Sonderen

Sonderingen worden vaak toegepast voor grondonderzoek in
gebieden waar klei, veen of zand onder het maaiveld aanwezig is. Bij sonderen wordt een sonde of meetlichaam met een
hydraulischepersunit de grond ingedrukt. Bij deze werkzaamheden
wordt de weerstand die de punt tijdens het indrukken ondervindt
gemeten. Deze weerstand wordt de punt- of conusweerstand
genoemd en is een maat voor de vastheid van de bodem. Verder
kan met een boven de conuspunt geplaatste mantel ook de plaatselijke wrijvingsweerstand tijdens het indrukken worden gemeten.
De gecombineerde gegevens van de conusweerstand en de plaatselijke wrijving geven een indruk van de bodemopbouw ter plaatse.
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Toepassingsmogelijkheden van diverse conussen
Type conus

Toepassingsmogelijkheden

Piëzoconus (waterspanningen)

• Registreren waterremmende lagen
• Indicatie stijghoogte grondwater
• Indicatie bodemopbouw /
gelaagdheid bodem

Bolconus

• Ongedraineerde schuifsterkte

Geleidbaarheidsconus

• Indicatie waterkwaliteit /
zoet  zout water grensvlak
• Onderzoek verspreiding verontreiniging

Seismische conus

• Dynamisch belaste machine en
windturbinefundaties

Versnellingsconus

• Heitrillingen / verkeerstrillingen

Magnetometerconus

• Opsporen van explosieven, grondankers,
stalen leidingen
• Bepaling damwandlengte en paallengte
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