Verdichtingscontrole

Funderingslagen dienen aan kwaliteitseisen te voldoen.
Zowel de kwaliteit van het soort materiaal als de verdichtings
graad zijn van belang. Door klink en restzetting kan namelijk
bij onvoldoende verdichting later schade ontstaan aan civiel
technische constructies. Door het uitvoeren van verdichtings
metingen kunnen wij voor u controleren of aan de kwaliteitseisen
wordt voldaan. Daarnaast beschikken wij over een uitgebreid
geotechnisch laboratorium om de kwaliteit van het soort
materiaal te toetsen.
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worden gecontroleerd door het verrichten
van verdichtingsmetingen. Indien een
laag onvoldoende verdicht is dan moet
deze aanvullend worden verdicht.
De methode voor het bepalen van de
verdichting is afhankelijk van het soort
materiaal. De meest gangbare methoden
in Nederland om de in-situ dichtheid te
bepalen zijn :
-	Steekring methode: met behulp van
een steekring, waarvan het volume
bekend is, wordt een monster genomen.
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wijze met een oplopend vochtgehalte
verdicht met een proctorhamer (proef 5.1.
RAW 2005). Uit deze proef volgt voor het
materiaal de maximale droge dichtheid bij
het optimale watergehalte. De resultaten
worden in grafiekvorm gepresenteerd.
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