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SAMENVATTING 

Dit verslag is een eerste aanzet om te komen tot een automatisch 

werkend diepzee-sondeerapparaat. Een eerste aanzet omdat door 

omstandigheden deze afstudeeropdracht niet is voltooid. Het is 

na drie maanden, in overleg met de opdrachtgever, afgebroken. 

Na een algemene inleiding over het begrip "sonderen lt en in het 

bijzonder het sonderen op zee is een probleemstelling geformu

leerd. 

Vervolgens is het sondeerproces geanalyseerd en zijn een aantal 

magazijnsystemen met elkaar vergeleken. 

Als eindresultaat van deze beperkte studie wordt een concept 

gepresenteerd. 

nit bestaat uit een excentrisch geplaatst carousselmagazijn . 
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SUMMARY 

This report gives the first impulse to develop an automatic 

working penetrometer for underwater use. 

However, because of some circumstances this graduate work is; 

not completed. After three months it has been stopped. 

After a general introduction about the, standard penetration test, 

in particular testing at sea, the problem has been stated. 

Next, the way of penetrometer testing is analysed and a number 

of several stores are compared. 

Finally, a draft will be presented as a result of this reduced 

study. It consists of an eccentric placed turret store • 



1.1 

SONDEREN, ALGEMEEN 

Inleiding 

Bet sonderen is een Nederlandse vinding. 

Bierbij wordt een meetlichaam, de conus, met een voorgesehreven 

snelheid van 2em/see. in de grond gedrukt. 

De conus heeft een doorsnede van 10 em2(~3.6cm) en is voorzien 

van een kegelvormige punt met een tophoek van 60 graden. (zie 

afbee lding 1 ) 
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Fig. 1. Fugro electric friction penetrometer. 

afb.l 

Bet indrukken geschiedt meestal met een hydraulische pers be

staande uit twee werkcylinders. De slag van deze cylinders,ver

bonden door een ju~, is ongeveer 1. 30 meter. 

Centraal bevinden zich de sondeerbuizen welke telkens met de 

hand verlengd worden met een meter. Onderaan bevindt zieh de 

meetconus. (zie afbeelding 2) 



1.2 

De weerstand die deze bij het indrukken ondervindt wordt gemeten. 

Bij toepassing van de zogenaamde kleefmantelconus is het tevens 

mogelijk de plaatselijk optredende wrijving tussen kl::eefmantel 

en grond te meten. (zie afbeelding 3) 

Tegenwoordig worden de sondeerwaarden meestal gemeten met een 

zogenaamde electrische conus. Hierbij wordt de conusweerstand 

gemeten met behulp van rekstrookj$s:-~, De signalen worden hierna 

via een kabel doorgeleid. Een analoge recorder maakt de resul

taten direct zichtbaar. Tevens worden ze vastgelegd op magneet

band voor verdere computerbewerking, zoals plotten en diverse 
berekeningen. 

Naast het meten van de plaatselijke wrijving kan men met de 

electrische conus eventueel ook de grondtemperatuur, waterspan

ning, dichtheid en helling registreren. 

Zodoende kan bij het sonderen op snelle en economische wijze 

veel informatie worden verkregen over de ondergrond. 

Doel 

Als doel van het sonderen kan men globaal een drietal punten 
onderscheiden: 

1. Het bepalen van de consistentie of vastheid{kwaliteit) van 

de ondergrond. 

Uit deze gegevens kan men de aanlegdiepte en het type funde

ring vaststellen. Bij een fundering op staal kan de toelaat

bare funderingsdruk worden berekend. 

Bij een fundering op palen kunnen zowel lengte als draagver

mogen op betrekkelijk simpele wijze worden bepaald. Het in

voeren van kostbare proefbelastingen kan hiermee vervallen. 

2. Het verkennen van de laagopbouw van de ondergrond. 

De verhouding tussen conusweerstand en plaatselijke wrijving 

of de tijdens het indrukken gemeten waterspanning verschaft 

informatie over de soort grond. 

3. Het verkrijgen van inzicht in relevante grondmechanische para

meters. 

Door middel van empirisch vastgelegde relaties worden deze 

uit de gemeten sondeerresultaten afgeleid. (lit.l) 
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2.1 

SONDEREN OP ZEE 

Inleiding 

Bij het zoeken naar olie en gas hebben de oliemaatschappijen in 

de laatste 30 jaar een groot deel van hun activiteiten verlegd 

naar gebieden op zee. 

Bij exploratiewerkzaamheden worden in waterdieptes tot ongeveer 

200 meter allerlei constructies gebruikt die in of op de zeebodem 

worden gefundeerd. Dit zijn onder andere hefeilanden en vaste 

boor- en produktieplatformen. 

Het voor het funderen van deze constructies noodzakelijke g~ond

onderzoek gaat veel dieper dan men op het land gewend is, namelijk 

50 a 100 meter beneden de zeebodem. Dit in tegenstelling tot 

sondeerdieptes welke aangehouden worden bij havens en havenmonden 

naar dieper water. Ook bij waterbouwkundige constructies zoals 

de Deltawerken of bij het leggen van pijpleidingen gaat men 

meestal niet verder dan dieptes welke op het land gebruikelijk 

zijn. (l0-25m) 

De specifieke problemen die optreden bij grondonderzoek op zee 

kunnen als voIgt worden samengevat: 

1. De deining van het water wat het noodzakelijk maakt om: 

a. de zeebodem te gebruiken als werkplek 

b. een vast platform op te richten op de zeebodem 

c. een flexibel sondeer- en/of boorsysteem te gebruiken dat 

weinig of geen last heeft van deze deining. 

2. De sondeerdiepte van maximaal 100 meter, met de eventueel ook 

te overbruggen afstand van platform tot zeebodem. (lit.2) 

Om aan de bezwaren van bovengenoemde constructies, te weten Ib,c 

tegemoet te komen beperken we ons tot afzinkbare apparatuur. Deze 

wordt op de zeebodem geplaatst. 

V~~r een beschrijving van de bestaande apparatuur wordt verwezen 

naar de bijlagen. 
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Nadelen bestaande apparatuur 

De nadelen van de hedendaagse systemen kunnen als voIgt worden 

samengevat: 

1. Bij de specifieke, afzinkbare sondeerapparaten is de sondeer

diepte beperkt tot 22 meter. 

2. Vereist zijn speciaal uitgeruste schepen met kranen, platforms, 

toreas 'ofpontons. 

3. De lange sondeertijd bij het gecombineerd boor-sonderen met 

daaraan verbonden kosten. 

Deze tijd bedraagt gemiddeld ongeveer 10 meter per uur. 

4. De operationele kosten van de duikerklok. 

Van deze nadelen bij het diepzeesonderen is de belangrijkste 

tekortkoming de beperkte sondeerdiepte. Deze beperking moet dus 

worden opgeheven. 

Uitgaande van het bestaande sondeerprincipe met standaard sondeer

buizen kan dit gebeuren als: 

1. de electrische kabel geelimineerd kan worden. 

2. de lange streng van meer dan 22 meter tijdens het sondeer

proces wordt opgebouwd. 

3. de wrijving of kleef langs de sondeerbuizen drastisch wordt 

verminderd. 

Deeloplossing 

V~~r het eerste probleem is ondertussen een oplossing gevonden. 

De meetwaarden worden opgeslagen in een chip welke zich in de 

meetconus bevindt. In een later stadium worden deze gegevens 

vervolgens uitgelezen. 

Om het derde probleem op te lossen wordt, naast de gebruikelijke 

kleefvernietigingstechnieken, gespoeld met bentoniet. Dit is een 

speciale klei-oplossing bestaande uit 40 a 50 kg poeder opgelost 

op 1000 liter water. Het soortelijk gewicht is 10.4 a 10.6 k»/m
3

. 

Het tweede probleem is nog niet opgelost. 

Dit resulteert dus in de probleemstelling. 
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2.3 

Probleemstelling 

Kan er een sondeerapparaat ge- of verbouwd worden dat eenmaal 

afgezonken op de zeebodem(tot 200 meter} sondeerbuizen auto

matisch aan elkaar schroeft en wegdrukt tot een maximale sondeer

diepte van 100 meter. 

Vanwege de gewenste grote sondeerdiepte van 100 meter is eerst 

een theoretisch knikmodel opgezet. Dit om na te gaan of de son

deerstreng eventueel zal uitknikken onder een maximale belasting 

van 200 kN. 

Uit deze beschouwing blijkt dat het uitknikken onafhankelijk is 

van de diepte van sonderen. Daarbij zal de streng hoogst waar

Bchijnlijk eerst bovengronds uitknikken, zie bijlage • 
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ANALYSE 

Het proces van diepzeesonderen kan opgesplitst worden in een 

aantal handelingen, te weten: 

1. Het creeeren van een reactiekracht door een verankerd huis. 

Dit kan geschieden met behulp van: 

a. een zuiganker: hydrostatisch 

b. loden ballast 

c. meerdere schroefankers 

Deze geven echter geen bevredigende werking, zie bijlage 

"Zeestier". 

d. cornbinatie van a en b. 

2. Het voor aanvoer geordend opbergen der sondeerbuizen. 

Deze worden gerangschikt in een magazijn. 

3. Het overzetten of opzetten. 

Dit is afhankelijk van de uiteindelijke magazijnconfiguratie. 

4. Het koppelen, bestaande uit het handvast schroeven van de 

sondeerbuis. 

5. Het spoelen met bentoniet. 

6. Het indrukken met voorgeschreven snelheid. 

Dit behoeft geen continuebeweging te zijn maar kan geschieden 

in een aantal discrete stappen. 

De indrukbeweging kan gerealiseerd worden met een kracht-

gesloten systeem via wrijving met behulp van 

a. rollenparen, zie bijlage 

b. hydroklem plus hydrocylinder. 

Of via een vormgesloten systeem door bovenop te drukken. 

7. Het uittrekken van de sondeerbuizen. 

Dit is met een vormgesloten systeem aIleen mogelijk als er een 

schroefkoppeling wordt gebruikt. 

8. Het reinigeB van de buizen. 

Hiervoor gebruikt men een vuilafstrijker bestaande uit een 

of meerdere rubberringen. 

9. Het ontkoppelen. 

Er blijkt dat het ontkoppelmoment niet veel groter is dan het 

moment van vastschroeven. 
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10. Het afvoeren van de buizen. 

Hiervoor zijn twee mogelijkheden: 

a. retour magazijn: geordend. 

b. retour verzamelbak: ongeordend. 

11. Een eventuele controle met een mogelijkheid tot ingrijpen 

in het proces. 
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4.1 

MAGAZIJNSYSTEMEN 

De verscheidene magazijnsystemen zijn ingedeeld naar gelang 

de stand van de sondeerbuizen. 
2 Het maximaal te benutten grondoppervlak bedraagt 3x3 m . 

De steek tussen de sondeerbuizen is 90 mm. De lengte is een 

of twee meter. Langer is in verband met de stijfheid ongewenst. 

V~~r de exacte afmetingen en eventuele berekeningen wordt 

verwezen naar de bijlagen. 

1. Verticale opslag: 

Er wordt onderscheid gemaakt naar de binding tussen de son

deerbuizen: 

a. Star: excentrisch geplaatste caroussel. (zie afbeelding 4) 

afb.4 

Nadeel: de massa bevindt zich uit het midden. 
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b. Star: centrisch geplaatste caroussel. (zie afbeelding 5) 

--1--- -,. ..... 
;I' ..... 

/ 

afb.5 

Nadeel: een extra overzetter is noodzakelijk. 

c. Flexibel: omloopmagazijn. (zie afbeelding 6) 

afb.6 

Nadeel: de geringe stijfheid in verticale richting. Dit 

houdt in dat de band ondersteunt moet worden. 

Moeizame bevestiging van de kleminrichting voor 

het vasthouden der sondeerbuizen. 
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d. Geen: inlijnmagazijn met sluismechanisme. (zie afbeelding 7) 

afb.7 

Nadeel: De constructie van een sluismechanisme met extra 

overzetter. 

De noodzaak van een systeem wat zorgt v~~r een 

constante aandrukkracht of constante aanvoer. 

2. Radiale opslag: 

De sondeerbuizen zijn star in het magazijn bevestigd. (zie 

afbeelding 8) 

afb.8 
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Nadeel: Bet koppelen geschiedt maximaal 99 keer met een 

grotere kans op defecten. 

V~~r het gegeven bouwvolume is een extra trans

latie noodzakelijk. 

3. Tangentiale opslag: 

De onderling flexibele verbinding tussen de buizen maakt het 

mogelijk de gehele streng op te rollen. (zie afbeelding 9) 

afb.9 

Nadeel: Vanwege de onderlinge verbinding is het moeilijk te 

spoelen. 

Een eventueel brekende verbinding heeft als gevolg 

een __ defect systeem met verlies van de meetconus. 

Een soort buffer zOne voor het koppelen is noodzakelijk 

met als gevolg een vergroot bouwvolume. 

4. Borizontale opslag: 

Deze mogelijkheden zijn in eerste instantie niet in be·; 

schouwing genomen. Bet verlangt een extra mechanisme om de 

buizen in verticale positie te brengen. 
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KLEMINRICHTINGEN 

Daar het gebruik van 50 hydraulische klemmen zich aanzienlijk 

duurder laat aanzien dan mechanische klemmen, volgen hieronder 

een aantal principes van laatstgenoemde. 

V~~r de berekeningen wordt verwezen naar de bijlagen. 

Voor een goede ink lemming is het noodzakelijk dat de buis van 

vuil ontdaan wordt. Daartoe bevinden zich boven- en onderaan de 

klemmen twee rubber afstrijkers. 

1. Inklemming met een pijp welke voorzien is van een zestal zaag

snedes. (zie afbeelding 10) 

afb.l0 

De sondeerbuis wordt zodoende centrisch vast gehouden. 

De drie klemvlakken zijn bekleed met ferodo. Dit vanwege de 

slijtvastheid en hoge wrijvingscoefficient in water. 
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2. Inklemming door middel van €€n of meerdere rubber ringen of 

o-ringen. (zie afbeelding 11) 

afb.ll afb.12 

3. Inklemming door middel van een rubber manchet(chloropreen) • 

(zie afbeelding 12) 

Dit heeft als voordeel, evenals principe a, dat ook enigzins 

gekromde buizen kunnen worden vastgehouden. 
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CONCEPT 

Argumentatie 

Na een globale afschatting van enige voor- en nadelen valt de 

~ eerste keus op de excentrisch geplaatste caroussel. 

Dit vanwege het feit dat: 

1. er bij een buislengte van twee meter maximaal 49 keer ge

koppeld hoeft te worden. 

2. de bewegende, aan zeewater blootgestelde, delen tot een 

minimum beperkt zijn. 

3. doorzetmechanisme en lagering geplaatst kunnen worden in een 

centraal, afgesloten trommel. Deze kan gevuld worden met olie 

ter druk compensatie. 

Beschrijving 

Verklaring van de nummering. (zie afbeelding 13) 

1. sondeerbuis, lengte 2 meter, 50 stuks, steek 90 mm. 

2. stappenmotor, hydraulisch. 

3. vertragingskast. 

4. rondsel. 

5. tandkrans. 

6. centrale koker. 

7. tontaatslager. 

8. afdichting. 

9. kogellager. 

10. deksel. 

11. {ont)-koppelmechanisme. 

12. klem, volgens principe 1. 

13. geleiding. 

14. spoelkop voor bentoniet. 

15. vaste grondplaat. 
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Het (ont)-koppelmechanisme bestaat uit een schuin, onder de 

spoedhoek, geplaatst wrijvingswiel met vier steunwielen. (zie 

afbeelding 14) 

Deze worden tegen de sondeerbuis gedrukt met een of twee hydro

cylinders. 

afb.14 

Tevens zorgt de constructie voor een juiste positionering ten 

opzichte van de gehele streng. 

Voor het doorzetmechanisme wordt een hydraulische stappenmotor 

met een pool gekozen. Met het oog op een betere gewichtsverdeling 
50 of een aan te passen overbrengingsverhouding (i = n-)' kan men 

ook doorzetten over n = 3,7,11,13,17,19,23 maal 360/50 graden. 

Een eventueel andere mogelijkheid is een dubbel pal/palwiel

mechanisme. Dit is uitgevoerd met twee eenrichtingskoppelingen 

voor de heen- en teruggaande beweging van het magazijn. 

Beide systemen kunnen op ieder willekeurig moment worden aange

stuurd. 
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Werking 

De nummering is volgens afbeelding 13. 

De handelingen die plaatsvinden zijn puntsgewijs hieronder 

samengevat. 

1. positioneren: mechanisme 11 beweegt naar de sondeerbuis. 

2. koppelen: wrijvingswiel draait. 

3. mechanisme 11 lost. 

4. spoelen: spoelkop 14 wordt geplaatst op de sondeerbuis. 

5. spoelkop 14 lost. 

6. indrukken, e.g. uittrekken uit het magazijn over twee meter. 

7. doorzetten: met behulp van 2,3,4 en 5. 

8. wederom positioneren, etc. 

Na het sonderen wordt de omgekeerde weg bewandeld, met uitzonde

ring van het spoelen. 
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LIJST VAN SYMBOLEN 

d 

E 

I 

P 

k 

v 

diameter sondeerbuis, ~ 36x16 

elasticiteitsmodulus 

traagheidsmoment 

sondeerkracht 

beddingsconstante 

horizontale uitwijking 

n aantal halve sinussen waarin streng uitknikt 

Q 

1 

b 

normaalbelasting 

lengte contactvlak 

halve breedte contactvlak 

r straal wiel rollenpaar 

EO: gereduceerde elasticiteitsmodulus 

N : aantal rollenparen 

rom 

N 

rom 

rom 
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BESCHRIJVING BESTAANDE APPARATUUR 

1. "ZEESTIER" (zie afbeelding 15) 

Hydraulisch werkend. AIle aandrijvingen zijn op het apparaat 

geplaatst. Deze worden bediend, respectievelijk gecontroleerd 

via een 120-aderige kabel. 

In eerste instantie werd de reactiekracht, benodigd voor het 

indrukken, verkregen door een eigen gewicht van 3.5 ton en 

drie schroefankers. Daar de zeebodem meestal zeer vast bleek 

te zijn of bestond uit een zeer slappe bovenlaag werkten deze 

niet erg bevredigend. Later werd ballast gebruikt tot een e~gen 

gewicht van 10 ton. 

De sondeerbuizen worden van te voren op elkaar geschroefd. 

Hierbij worden ze ondersteund door een toren, 10 tot 15 meter 

hoog. 

2. "ZEEKALF" (zie afbeelding 16) 

Eveneens hydraulisch werkend. Echter de aandrijfapparatuur 

wordt aan boord gehouden. 

Het apparaat bestaat uit een eenvoudig ballastblok, zwaar ge

noeg voor een reactiekracht van 200kN. Hierop is de sondeer

vijzel met enige randapparatuur gemonteerd. 

De buizen worden rechtop gehouden door ze met behulp van een 

kabel naar boven gespannen te houden. 

De sondeerdiepte is zodoende beperkt tot 22 meter. Een langere 

streng is in zeecondities niet meer vast te houden en knikt 

en/of breekt. 

3. " GEODOFF" 

De Geodoff is een veelzijdig onderwater sondeerapparaat. Naast 

het sonderen (reactiekracht 40 kN) bezit het ook de mogelijkheid 

tot het steken van ongestoorde grondmonsters tot een lengte van 

acht meter. Tevens bestaat de mogelijkheid tot boren, eventueel 

met behulp van een vibratorunit. 

Het totaal is ontworpen voor een waterdiepte tot maximaal 200 

meter. 
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CONTAINER fOR. --_ 

- HYDRAULIC CONTROlS 

- PRESSURE GAGE 

-INCLINOMETER 

BALLAST 0 -20 TONS 

B.3 .......-HOISTING CABLE 

~. 
I 

.,..--------jJ-- TEST RODS 

1+----+----------+.--UMBiLICAL CABLE 

.......... .j...... PENETRATION SENSOR 

U--I-I--~_ UPPER ROD CLAMP 

~4a~~~---~~ACCUMULATOR 

.-++----\-41""'-- HYDRAULIC JACK 

..:a;;U::~---\-4- LOWER ROO CLAMP 

--- FRICTION CONE 
PENETROMETER 

SEABED PENETROMETER RIG "SEACALF" 

afb .16 



B.4 

4. "SHELL STIER" (zie afbeelding 17) 

Hierbij werd uitgegaan van een telescopische sondeerstang. 

Deze bestaat uit een normale sondeerbuis die,nadat hij is weg

gedrukt,tezamen met zijn eerste steunbuis wordt weggedrukt,etc. 

Door de steeds groter wordende buisdiameters ontstaat extra 

wrijving. Om deze te verkleinen wordt aan ieder buisuiteinde 

water naar buiten geperst. Hierdoor spoelt men continue een gat 

langs de buizen. 

Het eerste apparaat heeft zo een dieptebereik van 10 meter. 

Dit kan vergroot worden door de sectielengte groter te kiezen 

en/of meerdere buizen te gebruiken. De maximaal te bereiken 

sondeerdiepte wordt zodoende vergroot tot 50 a 60 meter. 

Behalve aan het eigen gewicht wordt de reactiekracht ontleend 

aan een zuiganker. Door onderdruk binnen het anker te handhaven 

wordt het door de hydrostatische druk op de zeebodem geperst. 

Een elegante oplossing. 

5. " DUIKERKLOK" (zie afbeelding 18) 

Naast het sonderen is de duikerklok ook geschikt voor continue

boringen (het steken van grondmonsters) en dichtheidsmetingen. 

De klok kan worden afgezonken tot maximaal 200 meter diepte. 

Het bestaat uit een cirkelvormige grondplaat of ballastvoet 

met daarop een stalen dikwandige cylinder. De doorsnede bedraagt 

1.80 meter, de hoogte is 2.30 meter. 

De klok kan bemand worden door maximaal drie personen. 

Grondplaat en klok zijn verbonden met een kogelscharnier. Deze 

maakt het mogelijk de duikerklok verticaal te stellen. 

Centraal bevindt zich een hydrocylinder met holle zuigerstang, 

waardoor het sonderen, etc. plaats vindt. De op te wekken re

actiekracht is maximaal 600 kN. 

Het grondonderzoek geschiedt in principe op dezelfde manier 

als op het land. 
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Doorsnede duikerklok. afb.18 
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6. II BOOR-SONDEERSYSTEMEN" 

Deze systemen maken over de gesondeerde diepte (~ 2 meter) een 

boorgat, waarna weer opnieuw gesondeerd kan worden. 

De diepte is in principe oneindig. Echter in de praktijk is 

deze methode beperkt. 

In de eerste plaats omdat het gebruik van platforms of torens 

beperkt is tot rustige zeeen en waterdieptes tot! 40 meter. 

In de tweede plaats kost het telkens inbouwen van de sondeer

buizen en centreer/steunbuizen veel tijd. Ook is er veel kans 

op beschadigingen van meetkabel en -conus. 

Een verbetering is om het sondeerapparaat zelf niet OPt maar 

in de boorbuis te laten zakken • 
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THEORETISCH MODEL VOOR DE ANALYSE VAN HET KNIKGEDRAG VAN 

SONDEERBUIZEN 

V~~r de mode1vorming wordt uitgegaan van de vo1gende hypothesen. 

1. De sondeeerstreng is aan de uiteinden scharnierend opgelegd. 

2. De streng wordt omsloten door slappe klei en rust met de 

conus op een harde zandlaag. 

3. De k1ei gedraagt zich vo1komen e1astisch. 

4. De "veerstijfheid" van de k1ei heet beddingsconstante k. 

Beschouw het volgende model: een e1astisch ondersteunde~staaf 

belast door een normaalkracht P. (lit.3) 

p 
.. t>,. S S S S 

dz. -

afb. 19 

Krachtenevenwicht: 

o + q(z)dz - (0 + dO) = 0 

::::;> dO = q (z) dz met q (z) = k. d. v (z) 

Momentenevenwicht: 

Ddz + Pdv - dM = 0 

Met M = -E.I.v' I vo1gt Vii II + P II + k.d = 0 
E.I· v E.l oV 

Randvoorwaarden: 

v(O) = v(l} = 0 

M(O) = M(l) = 0 ::::;> 

Met a 2 = ~ en b 2 
E.I 

vergelijking: X1 ,2 

X3 ,4 

VI 1(0) = Vi 1(1) = 0 

= ~:~ worden de wortels van bovenstaande 

2 4 . -a - a 2 ~ ~ = ~.( ~ + ( ~ - b )) = i.A, i.B 

= -i.A, -i.B 



B.9 

De algemene oplossing luidt dan: 

v(z) = C1 .sin(Az) + C2 .COS(AZ) + C3 .sin(Bz) + C4 .COS(BZ) 

De randvoorwaarden ingevuld geeft de oplossing: 

a 2 n2~2 b 21 2 p 
= T + n2~ = EI 

Het minimale aantal halve sinussen waarin de streng uitbuigt 

wordt bepaald door: dP = 0 waaruit voIgt: n 4 = b2.14/~4 
dn 

De kniklast Pkr wordt dan: Pkr = 2. (E.I.k.d)~ 

Ter bepaling van de beddingsconstante k voor slappe klei zijn 

in de literatuur enige formules gevonden.(lit.4) 

Hierbij is aangenomen een constante k in 

cale richting welke onafhankelijk is van 

Volgens Terzaghi (1955): 
1 - - 3 k = (1.5d). (kS1 ) met k s1 ·= 50 ton/ft 

horizontale en verti-

de diepte. 

* k = ( ~.5~36/J04.8 )~ 50 ~ 3.52 ~ 10-
4 

= 
3 0.10 N/mm 

Volgens Davisson (1970): 
Cu 2 

k = 67 a- met Cu = 0.5 ton/ft 

~ k = 0.10 N/mm3 

Volgens Vesic (1961) waarbij k gerelateerd is aan de elastische 

parameters Ek en vk van de klei: 
4 

k = (0 d 65) . (~. iEk)}j. (~k2) 
1-vk 

met: Ek = 250.Cu = 13.4 N/mm3 

v k = 0.5 

E = 2.1~105 N/mm2 

I(¢36~16) = 79231 mm4 

Hieruit voIgt: k = 0.186 N/mm3 

V~~r zachte lagen wordt dikwijls aangenomen dat de beddings

constante lineair toeneemt met de diepte. 
z -4 3 

In formule: k = nh . d met nh = 1.09-2.72~10 N/mm 

De kniklast wordt zodoende: Pkr = 2. (E.I.nh.z) ~ 

Ingevuld: Pkr = 2693. (z)~ met z in mm. 
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Het blijkt dat de beddingsconstante een moeilijk te definieren 

grootheid is. 

Om toch enigzins de kritische last Pk te schatten is gerekend 
3 r 

met k = 0.1 N/rom . Dit geeft Pkr = 244.7 kN. 

Deze is groter dan de maximale belasting van 200 kN. 

Uit voorgaande beschouwing blijkt dus dat het aannemelijk is om 

te veronderstellen dat de sondeerstreng in eerste instantie niet 

onder- maar bovengronds zal uitknikken. Echter vanwege een mo

gelijk slappe bovenlaag kan een steunbuis eventueel noodzakelijk 

zijn. 

De maximaal vrije 

".2EI 
P =--= 1= 
kr 12 

lengte 

Jr
2EI 

(
P 

wordt vervolgens bepaald met Euler II: 

)~= 906 rom. 

Controle op toelaatbare spanning: 

~ax = .".2. ; 2 ~ (JO. 2 = 300 N/rom
2 

Met ). = ~ = 1 = 
1. (I/A)~ 

906 = 92 
(79231/817)~ 

Hieruit volgt de maximale spanning v = 245 N/rom2 
max 

Praktisch is de vrije lengte meestal beperkt tot 500 rom. Dit 

resulteert dan in een veiligheidscoefficient van 3.6 
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ROLLENPAREN 

Het idee om met behulp van rollenparen de sondeerbuizen in te 

drijven, is met de theorie van Hertz nader bekeken. (lit.S) 

Zie afbeelding 20 . 

afb.20 

De welvingsstraal van de rollen neemt men groter dan de straal 

van de sondeerbuis. Zodoende kan men uitgaan van een volledig 

zuiver lijncontact. 

Hiervoor gelden de volgende formules: 

_ 2Q _ 8Qr ~ 
~z - rrbI met b - ( "'-E 1 ) 

o 
Hieruit volgt 

2(j2 1 
Hz r 

voor de normaalbelasting Q: 

EO 
Q = = 2klr 

2 
V~~r staal op staal EO = E. ~ met m = 10/3 

m -1 

V~~r 

=;>- k 

=> E = a 2.31~IOS N/mm2 

gelegeerd 
'1T"(f"2 

- 2 staal is ~Hz = 1000 N/mm 

= ~ = 13.6 N/mm2 EO 
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Neem aan dat de lengte van het lijncontact is 

Dit is de breedte van de rollen. 

Hieruit voIgt : Q = 680r 

I = 25 mm. 

De wrijvingscoefficient tussen rol en buis bedraagt, bij een 

gekartelde rol, f = 0.4 

De indrukkracht van een rollenpaar wordt dan 

Pr = 2 . 0.4 . 680 • r = 544r 

De totale indrukkracht : P = N P = 544Nr 
r 

De maximale sondeerkracht is 200 kN. 

Afhankelijk van het aantal rollenparen N vindt men zodoende 

de rolstraal r en de te creeren normaalbelasting Q. 

N 123 

r mm. 368 184 123 

Q kN. 250 125 83.3 

Echter, er is geen rekening gehouden met een eventueel plas

tisch vervormen van de buis onder de normaalbelasting Q. 

Dit zou nog nader moeten geschieden om een toepassing te over

wegen. 
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MAGAZIJNSYSTEMEN, AFMETINGEN 

1.a. Excentrisch geplaatste caroussel. (zie afbeelding 4). 

Lengte sondeerbuis (SB) 2 meter,aantal 50 stuks. 

Diameter : D = 50~90 = 1432 mm. 

1.b. Centrisch geplaatste caroussel. (zie afbeelding 5) . 

Lengte SB 1 meter, aantal 100 stuks. 

. 100x90 
D~ameter : D = 71 = 2864 mm. 

l.c. Omloopmagazijn. (zie afbeelding 6) . 

Lengte sa 2 meter, aantal 50 stuks. 

Omtrek : 0 = lTD + 21 = 50x90 

Afhankelijk van de diameter bepaalt men de steek 1 tussen 

de twee staanders en de maxima Ie breedte (l+D). 

D mm. 200 

1 mm. 1936 

l+D mm. 2136 

300 

1779 

2079 

400 

1622 

2022 

500 

1465 

1965 

V~~r een minimaal bouwvolume valt de keus op alternatief 

D = 200 mm. 

1.d. Inlijnmagazijn. (zie afbeelding 7). 

Lengte SB 2 meter, aantal 50 stuks. 

Magazijnlengte : L =(25~36)x2 + 200 = 2000 mm. 

£." Radiaal magazijn. (zie afbeelding 8). 

Lengte SB 1 meter, aantal 100 stuks. 

Enkele uitvoering : 

Inwendige diameter Di = 10~36 = 1146 mm. 

Uitwendige diameter D = D. + 2000 = 3146 mm. 
u ~ 

Steek aan uiteinde t = 98.8 mm. 

Varieert men de lengte der sondeerbuizen, dan kan men een 

optimum vinden voor de minimale buitendiameter. 

Stel: lengte SB is x => aantal is 100/x. 
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100 xO. 036 
Du = 2x + X Tr 

Differentieren geeft : 0' 
u 

Waaruit voIgt : x = 757 mm. 

aantal 132 stuks 

DU = 3028 mm. 

Dubbele uitvoering 

Lengte SB 1 meter, aantal 50x2 stuks. 

Diameters Di = 50~36 = 573 rom. 

0u = 2573 rom. 
Varieert men wederom de lengte, dan vindt men 

x = 535 rom. 

aantal 87 stuks 

o = 2140 rom. u 
In aanmerking genomen het volume en het aantal keren koppe-

len, valt de keus op de dubbele uitvoering met 0u = 2573 rom. 

3. Tangentiaal magazijn. (zie afbeelding 9) . 

Lengte SB 1 meter, aantal 100 stuks, onderling flexibel 

verbonden, zie voor een voorbeeld afbeelding 21. 

afb.21 

Uitwendige diameter : D 
u 

500 360 = 2xsin (c;(./2) met 0.::: = -r 
Afhankelijk van het aantal zijden, zijn de afmetingen af 

te lezen uit de volgende tabel. 
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Tabel 

i D rom. b rom. u 

3 1155 1224 

4 1414 900 

5 1701 720 
6- 2000 612 

Vobr het minimale bouwvolume, inclusief de bufferzone, lijkt 

a1ternatief i = 4 of 5 het aantrekkelijkst. 
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KLEMINRICHTINGEN, BEREKENINGEN 

Alternatief 1, zie afbeelding 10 

Gegevens: 

B.16 

gewicht sondeerbuis, lengte 2 meter, ¢ 36~16: G = 12.74 kg 

wrijvingscoefficient ferodo/staal in water: f = 0.4 

veiligheidscoefficient (flslijtagecompensatie tl )! v = 2 

materiaal AISI 316, goed corrosiebestendig, ~.2 = 280 N/mm2 

bladveer: veerconstante c 

= 17.5 mm 
5 mm 

afmetingen: breedte b 

dikte h = 
lengte I = 100 mm 

Berekening: 

F 3EI 
c = x = 'l3 bh3 4 5 2 

met I = ~ = 182.3 mm , E = 2.1~10 N/mm 

Hieruit voIgt c = 114.8 N/mm. 

De klemkracht per klem wordt: F/klem 
= vG/3 = 200 N 

f 

Hieruit voIgt de uitwijking: x = F/c = 1.74 mm 

De maximale buigspanning is: 

c:r. =:: = 6FI = 274.3 N/mm2 < 00.2 
bmax b bh2 

Dit is dus toelaatbaar. 

Alternatief 3, zie afbeelding 12 

Gegevens: 

effectieve inklemlengte: I = 40 mm 

wrijvingscoefficient rubber/staal in water: f = 0.25 

Berekening: 
vG De klemkracht: F = ~ = 1000 N 

De minimale overdruk in de manchet wordt dan: 

AP 
min 

F 
= A = 

1000 

..". 2 
4.36 .40 

= 0.025 N/mm2 = 0.25 bar 

Bij gebruik van een incompressibel medium, als bijvoorbeeld olie, 

is ook onder water ink lemming verzekerd. 
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