Magnetometer
sonderingen
Wiertsema & Partners wordt regelmatig gevraagd om metalen
voorwerpen in de ondergrond te lokaliseren. Indien deze voorwerpen het aardmagnetisch veld verstoren is het mogelijk om
met gevoelige magnetische sensoren de locatie te bepalen.
Voor geotechnische vraagstukken is het belangrijk om de meetresultaten in combinatie met de bodemopbouw te analyseren.
Enige jaren geleden is daarom gestart met het in eigen beheer
ontwikkelen van een speciale sondeerconus waarmee naast het
magnetische veld ook de conusweerstand, kleef en waterspanning
op een snelle en omgevingsvriendelijke manier kunnen worden
gemeten. Het meetsysteem is inmiddels uitgebreid getest en
volledig operationeel.
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