Statische
plaatdrukproeven
Last-vervormingsgedrag van
de ondergrond
Deze proef wordt in de wegenbouw veelvuldig toegepast om te
toetsen of de verschillende lagen van een wegconstructie aan
de gestelde eisen voldoen. Een statische plaatdrukproef heeft als
voordeel dat de uitslag dezelfde dag bekend is.
Wiertsema & Partners heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van plaatdrukproeven ter controle van zandbanen,
slakkenverhardingen en andere materialen voor verschillende
opdrachtgevers in binnen- en buitenland.
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kozen uit drie gestandaardiseerde plaatdiameters, namelijk 300, 600 of 762 mm.
Bij een grotere plaat is de indringingsdiepte groter dan bij een kleinere plaat.
Rapportage en toetsing
Met behulp van speciale software kunnen
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Ergebnisse nach DIN 18134
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