box tests and can be eliminated by
unloading of the sample during the backward (reversal) travel at the end of the first run.

Figure 3.6. Slip surface tests on Atherfield clay from Sevenoaks Weald escarpment (after Skempton, 1985).

A.2.3.3 Tests on remoulded/reconstituted samples
Due of the difficulties in obtaining and trimming of intact specimens and the difficulties in
orienting shear surface specimens, reversal direct shear tests are often performed on
remoulded samples. Remoulded or reconstituted specimens are usually prepared by mixing
powered sample with pure water at the water content of 1.5 – 2.0 times the soil’s liquid limit
and subjecting the sample prepared to consolidation prior to shearing. For
remoulded/reconstituted samples the residual shear stress is developed at lower shear
displacements compared to testing of intact samples while Bishop et al. (1971) and
Townsend and Gilbert (1973) showed that the residual strength of an undisturbed sample is
essentially equivalent to that of a remoulded/reconstituted sample.

Stark and Eid (1994) and Stark et al. (2005) highlighted the importance of disaggregating the
clay particles in laboratory testing of remoulded material. Disaggregation facilitates the
development of a residual strength condition because the flocculated particles are broken
down. Disaggregation of the clay particles occurs in heavily overconsolidated clays,
mudstones and clay stones during field shearing. To expedite the disaggregation process in
the laboratory and to predict as closely as possible the field residual strength, the ball-milling
method for preparing the soil samples for testing is adopted. According to this method air dry
samples are ball-milled until all of a representative sample pass through the No. 200 US
standard sieve. With the ball-milling method smaller shear displacements (and thus time) is
required to achieve a residual strength condition on remoulded material in the laboratory. For
the case of heavily overconsolidated clays, mudstones and clay stones, failure to simulate
adequately the disaggregation process that occurs in the field will result in shear strength
measurements that overestimate the field residual strength.

A.2.3.4 Tests with a cut-plane
A pre-cut direct shear specimen is prepared using the procedure described by Mesri and
Cepeda-Diaz (1986). According to this procedure the two halves of a reconstituted pre-cut
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specimen are separately consolidated from a water content near a liquidity index of 1.5. After
consolidation the two smooth and flat sample surfaces are assembled together and sheared
against each other. The cut plane acts rather like an un-sheared joint and 5 – 6 reversals
produce a steady minimum strength. Skempton (1985) showed that there is a close
correspondence between cut plane and slip shear surface tests indicating that the cut plane
tests give a good measure of the field residual strength.

A.2.4 Ring shear tests
To overcome problems related with the measurement of residual strength in the laboratory, a
number of researchers have assessed the drained residual strength of soils by employing the
torsional ring shear apparatus (Stark and Eid, 1994; La Gatta, 1971; Suzuki et al. 1997;
Bromhead, 1979). This apparatus offers an unambiguous method of measuring the residual
strength. The main advantage of the ring shear apparatus is that it shears the specimen
continuously in one direction for any magnitude of displacement allowing clay particles to be
oriented parallel to the direction of shear and a residual condition to develop. Additionally, the
torsional ring shear apparatus include a constant cross-sectional area of the shear surface
during shearing.  The ring shear test apparatus is considered to be, up to date, the most
satisfactory experimental method for assessing the residual strength of soils.

Obtaining an undisturbed shear surface specimen, determining the actual direction of field
shearing and trimming and properly aligning the shear surface in the ring shear apparatus is
difficult. As a result ASTM D 6467 (Standard method for determining drained residual strength
of cohesive soils via torsional ring shear tests) utilizes a remoulded specimen. Ring shear
tests are thus performed by deforming a pre-sheared, remoulded specimen until a constant
minimum drained shear resistance is measured. Pre-shearing of the samples expedite the
development of residual shear strength at lower displacements.

Table 3.2 summarizes the essential features of the reversal direct shear box and ring shear
apparatus.

Table 3.2 . Comparison in features of reversal direct shear box and ring shear tests (after Suzuki et al., 2007).
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It should be mentioned that a number of researchers have compared the residual shear
strength obtained from ring shear tests with that from reversal shear box tests on samples
tested under the same conditions. This comparison revealed that the ring shear tests results
in a lower value of residual angle of shearing resistance (Bishop et al. 1981; Townsend and
Gilbert, 1973; Yatabe et al. 1996). It is postulated that this result occurs because the reversal
shear box tests might cause imperfect orientation of the soil particles due to reversal
shearing. Figure 3.7 presents the peak and residual strength results as obtained from reversal
shear box and ring shear tests on reconstituted Kaolin clay samples. For these tests the
residual angle of shearing resistance is 3.80 larger than that measured by ring shear tests.

Figure 3.7. Comparison in peak and residual strength lines obtained by reversal direct shear box (RDBST) and ring
shear tests (RST) on reconstituted Kaolin clay samples (after Suzuki et al., 2007)

A.2.5 Drained triaxial tests
The triaxial device is most widely used in measurements of soil’s peak shear strength due to
its advantage of controlling drainage conditions and measuring the development of pore
water pressures.  However, when it comes to the measurement of residual strength there is a
limit in strain level that can be applied to the specimen in order to reach residual state
conditions. In order to overcome this problem, a pre-cut triaxial specimen is used so that the
residual strength is exhibited at an attainable axial strain level. The sample is pre-treated by
cutting a plane according to the failure angle θ, a theoretical angle between the major
principal plane and the failure plane, which is relevant to the friction angle. Figure 3.8(a) shows
a photo of a cylindrical pre-cut triaxial specimen while Figure 3.8(b) shows typical stress-strain
curves for triaxial cohesive remoulded specimens tested with and without a pre-cut plane.
The measurement of residual strength via drained triaxial tests is considered to be an
ambiguous testing method since the results depend on the position and the angle of the pre-
cut plane.
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Figure 3.8. Triaxial shear test on remoulded specimen: (a) Pre-cut plane specimen (b) typical stress-strain curves
(after Chen and Liu, 2014).
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A.3 Relation of physical properties of natural soils and residual  shear strength

A.3.1 Introduction
The testing equipment and methods to accurately measure experimentally the residual shear
strength can be quite complex. Attempts were made to find suitable correlations between the
residual shear strength parameters and the soil parameters calculated from index tests. A
large database exists in the literature containing such correlations. Based on this database,
geotechnical engineers can calculate the residual friction angle value if the mineralogy and
the index properties of the soil such as the (i) liquid limit (LL) (ii) Plastic limit (PL) (ii) plasticity
index (Ip) and (iii) clay fraction size (CF) are available.

The influence of the above index parameters on the residual shear strength is explained in
detail in the following paragraphs.

A.3.2 Clay fraction
As aforementioned, the post peak drop of drained shear strength to a residual value at large
displacements is considered as being due to reorientation of clay particles parallel to the
direction of shearing. The effects of particle reorientation are thus more pronounced only in
clays containing platy clay minerals and having a high clay fraction (percentage by weight of
particles smaller than 0.002 mm).

Skempton (1964) found a decreasing trend in residual friction angle, φr’, of the London clay
with increasing clay content based on shear box tests with multiple reversals of shear.
Skempton (1985) performed reversal shear box tests on siltstones and claystones samples
retrieved from the field. The clay stones and siltstones in the field contain pre-sheared
surfaces (bedding shears and thrust joints). The tests were performed by having the sample’s
shear surface aligned with the plane of the shear box while cut plane multiple reversal shear
box tests were also performed. The values of the residual friction angle from these samples
tested at σ ’= 400 kPa are plotted versus the percentage of clay fraction in Figure 3.9. Based on
this figure it can be concluded that when the clay fraction is less than about 25% the clay
behaves much like a sand or silt with angles of residual shearing resistance typically greater
than 200. Conversely, when the clay fraction is about 50% the residual strength is controlled
almost entirely by the sliding friction of the clay minerals and further increase in clay fraction
has little effect. When the clay fraction lies between 25% -50% there is a transitional type of
behaviour and the residual strength depends on the percentage of clay particles and their
nature.

The relationship between residual friction angle, φr’, and the clay fraction has also been
assessed in the studies of Skempton (1964), Borowicka (1965), Binnie et al. (1967) and
Blondeau and Josseaume (1976). Figure 3.10 presents this relationship as derived in all of the
above studies.
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Figure 3.9. Field residuals for Siwalik claystone and siltstone (after Skempton, 1985)

Figure 3.10. Residual strength correlations with clay fraction (after Lupini et al., 1981).

A.3.3 Clay mineralogy
Drained direct shear tests by numerous workers on natural soils, pure minerals and mineral
mixtures have shown that the residual shear strength is primarily dependent on mineral
composition. Kenney (1967) showed the effect of mineralogical composition of soils on their
residual strength and reported values of residual strength coefficient, μr’,  of  μr’ ≥ 0.58 for
massive minerals such as quartz, feldspar, calcite and dolomite, μr’ ≥ 0.30 for micaceous
minerals and μr’ < 0.20 for montmorillonitic minerals. The residual strength coefficient, μr’ is
originally introduced by Skempton (1971). In case a slip occurs, the factor of safety must be
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equal to 1.0. The average shear strength of the soil at the time of the slip, s’, is equal to the
average shear stress acting on the slip surface. The amount by which the average shear
strength of the soil involved in the slip has fallen from the peak strength value, is expressed
quantitavely via the residual strength coefficient as:

'
f

r
f r

s s
s s

m
-

=
-

   (1)

Where sf is the peak shear strength, s’ is the average shear strength that acts on the slip
surface and sr is the residual shear strength (see Figure 3.11).

Figure 3.11. Definition of shear strength coefficient (after Skempton, 1971).

By comparing the value of s’ with the values of sf and sr, it can be assessed whether the
strength of the soil involved in the slip is at the peak or at the residual or at some intermediate
value. If no reduction of strength has occurred and the shear strength of the soil is at the peak
strength, then μr’ =0. Conversely, if the average strength has reached the residual value, μr’
=1.

Skempton (1985) concluded that the clay mineralogy has significant influence on the residual
strength only when the clay fraction exceeds 50% and the residual strength depends almost
entirely on the sliding friction of the clay particles. In this case, the angles of residual shearing
resistance of the three most commonly occurring clay minerals are found to be approximately
150 for kaolinite, 100 for illite or clay mica and 50 for montmorillonite.

A.3.4 Atterberg limits
The relationships of residual strength and Atterberg limits have been extensively studied in
the literature by many researchers (Voight, 1973; Kanji and Wolle, 1977; Bucher, 1975;
Vaughan and Walbancke, 1975; Seycek, 1978; Vaughan et al., 1978; Fleischer and Scheffler
1979; Lupini et al., 1981).

According to Voight (1973) a correlation exists between the residual shear strength
coefficient, μr’ and plasticity index, Ip. Figure 3.12 summarizes plasticity index against residual
strength coefficient data from a number of locations. An overall soil trend for natural soils of
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increasing Ip with decreasing mr’ can be observed. It is to be expected that the mineralogical
nature of soils will affect the Atterberg index parameters. As can be seen in Figure 3.12 small
values of mr’ are recorded for Ip>50 for soils having large amounts of montmorillonite or
mixed-layer minerals containing montmorillonite. Soils having large values of μr’ and low
values of plasticity index, Ip<20, contain large quantities of chloritic or micaceous minerals
and relatively small quantities of the montmorillonite type minerals.

Figure 3.12. Plasticity index, Ip, against residual strength coefficient, mr’ (after Voight, 1973).

Vaughan et al. (1978) summarized tests in the ring shear apparatus, mainly on natural clays
of medium activity, A (A=0.7-1.0). The activity A is defined as the plasticity index divided by
the clay size fraction. They postulated a discontinuous relationship between residual friction
angle and plasticity index. Bucher (1975) used strain-controlled ring shear devices and
reversal shear box tests to study the influence of a number of factors, among which the
plasticity index, on the residual shear strength. Fleischer (1972) also assessed the influence
of plasticity index by performing ring shear tests on stiff clay samples with varying the strain
rates. Seycek (1978) summarized the results of reversal shear box tests from their study and
from others and concluded that there is a better correlation between residual friction angle
and Ip than with any other parameter. The residual friction angle versus plasticity index data
are shown in Figure 3.13. Kanji (1974) reported reversal shear box tests on the interfaces
between soils and polished rock surfaces. Based on their tests a good relationship was
obtained for the residual friction angle in terms of the plasticity index by the following
expression (for values of Ip between 5 and 350%):

' 0.44646.6 /r Ipj = (2)

The relationship of residual friction angle and plasticity index as obtained from all the above
studies are summarized in Figure 3.14.
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Figure 3.13. Relation of residual angle of internal friction, φr’, to plasticity index, Ip (after Seycek, 1978). Addition of
Kanji’s (1974) relationship.
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Figure 3.14. Residual strength: Correlation with plasticity index (after Lupini et al. 1981).

De et al. (1973) obtained curves similar to Figure 3.14 by performing drained shear box tests on
a boulder clay, a silty sandy clay, a peaty clay and Keuper marl samples. Based on their test
results the τr/σ’ against PL/LL curve is plotted in Figure 3.15. Since the residual cohesion
always approaches zero, the ratio τr/σ’ is given in Figure 3.15 as tan φr’. This figure shows –
with the exception of the test results for Keuper marl and one of the boulder clays – a trend of
increasing tan φr’ for increasing PL/LL. It should be noted that results from other literature
studies (i.e. Kenney, 1967) showed  no relation between residual strength and soil plasticity
(or water content at the residual strength). However, Kenney’s (1967) conclusion was based
on liquid or plastic limit distributions rather than plasticity index distributions.
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Figure 3.15. Correlation between tan jr’ and the ratio of plastic limit to liquid limit, PL/LL (after De et al., 1973).

A large scatter of data exists in Figure 3.13 - Figure 3.15. It appears that neither LL, PL nor PI
alone is in a general basis an adequate indicator of the soil residual shear strength.

Wesley (2003) suggested that it is actually the position that the soil occupies on the plasticity
chart (involving both PI and LL data) that is more likely to lead to general correlations in
regards to residual strength. Based on an extensive database of ring shear tests on soils with
different geological origin and a wide range of clay fraction and Atterberg limit values, Wesley
(2003) concluded that soils above the A-line have the φr’<100, while those below the A-line
have higher values of φr’ (see Figure 3.16). A good relationship was found between φr’ and
deviation from the A-line, ΔPI, for soils with LL > 50. For soils with LL < 50 there does not
appear to be any relationship between φr’ and position on the plasticity chart. ΔPI is the
distance above or below the A-line and it is denoted as:

0.73 ( 20)PI PI LLD = - × -    (3)

Where, PI and LL is the plasticity and liquid index respectively.

The Chinese Railroad Research Institute (CRRI, 1979) proposed the following equation for
estimating the residual friction angle, φr’, from plasticity index, Ip and liquidity index, IL
measurements:

'log 2.4278 1.2279 logIp 0.1173 logIr Lj = - × - ×    (4)

Figure 3.17 presents the graphical form of the above equation. This figure shows that the
plasticity index has a greater influence on the φr’ values than the liquidity index.
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Figure 3.16. Plasticity chart showing residual friction angles for a wide range of soil types (after Wesley 2003).

Figure 3.17. Correlation of effective residual friction angle and plasticity index with various liquidity indices (after
CRRI, 1979)
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Stark and Eid (1994) on the other hand showed that the drained residual strength is a
function of the liquid limit, clay size fraction and effective normal stress. The stress-level
dependency of the residual strength will be discussed in section 4.2. Liquid limit provides an
indication of clay mineralogy while the clay size fraction provides information on the quantity
of particles smaller than 0.002 mm. A correlation between the liquid limit and clay mineralogy
is expected because they both have the particle size factor in common. As the particle size
decreases and therefore the particle surface area per unit weight increases, the liquid limit is
expected to increase.

Both liquid limit and clay size fraction can thus be used to give an indication on the particle
size and shape characteristics which are known to predominantly control the shearing
behaviour of soils. Based on an extensive testing plan that included 32 ring shear tests on
clays and clayshales, Stark and Eid (1994) proposed a correlation according to which the
tangent drained residual friction angle of cohesive soils can be estimated only via knowledge
of the soil’s liquid limit and clay size fraction.  This correlation was established using test
results from drained ring shear tests on remoulded samples. The samples were build up by
mixing the soil material that pass through the #40 sieve with distilled water until a liquidity
index of about 1.5 is obtained. The samples were consolidated at 700 kPa and subsequently
subjected to shear under normal stresses lower than 700 kPa (overconsolidated conditions)
and at a normal stress of 700 kPa (normally consolidated conditions).

Figure 3.18 illustrates the derived correlation at the effective normal stress level of 100, 400 and
700 kPa. It can be observed that the secant residual friction angle, or the magnitude of the
drained residual strength, decreases with increasing liquid limit and clay size fraction (the
secant residual friction angle corresponds to a linear failure envelope passing through the
origin and the residual shear stress at a particular effective normal stress). Based on Figure
3.18 the residual failure envelope or the secant residual friction angle for a particular effective
normal stress can be estimated using the liquid limit, clay size fraction and interpolation
between the curves shown in this figure. For clay size fractions between 20 - 25% and 45 -
50% the residual friction angle can be estimated for a specific normal stress by interpolation
between the clay size fraction groups.
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Figure 3.18. Relationship between Drained Residual Friction angle and liquid limit (after Stark and Eid, 1994).

An updated version of Figure 3.18 as provided by Stark et al. (2005) to include new test data is
shown in Figure 3.19. Combination of the data in Figure 3.4 and Figure 3.19 shows that for the
effective normal stress level of 400 kPa, the critical state friction angle can vary from 310 to
330 for soils with LL<50%, from 180 to 200 for soils with LL between 80% - 140% and from 120

to 180 for soils with LL between 140% and 290%.

Figure 3.19. Relationship between Drained Residual Friction angle and liquid limit (after Stark et al., 2005).
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It should be noted that the empirical relationships in Figure 3.19 were developed primarily from
tests on remoulded samples prepared with ball milling method. The ball milling method is
used to “free” or disaggregate the clay mineral particles (Mesri and Cepeda-Diaz, 1986). This
sample preparation method is considered to produce samples that simulate the field
conditions  - under which the residual strength is mobilized -  more realistically as it is
expected that in the field the aggregated particles are broken down during the continuous
shearing in one direction. Ball milling results in different liquid limit and clay fraction
measurements compare to the corresponding values obtained using the ASTM D4318
standard test method. However, to facilitate use of the empirical relationships given in Figure
3.19 in practice correction factors are recommended by Stark et al. (2005) to adjust the liquid
limit and clay size fraction values when these are derived from the ASTM (1999) standard test
procedures.

A.3.5 Conclusions
Due to the great diversity in the origin of natural soils the correlation between residual
strength and soil index properties cannot be general. However, as stated by Lupini et al.
(1981) when the correlations are restricted to certain soil types, reasonable relationships can
be obtained. In any case, these correlations are valuable in studying the residual strength of a
particular soil deposit provided that they properly reflect changes in the more fundamental
properties of particle shape, grading and mineralogy.

A.4 Factors influencing the residual strength of soils

A.4.1 Rate of shear displacement
The rate of shear displacement along a pre-existing slip zone can vary from very slow
movements in some reactivated landslides to very fast displacements induced i.e. by
earthquakes. The rate effect is therefore a significant factor the influence of which needs to
be assessed in residual strength studies.

Chen and Liu (2014) performed a series of ring shear tests on artificially prepared cohesive
specimens and concluded that the change in residual strength by increasing the shearing rate
from 0.01 (drained rate) to 0.1 (partly drained rate) is less than 3.4%. Petley (1966) and
Lupini (1980) performed tests on two clays over a range of from about 100 times slower to
100 times faster than the usually applied laboratory test rate of 0.005 mm/min. The test data
are plotted in Figure 3.20. It can be seen that on average the change in the measured residual
strength is less than 2.5%. Based on the above results, it can be concluded that variations in
strength within the usually applied range of laboratory rates of shear displacement (i.e. 0.002
– 0.01 mm/min) can be considered to be negligible. Similar observations were recorded by
Skempton (1970); Ramiah et al. (1970) and Tiwari and Marui (2001). Based on field
observations on re-activated landslides Skempton and Hutchinson (1969) reported that over
the entire range of rates of movements recorded in reactivated landslides the residual
strength in unlikely to vary by more than ±5% from the value corresponding to the usual
laboratory testing rates. Skempton (1985) stated that a direct comparison between slow
laboratory tests and back analysis calculations of re-activated slides can be made without
applying any rate correction. It should be highlighted, however, that according to the same
author at shearing rates faster than about 100 mm/min qualitative changes can take place in
the pattern of behaviour.



11200956-007-GEO-0006, Versie 2, 13 juli 2018, definitief

POVM Onderzoek reststerkte Product P POVM Onderzoek reststerkte Product P A-22

Contrary to the above studies, Suzuki et al. (2000) and Lemos et al. (1985) concluded that
the residual strength tends to increase, decrease or remain constant with increasing the
shear displacement rate depending on the clay fraction and the kind of dominant clay mineral;
a finding however not evident in the previous studies although samples with different clay
fractions and different clay minerals were tested.

Figure 3.20. Variation in residual strength of clays at slow rates of displacement (after Skempton, 1985).

A.4.2 Effective normal stress
As stated earlier in this report, the drained residual shear strength represents the soil state at
which the clay particles are oriented parallel to the direction of shearing to the maximum
extent possible for the soil composition under consideration. It is therefore to be expected that
the applied effective normal stress will influence the residual shear strength value as it
influences the arrangement/orientation of particles during consolidation and during shearing.
In general the residual angle of shearing resistance decreases with increasing effective
normal stress as the maximum extent possible for particle re-orientation and face to face
interaction of the particles improves. As stated by Skempton (1964) for design purposes it is
useful to take a ‘best-fit’ linear envelope over the range of pressures involved in the form:

' ' '
, tanu r r rs c s j= + ×    (5)

The test results at present available in the literature show almost invariably that cr’ is very
small and probably not significantly different from zero. The particle contact and bonding that
leads to a value of cohesion higher than zero has been reduced or eliminated by the shear
displacement required to reach a residual condition. This results in only a frictional shear
resistance that is represented by a residual friction angle and the effective normal stress
acting on the shear surface. It is thus recommended that for the residual strength condition
the value of cohesion is set to zero in stability analysis calculations. The equation above can
thus be re-written as:
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' '
, tanu r rs s j= ×     (6)

For most clays based on the studies from numerous researchers it was observed that the
drained residual failure envelope is nonlinear indicating a stress dependent behaviour
(Kenney, 1967; Lupini et al., 1981; Bromhead and Curtis, 1983, Hawkins and Privett, 1984,
1985; Lambe 1985; Skempton, 1985, Maskimovic, 1989).  Re-orientation of the platy particles
is enhanced with increasing the applied stress level on the slip surface. The curvature of the
envelope of residual shearing may thus be attributed to the different degrees of orientation of
the platy particles with increasing parallelism to the failure plane as the normal stress that
acts on the failure plane increases (a typical graph showing the non-linearity of the failure
envelope is illustrated in Figure 3.22). This nonlinearity is of importance in stability analysis and
should not be neglected as a single value of drained residual friction angle does not
accurately model the nonlinear residual failure envelope (Stark and Eid, 1994; Chandler,
1977).

Based on stability analysis calculations from field cases concerning reactivated landslides,
Stark and Eid (1994) concluded that a good agreement exists between the estimated residual
strength and field observations when the nonlinear failure envelope or a secant residual
friction angle corresponding to the average effective normal stress acting on the slip surface
is applied in the stability calculations. However, Stark and Eid (1994) showed that the
nonlinearity of the drained residual failure envelope is only significant for cohesive soils with
moderate to high liquit limit and a high clay fraction. As can be seen in Figure 3.18 which
includes the test data from Stark and Eid (1994), the secant residual friction angle tends to
decrease with increasing effective normal stress. The data in Figure 3.18 are plotted in a φ’r,50/
φ’r,700 - liquid limit graph in Figure 3.21. Where φ’r,50/ φ’r,700 is the ratio of the secant residual
friction angle, φ’r at 50 kPa and 700 kPa. Based on this figure it can be concluded that the
nonlinearity of the residual failure envelope is significant (φ’r,50/ φ’r,100 > 1.3) for cohesive soils
with a liquit limit between 60 – 120 and a clay size fraction greater than 50%. Stark and Eid
(1994) explained the observed non-linearity in Figure 3.21 in terms of particle size and
platyness and the nature of the interaction established between the soil particles (edge to
face and face to face interactions).

Figure 3.21. Reduction in secant residual friction angle from effective normal stresses of 50 kPa to 700 kPa (after
Stark and Eid, 1994).
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It should be mentioned at this point that Chandler (1977) concluded that the assumption of a
cohesion intersept, cr’=0 kPa is at least for design purposes not seriously in error but it is
nonetheless apparent both from laboratory measurements of residual strength and from
stability analyses of landslides that the residual cohesion intercept in terms of effective
stresses has a value higher than zero which can be mainly considered to be the consequence
of the non-linearity of the residual failure envelope.

Several possible expressions to describe the non-linear failure envelopes of both cohesive
and cohesionless materials have been proposed in the literature. According to Maskimovic
(1989) the non-linear residual failure envelope can be described for most of the soil types by
a simple hyperbolic expression in the form:

'
' ' '

,
,

/ (1 )n
r B r r

N rp
s

j j f= + D +    (7)

Where:
-  σn’ is the normal stress acting on the failure plane;
-  pN,r is the median normal stress defined as the value of the normal effective stress,

σn’, for which the angle of the residual shearing resistance amounts to the mean value
between '

,B rj and '
0,rj (where '

0,rj  is the secant angle of shearing resistance at σn’ =0

kPa);
- '

,B rj represents the angle of residual shearing resistance at high confining stress

levels.
- '

rjD  is the maximum angle difference between '
,B rj  and '

0,rj .

The parameters and variables related to the effective stress on the failure plane are shown in
Figure 3.22. In this figure the non-linearity of the failure envelope is defined as an hyperbolic
variation of the angle of residual shearing resistance based on Eq. (7). This equation
describes in simple terms the variation of '

rj , with stress level. The second part of this

equation contains the value of '
rjD , the maximum angle difference, and the hyperbolic

function of the stress level which describes the rate of decrease of the angle as the stress
level increases.
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Figure 3.22. Variation of secant angle of shearing resistance with change of effective normal stress on failure plane
and definition of parameters for description of non-linear failure envelope (after Maksimovic, 1989).

Maskimovic (1989) used residual strength data from the literature to verify the proposed
expression (see above equation) for the non-linear failure envelope. The distribution of
residual angle of shearing resistance with applied effective normal stress level can be seen in
Figure 3.23, Figure 3.24 and Figure 3.25. Figure 3.23 and Figure 3.24 include ring shear tests data on
London clay and Weald clay samples respectively as published in Bishop et al. 1971). Figure
3.25 presents data from Skempton (1985) as obtained from back – analysis of various
landslides in London clay. In Figure 3.23 - Figure 3.25 the data are curve fitted according to the
above equation. It is shown that a good fit is obtained for each case with the fitting
parameters presented in each figure.

Figure 3.23. Ring shear test for residual shearing strength of London clay (after Maksimovic, 1989; data by Bishop,
1971).

Figure 3.24. Curve fitting for results of ring shear test for the residual strength of Weald clay (after Maksimovic,
1989; data by Bishop, 1971).
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Figure 3.25. Curve fitting for average residual shearing strength obtained by back analysis of various landslides in
London clay; perfect fit method for data by Skempton, 1985 (after Maksimovic, 1989; data by Skempton,
1985).

A.4.3 Stress history and pre-shearing
Skempton (1964), La Gatta (1971) and Townsend and Gilbert (1973) reported that the
residual strength is not influenced by specimen preparation procedures or stress history with
the residual angle of shearing resistance being independent of initial soil structure. Suzuki et
al. (2000) and Mitachi et al. (2003) have reconfirmed the findings of the above researchers
that the residual strength of reconstituted samples is not influenced by the effective stress
history in the consolidation process represented by a change in the consolidation ratio, OCR.
Suzuki et al. (2007) examined both the influence of stress history (samples tested at different
OCR values) and pre-shearing on the residual strength of the samples. The tests were
performed on undisturned, reconstituted and cement treated samples tested in the reversal
shear box apparatus. The results from these tests are shown in Figure 3.26 and Figure 3.27.
These figures confirmed that the residual shear strength is independent of any stress history
in the consolidation and shearing process.
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Figure 3.26. Relationships between stress ratios at peak and residual states for undisturbed, reconstituted and
cement treated specimens (after Suzuki et al. 2007).

Figure 3.27. Influence of pre-shearing on residual strength of reconstituted Kaolin clay (after Suzuki et al. 2007).
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A.4.4 Healing of shear surfaces
D’ Appolonia et al. (1967) suggested that shear surfaces in cohesive soils can undergo a
“healing” or “strength regain” process resulting in a shear strength mobilized along a pre-
existing failure surface larger than the residual value upon re-shearing. In other words the
shear stress required to reactivate a landslide can be larger than the drained residual shear
strength determined from laboratory tests. Knowledge of the existence and magnitude of
healing is of particular importance as it has significant implications in the cost of landslide
remediation measures, i.e. design of remedial measures with a shear strength greater than
the residual value. To address the influence of healing on the shear strength values, Stark et
al. (2005) have performed a number of “healing” torsional ring shear tests on low plasticity
clay (Duck Creek Shale clay, LL=37%)  and high plasticity clay (Otay Bentonitic Shale,
LL=112%). The procedure for performing a healing ring shear test is as follows: initially the
sample is prepared and sheared to a residual shear strength value under a normal stress of
100 kPa. After the residual strength condition is achieved testing is stopped. Sample is not
removed from the apparatus and the normal stress is maintained constant for a desired
healing period. After the healing period ends, shearing of the samples restarts until the initial
residual strength condition is achieved.  When the test is reactivated the strength gain, if any,
that occurred during the healing period is measured. Figure 3.24(a) and Figure 3.24(b) present
the ratio of the maximum shear resistance measured after healing to the initial residual shear
resistance as a function of healing time for the low and high placticity clays respectively. The
data in these figures show that healing of a pre-existing shear surface does occur while the
strength gain is higher with time for the soil with the highest plasticity. The strength after
healing can be up to 1.4 times higher than the residual strength value prior to start of healing.
However, it should be highlighted that this strength gain occurs only at small shear
displacements. At higher displacements this gain in strength is lost and the shear strength
drops to a residual value which remains the same independently of time. Similar results were
obtained by Ramiah et. (1973) for reversal direct shear tests performed on kaolinite and
bentonite samples and by Angeli et al. (1996, 2004) on drained direct and ring shear tests.
Although the mechanisms of strength gain is not clearly understood to date, it is speculated
that it might be attributed to van der Waals attractions and soil thixotropy.

Figure 3.28. Ratio of maximum shear resistance after healing to initial residual shear resistance: (a) Low and (b)
high plasticity clay at effective stress of 100 kPa (after Stark et al. 2005).

Contrary to the conclusions from above studies, a body of literature has accumulated in the
recent decades claiming that there is no evidence that the strength on slip surfaces increase
with time after the shearing movements have ceased with the slope’s factor of safety
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remaining at unity. Consequently, slopes at the residual state can remain meta-stable for
centuries and be reactivated by relatively minor modifications to their geometry such as
trimmimg at the toe (Skempton and Petley, 1967; James, 1970; Morgenstern, 1977;
Bromhead and Dixon, 1986; Mesri and Shahien, 2003;). Mesri and Huvaj (2012) stated that
the ‘strength regain’ test results upon reshearing reported by Stark et al. (2005), Angeli et al.
(1996, 2004) is the result of the testing apparatus or testing procedure and is not
representable of the actual soil behaviour. Drained reversal direct shear tests performed by
Mesri and Huvaj (2012) on clay samples showed no signs of “healing” or “strength regain”.

A.4.5 Drainage conditions (drained vs undrained residual shear strength)
In stability analysis of landslides a drained or undrained shear strength may be applicable for
the materials that intersect the failure surface depending on the hydraulic conductivity of the
materials and the rate of loading involved. Nevertheless, as stated by Terzaghi et al. (1996) a
drained failure condition usually prevails during re-activation of a pre-existing shear surface
that has attained a residual strength condition. Stark et al. (2005) concluded that this can be
attributed to the thin nature of the shear zone and the particles being oriented parallel to the
direction of shear and thus having little tendency for volume change and development of
excessive pore water pressures.

In normal laboratory practice, tests to measure drained residual shear strength are made at
low rates of displacement not exceeding 0.01 mm/min to avoid the possibility of generating
unknown pore pressures. As stated earlier in this memo, over the entire range of movements
recorded in reactivated landslides, the residual strength is unlikely to vary by more than +-5%
from the value corresponding to the usual laboratory testing rates. Under undrained testing
conditions the soil post-peak behaviour is likely to be markedly time-dependent and values of
the brittleness index (see Section 6) will be modified by test duration. Nevertheless, Iskander
et al. (2002) concluded that the residual friction angle receives a unique value for samples
tested drained or undrained, normally consolidated or overconsolidated (see Figure 4.10).
This conclusion is in line with Purushothama (2008) who stated that the residual shear
strength is, among others, independent of drainage conditions. Iskander et al. (2002)
performed drained and undrained triaxial tests on normally consolidated and
overconsolidated remoulded samples of Amorphous silica powder. These samples are
considered to be representative of claylike material behaviour.
As stated in Bishop (1981) a unique undrained residual strength – water content relationship
might exist with the residual shear strength decreasing with increasing water content.
However, the uniqueness of this relationship is not established to date.
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Figure 3.29. Residual strength for both consolidated drained (CD) and undrained (CU) tests (after Iskander et al.,
2002).

A.5 Field (back-analysis) measurements of residual strength and correlation with
laboratory measurements
The field residual strength is measured by back analysis of a landslide in which movement
has been reactivated along a pre-existing slip surface. A number of case studies have been
reported in the literature in which the field residual strength from back analysis calculations is
compared with the residual strength as assessed experimentally in the laboratory via the
performance of reversal direct shear box tests, ring shear tests and slip surface tests.  In
general, it was observed that laboratory tests and back analysis calculations yielded the same
residual strength with small scatter.

Typical examples of case studies in which the residual strength from back analysis
calculations and from slip surface laboratory tests are compared are the cases of the
Walton’s Wood, M4 Swindon and London clay landslides. Figure 3.30, Figure 3.31 and Figure 3.32
summarize the back analysis and experimental results for each case respectively. It can be
observed that for all landslides a good agreement exists between the back analysis and the
test data. Similar conclusion is reported in the studies of Mesri and Shahien (2003) and Mesri
and Huvaj-Sarihan (2012).
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Figure 3.30. Walton’s Wood landslide: residual strengths (after Skempton, 1985)

Figure 3.31. M4 landslides near Swindon: residual strengths (after Skempton, 1985)

Figure 3.32. Residual strength for London clay (after Skempton, 1985)

Skempton (1985) performed a statistical analysis of the comparison between back analysis
and slip surface test results based on 14 case records. His findings are shown Table 3.3. He
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concluded that there is a tendency from the tests to give slightly higher strengths of
approximately 0.50 in the angle of shearing resistance with this difference however being
within the limits of variation.

Table 3.3 Comparison between back analysis of reactivated landslides and slip surface test results (after
Skempton, 1985).

Skempton (1985) also concluded that the ring shear test data tend to underestimate the field
residual strength calculated via back analysis of landslides by about 1.50. Bromhead and
Dixon (1987) compared, as can be seen Figure 3.33 the laboratory (ring shear and slip surface
shear box tests) and field (back analysed) residual strength for the case of the Warden Point
landslide. The data in this figure show that when a large body of data is considered, the
differences noted by Skempton disappear and the ring, field test data and slip surface tests
become more comparable. This is in agreement with the findings of Newbery & Baker (1981)
and Hawkins & Privett (1985).
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Figure 3.33. Cross section through the landslide at Warden Point (a) pore water pressure measurements and (b)
results of back analyses and various laboratory residual strength measurements (after Bromhead and
Dixon, 1987).

For the stability analysis calculations the re-activated landslides have a factor of safety of 1.0
with the landslide moving slowly on a pre-existing slip surface. It should be mentioned that it
is common practise to calculate the average normal effective stress and the average shear
stress acting on the slip surface from a two-dimensional analysis using the method of
Morgenstern and Price (1965) or Sarma (1973) provided that the shape of the slip surface
and the relevant piezometric levels are known.

As aforementioned in this report an effective stress stability analysis is usually applicable for a
residual strength condition and only the drained shear strength parameters are of interest.
Additionally, it is an effective practise to apply for the stability calculations a residual friction
angle that corresponds to the average effective normal stress acting on the slip surface.

A.6 Sensitivity and brittleness
As stated by Skempton et al. (1952) and Bishop (1971) sensitivity, St, is the ratio of the peak
undisturbed strength (speak,i) to the peak remoulded strength (speak,r) at the same water
content:

,

,
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t

peak r

s
S

s
= (8)

Sensitivity, St is a measure of the breakdown in structure and change in pore pressure cause
by very large strains. Different methods can be applied to assess the soil sensitivity
(unconfined compression tests, field vane tests, laboratory vane tests, fall cone tests, cone
penetration tests) while several scales are used in the literature to classify clays according to
their sensitivity level, from insensitive (heavily overconsolidated clays) to extra sensitive
“quick” clays. Skempton et al. (1952) proposed the sensitivity classifications shown in Table 3.4
while Rosenquist (1953) extended the scale in Table 3.4 to account for the high St values of the
Norwegian quick clays (see Table 3.5).

Table 3.4. Sensitivity of clays; Skempton et al. (1952) classification.

Table 3.5 . Sensitivity of clays; Rosenquist (1953) classification.
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Based on its definition, sensitivity relates the undisturbed and remoulded peak shear strength.
However, a remoulded sample of clay might undergo a decrease in strength from its peak
remoulded value to a residual remoulded value when subjected to a large shear deformation.
Bishop (1971) defined brittleness IB, as the measure of the drop from peak undisturbed shear
strength to residual remoulded strength. Brittleness, IB, can be expressed as:

, residual,

,
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B

peak i

s s
I

s
-

=  (9)

Where speak,i is the peak shear strength of the intact (undisturbed) sample and sresidual,r is the
residual shear strength of the remoulded sample.

Based on Eq. (8) and Eq. (9):
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For high sensitivity clays the value of residual friction angle φ’r is in general not markedly less
than the value of friction angle at peak, φ’, for the case of remoulded material. Consequently,
for these soils the undrained peak strength of the remoulded sample is likely to differ little
from its undrained residual strength. Eq. (3) can then be simplified to:
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t

I
S

³ - × (%) (11)

Typical sensitivity and brittleness index values of typical cohesive soils are summarized in
Table 3.6.

Table 3.6 . Summary of sensitivity and brittleness index values of typical cohesive soils.
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A.7 On the residual shear strength of peats

A.7.1 Shear strength behaviour of peat
The fabric of peat is in general of a fibrous nature. The fibres that consist of etc. leaves,
stems, rootlets, woody remains, plant remains. The presence of non-entirely decomposed
fibers provides an internal soil reinforcement leading to high friction angles during shearing.
Furthermore, the available literature data on the shear strength properties of peats show that
the shearing resistance depends on the orientation of the failure plane relative to the general
alignments of the fibers, due to the presence of fiber pullout resistance. The fiber
reinforcement in peats is discontinuous and the behaviour is strongly anisotropic. Yamaguchi
et al. (1985) found that the friction angle, determined from compression tests on a normally
consolidated peat for Japan, varied from 520 to 350 when the major principal stress coincides
with the vertical or horizontal direction respectively.

The concept of residual shear strength is associated for clayey soils with the reorientation of
the plate-shaped particles parallel to the direction of shearing at large displacements. For
peats the residual strength is related to the shear resistance of the matrix, in the absence of
the reinforcing effects of the fibers (Cola and Cortellazo, 2005). The matrix shear resistance is
typically accessed via ring shear or direct shear tests. Using ring shear tests, Landva and La
Rochelle (1983) determined the residual friction angle of Canadian Radforth peat (assuming it
to be the matrix friction angle, without fiber reinforcement). Residual friction angles varying
from 270 to 32.50 were obtained.

Cola and Cortellazo (2005) stated that is reasonable to believe that the friction angle obtained
by triaxial tests on remolded/reconstituted peat is related to the matrix or residual friction
angle since the fibrous net is destroyed and its contribution to strength is negligible.
Consequently, friction angles determined on reconstituted peat specimens with triaxial tests
should be quite similar to those obtained using ring shear or direct shear tests, with the
advantage that there is no preferential failure plane. To assess the undrained shear strength
properties of undisturbed and reconstituted peat samples, the authors performed triaxial tests
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on two peaty soils from the North-East of Italy (Adria and Correzzola site). Tests were
performed under normally and overconsolidated conditions on isotropically and anisotropically
consolidated samples. The reconstituted peat samples were prepared by crumbling the peat
by hand in a bowl, breaking up the biggest organic fibers and removing any large pieces of
wood or roots that remained. The crumbled material was thereafter placed in a Plexiglas
cylinder forming strata of 3-4 cm thick and applying a light pressure on the surface of each
strata before adding other material. The specimen formed was subsequently subjected to
consolidation to in-situ stress conditions.

The stress- strain curves for the overconsolidated isotropically and anisotropically
consolidated Adria peat samples can be seen in Figure 3.34 and Figure 3.35. The former figure
shows the results for the undisturbed samples while the latter figure shows the results for the
reconstituted samples. It was concluded that:

- All specimens reach a constant stress, and constant pore pressure condition at large
strains. For inorganic soils this condition is related to critical state. However, for
organic soils the shear strength is influenced by breakage and slippage of the fibers
and by a continuous change of pore water pressure at strains even beyond 20%.
Therefore it is difficult to assess whether critical state conditions are actually
achieved. For this, the final stress state condition for the tests in Figure 3.34 and Figure

3.35 is referred to as “pseudo-critical” condition. This condition for the case of the
reconstituted samples is considered to correspond to the residual state.

- The reinforcement effect of the fibers is evident since the reconstituted samples show
lower peak and pseudo-critical values when compared to the undisturbed samples
tested at the same conditions. As can be seen from the stress paths in Figure 3.35(d)
the shear strength angle decreases by about 140 for the peak values
(φ’peak,undisturbed=510 c.f. φ’peak, reconstituted=370). It is interesting to note that the presence
of fibers also influences the strength behaviour at large strains as the pseudo critical
friction angle for undisturbed peat (φ’pc = 430) is higher by about 100 than the pseudo
critical value obtained when reconstituting the peat specimen (φpc=330).

- The friction angle at the pseudo-critical state (or residual state) for both the Adria and
Correzzola reconstituted peat samples was found to be 330 and 270 respectively. It is
interesting to note that these values are in agreement with the residual friction angles
reported by Landva and La Rochelle (1983).
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Figure 3.34. Results of undrained triaxial tests on undisturbed Adria peat: (a) isotropic and (b) anisotropic
consolidated, specimens (after Cola and Cortellazzo, 2005).
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Figure 3.35. Comparison of results of undrained tests on undisturbed and remoulded Adria peat: (a) isotropic
consolidation at 50 kPa; (b) isotropic consolidation at 200 kPa; (c) anisotropic consolidation at 50 kPa and (d) stress
paths (after Cola and Cortellazzo, 2005).

Contrary to the findings of Cola and Cortellazo (2005), Hanrahan et al. (1967) performed tests
on remolded peat samples and concluded that the qualitative behaviour of peat in its
disturbed (remoulded) and undisturbed state is similar with the shear strength of the peat
being essentially frictional (c’ = 5.5 to 6.1 kPa and φ’ = 36.60 to 43.50). It appears that the
reinforcing effect of fibers is not the quantitavely the same for all peat soils and this could
explain to some extent why some researchers find significant differences between the shear
properties of undisturbed and remolded samples and some not. It is to be expected that
remoulding will affect more peat samples with long fibers, long leaves and sticks with a good
degree of preservation.
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A.7.2 Calculation of fibres lateral resistance via knowledge of remoulded (residual) shear strength
The lateral resistance provided by the fibres cannot measured directly but can be deduced if
the shear strength of the peat without fibres is known, assuming that the fibre reinforcement
acts in the direction of the minor principal stress. This might be the case after consolidation
because the fibres tend to align themselves at right angles to the direction of the applied
vertical stress (Landva and Pheeney 1980, Landva, 1980). In order to calculate the fiber
contribution on shear strength Landva and La Rochelle (1983) translated the residual friction
line of the remolded (unreinforced) peat on the Mohr plane till it became to the failure circle of
the reinforced peat. In this case the horizontal stress provided by the fibers will be the stress
difference, σr = (σ’3f-σ’3m) where σ’3f is the minor principal stress at failure of the reinforced
peat sample and σ’3m is the minor principal stress at failure of the reconstituted peat sample.
Typical strength envelopes for unreinforced and reinforced peat samples are shown in Figure
3.36. As shown in this figure the fiber contribution is summarized in an increased in the
cohesion from 0 (negligible cohesion for remolded sample) to the cohesion of the reinforced
sample,CR. However, as stated by Cola and Cortellazzo (2005) such calculation can be valid
only at high pressures where failure occurs for reinforcement rupture and the fiber effect can
be considered similar to an increase in cohesion. For low pressures, however, failure occurs
because of soil –reinforcement slippage.

Figure 3.36. Typical failure mechanisms in reinforced soils (after Hausmann, 1990).

A.8 Conclusions
The drained residual strength of cohesive soils is a crucial parameter in evaluating the
stability of pre-existing slip surfaces in new and existing slopes and the design of remedial
measures.

For clays, the drop in the shearing resistance from the fully softened (critical state) condition
to the residual condition is due to the orientation of plate-shaped particles along the shear
plane. Consequently, the magnitude of the residual strength depends on the mode of
interaction between the particles and the established inter-particle contact. Three modes of
residual shear behaviour are recognized which depend on the dominant particle shape and
the coefficient of inter-particle friction.
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A number of empirical correlations have been derived to estimate the residual shear strength
from index classification tests. The index properties of cohesive soil such as Atterberg limits,
mineralogy and clay fraction can be a useful field guide to the important engineering property
of residual strength of soils. It was found that the magnitude of the drained residual strength is
mainly controlled by the type of clay mineral and quantity of clay-size particles. In general, the
magnitude of residual strength decreases with increasing clay content, liquit limit and
plasticity index while it is intrinsically influenced by particle size distribution and mineral
composition. The correlations between residual strength and soil index properties cannot be
general and are only valuable when studying the residual strength of a particular soil deposit.

The residual friction angle depends on the normal effective stress and it is independent of any
stress history in the consolidation and shear processes. The residual failure envelope was
found to be non-linear while expressions have been derived in the literature to describe this
non-linearity. For stability analysis of landslides it is recommended that the nonlinear residual
failure envelope or the residual friction angle corresponding to the average effective normal
stress on the slip surface is used in the calculations. Additionally, for residual strength
conditions, only the drained shear strength parameters are of interest in the stability analysis.

The influence of shearing rate on the residual shear strength can be negligible. Contradictive
findings exist in the literature in regards to healing of a failure surface that has achieved a
residual strength condition. A number of studies demonstrate that healing might lead to
strengths higher than the residual value up on re-shearing although researchers in some
other studies conclude that there is no evidence of strength increase with time on slip
surfaces.

Residual strength obtained from back analysis of re-activated landslides shows in general
good agreement with the residual strength determined by laboratory tests.

For peats, the residual shear strength is related to the shear resistance of the matrix in the
absence of the reinforcing effects of the fibers. Based on triaxial compression tests performed
on peat samples of different origin, residual friction angles in the range of 270 -  330 were
obtained.
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Samenvatting
Het sterktegedrag van grond is complex. Bij toenemende opgelegde schuifvervorming zullen veel
grondsoorten een pieksterkte bereiken gevolgd door een veelal een iets lagere sterkte bij het
bereiken van de critical state. Voor sommige natuurlijke grondsoorten wordt bij verder
doorgaande vervorming, na het bereiken van de critical state, een verdere afname van de sterkte
gevonden. Dit wordt aangeduid met reststerkte. In het ontwerp van waterkeringen speelt de
reststerkte een rol voor situaties waarbij de dijk wordt versterkt met een stabiliteitsverhogende
constructie, bijvoorbeeld een damwand ter plaatse van de binnenkruin. Tijdens maatgevende
omstandigheden kan het talud aan de binnenzijde bezwijken. In het ontwerp dient te worden
gecontroleerd of het resterende profiel inclusief de damwand voldoende veiligheid tegen
overstromen biedt. Om dergelijke analyses uit te kunnen voeren is inzicht in het restgedrag van
de grond noodzakelijk. Een van de specifieke grondsoorten die relevant zijn voor Nederlandse
dijken is veen.

Om meer inzicht in de ontwikkeling van de reststerkte van veen te krijgen zijn mediumschaal
proeven uitgevoerd. De mediumschaalproeven betreffen triaxiaalproeven op monsters met een
diameter van 40 cm en een hoogte van 80 cm. De grote triaxiaalproeven zijn op vergelijkbare
wijze uitgevoerd als de conventionele proeven. Het enige verschil zijn de afmetingen van de
monsters.

Het rapport geeft de feitelijke beschrijving van in totaal drie proeven. De monsters zijn in de
proeflocatie Eemdijk gestoken.
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond onderzoeksproject Reststerkteonderzoek 
Het sterkte gedrag van grond is complex. Bij toenemende opgelegde schuifvervorming zullen 
veel grondsoorten een pieksterkte bereiken gevolgd door een veelal een iets lagere sterkte bij 
het bereiken van de critical state. Voor sommige natuurlijke grondsoorten wordt bij verder 
doorgaande vervorming, na het bereiken van de critical state, een verdere afname van de 
sterkte gevonden. Dit wordt aangeduid met reststerkte. In het ontwerp van waterkeringen 
speelt de reststerkte rol voor situaties waarbij de dijk wordt versterkt met een 
stabiliteitsverhogende constructie, bijvoorbeeld een damwand ter plaatse van de binnenkruin. 
Tijdens maatgevende omstandigheden kan het talud aan de binnenzijde bezwijken. In het 
ontwerp dient te worden gecontroleerd of het resterende profiel inclusief de damwand 
voldoende veiligheid tegen overstromen biedt. Om dergelijke analyses uit te kunnen voeren is 
inzicht in het restgedrag van de grond noodzakelijk. Een van de specifieke grondsoorten die 
relevant zijn voor Nederlandse dijken is veen.  
. 
Om meer inzicht over de reststerkte van veen te krijgen, zijn 3 large triaxiaalproeven 
uitgevoerd. De monsters zijn in proeflocatie Eemdijk gestoken. Dit rapport geeft een 
beschrijving van de uitgevoerde proeven. 

1.2 Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de reststerkte van de veenlagen ter plaatse 
van de uit te voeren damwandproef, de proeflocatie Eemdijk. Deze rapportage heeft tot doel 
de uitvoering van de 3 grote triaxiaalproeven vast te leggen. Een analyse van de resultaten 
wordt in nakomende rapportages beschreven.  

1.3 Relatie met andere projectonderdelen 
De studie naar de reststerkte kent een vier componenten: 
 
1 Literatuurstudie. 
2 Veldmetingen. 
3 Laboratoriumproeven. 
4 Analyse, parameterbepaling en voorstel algemene bepalingswijze. 
 
 
De uitvoering van de grote triaxiaalproeven is parallel uitgevoerd aan de uitvoering van de 
conventionele laboratoriumproeven en veldproeven en maakt onderdeel uit van de hierboven 
genoemde onderdeel 3, laboratoriumproeven.  
In hoofdstuk 2 wordt de opzet van de proefopstelling en de wijze van proefuitvoering 
beschreven. Hoofdstuk 3 geeft een korte beschrijving van de monsters en een samenvatting 
van de resultaten. Uitgebreide beschrijvingen van de monsters en de resultaten per proef zijn 
in de bijlagen te vinden.  
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2 Beschrijving uitvoering triaxiaalproef 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het steken van de veenmonsters op de proeflocatie, de 
gebruikte proefopstelling in het Grondmechanisch Modellaboratorium van Deltares en de 
proefprocedure. 

2.2 Steken veenmonsters 
De veenmonsters zijn gestoken met behulp van de Deltares Large Diameter Sampler, DLDS, 
zie Figuur 2.1. Dit houdt onder andere in dat de veenmonsters zijn gestoken met een metalen 
steekbus met snijrand. De bus heeft een inwendige diameter van 40 centimeter en een lengte 
van 1 meter. De monsters hebben voor het uitvoeren van de triaxiaalproef een uiteindelijke 
hoogte nodig van ca. 80 centimeter; door een bus met een lengte van een meter te gebruiken 
is er voldoende overhoogte om het monster te trimmen om aldus een monster met vlakke 
boven en onderkant te verkrijgen.  
 

 
Figuur 2.1 Foto impressie steken van de monsters 
 
 
De toplaag is met de hand weggestoken. In de topkleilaag zijn  er kleimonster van 0,50 m  
gestoken met de DLDS voor de LDSS apparaat. Het maaiveld is met DGPS ingemeten terwijl met 
maatvoering zijn de steek dieptes bepaald. 
 
Het steekapparaat wordt m.b.v. een hijskraan boven het boorgat gehesen en met een ketting 
afgelaten in de boorbuis tot de gewenste diepte. Het steekapparaat wordt op de juiste diepte 
vastgezet tegen de binnenkant van de boorbuis. Het grondmonster wordt nu gestoken door 
de cilinder van de bovenbouw weg te drukken. Daarna wordt het grondmonster door de 
messenring afgesneden. De cilinder kan nu worden ingetrokken.  
 
Het steekverlies is het hoogteverschil van het omringende maaiveld met de bovenkant van 
het monster in de steekbus nadat de bus volledig is weggedrukt. Het steekverlies van elk van 
de monsters is gegeven in paragraaf 3.1. Er zijn geen voorschriften met betrekking tot het 
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steekverlies. Er is dus geen maat voor het maximaal toelaatbare steekverlies, maar een 
steekverlies tot 10% wordt beschouwd als toelaatbaar.  
Na het steken zijn de monsters aan onder-, en bovenzijde met een deksel met O-ring afgedicht , 
zodat het monster niet kan uitdrogen. De monsters worden verticaal naar het laboratorium van 
Deltares in een geconditioneerd vervoer (koelwagen) getransporteerd. De monsters zijn 
opgeslagen in een temperatuur geconditioneerde ruimte bij 10 °C en 85% luchtvochtigheid. Voor 
een goede kwaliteit van de monsters dient de tijd tussen het steken van de monsters en het 
uitvoeren van de proeven zo kort mogelijk te zijn. De 6 monsters voor deze proeven zijn gestoken 
op 12-13-14 september 2017. De proeven zijn in de periode oktober 2017 tot januari 2018 
uitgevoerd.  
 
De procedure van de uitvoering van DLDS is beschreven in: 1221486-000-GEO-0006-v01-r-
Handleiding Deltares Large Diameter Sampler DLDS 
 

 
Figuur 2.2 Impressie van de DLDS 
 

2.3 Proefopstelling grote triaxiaalcel 
De proefopstelling voor de uitgevoerde proeven is een grote diameter triaxiaalcel. In deze cel 
kan een grondmonster met een diameter van maximaal 40 centimeter en een hoogte van 
maximaal 80 centimeter worden beproefd. Het monster wordt beproefd terwijl het opgesloten 
is tussen een stijve onder- en bovenplaat met een rubber membraan om het monster heen. 
Om de consolidatie te bespoedigen zijn rondom het monster 4 stroken filterdoek geplaatst die 
de op de boven- en onderkant geplaatste cirkelvormige stukken filterdoek met elkaar 
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verbinden. Op het monster wordt een verticale druk uitgeoefend door middel van een 
hydraulische plunjer die de bovenplaat op het monster perst. De horizontale alzijdige druk 
wordt op het monster uitgeoefend door water tussen de celwand en het monster. Het eerder 
genoemde rubber membraan beschermt het monster tegen indringing van water vanuit de cel 
en maakt het aanbrengen van effectieve druk in het monster mogelijk.  De back pressure 
wordt aangebracht door in het buret dezelfde druk van circa 300kPa aan te brengen als in de 
cel maar dan met een 80cm lager waterniveau dan in de cel. Op die manier is de druk in het 
monster 8kPa lager dan de druk rondom het monster. 
 
De volumeverandering tijdens de consolidatiefase wordt gemeten door het uitstromende 
monsterwater op te vangen in een buret. Het gewicht van het buret met water is één van de 
meetwaarden. Meting van de hoogte van het monster tijdens de belastingsfase gebeurt door 
de verplaatsingsopnemer in de plunjer. De door de plunjer aangebrachte belasting wordt 
gemeten met een krachtopnemer tussen de plunjer en de bovenplaat op het monster. De 
temperatuur in de cel wordt gemeten met een Pt100 die in het celwater hangt. De celdruk 
wordt gemeten met een waterspanningsmeter die onder in de cel de aangebrachte druk op 
het water rondom het monster meet en de druk in het monster wordt gemeten met een 
waterspanningsmeter die de druk onder het onderfilter zichtbaar maakt.  
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Figuur 2.3 Grote triaxiaalcel 
 

2.4 Instrumentatie 
De diverse te registreren parameters zijn tijdens de proeven vastgelegd met van tevoren 
gekalibreerde opnemers.  
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Te meten item Opnemer 
Door plunjer uitgeoefende kracht op monster Krachtopnemer, bereik 10 kN 
Verplaatsing van plunjer Verplaatsingsopnemer, bereik 50 cm 
Celdruk Drukopnemer, bereik 3,5 bar 
Drainagedruk onderkant monster * Drukopnemer, bereik 3,5 bar 
Gewicht van in- of uitgestroomd monsterwater Krachtopnemer, bereik 5 kN 
Temperatuur in triaxiaalcel Pt100, bereik 0 – 200 oC 

Tabel 2.1 Gebruikte instrumentatie 
 

2.5 Proefprocedure grote triaxiaalproeven 

2.5.1 Introductie 
De proefprocedure zoals hier onder beschreven omvat alle activiteiten en handelingen die 
tijdens de uitvoering van een proef moeten worden gedaan. De proefprocedure is zoveel 
mogelijk in overeenstemming met de uitvoering van conventionele proeven. 

2.5.2 Monsterpreparatie en opbouw triaxiaalcel 
De steekbus met monster wordt uit de koelcel gehaald en horizontaal gelegd waarna de 
beide deksels verwijderd worden. De initiële hoogte van het monster in de steekbus wordt 
gemeten waarna het monster op de voor de proef benodigde hoogte wordt afgetrimd en de 
boven- en onderkant gevlakt worden. In deze horizontale positie wordt vervolgens de 
onderkant van het monster voorzien van het filterdoek en de filterplaat waartussen ook de 
uiteinden van de 4 stroken filterdoek zijn gestoken die de filterdoeken aan de onder- en 
bovenkant van het monster met elkaar gaan verbinden. Hierna wordt het monster rechtop 
gezet en op de met water gevulde celbodem geplaatst. 
Het rubber membraan wordt nu over de bus heen geschoven en bevestigd aan de celbodem 
waarna de celwand geplaatst word. De cel wordt tot de onderkant van het monster gevuld en 
de drukopnemers voor Celdruk en Monsterdruk worden getarreerd. 
Hierna wordt de cel langzaam verder gevuld tot enkele centimeters onder de bovenkant van 
het monster waarbij tegelijkertijd langzaam de steekbus omhoog getrokken wordt tot het 
monster zelfstandig rechtop in de cel staat met steundruk van het celwater. 
Vervolgens worden de 4 stroken filterdoek omgevouwen op de bovenkant van het monster en 
wordt het cirkelvormige filterdoek op de bovenkant van het monster geplaatst waarna de 
bovenfilterplaat en het deksel volgen. Het rubber membraan wordt aan het deksel bevestigd 
waardoor het monster nu hermetisch gescheiden is van het celwater. 
De waterstand in de cel wordt verhoogd tot 20 centimeter boven het monster en het deksel 
van de triaxiaalcel wordt geplaatst. De waterstand in de buret wordt ingeregeld op 10 cm 
onder de waterstand in de cel waarna de verbinding tussen het monster en de buret gemaakt 
kan worden. De overige opnemers en de hydrauliek aansluitingen worden vervolgens 
aangesloten/geplaatst waarna de opstelling gereed is voor de proef. 
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Figuur 2.4 Monsterpreparatie en opbouw triaxiaalcel 
 

2.5.3 Consolidatie bij gevulde cel 
In deze fase wordt gewacht tot  de metingen van de diverse drukopnemers, het gewicht van 
het in- of uitgestroomde water en de temperatuur constant zijn. 

2.5.4 Aanbrengen backpressure 300 kPa 
Het doel van het aanbrengen van een backpressure is het verlagen van de hoeveelheid lucht 
in het monster. Door zowel de celdruk als de druk in het monster, via de buret, te verhogen 
blijft de effectieve spanning gelijk. De celdruk en de druk in de buret worden in stappen 
opgevoerd naar 300 kPa. De volgende stap wordt pas uitgevoerd als de diverse 
drukopnemers en het gewicht van het in- of uitgestroomde water een constante waarde 
hebben aangenomen. 
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Figuur 2.5 Aanbrengen backpressure: druk in de bovenkant en onderkant van de cel (in kPa, linkerkant) en de 

buret (in kPa, rechterkant) 
 

2.5.5 B-factor bepalen 
De B-factor is een maat voor de verzadiging van het monster. De drainagekraan tussen de 
buret en het monster wordt dichtgezet waarna de celdruk wordt verhoogd met ca. 10 kPa. Na 
deze verhoging moeten de diverse drukmetingen minstens een half uur constant zijn voordat 
de celdruk weer wordt verlaagd tot het oorspronkelijke niveau. De B-factor wordt bepaald en 
de plunjer wordt geplaatst. 

2.5.6 Effectieve druk aanbrengen 
De drainagekraan wordt dichtgezet en de celdruk wordt opgevoerd tot de gewenste effectieve 
druk van 8 kPa is bereikt. Wanneer de diverse drukopnemers constante waarden aangeven 
kan de consolidatie worden gestart. 

2.5.7 Isotrope en Anisotrope Consolidatie 
 
Isotrope consolidatie: 
Na het aanbrengen van de effectieve druk van 8kPa wordt de drainagekraan tussen buret en 
monster opengezet waardoor het poriewater kan uitstromen naar de buret. Wanneer de 
diverse drukmetingen en het gewicht van het in- of uitgestroomde water een constante 
eindwaarde hebben bereikt is deze fase afgesloten. Tijdens de bovenstaande 
consolidatiefase is het van belang dat de plunjer middels handmatige bediening het monster 
blijft volgen, contact blijft maken met het monster waarbij er echter geen kracht door de 
plunjer op het monster uitgeoefend mag worden. Door deze actie wordt voorkomen dat het 
niet meer centrisch op het monster drukt indien het monster tijdens de consolidatie fase 
enigszins scheefzakt. 
 

 
Figuur 2.6 Druk (kPa) in de bovenkant en onderkant van de cel en de buret tijdens isotrope consolidatie 
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Anisotrope consolidatie: 
Na de isotrope consolidatie is vervolgens een anisotrope consolidatie uitgevoerd met als doel een 
verhouding tussen horizontale en verticale spanning van K0 = 0,2 te bereiken  
(σ’v = 17kPa, σ’h = 9 kPa). Bij DSDS1 na afloop van de isotrope consolidatie is hiertoe de plunjer 
krachtgestuurd op het monster gezet en is de plunjer geleidelijk naar de eindwaarde gestuurd 
terwijl de drainagekraan tussen de buret en het monster open stond. Wanneer de eindwaarde van 
de kracht bereikt is en de plunjerverplaatsing en het gewicht van het uitgestroomde water een 
constante eindwaarde hebben bereikt, verticale rek en volumerek beide kleiner dan 0,3 % per 
dag, is deze fase afgesloten. Bij proef DSDS1 loopt de kracht in 4 uur naar het gewenste niveau. 
Door het fout in het krachtgestuurd wordt bij de latere proeven verplaatsingsgestuurd (ipv 
krachtgestuurd) naar de juiste anisotrope belasting gegaan. De anisotrope consolidatie gaat 
sneller en hij duurt circa 45 minuten voor proeven DLDS3 en DSDS6.  

2.5.8 Afschuiven (CU-proef) 
Na de consolidatiefase(n) wordt de drainagekraan dichtgezet en worden de instellingen voor 
het verplaatsingsgestuurd wegdrukken van de plunjer berekend. De afschuiffase wordt 
verplaatsingsgestuurd uitgevoerd. Hierbij wordt een afschuifsnelheid van 4% van de hoogte, 
na de consolidatiefase, per uur opgelegd. Deze snelheid is in overeenstemming met 
snelheden die in conventionele triaxiaal proeven wordt aangehouden.  . De te bereiken 
eindwaarde van de verplaatsing van de plunjer wordt in overleg vastgesteld tot maximale slag 
van de plunjer of tot het monster, als gevolg van uitdijen, de steunpalen raakt. De proef wordt 
minimaal tot  25 % axiale rek te worden uitgevoerd. 

2.5.9 Uitbouw 
De opnemers, de hydrauliek en de aansluiting met de buret worden verwijderd/losgekoppeld. 
Het celwater wordt afgevoerd waarna de celwand verwijderd kan worden. Het monster blijft 
ingepakt in het rubber membraan tot het moment dat het monster stukje voor stukje 
onderzocht kan worden op schuifvlakken en andere bijzonderheden waarbij gedurende het 
hele traject foto’s worden gemaakt van het veenmonster. Na deze analyse wordt de cel 
schoongemaakt en in gereedheid gebracht voor de volgende proef. 

2.5.10 Metingen tijdens de proef 
- Vanaf de start van de consolidatie, paragraaf 2.3.2 tot en met het afschuiven 

paragraaf 2.3.7 worden alle waarden van de aangesloten opnemers vastgelegd 
door het data-acquisitie systeem. Tijdens de afschuiffase paragraaf 2.3.7 vindt 
ook videoregistratie plaats. 

- Voor een overzicht van de instrumentatie, zie paragraaf 2.2.1 
 

2.5.11 Niet succesvolle proeven 
Twee proeven waren niet succesvol:  
 
• DLDS 02 2-2 
Op maandag 30 oktober 2017, tijdens de anisotrope consolidatie, is er een storing in de 
aansturing van de plunjer geweest waardoor het monster DLDS2, in 0,5 seconde, volledig is 
samengeperst. 
De plunjersturing is veroorzaakt door stoorsignalen die interfereerden met de terugkoppeling 
van de verplaatsingsopnemer. De stoorsignalen worden waarschijnlijk veroorzaakt door 
diverse krachtstroom apparaten die in de Modelhal worden gebruikt.  
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Het probleem wordt opgelost door een filtercombinatie die de stoorpieken zoveel mogelijk 
elimineert zonder de sample rate van de hydraulieksturing al te veel aan te passen. De ergste 
stoorpieken zitten tussen de 70 en 120 Hz. De sample rate wordt terug geschroefd van 
5000Hz naar 50Hz, terwijl de hydraulieksturing krijgt nu 50 keer per seconde een update over 
de kracht en verplaatsing in plaats van 5000 keer per seconde. 
 
• DLDS 04 4-2  
Op 27 november 2017, tijdens de kracht-gestuurde fase van de anisotrope consolidatie te 
bewerkstelligen is oscillatie opgetreden, waardoor het monster verloren is gegaan. 
De storing in de signalconditioner is de oorzaak van de piekjes. Deze waren in eerste 
instantie niet opgevallen omdat ze wegvielen tussen de andere stoorpieken.  
Het krachtsignaal vertoont een repeterend patroon van kleine piekjes op de krachtmeting. Dit 
wordt veroorzaakt door een storing waardoor er regelmatige oplading en ontlading plaats 
vind. Door dit piekje kan de hydrauliekregeling gaan regelen op een periodieke 
krachtafwijking die er in feite niet is. Dit is opgelost door een andere signaalconditioner te 
gebruiken. 
.
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3  Proefresultaten triaxiaalproeven 

3.1 Toelichting 
Dit hoofdstuk geeft een korte toelichting op de uitgevoerde proeven en de bijbehorende 
resultaten. In paragraaf 3.2 legt de locaties van de monsters vast,. paragraaf 3.3 beschrijft de 
toegepaste belastingsprogramma, paragraaf 3.4 geeft een karakterisering van de beproefde 
monsters en paragraaf 3.5 toont een samenvatting van de resultaten. Een gedetailleerde 
beschrijving per proef is opgenomen in de bijlagen.  

3.2 Locatie van de monsters 
De monsters zijn op de volgende locaties gestoken: 

Proef Boring Monster Coördinaten Bus 
   X Y Z Vol (m) Leeg 

(m) 
1 DLDS 01 1-2 151062.9 474516.8 -2.50 0.87 0.13 
2 DLDS 03 3-2 151062.9 474516.8 -2.50 0.79 0.21 
3 DLDS 06 6-2 151059.2 474522.3 -2.50 1.00 0.00 

Tabel 3.7 Locatie waar de monsters zijn gestoken. De X en Y zijn gegeven in RD coördinaten en de Z is de 
bovenkant van het monster na het steken, in m t.o.v. de mv 

 
 
Ter verkenning van de bodemopbouw zijn er twee handboringen gemaakt, HB01 en HB02. 
De foto’s van de handboringen zijn opgenomen in bijlage E. De coördinaten zijn in de 
volgende tabel gegeven.   
 

Handboringen Coördinaten 
 X Y Z 

HB 01 151061.407 474521.2 -0.01 
HB 02 151054.065 474504.1 -0.03 

Tabel 3.8 Locatie van de handboringen. De X en Y zijn gegeven in RD coördinaten en de Z is de bovenkant van het 
monster na het steken, in m t.o.v. de NAP 

 
 
Het volgende figuur geeft de locatie van de handboringen aan en waar de monsters worden 
gestoken.  
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Figuur 3.9 Locatie waar de monsters zijn gestoken (rechts) t.o.v. de locatie van de Eemdijk proef (links) 
 

3.3 Belastingsprogramma 
Het hele programma bestaat uit de volgende proeven: 

No Datum Monster σh’ [kPa] σv’ [kPa] Consolidatie 
1 07-11-2017 1-2 6 6 Anisotroop 
2 10-01-2018 3-2 6 6 Anisotroop 
3 23-01-2018 6-2 6 6 Anisotroop 

σh’ = effectieve horizontale spanning 
σv’ = effectieve verticale spanning 
 

3.4 Volumegewicht en watergehalte en beschrijving van het veen 
Van de eerste en laatste veenmonsters is het volumegewicht bepaald.  
Aangezien dat monster 3-2 0,76 m hoog was en de hele hoogte voor de proef nuttig was, 
werden geen steekringen van de monster genomen.  
In bijlage A.1 zijn de watergehaltes vóór en na proeven 1 en 3 gegeven. Het watergehalte 
varieert tussen 430 en 550%.  
Het monster bestaat uit veen, voornamelijk zeggeveen met riet. Het veen is enigszins/weinig 
verweerd (DLDS-01 1-2: von Post humificatie schaal H4, Slightly decomposed peat; DLDS-03 
3-2: von Post humificatie schaal H3, Very slightly decomposed peat ) over de gehele hoogte 
van het monster. Er is geen grote variatie in samenstelling van het veen in het monster, wel 
zijn plaatselijke steviger stukken aanwezig waar veel rietmateriaal aanwezig is. 
 
Bij DLDS-01 1-2, op ongeveer 0,08 m beneden de bovenkant van het monster is er een 
kleisplit bestaande uit een horizontale minder dan 1 mm dikke siltige laag. In het monster zijn 
op verschillende dieptes horizontale splits, splijtvlakken, herkenbaar die in het oorspronkelijke 
veen aanwezig waren en niet door monstername en beproeving zijn ontstaan. 
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Bij DLDS-03 3-2, de onderste geheel is gespleten ongeveer 0,35 m voornamelijk zeggeveen 
met riet en de bovenste min of meer intacte 0,35 m uit zeggeveen bestaat met hout en veel 
scheuchzeria dan wel zeer grove rietresten. De overgang tussen beide soorten veen is 
ongeveer 50 mm dik en bevat veel hout.  
 
Een brede beschrijving van de grondmonsters wordt in bijlages A.4 B.4 en C.4 gegeven.  

3.5 Proefresultaten  
De resultaten van de proeven zijn verzameld in de bijlages, per proef zijn de volgende 
onderdelen gepresenteerd: 

• Foto’s van het monster. 
• Watergehaltes voor de proef. 
• Hoogtemetingen. 
• Gewicht. 
• B-factor. 
• Grafiek consolidatie: WSM tegen tijd. 
• Grafiek consolidatie: Volume tegen tijd. 
• Grafiek afschuiven: p’ – q. 
• Grafiek afschuiven: εa – q. 
• Grafiek afschuiven: σ1’ – σ3’ . 
• Grafiek afschuiven: s’ – t. 

 
 

Er worden de volgende symbolen gebruikt: 
σ1’ = Effectieve verticale spanning [kPa] 
σ3’ = Effectieve horizontale spanning [kPa] 
p’  = (σ1’ + 2 × σ3’) / 3 [kPa] 
q’   = σ1’ – σ3’  [kPa] 
s’  = (σ1’ + σ3’ ) / 2 [kPa] 
t’   =  (σ1’ - σ3’  ) / 2 k[Pa] 
De p’ – q en de σ1‘ – σ3‘ spanningspaden zijn samengebracht in verzamelgrafieken  
 

 
Figuur 3.10 Spanningspaden van de uitgevoerde proeven 
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Figuur 3.11 Verloop horizontale effectieve spanning, σ’3 en de verticale effectieve spanning σ’1 

 tijdens de 
afschuiffase 

 
 

 
Figuur 3.12 Axiale rek versus q 

 tijdens de afschuiffase van de uitgevoerde proeven 
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4 Large Direct Simple Shear, LDSS-proeven 

4.1 Introductie 
Vier ‘Large Direct Simple Shear’ (LDSS) testen zijn uitgevoerd op humeuze klei, gestoken 
met de ‘Deltares Large Diameter Sampler’ (DLDS). Het monster DLDS01 (X=151062,875 en 
Y=474516,8) is gestoken op een diepte van 1 tot 1,5 m ten opzichte van het maaiveld. Uit het 
monster zijn vier blokken getrimd, die zijn afgeschoven in het LDSS-apparaat onder de 
(aangenomen) terreinspanning. Dit hoofdstuk beschrijft de uitvoering en de resultaten van de 
proeven. 

4.2 Globale beschrijving monsterbehandeling 
De volgende stappen zijn verricht om van materiaal in de monstersteekbus naar materiaal 
beproefd in het LDSS-apparaat te komen: 

• Allereerst wordt een gedeelte van het grote monster uit de steekbus gedrukt, zodat 
een plak met voldoende hoogte, in dit geval een hoogte van ca. 10 cm, kan worden 
losgemaakt van de rest van het monster. Hiervoor was meer kracht nodig dan in 
eerste instantie verwacht (tot dan toe vooral ervaring met veenmonsters). Dit is 
opgelost door het monster op te krikken, terwijl de steekbus werd vastgehouden met 
behulp van spanbanden, zie Figuur 4.1 foto linksboven.  

• De plak klei wordt losgesneden met behulp van een staaldraad. Deze wordt tegen de 
monsterbus getrokken tijdens het snijden om een egaal oppervlak te krijgen. Dit 
werkte goed. Wanneer er wordt gewerkt met messen is de kans op versmering groter. 
Daarna wordt de monsterbus weer goed afgesloten en terug naar de koude vochtige 
opslagruimte gebracht. 

• De plak klei wordt op een metalen plaat geschoven (zie Figuur 4.1 foto rechtsboven) 
en met plaat en al boven de poreuze steen met pinnen gezet. Daarna wordt de 
metalen plaat ertussenuit getrokken en het monster op de pinnen gedrukt. Naast de 
poreuze steen zijn extra hulpstukken geplaatst, zodat de plak over haar gehele 
oppervlak wordt ondersteund en geen ver-/scheurvorming ontstaat. Het aandrukken 
gebeurd ook weer met een daarvoor geschikte plaat, zodat dit uniform geschiedt.  

• Nadat het materiaal op de poreuze steen is geplaatst, wordt het getrimd op de 
uiteindelijke afmetingen (26 cm lengte x 22 cm breedte). De hoogte is gelijk aan de 
som van de gewenste hoogte bij afschuiven (veelal, en ook in dit geval, 8 cm) en de 
verwachte zetting door consolidatie. Op basis van de K0-CRS-testen binnen het 
project zijn alle monsters getrimd op een hoogte van 85 mm (met staaldraad). Er zijn 
voorzieningen zodat bij het trimmen altijd dezelfde breedte en lengte wordt behaald 
en dat alle hoeken haaks zijn. Nu het monster zijn gewenste afmetingen heeft, wordt 
het gewogen en het restmateriaal wordt gebruikt om het initiële watergehalte te 
bepalen. 

• Aan één zijde worden spelden geprikt i.v.m. evt. beeldanalyse (lokalisering van 
schuifvlakken), zie Figuur 4.1 foto linksonder. 

• Dan wordt de poreuze steen met de pinnen en het getrimde monster samen in het 
LDSS-box geplaatst en de poreuze steen vastgebout aan de box. Daarna kunnen de 
schuifplaatjes aan beide zijden van het monster worden geplaatst. De pinnen van de 
plaatjes zijn nog ingetrokken en een folie tussen de klei en de plaatjes beschermd het 
monster, zie foto rechtsonder. Deze plaatjes worden vastgezet. Talkpoeder wordt 
gebruikt om de wrijving tussen de plaatjes te reduceren.  
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• De box wordt vastgezet in het LDSS-apparaat en de bovenste poreuze steen wordt 
met de pinnen vlak boven het oppervlak van het monster gebracht. Nu wordt de box 
gevuld met water (ca. 10 liter), zodat het monster volledig onder water staat. Alle 
krachtmetingen worden daarna getarreerd en er wordt contact gemaakt met het 
monster. Het consolideren kan beginnen. 

• Aan het einde van de consolidatiefase wordt de opstelling omgebouwd voor de 
afschuiffase. Hierbij wordt de hoogte constant gehouden. De pinnen van de plaatjes 
worden in het monster gedrukt en daarna wordt de fix van de schuifplaatjes gehaald. 
Vervolgens wordt een frame geplaatst die verhinderd dat de schuifplaatjes roteren en 
zodoende veel wrijving gaan opbouwen.  
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Figuur 4.13 Impressiefoto’s van de monsterbehandeling 
 
 
Na afloop van de proef wordt het monster uit de opstelling gehaald, schuifvlakken 
gelokaliseerd en gefotografeerd en het watergehalte na afloop bepaald. 
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Het materiaal is steeds ingepakt bewaard geweest in de koude vochtige opslagruimte, 
alvorens het uit de monstersteekbus werd gehaald, om uitdrogen te voorkomen. 

4.3 Resultaten LDDS-proeven 

4.3.1 Classificatie 
Vier proefstukken zijn gehaald uit boring DLDS 01. Tabel 4.1 en Tabel 4.2 geven de 
geologische beschrijving, het initiële watergehalte, w,  soortelijk gewicht, γ, dichtheid vaste 
stof, γs, het gloeiverlies, de initiële porositeit en void ratio, n0 en e0, de plasticiteitsgrens, wp, 
de vloeigrens, wl en de plasticiteitsindex, PI. Er zijn geen Attenbergse grenzen bepaald op 
materiaal van het eerste monster. 
 
Sample Diepte t.o.v. mv 

[m] 
Beschrijving 

1-1A -1,0 tot -1,1 Ks2h2, Xplantenresten 
1-1B -1,1 tot -1,2 Ks2h2, Xplantenresten 
1-1C -1,2 tot -1,3 Ks2h1, Xplantenresten 
1-1D -1,3 tot -1,4 Ks2h1, Xplantenresten 
Tabel 4.2 Geologische beschrijving  
 
Sample w  

[%] 
γ   
[kN/m3] 

γs  
[kN/m3] 

Gloeiver- 
lies [%] 

n  
[-] 

e0 
[-] 

wp  
[%] 

wl  
[%] 

PI  
[%] 

1-1A 109 13,2 24,2 13 0.73 2.69 - - - 
1-1B 99 13,6 24,0 16 0.71 2.42 56 152 96 
1-1C 97 13,7 24,3 13 0.71 2.40 53 142 89 
1-1D 112 13,0 23,4 16,5 0.73 2.67 63 161 98 
Tabel 4.3 Classificatieparameters 
 

4.3.2 Consolidatiefase 
Onderstaande Tabel 4.3 geeft de initiële monsterhoogte (bij contact), hi, de 
consolidatiespanning, gelijk genomen aan de geschatte terreinspanning en de monsterhoogte 
bij begin van de afschuiffase (dus na consolidatie), ha. Voor de consolidatiefase is een 
periode van 24 uur aangehouden. Na 24 uur is gecontroleerd of de consolidatie is afgerond 
aan de hand van het verloop van de consolidatie zoals weergegeven in Figuur 4.2, Figuur 4.3 
en Figuur 4.4. 
 
Sample σv;cons 

[kPa] 
hi  
[mm] 

ha  
[mm] 

1-1A 12,2 88,6 86,6 
1-1B 12,7 85,5 83,8 
1-1C 13,1 87,9 86,5 
1-1D 13,5 87,9 86,0 
Tabel 4.4 Consolidatieparameters 
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Figuur 4.14 Verloop van de rek tijdens de consolidatiefase 

t [day]

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

v
 [-

]

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

Sample 1-1A

Sample 1-1B

Sample 1-1C

Sample 1-1D

√  t [day]

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

v
 [-

]

0

0.005

0.01

0.015

0.02

0.025

Sample 1-1A

Sample 1-1B

Sample 1-1C

Sample 1-1D



 

 
 

6 April 2018, final 
 

 
Reststerkteonderzoek 
 

 

POV 
MACRO 

S T ABILITEI T 

20  

 

 
Figuur 4.15 Afname void ratio tijdens consolidatiefase 

 
Figuur 4.16 Verloop reksnelheid gedurende consolidatiefase 
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4.3.3 Afschuiffase 
De vier proefstukken zijn alle afgeschoven met een schuifreksnelheid van 5%h/uur tot een 
eindschuifrek van meer dan 40%. Hierbij is de hoogte (en daarmee het volume) constant 
gehouden. Onderstaande figuren geven de resultaten. 
 

 
Figuur 4.17 Schuifspanning als functie van schuifrek 
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Figuur 4.18 Ontwikkeling van de verticale spanning tijdens de afschuiffase 

 
Figuur 4.19 Schuifspanning uitgezet tegen de verticale spanning tijdens de afschuiffase 
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Figuur 4.20 Verandering van de verticale spanning tijdens de afschuiffase 

 
Figuur 4.21 Glijdingsmodulus als functie van de schuifrek tijdens de afschuiffase 
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A DLDS 01 1-2

A.1 Volumegewicht en watergehalte

A.2 Hoogte en gewicht monster na trimmen
Hoogte 80,8 cm bij Ø40cm
Gewicht 102,2 1kg

A.3 B-factoren
P cel P monster B-factor (Pmonster/Pcel)

Startwaarde 301.16 301.07

Eindwaarde 310.45 310.32

Verschildruk 9.29 9.25

B-factoren 1.00

Startwaarde 310.45 310.32

Eindwaarde 301.01 300.85

Verschildruk 9.44 9.47

B-factoren 1.00

A.4 Monsterbeschrijving

A.4.1 Overzicht van de kern
Op 15/11/2017 is een met de DLDS (Deltares Large Diameter Sampler) gestoken kern van een
veenlaag beschreven die op 13/09/2017 is gestoken en die in november 2017 is beproefd in
een grote diameter, 0,4 m , triaxiaalapparaat..
De afmetingen van het proefstuk na beproeving zijn een hoogte van gemiddeld ongeveer
0,65 m en een diameter van gemiddeld ongeveer 0,4 m. Door de beproeving en de ontlasting
bij ontmanteling van de proef is het monster vervormd en zijn er breuken in ontstaan (Figuur
4.10).

Het monster bestaat uit veen, voornamelijk zeggeveen met riet (Figuur 4.11). De foto’s in
sectie A.4.3 tonen details van het veen. Het veen is enigszins verweerd (von Post humificatie
schaal H4, Slightly decomposed peat) over de gehele hoogte van het monster (Figuur 4.11
foto C). Er is geen grote variatie in samenstelling van het veen in het monster, wel zijn
plaatselijke steviger stukken aanwezig waar veel riet-materiaal aanwezig is.

Op ongeveer 0,08 m beneden de bovenkant van het monster is er een zogenoemde kleisplit
bestaande uit een horizontale minder dan 1 mm dikke siltige laag (Figuur 4.12). In het
monster zijn op verschillende dieptes horizontale splits, splijtvlakken, herkenbaar (Figuur
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4.13) die in het oorspronkelijke veen aanwezig waren en niet door monstername en
beproeving zijn ontstaan.

Het monster is na monstername deels geoxideerd, zwart verkleurd, als gevolg van drainage
en het daardoor toetreden van zuurstofhoudende lucht. Het betreft de buitenste centimeters
van het monster en van de wanden van scheuren als gevolg van bezwijken van het monster
en de grotere macroporiën van het veen.

A.4.2 Schade aan het monster door de triaxiale belasting
Door de belasting tijdens de proef en de ontlasting erna zijn grote breukvlakken in het
monster ontstaan met afmetingen in de orde van die van het monster. Er zijn grote verticale
breukvlakken en er zijn grote schuine breukvlakken waarlangs verplaatsing is opgetreden die
echter geen schuifsporen op de breukoppervlakken hebben nagelaten. Zulke sporen zijn ook
niet aangetroffen waar stukken van het monster langs de wand van het monster zijn gegleden
bij de vervorming (zie Figuur 4.14 foto B ).

Figuur 4.15 foto A is een illustratie van de grote schuine breukvlakken. De grote schuine
breukvlakken maken een hoek van 300 – 400 met de verticaal. De foto toont de intersectie
van 2, gespiegelde, grote breukvlakken. Lager in het monster zijn grote schuine breukvlakken
aanwezig met een oriëntatie van ongeveer 450 ten opzichte van de hoger gelegen schuine
breukvlakken (Figuur 4.14 foto C).

Figuur 4.15 foto’s B, C, en D tonen grote verticale breukvlakken. Deze grote verticale vlakken
hebben een oriëntatie ongeveer 450 ten opzichte van de grote schuine breukvlakken.

Aan de basis van het monster zijn schuine schuifvlakken herkenbaar met afmetingen van 50
tot 150 mm (zie Figuur 4.11 foto B), welke wel kenmerken van schuifvervorming vertonen (glad
oppervlak met zwakke striae).
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A.4.3 Foto’s

A
B

C

D

Figuur 4.10  Overzicht van het monster voor, tijdens en na ontmanteling van de grote triaxiaalapparaat opstelling,
diameter 0,4 m. Na verwijdering van het membraan vielen de door bezwijken losgekomen stukken van
het monster



11200956-007-GEO-0007, 6 april 2018, definitief

Reststerkteonderzoek A-4

A B

C

D

Figuur 4.11 Detail van het veenmateriaal. Het veen bevat over de gehele hoogte rietresten en hout, vooral in de
bovenste helft van het monster. Foto A: zegge riet en hout in het veen. Foto B: Idem, tevens is rechts
van het blad van het mes een klein, cms, schuin schuifvlak te herkennen, zoals er met name bij de
basis van het monster enige herkend zijn. Foto C geeft een indruk van het door oxidatie zwart
verkleurde enigszins verweerde veen waarin alleen bepaalde plantenresten goed herkenbaar aanwezig
zijn. Foto D is van een stuk hout (aanhechting van een tak van een els ?) uit het monster. Het stuk hout
is door de messen van het bemonsteringsapparaat aan de bovenkant van het monster recht
afgesneden
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Figuur 4.12 Foto van de onderkant van de kleisplit (clayparting) van siltmateriaal op ongeveer 0,08 m beneden de
bovenkant van het monster, NB het stuk is op zijn kop gelegd voor de opname

Figuur 4.13 Horizontaal splijtvlak in het veen (waar het mes ingestoken is), zoals dat in situ in het veen voorkomt en
waarvan er in het monster meerdere zijn aangetroffen
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A

B

C
D

Figuur 4.14 Stukken van het monster en breukvlakken. Het is opmerkelijk dat de breukvlakken waarlangs schuifvervorming is

opgetreden (bijvoorbeeld foto’s B en D) geen sporen van de schuifvervorming hebben, zoals glijvlakken met

bijvoorbeeld striae en in de richting van de vervorming georiënteerde plantenresten. Het is ook opmerkelijk dat de

brokstukken die in foto B te zien zijn en die langs de buitkant van het monster gegleden zijn, zie ook Figuur 4.10 foto

B en C, geen schuifvervormingsporen hebben nagelaten op de wand van het monster. Merk op dat er op het

breukvlak in foto D sporen van het siltige materiaal van de kleisplit worden aangetroffen, hetgeen wijst op significant

transport van vrij water met sediment langs het vlak.
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A

B

C
D

Figuur 4.15 In het monster zijn grote schuine en verticale breuken ontstaan. Opgemerkt wordt dat er geen tekenen
van schuifvervorming langs de breukvlakken zijn herkend, terwijl er langs de schuine vlakken tot meer
dan 0,1 m schuifvervorming is opgetreden. Foto A toont 2 gespiegelde schuine breukvlakken onder een
hoek van 300 - 400met de verticaal die elkaar nabij het midden van het monster snijden en aan de basis
is een schuin breukvlak te zien met een oriëntatie ongeveer 450 ten opzichte van breukvlakken hoger in
het monster. Foto B laat een centraal in het monster gelegen verticale breuk zien, met een oriëntatie
ongeveer 450 ten opzichte van de helling van de grote schuine breukvlakken in foto A.  Foto’s C en D
tonen de wand van een verticaal breukvlak



11200956-007-GEO-0007, 6 april 2018, definitief

Reststerkteonderzoek B-1

B DLDS 03 3-2

B.1 Volumegewicht en watergehalte
Aangezien dat monster 3-2 0,76 m hoog was en de hele hoogte voor de proef nodig was,
werden geen steekringen van de monster genomen

B.2 Hoogte en gewicht monster na trimmen
Hoogte 79,3 cm bij Ø40cm
Gewicht 98,136 kg

B.3 B-factoren
P cel P monster B-factor (Pmonster/Pcel)

Startwaarde 301.85 298.51

Eindwaarde 310.09 306.74

Verschildruk 8.24 8.23

B-factoren 1.00

Startwaarde 310.09 306.74

Eindwaarde 293.57 290.21

Verschildruk 16.53 16.53

B-factoren 1.00

B.4 Monsterbeschrijving

B.4.1 Overzicht van de kern
Op 23-01-2018 is een met de DLDS (Deltares Large Diameter Sampler) gestoken kern van een
veenlaag beschreven die op 14/09/2017 is gestoken en die in januari 2018 is beproefd in een
grote diameter, 0.4 m, triaxiaalapparaat. De Figuur 4.10 geeft een overzicht van het proefstuk
na bezwijken in de triaxiaalproef.

De afmetingen van het proefstuk na beproeving zijn een hoogte van gemiddeld ongeveer
0.70 m en een diameter van gemiddeld ongeveer 0.4 m. Door de beproeving en de ontlasting
bij ontmanteling van de proef is het monster vervormd en zijn er breuken in ontstaan (zie
Figuur 4.10 en Figuur 4.15).

Het monster bestaat uit veen, waarvan de onderste geheel gespleten ongeveer 0.35 m
voornamelijk zeggeveen met riet (Figuur 4.11 en de bovenste min of meer intacte 0.35 uit
zeggeveen bestaat met hout en veel mogelijke scheuchzeria dan wel zeer grove rietresten.
De beworteling van de zegge in de bovenste helft heeft een grover aanzien dan dat in de
onderste helft. De overgang tussen beide is soorten veen is ongeveer 50 mm dik en bevat
veel hout. Opgemerkt wordt dat de bovenste helft van het monster nagenoeg cilindervormig is
gebleven en dat de onderste helft in meerdere stukken uiteen is gedrukt.
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De foto’s in sectie A.4.3, met name Figuur 4.11 en Figuur 4.22, tonen details van het veen. Het
veen is weinig verweerd (von Post humificatie schaal H3, Very slightly decomposed peat)
over de gehele hoogte van het monster.

Het monster is na monstername deels geoxideerd, zwart verkleurd, als gevolg van drainage
en het daardoor toetreden van zuurstofhoudende lucht. Het betreft de buitenste centimeters
van het monster en van de wanden van scheuren, als gevolg van bezwijken van het monster,
en de grotere macroporiën van het veen.

B.4.2 Schade aan het monster door de triaxiale belasting
De bovenste ongeveer 0.3 m van het monster is nagenoeg cilindervormig gebleven bij de
belasting en de ontlasting van het monster. Een 3- tot 4-zijdig wigvormig lichaam onder de
bovenste helft is in de onderste helft gedrongen en heeft deze uiteengedrukt. Een deel van
het wigvormige lichaam is tot aan de basis van het monster aan de buitenzijde deels
cilindervormig gebleven (Figuur 4.10D), maar heeft intern een bij de wigvorm behorende
structuur (Figuur 4.15F). Aan de basis van het monster is een platte, ca. 0.1 m hoge, kegel of
meerzijdige wig gevormd van relatief dichter veen. Deze basis is plaatselijk ook gespleten en
heeft bij het ontmantelen tenminste één open spleet door zijwaarts wegschuiven van een deel
van het monster over het filterdoek.

In het veen komen veel subhorizontale scheidingsvlakken voor, met name in de bovenste
helft. Bij die scheidingsvlakken liggen de vezels van het veen in het vlak en het vlak wordt
niet door vezels gekruist. Deze vlakken zijn niet het gevolg van monstername en beproeving,
maar komen van nature in het veen voor. In de bovenste 0.1 m ligt een sterker hellend
scheidingsvlak (Figuur 4.15C, Figuur 4.10C) waarboven wat leem en plaatselijk ook zeer fijn zand
voorkomt. Bij de beproeving is er ongeveer 5 mm verplaatsing langs dit vlak opgetreden (zie
Figuur 4.10C).

Opgemerkt wordt dat de toestand van het monster is beschreven nadat de belasting is
beëindigd en het membraan is verwijderd.
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B.4.3 Foto’s

 A B

C D

Figuur 4.16: Overzicht van het monster  na ontmanteling van de grote triaxiaalapparaat opstelling, diameter 0.4 m.
Foto B toont de nagenoeg intacte cilindervorm van de bovenste helft van het monster en foto D de
geheel gespleten onderste helft. Op foto C is het vlak te zien dat voor foto Figuur 4.15C is
uitgeprepareerd
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A B

C D

Figuur 4.17 Details van het veenmateriaal. De bovenste helft van het monster (zie foto B en de opvallende platte
bladresten in foto D) bestaat uit een grof uitziend soort zeggeveen met veel Scheuchzeria, of een ander
10 – 20 mm brede en meer dan 0.2 m lange lineaire plantenresten (foto’s A, C)  en met veel houtresten
(Figuur 4.22C en D), vooral aan de basis van de bovenste helft
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A B

C D

Figuur 4.18 In de onderste helft van het monster komen veel rietresten voor in het zeggemateriaal en plaatselijk
houtresten (Foto’s C en D en Figuur 4.10D). De rietwortels zijn opvallend vaak bijna verticaal
georiënteerd (foto B). De houtresten in foto D liggen aan de basis van de bovenste helft van het
monster
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A B C

D E

F

Figuur 4.19 De bovenste helft van het monster is nagenoeg cilindrisch gebleven (foto C), mogelijk mede door de lange brede horizontale

plantenresten en de liggende takjes hout aan de basis ervan (Figuur 4.22D). Onder de bovenste helft van het monster is een

3 tot 4 zijdige kegelvorm ontwikkeld die de onderste helft van het monster uiteen heeft geduwd naar het zich voordoet (foto’s

A,B,D,F), waarbij de cilindervorm van de buitenkant plaatselijk intact lijkt te zijn gebleven, maar die toch uit fragmenten

bestaat (vergelijk de voorkant op foto D met foto E). Aan de basis van het monster is een platte meerzijdige wig of kegelvorm

ontwikkeld (zie foto F bij het mes) waarin ook afschuifvlakken voorkomen die een open scheur aan de basis van het monster

heeft gevormd (foto F punt van het mes). De vlakken van de wig en de splijtstukken zijn niet glad. Weliswaar worden de

vlakken niet door plantenresten gekruist, maar het oppervlak is “kruimelig” (foto E).
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C DLDS 06 6-2

C.1 Volumegewicht en watergehalte
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C.2 Hoogte en gewicht monster na trimmen
Hoogte 80,8 cm bij Ø40cm
Gewicht 102,95 kg

C.3 B-factoren
P cel P monster B-factor (Pmonster/Pcel)

Startwaarde 299.87 298.05

Eindwaarde 308.15 306.24

Verschildruk 8.29 8.19

B-factoren 0.99

Startwaarde 308.15 306.24

Eindwaarde 295.69 293.78

Verschildruk -12.46 -12.46

B-factoren 1.00

C.4 Monsterbeschrijving

C.4.1 Overzicht van de kern
Op 05-02-2018 is een met de DLDS (Deltares Large Diameter Sampler) gestoken kern van een
veenlaag beschreven die op 15/09/2017 is gestoken en die in februari 2018 is beproefd in
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een grote diameter, 0.4 m diameter, triaxiaalapparaat. De Figuur 4.10 is een overzicht van het
proefstuk na bezwijken in de triaxiaalproef.

De afmetingen van het proefstuk na ontmanteling zijn een hoogte van gemiddeld ongeveer  0.71 m en een diameter
van ongeveer 0.4 m, maar die door een na verwijderen van het membraan openstaande breuk in één
richting 0.42 m bedraagt. Door de beproeving en de ontlasting bij ontmanteling van de proef is het
monster vervormd en zijn er breuken in ontstaan (zie Figuur 4.10 en Figuur 4.22 In de onderste helft
van het monster komen veel rietresten en grove houtresten voor in het zeggemateriaal (Foto’s A, C, D,
E).  De rietwortels zijn opvallend vaak bijna verticaal georiënteerd en kunnen tot een bijna
oorspronkelijke lengte worden uitgestrekt (Foto’s C en D) en  de verticale  lengte lijkt  tot ongeveer 1/3de

te zijn bekort. De houtresten in foto A liggen in de onderste 50 mm  van het monster
).

Het monster bestaat uit veen, waarvan bovenste, geheel gefragmenteerde deel voornamelijk
zeggeveen met riet en veel scheuchzeria (?) dan wel zeer grove rietresten (Figuur 4.11, Figuur
4.22) bestaat en het onderste deel eenzelfde samenstelling heeft, maar met meer riet en
meer en dikkere stukken hout.

De foto’s in sectie A.4.3, met name Figuur 4.11 en Figuur 4.22, tonen details van het veen. Het
veen is zeer weinig verweerd (von Post humificatie schaal H2 tot H3, almost entirely
undecomposed peat respectievelijk very slightly decomposed peat) over de gehele hoogte
van het monster.

Het monster is na monstername deels geoxideerd, zwart verkleurd, als gevolg van drainage
en het daardoor toetreden van zuurstofhoudende lucht. Het betreft de buitenste centimeters
van het monster en van de wanden van scheuren, als gevolg van bezwijken van het monster,
en de grotere macroporiën, met name wortelgangen, van het veen.
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C.4.2 Schade aan het monster door de triaxiale belasting
Over de gehele hoogte van het monster loopt een 200 helllende openstaande spleet. De basis van het monster is in

essentie cilindervormig gebleven, maar ook door een subverticale scheur gespleten (zie Figuur 4.22
In de onderste helft van het monster komen veel rietresten en grove houtresten voor in het

zeggemateriaal (Foto’s A, C, D, E).  De rietwortels zijn opvallend vaak bijna verticaal georiënteerd en
kunnen tot een bijna oorspronkelijke lengte worden uitgestrekt (Foto’s C en D) en  de verticale  lengte
lijkt  tot ongeveer 1/3de  te zijn bekort. De houtresten in foto A liggen in de onderste 50 mm  van het
monster

 C, D).  Een wigvorm van de onderkant heeft de bovenkant in tweeën uiteengedrukt (Figuur 4.22 In de
onderste helft van het monster komen veel rietresten en grove houtresten voor in het zeggemateriaal
(Foto’s A, C, D, E).  De rietwortels zijn opvallend vaak bijna verticaal georiënteerd en kunnen tot een
bijna oorspronkelijke lengte worden uitgestrekt (Foto’s C en D) en  de verticale  lengte lijkt  tot ongeveer
1/3de  te zijn bekort. De houtresten in foto A liggen in de onderste 50 mm  van het monster

 A, C, D, E) In de Foto’s Figuur 4.22 In de onderste helft van het monster komen veel rietresten en grove
houtresten voor in het zeggemateriaal (Foto’s A, C, D, E).  De rietwortels zijn opvallend vaak bijna
verticaal georiënteerd en kunnen tot een bijna oorspronkelijke lengte worden uitgestrekt (Foto’s C en D)
en  de verticale  lengte lijkt  tot ongeveer 1/3de  te zijn bekort. De houtresten in foto A liggen in de
onderste 50 mm  van het monster

 E en F zijn de hellingen van de 2 hoofdvlakken van de wig te zien zijn. De bovenste ongeveer 0.3 – 0.4 m van het
monster is gefragmenteerd bij de belasting (Figuur 4.10 D, Figuur 4.22 In de onderste helft van het
monster komen veel rietresten en grove houtresten voor in het zeggemateriaal (Foto’s A, C, D, E).  De
rietwortels zijn opvallend vaak bijna verticaal georiënteerd en kunnen tot een bijna oorspronkelijke
lengte worden uitgestrekt (Foto’s C en D) en  de verticale  lengte lijkt  tot ongeveer 1/3de  te zijn bekort.
De houtresten in foto A liggen in de onderste 50 mm  van het monster

 B) en is in meerdere stukken uiteen gedrukt, voor tenminste een deel bij het kantelen van het
monster door grote vervorming.

In het veen komen veel subhorizontale scheidingsvlakken voor. Bij die scheidingsvlakken
liggen de vezels van het veen in het vlak en het vlak wordt niet door vezels gekruist. Deze
vlakken zijn niet het gevolg van monstername en beproeving, maar komen van nature in het
veen voor.

Opgemerkt wordt dat de toestand van het monster is beschreven nadat de belasting is
beëindigd en het membraan is verwijderd.
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C.4.3 Foto’s

 A B

 CC
D

Figuur 4.20 Overzicht van het monster  na ontmanteling van de grote triaxiaalapparaat opstelling, hoogte ca. 0.71 m
en diameter 0.4 m. Foto C toont de gespleten bovenkant van het monster onder de bovenplaat.  Foto A
en B tonen de nagenoeg intacte cilindervorm van de onderste helft van het monster. Foto D laat de
gefragmenteerde bovenkant zien
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A B

C D

E F
Figuur 4.21 Details van het veenmateriaal. De bovenste helft van het monster bestaat uit een grof uitziend type zeggeveen met

veel Scheuchzeria, of een ander 10 – 20 mm brede en meer dan 0.2 m lange lineaire plantenresten (Foto’s E en

Figuur 4.22 B en F), met veel rietresten, vooral in de onderste helft  en met veel houtresten (Foto’s A, F en Figuur

4.22 A), die  in de onderste helft van het monster tot 15 mm dik zijn (Figuur 4.22 A).



11200956-007-GEO-0007, 6 april 2018, definitief

Reststerkteonderzoek C-8

A
B

C D
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F

Figuur 4.22 In de onderste helft van het monster komen veel rietresten en grove houtresten voor in het
zeggemateriaal (Foto’s A, C, D, E).  De rietwortels zijn opvallend vaak bijna verticaal georiënteerd en
kunnen tot een bijna oorspronkelijke lengte worden uitgestrekt (Foto’s C en D) en  de verticale  lengte
lijkt  tot ongeveer 1/3de  te zijn bekort. De houtresten in foto A liggen in de onderste 50 mm  van het
monster
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A
B

C D

E F
Figuur 4.23 De foto A laat de wigvorm zien die de bovenkant van het monster in  hoofdfragmenten uiteen heeft

gedrukt. De hoofdfragmenten bestaan uit respectievelijk de wig,  een stuk dat van de bovenkant tot de
onderkant van het monster door een enkele scheur van de wig (foto’s C en E)  is gescheiden en een
stuk dat met een minder steile breuk(Foto D en F) van de andere kant van de wig is gedrukt en dat
sterk  gefragmenteerd is (foto B)
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D Grafieken

D.1 Monster 01 1-2

D.1.1 Aanbrengen backpressure 300kPa en B-factor bepalen
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D.1.2 Isotrope en Anisotrope Consolidatie
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D.1.3 Afschuiven
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D.2 Monster 03 3-2

D.2.1 Aanbrengen backpressure 300kPa en B-factor bepalen
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D.2.2 Isotrope en Anisotrope Consolidatie
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D.2.3 Afschuiven
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D.3 Monster 06 6-2
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D.3.1 Aanbrengen backpressure 300kPa en B-factor bepalen
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D.3.2 Isotrope en Anisotrope Consolidatie
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D.3.3 Afschuiven
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E Handboringen

E.1 HB01
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E.2 HB02
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F  Foto’s sample 1-1A

Figuur F.1 Sample 1-1A voor inzet in LDSS-apparaat

Figuur F.2 Sample 1-1A na maken van contact
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Figuur F.3 Sample 1-1A einde afschuiffase

Figuur F.4 Sample 1-1A bij uitbouw
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G Foto’s sample 1-1B

Figuur G.1 Sample 1-1B voor inzet in LDSS-apparaat

Figuur G.2 Sample 1-1B na maken van contact
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Figuur G.3 Sample 1-1B einde afschuiffase

Figuur G.4 Sample 1-1B bij uitbouw
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H  Foto’s sample 1-1C

Figuur H.1 Sample 1-1C voor inzet in LDSS-apparaat

Figuur H.2 Sample 1-1C na maken van contact
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Figuur H.3 Sample 1-1C einde afschuiffase

Figuur H.4 Sample 1-1C bij uitbouw
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I  Foto’s sample 1-1D

Figuur I.1 Sample 1-1D voor inzet in LDSS-apparaat

Figuur I.2 Sample 1-1D na maken van contact
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Figuur I.3 Sample 1-1D einde afschuiffase

Figuur I.4 Sample 1-1D bij uitbouw
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C Analyse proefresultaten (gedrag klei)

C.1 Classification tests
The classification parameters of clay layer 3, like saturated density, ρwet, particle density, ρs,
water content, WC, and Loss on Ignition (LOI) were determined. Figure 3.37 - Figure 3.39
show the in depth profiles of the above classification parameters. The Loss On Ignition, LOI
and particle density, ρs, is determined after testing. The water content, WC, reflects initial
conditions, before testing.

The residual shear strength of cohesive soils has been related in the literature with the index
properties of the soil such as the (i) Liquid Limit, LL; (ii) Plastic Limit, PL; (iii) Plasticity Index,
PI and Clay size Fraction, CF. A number of correlations have been therefore developed
between the residual shear strength and the soil parameters as these are calculated from
index tests. To allow such correlations to be developed and compared with existing
correlations in the literature the above index properties have determined for the tested soil.
Figure 3.38 shows the in depth distribution of Clay Fraction, CF, silt and sand percentage while
Figure 3.39 shows the in depth distribution of Liquid Limit, LL, Plastic Limit, PL, Plasticity index,
PI, and activity, A.

The sand percentage was assessed via particle size distribution, PSD, curves while the
gradation of the silt and clay fraction was determined from hydrometer tests. Clay fraction and
silt percentage is determined as the percentage by weight of particles smaller than 0.002 and
0.005 mm respectively.  LL and PL were calculated via Atterberg limit tests following the
Cassagrande procedure. Activity, A, of the soil is defined as the ratio of plasticity index to clay
fraction as percentage. Activity is closely related to soil mineralogy and receives characteristic
values depending on the predominant clay mineral present in the soil.

The natural water content of the samples is in average lower than the LL value and higher
than the PL as indicated in Figure 3.40 and Figure 3.41.

The classification data are summarized per sample basis in Table 3.8 and Table 3.9 for the case
of DSS, CAU and LDSS tests respectively.



11200956-007-GEO-0006, Versie 2, 13 juli 2018, definitief

POVM Onderzoek reststerkte Product P C-2

Figure 3.37. In depth profile of water content, WC, loss on ignition, LOI, density, ρwet and particle density, ρs.
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Figure 3.38. In depth profile of clay fraction, CF, silt and sand.
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Figure 3.39. In depth profile of liquid limit, LL, plastic limit, PL, plasticity index, PI and activity, A.
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Figure 3.40. Water content against liquid limit.

Figure 3.41. Water content against plastic limit.

0

50

100

150

200

250

0 50 100 150 200 250 300

W
at

er
co

nt
en

t(
%

)

Liquid Limit, LL (%)

CAU

DSS

LDSS

WC = LL

0

50

100

150

200

250

300

0 50 100 150

W
at

er
co

nt
en

t(
%

)

Plastic Limit, PL (%)

CAU

DSS

LDSS

WC = PL



11200956-007-GEO-0006, Versie 2, 13 juli 2018, definitief

POVM Onderzoek reststerkte Product P C-6

Table 3.7. Summary of classification data for the DSS tests performed.

Table 3.8 . Summary of classification data for the CAU tests performed.

Table 3.9 . Summary of classification data for the LDSS tests performed.

C.2 Asssessment of residual shear strength

C.2.1 DSS tests
DSS tests were performed both on normally consolidated samples (vertical effective stress
level at the end of consolidation of σvi’ = 70  - 75.4 kPa) and on samples consolidated at field
stress level (vertical effective stress level at the end of consolidation of σvi’ = 10.1 – 15.1 kPa).
In total 6 NC and 6 OC tests were conducted.

After consolidation, samples were sheared under constant height conditions with a shearing
rate of 8% of the sample’s height at the end of consolidation per hour. This results is a shear
displacement rate of approximately 1.4 mm/min.

Figure 3.42 shows the DSS stress-strain curves for both the NC and OC clay samples.
The clay fraction percentage of the tested DSS samples are shown in

Test ID
Sample
Depth

(NAP_m
Boring Location

γwet

(kN/m3)
WC
(%)

LOI
(%)

PL
(-)

LL
(-)

PI
(-)

A
(-)

CF
(%)

SILT
 (%)

SAND
(%)

Test
Conditions

6 -1.7 B31 GR_Kruin 12.8 124.4 31.8 75 126 51 4.9 10.5 40.4 49.1 NC
11 -2.6 B31 GR_Kruin 12 146.6 29.5 125 221 96 13.3 7.2 41.9 50.9 NC

153 -1.45 B38 BL_Kruin 12.9 120.6 14.8 115 205 90 4.1 22.1 68.1 9.8 In situ
196 -1.4 B41 GR_Toe 11.6 131.2 21.1 129 248 118 10.8 10.9 44.6 44.5 In situ
253 -1.5 B33 GR_Toe 12.3 156.3 13.4 70.4 142 89 3.0 29.5 63.9 6.6 In situ
254 -1.75 B33 GR_Toe 12 137.7 11.1 70.4 142 89 3.9 22.9 70.5 6.6 NC
232 -1.13 B35 GR_Kruin 13.8 103.6 10.6 83 152 69 2.6 26.6 68.4 5 In situ
234 -1.5 B35 GR_Kruin 11.7 166.8 25.6 63.4 127.6 64.2 5.2 12.3 61.6 26.1 NC
270 -1.1 B36 BL_Toe 14.2 83.6 9.4 16 155 139 5.1 27.5 69.3 3.2 In situ
214 -1.65 B42 GR_Toe 12.5 139.7 11.4 75.1 151.7 76.6 2.7 28.4 64.7 6.9 NC
216 -1.9 B42 GR_Toe 12.7 140.4 10.9 120 157 37 2.1 18 68.2 13.8 In situ
272 -1.5 B36 BL_Toe 12.9 90.4 14.3 83 152 68 5.2 13.2 53 33.8 NC

Test ID
Sample
Depth

(NAP_m
Boring Location

γwet

(kN/m3)
WC
(%)

LOI
(%)

PL
(-)

LL
(-)

PI
(-)

A
(-)

CF
(%)

SILT
 (%)

SAND
(%)

Test
Conditions

8 -1.69 B31 GR_Kruin 13.6 169.3 28.7 75 126 51 4.1 12.3 28.1 59.6 NC
49 -1.64 B40 GR_Kruin 13.1 123.6 35 63 133 70 5.7 12.3 44.1 43.6 NC

151 -0.94 B38 BL_Kruin 15.3 89.5 11.8 25 85 60 2.4 24.9 72 3.1 In situ
152 -1.29 B38 BL_Kruin 13.2 131 16 52 171 118 4.9 24.3 69.3 6.4 In situ
194 -0.96 B41 GR_Toe 12.7 128.5 9.5 36 167 130 4.7 27.6 69.9 2.5 In situ
233 -1.46 B35 BL_Toe 13.87 102.8 8.2 63.4 127.6 64.2 1.9 34.3 58.5 7.2 In situ
252 -1.47 B33 GR_Toe 12.99 168.3 12.7 70.4 142 71.6 3.4 20.9 60.4 18.7 In situ
65 -1.38 B27 BL_Kruin 12.88 116.1 16.4 55 174 120 4.2 28.4 63.5 8.1 NC

215 -1.71 B42 GR_Toe 12.95 161.6 12.2 75.1 151.7 76.6 3.2 23.7 69.4 6.9 In situ

Test ID
Sample
Depth

(NAP_m
ρs

(kN/m3)

WC
(%)

γwet

(kN/m3)
LOI
(%)

CF
(%)

SILT
 (%)

SAND
(%)

PL
(-)

LL
(-)

PI
(-)

A
(-)

LDSS1A -1.05 24.2 109 13.2 13 15 73.2 11.8 - - - -
LDSS1B -1.15 24 99 13.6 16 19.5 66.9 13.6 56 152 96 4.9
LDSS1C -1.25 24.3 97 13.7 13 22.6 66.5 10.9 53 142 89 3.9
LDSS1D -1.35 23.4 112 13 16.5 16.7 70.9 12.4 63 161 98 5.9
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Table 3.7. In general for the encountered soils in this study the clay fraction percentage is in the
range of 7.2 - 29.5% (see Figure 3.38). According to Skempton (1984), for this low clay
fraction content the simple model of normal and overconsolidated soil behaviour predicts that
if a specimen is NC and subjected to shearing it will likely show a non - brittle behaviour while
for the overconsolidated sample the shear strength will drop to a residual value which is
equivalent to the non-brittle critical state strength of the normally consolidated specimen (see
Figure 3.43).

Figure 3.44 is produced to allow a direct comparison with the shear behaviour illustrated in
Figure 3.43. In Figure 3.44 the shear stress is normalized with respect to the effective vertical
stress applied to the samples at the end of consolidation, σvc’.  The normalized shear stress
for the NC samples increases, in general, continuously with strain until a constant value is
developed at a shear strain in excess of 30%.

For the analysis of the data in this report the large strain shear strength of the NC samples at
γ = 40% is considered to be equivalent to the residual shear strength. As indicated in Figure
3.43 this assumption is valid for soils with low clay fraction percentages (<20%) as is the case
of samples from clay layer 3. The shear strength at γ = 40% is used according to the Dutch
guidelines for dikes stability assessment as proxy for large strain strength (Van Duinen,
2014). It should be highlighted that although Figure 3.44 presents data up to 50% shear strain,
the test data at shear strain beyond γ = 40% are considered to be unreliable.

The OC samples show higher normalized shear strengths than the NC samples while for the
majority of the OC samples the peak shear strength is not reached up to the shear strain level
of γ = 40%.

Figure 3.42. Shear stress versus shear strain for NC and OC DSS tests
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Figure 3.43. Diagrammatic stress-displacement curves at constant normal stress (after Skempton, 1985).

Figure 3.44. Normalized shear stress versus shear strain for NC and OC DSS tests

The residual friction angle, φr’ has been determined for the NC DSS samples of this study at γ
= 40% based on the equation:

' 40%
'tan r
v

t
f

s
=  (1)

Where 40%t  is the shear stress that corresponds to 40% shear strain and '
vs is the vertical

effective stress at γ = 40%.

The residual friction together with the measured 40%t and '
,40%vs  values are summarized for

the NC DSS samples of this study in Table 3.10.

Table 3.10 . Summary of test data for the NC DSS tests performed.
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Where σvi’ is the vertical stress applied to the samples at the end of consolidation.

C.2.2 Cyclic DSS tests (cyDSS)
The residual shear strength can be considered to be due to the reorientation of the plate-
shaped clay particles parallel to the direction of shearing at large displacements. With cyclic
DSS loading the sample is sheared forward and then backward. Although the sample in this
loading condition is not subjected to continuous shear deformation in one direction for
achieving full orientation of the clay particles, it is expected that with cyclic loading
remoulding/pre-shearing of the sample is achieved. Remoulded/pre-sheared soil samples
develop residual shear stress at lower shear displacements than the intact samples.
Therefore, cyclic loading to high strain amplitudes increases the possibility of reaching the
residual shear strength state at the applied large shear strain level of γ = 40%.

As mentioned in Section 2.1, the analysis of the data in this report for the assessment of the
residual shear strength relies primarily in the hypothesis that for the low encountered clay
fraction percentages the residual shear strength is identical to the soil’s critical shear strength.
If this hypothesis is valid, then degradation of the shear strength at large displacements with
cyclic loading should not occur. In contrary, a minimum large strain residual strength or critical
state strength should be produced irrespective of the number of loading cycles.

For this purpose, a test has been performed (Test 213A) in which the sample was subjected
to four cyclic loading loops with a strain amplitude in excess of 40% (~45%) and a shearing
rate of 0.024 mm/min. The sample was normally consolidated (σvi’ = 69.8 kPa) and subjected
to cyclic loading under undrained – constant height – conditions. The stress-strain curves are
presented in Figure 3.45(a) while Figure 3.45(b) presents the vertical stress, σv’ - shear stress, τ,
path. Figure 3.45(a) shows that during the first loading cycle the sample exhibits a peak shear
stress. In the cycles that follow the shear stress appears to increase continuously with strain.
Nevertheless, the shear strength at γ = 40% decreases with loading cycles. The decrease in
large strain strength, however, reflects the drop in the applied vertical stress amplitude, see
Figure 3.45(b). As can be seen in this figure the sample, shows a strain-softening behaviour
with the vertical stress dropping from 69.8 kPa at the start of shearing to approximately 35
kPa in the first quarter of the first loading cycle. Consequently, the residual shear strength
values reached at the end of each loading cycle are not directly comparable since they are
related to different effective vertical stress levels. To allow a direct comparison of the shear
strength measurements per loading cycle it is therefore essential to maintain a constant
vertical stress level during cyclic loading. This can be achieved via the performance of
drained, constant stress, DSS tests. Additionally, it should be highlighted that for residual
strength conditions, only the drained shear strength parameters are of interest in the stability
of landslides (Terzaghi et al. 1996; Stark et al. 2005).

Test ID
Sample
Depth

(NAP_m)
Boring Location

Test
Conditions

ΔPI
  σvi'
(kPa)

τ40%

(%)
  σ'v, 40%

(kPa)
tanφ'r

(0)
φ'r
(0)

6 -1.7 B31 GR_Kruin NC -26.38 75.4 35 53.9 0.649 33.0
234 -1.5 B35 GR_Kruin NC -14.348 70 27.9 48.4 0.576 30.0
254 -1.75 B33 GR_Toe NC -0.06 70 21.9 34 0.644 32.8
214 -1.65 B42 GR_Toe NC -19.541 70 24.2 40 0.605 31.2
272 -1.5 B36 BL_Toe NC -28.36 71.8 27.3 46 0.593 30.7
11 -2.6 B31 GR_Kruin NC -50.73 72 29.1 44.4 0.655 33.2
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For this purpose besides the cyclic undrained DSS test, another test has been performed
(Test 213B) in which the sample was normally consolidated (σvi’ = 70 kPa) and subjected to
four cyclic loading loops under drained – constant stress - conditions. A strain amplitude in
excess of 40% (~45%) was applied with a shearing rate of 0.01 mm/min.

The stress-strain curves for this test are presented in Figure 3.46(a) while Figure 3.46(b) presents
the vertical stress, σv’ - shear stress, τ, path. During the first loading cycle and the first quarter
of the second cycle the soil develops a peak shear strength which decreases at a lower value
at γ = 40%. During the 2nd, 3rd and 4th loading cycle the strength returns closely, even under
small displacements, to the strength value at γ = 40% developed during the first loading
cycle. This test result indicates that the initial hypothesis that the residual shear strength is
achieved during the monotonic DSS tests on NC samples of this study at the strain level of
40% is rather valid and that this strength is recovered at low displacements during higher
number of loading cycles. It should be highlighted thought that the shear strength during the
first loading cycle at γ = 40% is slightly higher than the corresponding shear strength at i.e.
the 4th loading cycle (35.1 kPa vs 29 kPa). This indicates a decrease of shear strength at γ =
40% of ~17% as cyclic loading progresses. It is interesting to note, however, that the clay
fraction percentage of the cyDSS tests is 28.4 % (see
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Table 3.7). This value of clay fraction is the highest value recorded for the tested NC
samples. It is considered therefore safe to assume that this decrease of shear strength will be
less for the rest of the NC DSS tests justifying by this way the initial hypothesis. Nevertheless,
it is fair to say that the shear strength assessed from monotonic DSS tests at γ = 40% might
be slightly higher than the residual shear strength at a percentage that will be less than 17%,
depending on the clay fraction content.

(a)
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Figure 3.45. Shear stress versus (a) shear strain and (b) effective normal stress; NC, undrained DSS test 213A

(b)

(a)
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Figure 3.46. Shear stress versus (a) shear strain and (b) effective normal stress; NC, drained DSS test 213B

By the end of cyclic loading a shear surface in both cyDSS tests is created at the bottom of
the sample close to the porous stone. Photos of the shear surface after testing are illustarted
in Figure 3.47. Left and right side photo show the shear surface for the tests performed under
undrained and drained conditions respectively. Especially for the drained test a rather smooth
surface appears to exist in which the soil-soil sliding interface is more clearly evident compare
to the undrained test. This can be attributed to the fact that shearing occurred for the drained
tests under a constant vertical stress of 70 kPa while for the undrained tests the applied
vertical stress decreases to a value of ~ 12 kPa at the end of the cyclic loading.

(b)
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Figure 3.47. Shear surface of the cyDSS samples at the end of cyclic loading. Left side picture: undrained test and
right side picture: drained test.

Based on Skempton (1984) and Figure 3.43, the soil behaviour at residual shear strength
conditions is independent of the soil’s stress history. To evaluate whether this is applicable for
the samples tested in this study, an additional cyclic simple shear test was performed on an
overconsolidated sample under drained, constant stress, conditions (Test 213C). The sample
was consolidated at the in-situ stress of 13.6 kPa and subsequently subjected to four loading
cycles with a strain amplitude in excess of 40% and a shearing rate of 0.01 mm/min. The test
results are shown in terms of shear stress versus shear strain and shear stress versus normal
stress in Figure 3.48(a) and Figure 3.48(b) respectively. Figure 3.49 shows a photo of the sample at
the end of shearing.

cyDSS – Constant height cyDSS – Constant stress

Sliding surface
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Figure 3.48. Shear stress versus (a) shear strain and (b) effective normal stress; OC, drained DSS test 213C.

(a)

(b)
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Figure 3.49. Photo of the sample taken at the end of shearing; OC, sample tested under drained conditions (Test
213C)

The shear stress, t, is normalized with respect to the vertical effective stress, s’v, and plotted
versus the shear strain in Figure 3.50(a). This figure compares the test results between the
OC test (213C) and the NC test (213B) that were both performed under drained conditions.
Figure 3.50(b) and Figure 3.50(c) illustrate this comparison only for the 1st and 4th loading
cycle respectively. It can be observed that during the first loading cycle the OC sample
exhibits a brittle behaviour with the shear stress decreasing from a peak value to a lower
value at higher strains. For each strain level the OC sample has a higher normalized shear
stress than the NC sample. It is to be expected that during the fourth loading cycle a residual
shear strength state should have been reached. Nevertheless, Figure 3.50(c) shows that the
normalized NC and OC shear strength at this state is not equivalent. The latter remains
higher with the ratio of the OC to NC normalized shear strength at γ = 30% being equal to
1.7.  Based on these results, the soil behaviour shown in Figure 3.43 is not reproduced. It
should be highlighted, however, that it remains unknown whether residual strength conditions
are obtained for the case of the OC sample. As can be seen in Figure 3.49, at the end of cyclic
loading there is no visual evidence of a shear plane surface as it is clearly the case for the NC
sample (see Figure 3.47). Additionally, the vertical stress applied to the NC sample is
approximately 6 times higher than the residual stress of the OC sample (70 kPa vs 13.6 kPa).
It is acknowledged that the effective normal stress level affects the particle orientation with
the residual strength conditions being reach at lower displacements as normal stress
increases.
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Figure 3.50. Normalized shear stress versus shear strain (a) all loading cycles (b) first loading cycle and (c) fourth
loading cycle.

A direct comparison of the stress-strain and stress path behaviour for the all three cyclic DSS
tests performed (Test 213 A, B and C) is presented in Figure 3.51 and Figure 3.52 respectively. In
these figures the shear stress is normalized with the measured effective vertical stress during
shearing, σv’. It is interesting to note that the behaviour of the NC undrained test (Test 213A)
is bounded by a constant ratio, τ/(σv’)2, line which has a higher and lower slope than the
τ/(σv’)2 line of the NC and OC drained samples respectively  at peak shear stress (see Figure
3.52).

Figure 3.51. Normalized shear stress versus shear strain curves; overview of all cyDSS tests
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Figure 3.52. Normalized shear stress versus vertical stress curves; overview of all cyDSS tests.

The classification test results for the cyclic DSS performed are summarized in Table 2.2 while
Table 2.3 summarizes the shear strength data and the residual friction angle values. It should
be noted that index property tests were not performed for the cyDSS tests. The classification
data given in Table 2.2 are taken from a sample (Test 214, see Table 1.1) adjacent to the
location of the cyDSS samples (height difference of 22 cm). The residual shear strength for
the undrained test (cyDSS) was calculated at the first quarter of the first cycle at γ =40%. For
the drained tests the residual shear strength is calculated at the first quarter of the 4th loading
cycle at γ =40% (although this value is approximately the same at the 2nd and 3rd loading
cycle).

Table 3.11 . Summary of classification data for the cyDSS tests performed

Table 3.12 . Summary of test data for the cyDSS tests performed

*1 Calculated at 40% shear strain at the first quarter of the first cycle.
*2 Calculated at 40% shear strain at the 4th loading cycle.

Test ID
Sample
Depth

(NAP_m
Boring Location

γwet

(kN/m3)
WC
(%)

LOI
(%)

PL
(-)

LL
(-)

PI
(-)

A
(-)

CF
(%)

SILT
 (%)

SAND
(%)

213A (cyDSS-U) -1.43
213B (cyDSS-D) -1.48
213C (cyDSS-D) -1.54

B42 12.5GR_Toe 139.7 11.4 76.6 2.7 28.4 64.7 6.975.1 151.7

Test ID
Sample
Depth

(NAP_m)
Boring Location

  σvi'
(kPa)

  σ'v, 40%

(kPa)
τ40%

(%)
tanφ'r

(0)

φ'r
(0)

213A (cyDSS-U) -1.43 B42 GR-Toe 69.8 34.2 25.8*1 0.754 37.0
213B (cyDSS-D) -1.48 B42 GR-Toe 70 70 29*2 0.414 22.5
213C (cyDSS-D) -1.54 B42 GR-Toe 13.6 13.6 9.2*2 0.676 34.1
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It is interesting to note in Table 3.12 that the residual friction angle, φr’, for the case of the NC
undrained test (213A) receives a significantly higher value than that of the NC drained sample
(213B) tested under the same consolidation stress level. The same applies when the φr’
values of the NC and OC drained tests are compared (test 213B and 213C). Existing data in
the literature indicate that the residual shear strength is independent of drainage conditions.
The difference in the φr’ values given in Table 3.12 can be attributed either to the application of
a lower vertical stress at γ = 40% for samples 213A and 213C, or due to failure of sample
213B at the contact side with the bottom porous stone and formation of a shear surface
caused by the presence of pins (Figure 3.43).

C.3 Relation of index properties and residual shear strength

C.3.1 Clay fraction
The residual friction angle as assessed for the normally consolidated DSS tests is plotted
versus the clay fraction percentage in Figure 3.53. A slightly decreasing trend in residual friction
angle, φr’, is observed with increasing clay content for the encountered clay fraction range of
7.2 -29.5%.  This is the expected trend since higher values of clay fraction correspond to soils
with higher percentage of platy clay particles which result in a better re-orientation of the
particles during shearing and lower residual shear strength values. It should be noted that in
Figure 3.53 the LOI percentages are indicated for samples with a high LOI percentage in
excess of 20%. It can be concluded that higher LOI values result in lower CF percentages
and a higher residual shear strength.

The relationship between residual friction angle and clay fraction has been assessed in the
studies of Skempton (1964), Borowicka (1965), Binnie et al. (1967) and Blondeau and
Josseaume (1976). In Figure 3.54 the data of the current study are plotted for comparison
purposes together with the data from all the above studies.  It can be concluded that a rather
satisfactory agreement exists with the Skempton (1964) trend line while in general the data
fall within the upper boundaries of Figure 3.54.

In Figure 3.53 and Figure 3.54 and in all figures to follow the data corresponding to the cyclic
drained DSS test (cyDSS-D) and the data corresponding to the cyclic undrained DSS test
(cyDSS-U) are indicated with red and green marks respectively. These data are indicated
separately from the static DSS tests (DSS-U) since no classification tests were performed for
these samples and their index properties were taken from an adjacent sample for which
classification index data are available.
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Figure 3.53. Residual friction angle and clay fraction relationship

Figure 3.54. Residual shear strength correlations with clay fraction

C.3.2 Percentage of silt and sand and LOI
Although not reported in the literature, a relationship of the residual strength with silt, sand
and LOI percentage is also evaluated in Figure 3.55(a), Figure 3.55(b) and Figure 3.55(c)
respectively. It should be noted that the given relationships were determined considering only
the static DSS test data since for the cyDSS tests classification test data are not directly
available.
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Figure 3.55. Correlation of residual friction angle with (a) silt (b) sand and (c) LOI percentage

y = -0.0484x + 34.488

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 20 40 60 80

Re
si

du
al

fr
ic

tio
n

an
gl

e,
φ

r'
(0 )

Silt (%)

DSS-U

cyDSS-D

cyDSS-U

WC ≈ 134%
σvi' = 70 - 75.4 kPa

LOI = 31.8 %
LOI = 29.5 %

LOI = 25.6 %

(a)

y = 0.0249x + 31.089

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 10 20 30 40 50 60

Re
si

du
al

fr
ic

tio
n

an
gl

e,
φ

r'
(0 )

Sand (%)

DSS-U

cyDSS-D

cyDSS-U

WC ≈ 134%
σvi' = 70 - 75.4 kPa

LOI = 31.8 % LOI = 29.5 %

LOI = 25.6 %

(b)

y = 0.046x + 30.859

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 5 10 15 20 25 30 35

Re
si

du
al

fr
ic

tio
n

an
gl

e,
φ

r'
(0 )

LOI (%)

DSS-U

cyDSS-D

cyDSS-U

WC ≈ 134%
σvi' = 70 - 75.4 kPa

(c)



11200956-007-GEO-0006, Versie 2, 13 juli 2018, definitief

POVM Onderzoek reststerkte Product P C-22

C.3.3 Atterberg limits
Liquid limit and clay size fraction can be used to give an indication of the particle size and
shape characteristics which are known to predominantly control the shearing behaviour of
soils. Stark and Eid (1994) proposed a correlation according to which the tangent drained
residual friction angle of cohesive soils can be estimated only via knowledge of the soil’s
liquid limit and clay size fraction. Figure 3.56 illustrates the derived correlation at the effective
normal stress level of 100, 400 and 700 kPa. In the same figure the NC DSS data of current
study are also included. Since the data from this study fell-out the ranges of the Stark and Eid
(1994) graph, an inset diagram is added which shows the location of the test data in an
extended y -axis plot.

Seycek (1978) summarized results of reversal shear box tests from their study and from
others and concluded that there is a better correlation  between residual friction angle and
plasticity index than with any other soil parameter. The relationship of residual friction angle
and plasticity index as obtained from test data in the literature and from the test data of
current study is shown in Figure 3.57.

The test data of this study do not follow the overall soil trends in Figure 3.56 and Figure 3.57. The
residual friction angle, φr’, is not decreasing with increasing plasticity index (Figure 3.57) and
liquid limit (Figure 3.56). However, the data of current study are plotted outside the data range
of the tests in the literature showing higher φr’ and liquid limit, LL, values. It is possible that
the measured φr’ values are representative of a typical Dutch clay with an organic content in
the range of 7.2 – 28.4%.  It should be noted that it remains unknown what is the organic
content of the data presented in Figure 3.56 and Figure 3.57. In general, it is acknowledged that
organic soils have higher friction angles. Additionally, the LL values for the tested samples
are relatively high (see also Figure 3.39); these LL values are expected for soils with a higher
clay fraction percentage than the one measured.

It is useful at this point to introduce the activity value A, which as noted in Section 1, is
defined as the ratio of the plasticity index to the percent clay size fraction by weight. Activity
was also found to be a function of the type of the clay mineral present in the soil. The
mineralogical influence in the values of activity can be described by the liquid limit. The data
from literature given in Figure 3.56 and Figure 3.57 are performed on cohesive soils of medium
activity (A = 0.44 – 2.35). Based on Figure 3.39 the soil from clay layer 3 has very high
activity values (A = 2 - 6). For the low encountered CF percentages, these high activity values
can be attributed to the high measured LL values which reflect the mineralogical composition
of the tested soil. Consequently, differences in the type of clay mineralogy of the tested soil
and the soil for which the correlations in Figure 3.56 and Figure 3.57 are postulated could explain
the observed deviation of the test data in these figures. The mineralogical composition can be
measured with x-ray diffraction tests. This type of test has not been performed and no further
assessment on the nature of the clay minerals present in the tested soil can be made at this
stage.
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Figure 3.56. Relationship between residual friction angle and liquid limit

Figure 3.57. Relation of residual friction angle and plasticity index.

Wesley (2003) suggested that it is actually the position that the soil occupies on the plasticity
chart (involving both PI and LL data) that is more likely to lead to general conclusions in
regards to residual strength. Wesley concluded that most of the soils above the A line have
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the φr’  <  100, while those below the A line receive higher values of φr’. The greater the
distance below the A line the higher is the φr’ value.  For soils with LL>50 a good relationship
was found between φr’ and deviation from the A line, ΔPI. ΔPI is defined as the distance
above or below the A line and it is denoted as:

0.73 ( 20)PI PI LLD = - × - (2)

The plasticity chart for the tests in current study is shown in Figure 3.58. This chart contains
data from the DSS, CAU and LDSS performed. For the case of normally consolidated DSS
samples the value of residual friction angle is indicated in this chart. Based on this chart, it
can be concluded that – in general - the tested soil is classified as high plasticity silt or high
plasticity organic soil. The data corresponding to the NC DSS samples fall below the A line
with the residual shear strength values in the range of 30.0 – 33.20. This is in line with the
findings of Wesley (2003) who reported that the residual shear strength values for soils that
plot below the A line is at least higher than 100.

The tested samples have a liquid limit, LL>50. Their distance above or below the A line is
calculated based on Eq. (2) and the results are plotted in Figure 3.59 together with data from
Wesley (2003).

Figure 3.58. Plasticity chart
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Figure 3.59. Relation of residual friction angle and distance from the A-line, dpi.

C.4 Influence of stress level on the residual shear strength
The residual friction angles presented in Figure 3.53 - Figure 3.57 correspond to a specific
applied vertical stress level. This level is for the tested NC DSS samples in the range of
σv’=34 – 53.9 kPa (for the undrained DSS tests) and 70 kPa for the drained DSS test).

It is well known from the literature that re-orientation of the platy particles during shearing is
enhanced with increasing the applied stress level on the slip surface. Consequently, the
residual friction angle decreases with increasing effective normal stress. The non-linearity of
the residual failure envelope indicating a stress dependent behaviour has been observed in
various studies (Lupini et at. 1981; Skempton 1985; Maskimovic 1989). Stark and Eid (1994)
showed that the non-linearity of the residual failure envelope is only significant for cohesive
soils with a high clay fraction (CF ≥ 50%). This can be clearly seen in Figure 3.60 which
presents φ’r,50/ φ’r,700 - liquid data.

Figure 3.60. Reduction in secant residual friction angle from effective normal stresses of 50 kPa to 700 kPa (after
Stark and Eid, 1994).
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Based on this figure it can be assumed that for the CF percentage of the tested soil (CF = 7.2
– 28.4%) the difference in the measured residual friction angle for an increase of the effective
stress level from 50 kPa to 700 kPa will be approximately less than 20%.

C.5 Brittleness
Bishop (1971) defined brittleness IB, as the measure of the drop from peak undisturbed shear
strength to residual remoulded strength. Brittleness, IB, can be expressed as:

, residual,

,

(%) ( ) 100peak i r
B

peak i

s s
I

s
-

= × (3)

Where speak,i is the peak shear strength of the intact (undisturbed) sample and sresidual,r is the
residual shear strength of the remoulded sample.

By accepting that the residual shear strength at 40% shear strain, ,40%rt , is the residual shear
strength, as this is discussed in Section 2, the residual shear strength of the remoulded
sample, ,residual rs ,  in Eq. (3) is taken to be equal to ,40%rt . Based on this, the brittleness has
been assessed for the NC DSS tested samples and the calculated values are summarized in
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Table 3.13.

The above table shows the IB values for the normally consolidated samples (OCR=1) and the
overconsolidated samples tested (OCR>1). The overconsolidation ratio (OCR) in the tested
area was evaluated via Ko-CRS tests. The results are presented and discussed in Deltares,
2018 (11200956-006-GEO-0004). For the cohesive layers in the area of interest an OCR=2.5
was determined. For the OC DSS tests the residual shear strength state has not been
reached up to γ = 40%. For this reason the ,40%rt  [or ,residual rs in Eq. (3)] has been calculated
as:

' '
,40% tanr v rt s j= × (4)

Where σv’ is the effective vertical stress that corresponds to γ = 40% and φr’ is the residual
friction angle.

The value of residual friction angle, φr’, varies for the NC DSS tests in the range of 300 - 33.20

with an average value of 31.60. Averaging the residual friction angle values is not
correct since each of these values correspond to specific clay fraction, CF, Atterberg
limits and mineralogy conditions. Nevertheless, considering the small variability in the
above conditions for the soil tested, the average value of φ’r,aver = 31.60 (tan φ’r,aver =
0.615) was used in Eq. (4) to obtain the residual shear strength values for the OC DSS
samples. For these samples the calculated brittleness, IB, is also shown in
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Table 3.13.
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Table 3.13. Summary of brittleness values.

Note: for the cyclic DSS tests, τpeak was measured at the first quarter of the first loading cycle.

C.6 Comparison of LDSS tests with conventional DSS tests
The OC DSS tests in this study were supplemented with OC LDSS tests. A comparison of the
LDSS shear stress – shear strain behaviour with that of the conventional DSS samples is
shown in Figure 3.61. To eliminate the influence of consolidation stress level on the comparison
of the test results the shear stress,t, has been normalized with respect to the effective vertical
stress at the end of consolidation.

Higher shear stress values are measured for the samples tested under LDSS conditions
compare to the samples tested under DSS conditions, regardless of the strain level. In
particular, the shear stress ratio, τ/  σv’, at 40% shear strain can be increased by a factor of
90% (factor estimated based on the average shear stress ratio values of the DSS and LDSS
tests). It is believed that testing in a larger scale represents in situ soil behaviour more
accurately as it accommodates in a better degree the spectrum of encountered soil features.
According to this, the current interpretation of the test results implies that the use of the DSS
shear stress values as input in analysis calculations can be considered as a rather
conservative approach.

Test ID
Sample
Depth

(NAP_m)
Boring Location

  σvi'
(kPa)

  σ'v,40%

(kPa)
OCR

τpeak

(kPa)
τr,40%

(%)
tanφ'r

(0)
φ'r

(0)
IB

(%)

6 -1.7 B31 GR_Kruin 75.4 53.9 1 35.5 35 0.649 33.0 1.4
234 -1.5 B35 GR_Kruin 70 48.4 1 28.1 27.9 0.576 30.0 0.7
254 -1.75 B33 GR_Toe 70 34 1 22 21.9 0.644 32.8 0.5
214 -1.65 B42 GR_Toe 70 40 1 24.3 24.2 0.605 31.2 0.4
272 -1.5 B36 BL_Toe 71.8 46 1 27.9 27.3 0.593 30.7 2.2
11 -2.6 B31 GR_Kruin 72 44.4 1 29.9 29.1 0.655 33.2 2.7

213A (cyDSS-U) -1.43 B42 GR_Toe 69.8 34.2 1 28.6 25.6 0.749 36.8 10.5
213B (cyDSS-D) -1.48 B42 GR_Toe 70 70 1 36.4 29 0.414 22.5 20.3
213C (cyDSS-D) -1.54 B42 GR_Toe 13.6 13.6 2.5 13.4 9.2 0.676 34.1 31.3

153 -1.45 B38 BL_Kruin 13 12.9 2.5 11 8.4 23.7
196 -1.4 B41 GR_Toe 10.1 7.9 2.5 7.4 5.1 30.5
253 -1.5 B33 GR_Toe 12.05 5.7 2.5 6.3 3.7 41.1
232 -1.13 B35 GR_Kruin 12.4 10.3 2.5 9.6 6.7 30.2
270 -1.1 B36 BL_Toe 12.2 12 2.5 10.4 7.8 24.9
216 -1.9 B42 GR_Toe 15.1 8.5 2.5 7 5.5 21.0

0.651 31.6
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Figure 3.61. Shear stress versus shear strain; comparison of LDSS with conventional DSS
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