Thermische
geleidbaarheidsmetingen
Bepalen warmtegeleidende
eigenschappen ondergrond
Kennis van de warmtegeleidende eigenschappen van de ondergrond is met name belangrijk voor het dimensioneren van hoogspanningsleidingen. Ook bij het dimensioneren van transportleidingen, waarvan het medium een afwijkende temperatuur
heeft ten opzichte van de bodem, spelen de warmtegeleidende
eigenschappen van de ondergrond een rol.
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