Waterspanningsmetingen
Bepalen geo-stabiliteit tijdens ophogingen

Bij dijkverzwaringen, verhoogd aangelegde wegen en spoorbanen
wordt extra gewicht aangebracht op de ondergrond. Deze druk
wordt uiteindelijk opgenomen door de korrels (vaste deeltjes) in
de ondergrond. Het korrelskelet wordt in elkaar gedrukt tot er een
nieuwe evenwichtssituatie is ontstaan en overtollig water,
aanwezig tussen de korrels, vloeit weg. Omdat de ondergrond in
elkaar gedrukt wordt als gevolg van de extra druk op de ondergrond door de ophoging, treed zetting op.
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Waterspanningsmetingen
Bepalen geo-stabiliteit tijdens ophogingen
Belangrijk is dat de meetrange en nauw
keurigheid van de sensoren geschikt is
om de verwachte variaties goed te meten
en dat de sensoren vakkundig worden
aangebracht. De meetwaarden worden
gecorrigeerd voor de luchtdruk. Metingen
kunnen handmatig verricht worden of
automatisch met behulp van een data
logger. Meetsystemen met een datalogger
kunnen verbonden worden met een
modem waardoor deze op afstand kun
nen worden uitgelezen. Meetsystemen
met een modem kunnen vaak worden
geprogrammeerd dat er bij overschrij
ding van een vooraf bepaalde maximale
waarde een SMSbericht of email wordt
verzonden. Waardoor men tijdig wordt
gewaarschuwd.
Analyse resultaten en rapportage
Geotechnisch adviseurs van ons bedrijf
kunnen voor ophogingen stabiliteits
berekeningen en zettingberekeningen uit
voeren en ophoogschema’s doorrekenen.
Zij kunnen de ophogingen op basis van
de waterspanningsmetingen en zetting
metingen van (automatische) zakbakens
begeleiden.
Meetmethode
Voor het meten van de waterspanning in
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een sondeerunit naar een zekere diepte
gedrukt. Vanaf de sensor loopt een kabel
naar het maaiveld waarop een meet en
registratiesysteem kan worden aan
gesloten. Na de meetcampagne blijven de
sensoren veelal in de ondergrond achter
en worden slechts de bovengrondse delen
van het meetsysteem verwijderd.
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