Automatische zakbaak
Continue meten van zettingen
zonder locatiebezoek

De bodemopbouw in Nederland is zeer divers. Door de steeds
strenger wordende eisen, dient de bouw met een korter tijdsinterval het resultaat van haar werkzaamheden aan te tonen.
Dit geldt ook voor de (rest)zettingseisen bij ophogingen. Door
gebruik te maken van telemetrie in combinatie met een geautomatiseerde meting kan goed worden voldaan aan de eisen van
een hoge nauwkeurigheid en korte meetintervallen tegen beperkte
kosten.
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spreadsheet. Hiermee worden de zettin
gen in de tijd gepresenteerd. Deze traditi
onele meetmethode kost relatief veel tijd
en menselijke fouten zijn mogelijk.
Een automatische zakbaak fungeert op
het meetprincipe dat het zettingsvrije
meetpunt zeer dichtbij gecreëerd wordt
door een sondeerstang weg te drukken in
een stabiele zandlaag waar geen zetting
optreed als gevolg van de werkzaam
heden. De zakbaak wordt vervolgens over
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een verplaatsingsopnemer continue te
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meten ten opzichte van de bovenzijde van
de sondeerstang, kan de zetting van de
zakbaak continu worden gemeten.
Analyse resultaten en rapportage
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hogere datadichtheid sneller een goede it
mogelijk is. Er kan hiermee sneller
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meters. Deze aanvullende metingen kun
nen via www.wepgis.nl ontsloten worden.

Wiertsema & Partners heeft een datapanel
ontwikkeld (www.wepgis.nl) waarin deze

Samengevat heeft de automatische

meetdata continue online wordt gepresen

zakbaak de volgende voordelen:

teerd. Hierdoor kunnen de metingen door

• continue datareeks;

derden gevolgd en gedownload worden

• snel inzichtelijk zettingsverloop;

indien hiervoor toestemming is verleend.

• zeer goede mogelijkheid om de
geprognotiseerde met de optredende

Wiertsema & Partners kan voor de start
van de werkzaamheden het veld en labo
ratoriumonderzoek uitvoeren en op basis
daarvan de geotechnische adviezen op
stellen. Wij kunnen hierdoor met de inzet

zettingen te vergelijken;
• vermindering kans op
menselijke fouten;
• inancieel aantrekkelijk.
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