Geotechnisch
grondonderzoek
Boringen
Boringen worden vaak toegepast voor geotechnisch onderzoek.
In gebieden waar de ondergrond uit klei, veen of zand bestaat,
gebeurt dit vaak in combinatie met sonderingen. Qua boortechniek wordt voor geotechnisch grondonderzoek vaak gebruik
gemaakt van pulsboringen. Dit is een gecontroleerde boormethode
met een breed toepassingsbereik. Een belangrijk aspect voor het
toepassen van deze methode is dat in combinatie met speciale
monsternameapparatuur kwalitatief hoogwaardige grondmonsters genomen kunnen worden voor geotechnisch
laboratoriumonderzoek.
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Type monstername

Toepassingsmogelijkheden

Dunwandige steekbussen

• Goede classiicatie grondsoorten

(d: 70 mm  l: 400 mm)

+ beschrijving laagopbouw
• Geotechnisch laboratoriumonderzoek

Dunwandige steekbussen
(d: 104 mm  l: 600 mm)

• Goede classiicatie grondsoorten
+ beschrijving laagopbouw
• Geotechnisch laboratoriumonderzoek

Dikwandig monsternameapparaat
voor pvc liners (d: 100 mm  l: 1000 mm)
Puls

• Classiicatie grondsoorten
+ beschrijving laagopbouw
• Beschrijven grondsoorten
+ beperkte classiicatie
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