Innovatieve sondeertechniek met Hydraulic Profiling Tool (HPT)

Bodemopbouw, gelaagdheid
en doorlatendheidsfactor
in één keer in beeld

Bij de uitbreiding van een industriële site in de Antwerpse haven heeft Fugro grondonderzoek verricht
ten behoeve van adviezen voor fundering, damwanden en bemaling. Naast traditioneel geotechnisch
en geohydrologisch onderzoek is hierbij de innovatieve HPT-sondeertechniek ingezet, inclusief insitu doorlatendheidsmetingen: zogeheten slug tests. Dit heeft enkele interessante voordelen, zowel
kwalitatief als financieel.
De afkorting HPT staat voor Hydraulic Profiling Tool,
een techniek die sinds 2010 is ontwikkeld in Duitsland
in de markt van detectie van verontreinigingen. Bij
de HPT-sondering wordt, naast de meting van de
conusweerstand en de plaatselijke mantelwrijving, met
een continu debiet water in de bodem geïnjecteerd.
De druk, die nodig is om het water te infiltreren, wordt
geregistreerd. De hoeveelheid geïnfiltreerd water
gedeeld door de gelijktijdig gemeten druk geeft een
relatieve waarde voor de doorlatendheidsfactor.

Extra informatie uit sondeergrafiek
Met dit extra gegeven kan de sondeergrafiek
nauwkeuriger en zinvoller worden geïnterpreteerd voor
geohydrologische vraagstukken. Het meetbereik van
de HPT-conus wordt bepaald door de hoeveelheid
water die kan worden geïnjecteerd. De techniek
is bruikbaar bij doorlatendheden in de range van
0,05 tot 25 m/d. Omdat in de Lage Landen hogere
doorlatendheden kunnen voorkomen, heeft Fugro de
conus gemodificeerd. Daardoor ligt het meetbereik nu
tussen 0,05 en 50 à 75 m/d.
De tests worden uitgevoerd met standaard
sondeerwagens of speciaal equipment, zoals een
minirups. Als HPT-sonderingen worden gecombineerd
met slug tests, kan de relatieve doorlatendheidsfactor
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worden vertaald naar absolute waarden voor de gehele
sondeerdiepte. Bij slug tests, uit te voeren met hetzelfde
equipment als de HPT-sondering, wordt een absolute
in-situ doorlatendheid gemeten met een filter waarbij
drukvariaties worden opgelegd.

Geohydrologische parameterwaarden
De sondeergrafiek van een HPT-sondering met slug
tests levert zeer uitgebreide informatie op over de
ondergrond. Naast de draagkracht en de grondsoort
is nu ook de doorlatendheidsfactor, de k-waarde
beschikbaar. Doordat de k-waarde en de dikte (D) van
bodemlagen inzichtelijk zijn, kunnen geohydrologische
parameterwaarden worden afgeleid, zoals het
horizontaal doorlaatvermogen (kD). Ook ontstaat
zo een indicatie van de weerstand tegen verticale
grondwaterstroming (c-waarde).
Een bijzonder voordeel is dat de informatie over de
doorlatendheid wordt verkregen over de gehele
sondeerdiepte. De resultaten kennen, net als bij
korrelverdelingen, weliswaar een bepaalde band
breedte, maar daar staat tegenover dat de uitvoering
van een HPT-sondering snel en economisch is. Ook
worden hiermee de interpretatie van boorgegevens
en laboratoriumonderzoek, zoals korrelverdelingen,
zinvoller.

Presentatie sondeergrafiek met HPT-meting.

Input voor 3D-bodemmodellen

Kostenbesparing

De HPT-sondering produceert – naast de standaard
sondeerresultaten – informatie over de doorlatendheid
van de grond, gekoppeld aan de diepte. Dit geeft een
goed beeld van de bodemopbouw, gelaagdheid en de
doorlatendheidsfactor. De techniek levert relatief snel en
eenvoudig veel bodemgegevens op, bijvoorbeeld voor
het beantwoorden van geohydrologische vraagstukken
of het opstellen van 3D-bodemmodellen. Door de
HPT-sondeertechniek te combineren met milieu- en
geleidbaarheidssonderingen kunnen bodemgegevens
worden verzameld voor verspreidingsvraagstukken en
‘zoet-brak-zout’-vraagstukken.

Op basis van de HPT-sonderingen in Antwerpen
konden de geohydrologische parameterwaarden uit
het eerder opgestelde bemalingsadvies naar beneden
worden bijgesteld. Daarnaast is op basis van een
lagere doorlatendheidsfactor de dimensionering van
de geadviseerde bemalingsinstallatie aangepast, waar
door kosten werden bespaard.

Meer informatie:
Volkert Lubbers, 070 311 1224,
v.lubbers@fugro.nl
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