Geotechnisch
Laboratorium

In de keten van planvorming, onderzoek, ontwerp en realisatie is
het strategisch inzetten van geotechnisch laboratoriumonderzoek
een belangrijke pijler. Door het juiste laboratoriumonderzoek uit
te voeren, worden ontwerpkosten gereduceerd en risico’s tijdens
ontwerpproces en realisatie beperkt. Uiteraard is een goede
probleem- en risicoanalyse mede bepalend voor de keuze van
het uit te voeren laboratoriumonderzoek.

GRONDMECHANICA

MILIEU

WATER
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Wij kunnen vrijwel alle geotechnische
proeven uitvoeren in ons laboratorium te
Tolbert. Deze proeven worden uitgevoerd
volgens de landelijke normen en/of inter

-	gehalte organische stof
(NEN 5754, RAW 124/158);
-	bepaling korrelvorm volgens de schaal
van Powers;

nationale richtlijnen. Naast een standaard

-	handvinproef (Torvane);

uitwerking van de laboratoriumresultaten

-	penetro-test;

kunnen ook aanvullende bewerkingen

-	methyleenblauwproef (NEN-EN 933-9);

van de resultaten voor u worden verzorgd.

-	massaverlies met HCl (RAW 124/159).

Hieronder vindt u een lijst van alle proeven

Wiertsema & Partners
Feithspark 6, 9356 BZ Tolbert
Postbus 27, 9356 ZG Tolbert

die wij voor u kunnen uitvoeren.
Telefoon (0594) 51 68 64

Classificatieproeven:

Fax (0594) 51 64 79

-	monsterclassificatie (NEN 5104);
-	volumegewicht en watergehalte
(NEN 5110/NEN 5112);
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-	volumieke massa vaste gronddelen
(NEN 5111);
-	korrelverdeling (RAW, NEN 5753);
-	Atterbergse grenzen
(ISO/TS, BS, RAW);

E-mail info@wiertsema.nl
Internet www.wiertsema.nl

Samendrukkingproeven
(NEN 5118):
-	bepaling consolidatiecoëfficiënt;
-	belast/ontlasttrappen;
-	bepaling samendrukkingparameters
voor diverse rekenmodellen,
per belastingtrap;
-	CRS proeven (ASTM).

-	geconsolideerde, gedraineerde proeven
(CD);
-	geconsolideerde, ongedraineerde
proeven (CU);
-	anisotroop geconsolideerde,
ongedraineerde proeven (CU);
-	Direct Simple Shear proef
(ASTM, Deltares).
Doorlatendheidsproeven:

Overige:

-	Falling Head (NEN 5124);

-	bepaling thermische geleidbaarheid

-	Constant Head (NEN 5123).

(IEEE, ASTM);
-	foto’s van ongeroerde monsters.

Fundering/stabilisatie:
-	proctorproeven (RAW);

Ons laboratorium is uitgerust met hoog

-	dichtheidsmeting d.m.v. steekringen

waardige apparatuur voor onder andere

(RAW 4.4);
-	minimale en maximale dichtheid
(droog).

de hierboven vermelde proeven. Op onze
website vindt u nadere informatie over
onze werkzaamheden. Wij beantwoorden
ook graag uw vragen per telefoon of

Triaxiaalproeven (NEN 5117):

e-mail.

-	ongeconsolideerde, ongedraineerde
proeven (UU);

Wiertsema & Partners

