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Abstract 
 

All-Hytec in Hasselt is een bedrijf gespecialiseerd in hydraulica en machinebouw. Voor een klant, met 

name GroundXplorer, dient All-Hytec een sonderingsmachine te ontwerpen. Sonderingen worden 

doorgaans uitgevoerd door grote en zware penetratiemachines die de draagkracht van de 

ondergrond bepalen. GroundXplorer heeft een scanmethode ontwikkeld waarmee de draagkracht 

bepaald kan worden zonder grondpenetratie. Ter controle van de verkregen resultaten wil 

GroundXplorer toch een sondering uitvoeren. Het doel van deze masterproef is het ontwerpen van 

een compacte sonderingsmachine die een sondeerproef kan uitvoeren op plaatsen die momenteel 

niet toegankelijk zijn met de huidige grote machines. 

Door het uitvoeren van een literatuurstudie werd een inzicht verkregen in de huidige technologie van 

grondsonderingen. Vervolgens werd stapsgewijs een machine ontworpen die voldoet aan het door 

GroundXplorer opgestelde eisenpakket. Eerst werd op basis van kostprijs, compactheid en 

technische haalbaarheid een keuze gemaakt uit een reeks voorontwerpen. Het gekozen voorontwerp 

werd vervolgens verder uitgewerkt en omgezet naar een CAD-model met bijhorende mechanische- 

en hydraulische tekeningen.  

De ontworpen machine voldoet aan de gestelde technische- en compactheidseisen. Hierdoor kan 

GroundXplorer op moeilijk bereikbare plaatsen een sondeerproef uitvoeren zonder dat hiervoor 

grote en zware machines nodig zijn. Door het opmaken van een kostenraming werd een indicatie van 

de kostprijs verkregen.    



 

 

  



 

 
 

Abstract in English 
 

All-Hytec in Hasselt is a company specialized in hydraulics and engineering. For a client, particularly 

GroundXplorer, All-Hytec needs to design a compact cone penetration machine. Cone penetration 

tests are usually carried out by a large and heavy penetration machine to define the bearing capacity 

of the soil. However, GroundXplorer has developed a scanning method which can measure the 

bearing capacity without a penetration test. In order to verify the obtained results from the scan, 

GroundXplorer still performs a cone penetration test. The purpose of this master's thesis is to design 

a compact cone penetration machine which can carry out a penetration test on small and difficult to 

reach places that are not accessible with the current machines. 

By carrying out a systematic literature review, an insight into the current technology of cone 

penetration tests was obtained. Next, incrementally a machine was designed which meets the 

demands drawn up by GroundXplorer. First a choice was made based on cost, compactness and 

technical feasibility. Next, the chosen model was further developed and converted in a 3D-Cad-

model.  

The designed machine meets all technical and dimensional requirements. With this design 

GroundXplorer can carry out a cone penetration test on hard to reach places without the need off 

large and heavy machinery. The cost-benefit analysis provides All-Hytec as well as GroundXplorer an 

indication of the actual cost price off the machine.



 

 

  



 

 
 

1 Inleiding  

1.1 Situering 

De masterproef situeert zich bij het bedrijf All-Hytec te Hasselt. 

Als ingenieur machinebouw bij “Diamant Boart Craelius” kreeg Raymond Hoste de microbe voor 

hydraulica te pakken. Na afbouw van de afdeling machinebouw bij DBC, richtte Raymond Hoste in 

1990 All-Hytec op. Nu meer dan 25 jaar later is All-Hytec uitgegroeid tot een toonaangevend bedrijf 

met internationale bekendheid. All-Hytec beschikt over een eigen pand met ateliers, bijbehorend 

machinepark en een groot portfolio aan projecten van kleine KMO ’s tot grote industriële spelers [1]. 

Onderstaande domeinen behoren tot het portfolio van All-Hytec: 

• engineering, 

• projecten, 

• machinebouw, 

• componenten, 

• service. 

 

All-Hytec dient in opdracht van GroundXplorer een compacte sonderingsmachine te ontwerpen.  

GroundXplorer is gespecialiseerd in het in kaart brengen van 

de ondergrond. Dit gebeurt aan de hand van 2D- en 3D- 

scans. 

Door deze unieke manier van opmeten kan een hogere 

resolutie gehaald worden dan standaard het geval is. 

Meestal wordt er gemeten tot een diepte van 10 tot 20 m, maar afhankelijk van de gewenste 

resolutie kan deze techniek ingezet worden tot een diepte van 100 m. 

De techniek is gebaseerd op het opmeten van weerstandswaarden van de ondergrond. Er wordt een 

reeks van elektroden bevestigd in de ondergrond. Door deze elektroden onderling te laten 

communiceren wordt een 2D- of 3D-beeld gemaakt. De techniek is niet destructief en heeft geen 

beperking voor de toegankelijkheid van een gebied. 

Hierdoor is het mogelijk om de structuur van de ondergrond volledig in kaart te brengen alsook om 

verschillende anomalieën zoals waterputten, tanks, riolering, funderingen, … terug te vinden [2]. 

  

Figuur 1: All-Hytec bvba [1] 

Figuur 2: GroundXplorer [2] 
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1.2 Probleemstelling 

Sonderingen worden doorgaans uitgevoerd door grote en zware penetratiemachines die de 

draagkracht van de ondergrond bepalen. GroundXplorer heeft echter een scanmethode ontwikkeld 

waarmee de draagkracht bepaald kan worden zonder sondeerproef. Ter controle van de verkregen 

resultaten wil GroundXplorer toch een sondering uitvoeren. De op de markt verkrijgbare machines 

zijn te groot in omvang om op elke positie een controle sondering uit te voeren. Om deze rede wilt 

GroundXplorer een compacte sonderingsmachine zodat overal een controlesondering uitgevoerd kan 

worden. 

1.3 Doelstellingen 

Het doel is om een compact en mobiel sondeertoestel te ontwerpen dat concurrentieel voordeel 

biedt ten opzichte van de huidige sondeermachines.  

Het ontwerp dient te voldoen aan onderstaand eisenpakket: 

 onshore sondering; 

 elektrische sondering: drukken aan 20 mm/s en maximale druk van 20 MPa onderaan de 

conus; 

 sondeerdiepte van minimaal 20 m; 

 de sondering gebeurt volgens NEN-EN-ISO 22476-1, klasse 2 (bijlage D1):  

 conusweerstand ± 100 kPa of 5%, 

 kleefweerstand ± 15 kPa of 10%, 

 waterspanning ± 25 kPa of 2%, 

 helling ± 2°, 

 penetratiediepte ± 0,1 m of 1%, 

 maximale afstand tussen 2 meetpunten van 20 cm. 

 mobiele machine met maximale afmetingen in transportmodus (L X B X H): 2200mm X 

780mm  X 1400mm. 

 

1.4 Methode 

De eerste stap in deze thesis is het maken van een literatuurstudie. Dit is noodzakelijk om enkele 

parameters uit het eisenpakket te verklaren. Hierdoor wordt een beter inzicht in het sonderen, de 

verschillende gebruikte methodes, technieken en bestaande machines verkregen. Na het uitvoeren 

van de literatuurstudie worden er enkele voorontwerpen uitgewerkt. Uit deze voorontwerpen zal 

een keuze gemaakt worden door een overweging te maken tussen compactheid, technische 

haalbaarheid en kostprijs. Vervolgens wordt het voorontwerp verder uitgewerkt en omgezet naar 

een CAD-model met bijhorende mechanische tekeningen door gebruik te maken van het 

softwareprogramma Inventor Professional 2016. Tussentijds worden de nodige berekeningen 

gemaakt zoals sterkte-berekeningen, benodigd koppel, vermogen ... Na het voltooien van het 

mechanisch ontwerp wordt er een hydraulisch schema opgesteld. Als laatste stap wordt er een 

raming gemaakt van de kostprijs van de machine. 
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2  Literatuurstudie 

Alvorens gestart kan worden met het ontwerp van de machine dient een uitgebreide literatuurstudie 

gemaakt te worden. Hierdoor wordt een inzicht verkregen in de huidige technologie van de 

grondsonderingen. Dit is noodzakelijk om een ontwerp te maken dat voldoet aan het eisenpakket. 

2.1 Algemeen 

Het doel van sonderingen is het bepalen van de draagkracht van de bodem. Dit is belangrijk voor het 

bepalen van bijvoorbeeld funderingen. Belangrijk hierbij is dat een sondering een indicatie geeft op 

één specifieke plaats. Voor een nauwkeurige meting dienen er meerdere sonderingen op 

verschillende plaatsten uitgevoerd te worden aangezien een bodem geen homogeen geheel is. 

Hierbij geldt de vuistregel: 3 sonderingen per 500 m² [3].  

Sonderen houdt in het indrukken van een conus met een tophoek van 60° in de bodem met een 

constante snelheid van 2cm/s. De kracht om de conus in de bodem te penetreren is een maat voor 

de draagkracht van de bodem. De draagkracht van de bodem, en hierdoor ook de benodigde 

indrukkracht varieert doorheen de ondergrond. Door het uitvoeren van een sondering wordt een 

indicatie van de draagkracht doorheen de verschillende lagen van de ondergrond verkregen. 

Sondeerconussen met een dwarsdoorsnede van 10cm² en 15cm² zijn de meest gangbare dimensies. 

Bovenstaande wordt verduidelijkt in figuren 3 en 4. 

 
Figuur 3: Basisprincipe [3] 

 
Figuur 4: Mechanische sondeerconus van 10cm² [3] 
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2.1.1 Parameters 

De basisparameters die verkregen worden door het uitvoeren van een sondering zijn: 

 mechanische weerstand (conusweerstand of puntweerstand), 

 kleefweerstand (wrijvingsweerstand). 

De puntweerstand qc kan bepaald worden door de benodigde indringkracht te delen door de 

dwarsdoorsnede van de conus. De kleefweerstand τs wordt bepaald door de benodigde kracht te 

delen door het zijdelingsoppervlak van de conus. Soms bepaalt men nog het wrijvingsgetal Rf als 

verhouding tussen de kleefweerstand en de puntweerstand zoals weergegeven in vergelijking 1. 

𝑅𝑓 =
𝜏𝑠
𝑞𝑐

 (1) 

 

Deze parameters worden weergegeven in functie van de diepte door gebruik te maken van grafieken 

(figuur 5).  

 

Figuur 5: Wrijvings- en puntweerstand i.f.v. de diepte [3] 
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2.1.2 Reactiekracht 

Bij het uitvoeren van een sondering wordt meestal gevraagd om een sondering van 10 of 20 ton uit 

te voeren. Dit houdt in dat de conus (oppervlakte 10cm²) in de bodem wordt gedrukt tot het 

moment dat er een druk van respectievelijk 10 of 20 ton wordt bereikt. Bij het indrukken van de 

conus in de bodem dient er echter een reactiekracht geleverd te worden. Indien dit niet het geval is 

wordt het sondeertoestel de hoogte in geduwd in plaats van de conus in de bodem.   

Het leveren van de reactiekrachten gebeurt door een massa die even groot is als de benodigde 

drukkracht. Dit wordt meestal gedaan door het sondeertoestel op een vrachtwagen te plaatsen met 

een massa die groot genoeg is om de proef uit te voeren. Deze vrachtwagens zijn dikwijls voorzien 

van rupsbanden waardoor de machine zich ook in moeilijk terrein kan voortbewegen (zie figuur 6). 

Het sonderingstoestel bevindt zich op de vrachtwagen zelf. De sondering gebeurt via een opening in 

de bodem van de vrachtwagen. 

 

Figuur 6: Sondeermachine van de firma A.P. van den Berg [4] 

Een andere mogelijkheid is het verankeren van het toestel in de bodem. Hierdoor dient de 

verankering de reactiekracht te leveren. In figuur 7 wordt een machine getoond die voorzien is van 

bodemankers. De machine heeft een lengte van 1960mm, een breedte van 1003mm en een hoogte 

van 2400mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Sondeermachine met grondankers [5] 
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2.2 Mechanische sondering 

Een mechanisch sondeersysteem is opgebouwd uit een conus welke is bevestigd op de binnenstang. 

De mantelbuis is over de binnenstang geplaatst. De druk wordt bovengronds opgemeten door 

gebruik te maken van manometers. Een mechanische sondering is een discontinue meting, met enkel 

de kleef en puntweerstand als parameter. 

Een sondering gebeurt volgens onderstaand stappenplan en figuur 8. 

• Eerst wordt een hydraulische drukkracht aangelegd op de binnenstang. Hierdoor zal de 

binnenstang met een snelheid van 2cm/s in de bodem worden gedreven. De weerstand die 

men nu meet is de puntweerstand qc. 

• Vervolgens wordt de druk uitgevoerd op de mantelbuis welke zich verder neerwaarts zal 

verplaatsen. 

• Als de mantelbuis volledig beneden is wordt de conus opnieuw meegenomen. Nu wordt de 

totale indringingsweerstand qt gemeten. 

 

 

De kleef kan bepaald worden door het verschil te nemen tussen qt en qc. 

  

Figuur 8: Stappenplan mechanische sondering 
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2.3 Elektrische sondering 

Een elektrische sondering is een continu proces. Door een elektrische sondering kan men meer 

informatie bekomen uit een meting dan bij een mechanische sondering. Anders dan bij mechanische 

sonderingen gebeurt de meting niet bovengronds maar ondergronds. De meting wordt in de 

sondeerpunt zelf uitgevoerd en vervolgens elektrisch of via radiogolven naar de bovengrond 

verzonden.  

Bij een elektrische sondering vormen de conus en mantelbuis één geheel (zie figuur 9). 

 

Figuur 9: Elektrische sondeerconus [4] 

Afhankelijk van de gebruikte conus en bijhorend meetsysteem kunnen er nog extra parameters 

bepaald worden: 

 grondwaterstand, 

 temperatuur, 

 resistiviteit, 

 permeabiliteit, 

 pH-waarde, 

 ... 
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2.4 Bestaande machines 

De opdracht van de klant bestaat uit het ontwerpen van een compacte sonderingsmachine. De 

bestaande machines die zelf de reactiekracht leveren door hun eigen gewicht vallen hierdoor af. 

Deze machines zijn te zwaar en omvangrijk om aan de wensen van de klant te voldoen. De 

verankeringsmachines zijn meer in de richting van het eisenpakket. Het uitvoeren van een sondering 

met een verankeringsmachine gebeurt volgens onderstaand stappenplan. 

1. Machine manoeuvreren naar de sonderingspositie. 

2. Plaatsen van de ankers in de bodem. 

3. Stabilisatie en waterpas plaatsen van de sonderingsmachine. 

4. Ankers bevestigen aan de machine indien gewerkt wordt met losse ankers. 

5. Uitvoeren van de sondeerproef.  

In volgende paragraaf worden twee van de commercieel verkrijgbare machines besproken. 

2.4.1 A.p. van den Berg Midi sondeerrups 

De midi sondeerrups van de firma A.p. van den Berg is een sonderingsmachine die geschikt is voor 

het uitvoeren van een sondeerproef tot een druk van 20MPa. Door de machine te verankeren in de 

bodem wordt de benodigde reactiekracht geleverd. Door gebruik te maken van rupsbanden kan de 

machine zich voortbewegen in moeilijk begaanbaar terrein, dit wordt weergegeven in figuur 10. 

 

Figuur 10: Midi sondeerrups [6] 
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De sondering wordt uitgevoerd door 2 dubbelwerkende hydraulische cilinders welke voorzien zijn 

van een klemsysteem om de sondeerbuizen en bijhorende conus in de bodem te persen. Afhankelijk 

van de uit te voeren proef worden 2 of 4 ankers in de bodem geboord. In figuur 11 is de machine 

bevestigd met 4 ankers. De machine is voorzien van twee boormotoren aan de voor- en achterzijde 

van machine. Er wordt gebruik gemaakt van losse ankers welke na het inboren aan de machine 

bevestigd dienen te worden. De stabilisatie gebeurt door drie hydraulische cilinders welke het geheel 

van de grond tillen en zo horizontaal uitlijnen.  

 

Figuur 11: Bodemankers midi sondeerrups [6] 
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2.4.2 TMG CPT- 223 

De CPT-223 van de Amerikaanse firma TMG is een sonderingsmachine die gebruik maakt van vaste 

ankers. De boormotoren zijn rechtsreeks bevestigd aan de ankers. Het sondeersysteem gebeurt net 

zoals de machine van A.p. van den Berg door 2 hydraulische cilinders. Het sondeersysteem is echter 

niet centraal in de machine geplaats maar aan de voorzijde. Dit vormt samen met de 2 ankers een 

solide geheel wat neerklapbaar is om de machine tijdens transport compact te maken. Dit wordt 

geïllustreerd in figuur 12 en 13. 

 
Figuur 12: Ingeklapte machine [5] 

 
Figuur 13: Opgestelde machine [5] 

 

Het geheel is gebouwd op een rupsonderstel zodat er ook op moeilijk begaanbaar terrein de nodige 

sondeerproeven uitgevoerd kunnen worden. De besturing van de machine gebeurt door hydraulische 

ventielen die manueel bedienbaar zijn. 
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3 Voorontwerpen 

In volgende paragrafen worden enkele voorontwerpen besproken voor het leveren van de 

reactiekracht. De belangrijkste parameter bij het ontwerpen is de compactheid van de machine.  

3.1 Voorontwerp 1 

Het eerste voorontwerp bestaat uit 2 verticaal opgestelde hydraulische cilinders. Deze zijn voorzien 

van een klemsysteem voor het indrukken van de penetreerstangen. Voor het leveren van de 

reactiekracht dienen er ankers in de bodem bevestigd te worden. Om een compact geheel te 

bekomen wordt er op het klemsysteem een draaikrans gemonteerd zoals weergegeven in figuur 14. 

Hierop wordt de ankermachine bevestigd waardoor men door het verdraaien van de draaikrans op 

verschillende posities ankers kan plaatsen. Er wordt een anker in de bodem gedraaid, vervolgens zal 

de draaikrans roteren naar de volgende positie en wordt er opnieuw een anker geplaatst. Op deze 

manier kunnen de benodigde ankers op verschillende posities geplaatst worden met 1 

ankermachine. Voor de verticale beweging wordt gebruik gemaakt van de sondeercilinders. Hierdoor 

zijn geen extra cilinders nodig wat zorgt voor een grotere compactheid. 

 

Figuur 14: Ankermachine op draaikrans 
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3.2 Voorontwerp 2 

Een volgend ontwerp is tevens opgebouwd uit 2 verticale hydraulische cilinders om de sondeerproef 

uit te voeren. Aan deze cilinders is een dwarsbalk bevestigd met 2 scharnierende uiteindes. Hierop 

wordt de aandrijfmotor voor de verankering bevestigd. Door de scharnierende opstelling kunnen er 

op verschillende posities ankers bevestigd worden. De verticale beweging gebeurt d.m.v. de cilinders 

die gebruikt worden voor de sondeerproef wat de compactheid ten goede komt. Een schets van dit 

voorontwerp wordt weergegeven in figuur 15. 

 

Figuur 15: Ankersysteem met scharnierende opstelling 
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3.3 Voorontwerp 3 

Bij dit concept wordt de conus niet door middel van hydraulische cilinders in de bodem gedreven 

maar wordt er gebruik gemaakt van een schroefspil. Bij de voorgaande ontwerpen werd door gebruik 

te maken van ankers de benodigde reactiekracht geleverd. Bij dit concept worden er geen ankers 

toegepast. De conus wordt bevestigd aan de voorzijde van een schroefspil zoals te zien in figuur 16. 

Deze wordt in de bodem gedraaid waardoor de conus zich in de bodem zal drijven. De schroefspil zet 

de rotatiebeweging om in een verticale translatie. Door telkens stangen bij de schroeven komt de 

conus steeds dieper in de bodem. Dit proces zal blijven duren tot de conus de gewenste 

puntweerstand van 20MPa bereikt.  

 

Figuur 16: Schroefspil met sondeerconus 

3.3.1 Haalbaarheidsstudie 

Om de haalbaarheid van het concept te controleren dienen er een aantal vooronderzoeken 

uitgevoerd te worden. Als eerste dient een schroefspil gedimensioneerd te worden. Vervolgens moet 

het benodigde indraaikoppel bepaald te worden. Hierna dienen de ankerstangen bepaald te worden 

aangezien deze het koppel dienen over te brengen naar de schroefspil. 
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3.3.1.1 Dimensionering van de schroefspil 

Uit het eisenpakket blijkt dat de sondeerproef moet gebeuren aan een constante snelheid van 2cm/s. 

Deze snelheid wordt bepaald door twee parameters namelijk de spoed van de schroefspil en het 

aandrijftoerental. Door vergelijking 2 toe te passen kan er een verband worden gelegd tussen 

toerental en spoed.  

𝑣 =
𝑝 × 𝑛

60
 (2) 

Hierbij is: 

 

 

De translatiesnelheid ligt vast op 20mm/s. In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de 

verschillende toerentallen met bijhorende spoed. 

Tabel 1: Toerental i.f.v. spoed 

p(mm) n(tr/min)  p(mm) n(tr/min)  p(mm) n(tr/min)  p(mm) n(tr/min) 

50 24,00  155 7,74  260 4,62  365 3,29 

55 21,82  160 7,50  265 4,53  370 3,24 

60 20,00  165 7,27  270 4,44  375 3,20 

65 18,46  170 7,06  275 4,36  380 3,16 

70 17,14  175 6,86  280 4,29  385 3,12 

75 16,00  180 6,67  285 4,21  390 3,08 

80 15,00  185 6,49  290 4,14  395 3,04 

85 14,12  190 6,32  295 4,07  400 3,00 

90 13,33  195 6,15  300 4,00  405 2,96 

95 12,63  200 6,00  305 3,93  410 2,93 

100 12,00  205 5,85  310 3,87  415 2,89 

105 11,43  210 5,71  315 3,81  420 2,86 

110 10,91  215 5,58  320 3,75  425 2,82 

115 10,43  220 5,45  325 3,69  430 2,79 

120 10,00  225 5,33  330 3,64  435 2,76 

125 9,60  230 5,22  335 3,58  440 2,73 

130 9,23  235 5,11  340 3,53  445 2,70 

135 8,89  240 5,00  345 3,48  450 2,67 

140 8,57  245 4,90  350 3,43  455 2,64 

145 8,28  250 4,80  355 3,38  460 2,61 

150 8,00  255 4,71  360 3,33  465 2,58 

 

De conus moet in de bodem gepenetreerd worden tot een weerstand van 20MPa optreedt. Om deze 

kracht op te vangen dient de schroefspil voldoende groot te zijn. Om een eerste berekening uit te 

voeren wordt een spil met een diameter van 300mm geselecteerd. Voor de spoed wordt 200mm 

genomen. Uit bovenstaande tabel bekomen we een toerental van 4 tr./min.  

 v: translatiesnelheid in mm/s, 

 p: spoed in mm, 

 n: toerental in tr./min. 
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3.3.1.2 Bepaling van het indraaikoppel 

De volgende stap is het bereken van het benodigde indraaikoppel. Hiervoor werd het nodige 

opzoekwerk verricht maar zonder concreet resultaat. De bestaande berekeningen berusten op het 

bereken van de draagkracht van een helix spil daar deze gebruikt worden om de draagkracht van 

funderingen te versterken. In figuur 17 wordt een helix spil weergegeven.  

 

Figuur 17: Funderingsanker [7] 

De rede dat deze berekeningen niet toegepast kunnen worden is dat dit soort ankers bestaan uit 

vrijstaande helixen. De schroefspil die voor het sondeertoestel gebruikt wordt bestaat uit een 

doorlopende schroef. Het nauwkeurig bepalen van het indraaikoppel vereist een tijdrovende 

simulatie met een eindige elementen methode. Hierdoor werd gekozen om gebruik te maken van 

enkele bevindingen uit de literatuur. 

3.3.1.3 Resultaten uit de praktijk  

Om een 1ste idee van ordegrootte te krijgen werd er gezocht naar de benodigde koppels die nodig zijn 

om funderingsankers in de bodem te draaien. Hiervoor werd gebruik gemaakt van de resultaten uit 

een studie van Tappenden [8]. Het resultaat van deze studie wordt weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2: Praktijktest [8] 
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Bovenstaande tabel geeft de resultaten van een praktische proef die werd uitgevoerd in Canada. Er 

werden helixankers met diverse afmetingen in de bodem gedraaid. Het benodigde koppel werd 

opgemeten en verzameld in bovenstaande tabel. Tevens werd er op verschillende locaties getest om 

verschillende bodemstructuren aan bod te laten komen. 

Volgens het eisenpakket dient de sondeerproef uitvoerbaar te zijn tot een druk van 20MPa bereikt 

wordt. Bij zachte bodems is het daarom mogelijk dat er proeven worden uitgevoerd tot dieptes van 

20m en meer. De maximale diepte die de proefopstelling uit de paper bereikt is 10,4m. Hiervoor is 

een koppel van 79kNm nodig bij een helixdiameter van 914mm. Een ander anker werd tot 9,3m diep 

geschroefd, hiervoor is een koppel van 118,6 kNm nodig bij een helixdiameter van 508mm en 

457mm. Indien er een spoed van 300mm wordt genomen dan volgt uit tabel 1 dat het bijhorende 

toerental 4tr./min dient te zijn. Aan de hand van formule 3 verkrijgen we een indicatie van het 

benodigde vermogen.  

𝑃 = 𝑇 ×  𝜔 = 𝑇 × 
2 ×  𝜋 × 𝑛

60
 (3) 

Hierbij is T het koppel in kNm en n het toerental in tr./min. 

Voor bovenstaand koppel van 79kNm geeft dit: 

𝑃 = 79 × 
2 ×  𝜋 × 4

60
 = 33,09 𝑘𝑊 
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3.4 Voorontwerp 4 

Bij het 4de concept wordt er gebruik gemaakt van een demonteerbaar frame. De sondeerunit is 

gemonteerd op een dwarsbalk welke voorzien is van transportwielen. Zo kan de machine eenvoudig 

getransporteerd worden. Als eerste worden de ankers in de bodem geboord. Vervolgens worden de 

ankers per 2 aan elkaar verbonden aan de hand van kokerprofielen, zie figuur 18.  

 

Figuur 18: Montage bodemankers 

Hierna wordt de sondeerunit tussen de ankers gereden en opgesteld op de profielen. Zo is de 

sondeerunit verankerd in de bodem met 4 grondankers. In figuur 19 wordt dit weergegeven. De 

bevestiging aan het frame kan gebeuren door gebruik te maken van spanbanden.  

 

Figuur 19: Gemonteerd geheel 
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3.5 Voorontwerp 5 

Bij het 5de ontwerp wordt er één anker in de bodem geboord en vervolgens aan de machine 

bevestigd. Het anker bestaat uit een holle buis welke voorzien is van een helix en zo fungeert als 

anker, dit wordt geïllustreerd in figuur 20. Door de opening in anker is het mogelijk om de 

penetratiestangen er doorheen te duwen. Door gebruik te maken van 1 anker wordt een aanzienlijke 

plaatsbesparing gerealiseerd.   

 

Figuur 20: Anker met inwendige doorvoer 
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3.6 Voorontwerp 6 

Bij dit concept wordt er gebruikgemaakt van een hydromotor in combinatie met een tandwiel en 

tandheugel voor de verticale beweging van de sondeerconus. De sondeerconus wordt ingeklemd in 

een spanblok welke door gebruik te maken van een geleidingssysteem kan bewegen over een 

verticale mast. Aan deze mast dienen de nodige voorzieningen gemaakt te worden voor het 

bevestigen van de ankers. Een schets van deze opstelling bevindt zich in figuur 21. 

 

Figuur 21: Sondering met hydromotor 
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3.7 Conceptkeuze 

Bij concept 1 wordt er gebruik gemaakt van een draaikans om de ankers op verschillende posities te 

plaatsen. Hierdoor is er niet veel ruimte rondom de hydraulische cilinders met als gevolg dat het 

moeilijk wordt om nieuwe sondeerstangen bij te steken en nadien terug af te nemen. 

Het 2de concept berust op het plaatsen van verschillende ankers langs de zijkant. Echter wordt de 

machine zeer breed waardoor het moeilijk wordt om te voldoen aan de maximale breedte van 

780mm. 

Voor de klant is de compactheid van de machine zeer belangrijk. Om hieraan te voldoen komt 

concept 3 het meest in aanmerking. Door gebruik te maken van een schroefspil dienen er geen extra 

grondankers in de bodem bevestigd te worden. Er zijn tevens geen hydraulische cilinders nodig om 

de sondeerproef uit te voeren. Hierdoor wordt de machine aanzienlijk kleiner ten opzichte van reeds 

bestaande machines. Het probleem bij dit concept is echter het benodigde koppel om de 

sondeerconus in de ondergrond de drukken. Qua ordegrootte volgt uit paragraaf 3.3.1.3 dat voor een 

diepte van 10,4 m een vermogen van 33,09 kW nodig is. Dit is aanzienlijk groot waardoor de 

compactheid van de machine in het gedrang zal komen  

Het 5de concept berust op 1 anker wat moet zorgen voor de benodigde reactiekracht. Het nadeel 

hiervan is echter dat het een zeer groot anker wordt dat op een aanzienlijke diepte in de ondergrond 

zal moeten geboord worden. Dit wordt moeilijk hanteerbaar waardoor dit concept afvalt.  

Bij concept 6 wordt de aandrijving gerealiseerd door een hydromotor. Dit zorgt weliswaar voor een 

compacter ontwerp, echter om aan de 2cm/s te voldoen zal de hydromotor op een traag toerental 

moeten draaien. Bij lage toerentallen is het zeer moeilijk om de draaisnelheid constant te houden 

(hydraulisch rendement). Aangezien de hydromotor onder belasting zal moeten aanlopen zorgt dit 

voor een schokkerig verloop. De aandrijving met hydromotor is dus minder geschikt voor deze 

toepassing.  

Het uiteindelijke concept zal berusten op concept 4. Doordat de machine demonteerbaar is in 

verschillende kleinere onderdelen is het mogelijk een compacte machine te maken die voldoet aan 

de afmetingen van het eisenpakket. Weliswaar zal het opstellen van de machine enige tijd in beslag 

nemen maar door een doordacht ontwerp wordt dit tot een minimum beperkt (zie paragraaf 4.6.1).  
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4 Machineontwerp 
Voor de verdere uitwerking van het concept is het noodzakelijk om eerst te bepalen welke 

componenten aangekocht en zelf gefabriceerd dienen te worden. Vervolgens kan de machine verder 

uitgewerkt worden. 

4.1 Sondeerconus 
De reactiekracht die de machine dient te leveren is afhankelijk van de gekozen sondeerconus. De 

conus wordt aangekocht bij de firma a.p. van den Berg. Deze sondeerconus voldoet aan de in het 

eisenpakket vooropgestelde norm. Deze firma heeft 3 verschillende sondeerconussen beschikbaar 

zoals weergegeven in figuur 22. De 3 conussen hebben een manteloppervlak van respectievelijk 5 

cm², 10 cm² en 15 cm².  

 

Figuur 22: Sondeerconus a.p. van den berg [4] 

Volgens het eisenpakket dient er een druk van 20MPa gehaald te worden. Afhankelijk van het 

conusoppervlak dient de machine een andere reactiekracht te leveren. Deze kan bepaald worden 

door gebruik te maken van vergelijking 4: 

𝑝 =
𝐹

𝐴
=> 𝐹 = 𝑝 × 𝐴 (4) 

 

Hierbij is F de kracht in Newton, A het oppervlak in m² en p de druk in pascal. Aan de hand van 

bovenstaande formule wordt in tabel 3 een overzicht gegeven van de benodigde reactiekracht bij de 

verschillende sondeerconussen. 

Tabel 3: Benodigde reactiekracht 

Manteloppervlak [cm²] Sondeerstangdiameter [cm] Reactiekracht [kN] 

15  4,37 300  

10  3,56 200  

5  2,52 100  

 

Aangezien de compactheid van de machine vooropstaat is in overleg met GroundXplorer besloten 

om een sondeerconus van 5cm² en bijhorende sondeerstangen aan te kopen. Hierdoor dient de 

machine een reactiekracht van 100kN te leveren.  
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4.2 Sondeerunit 

De eerste stap in het ontwerp is het bepalen van de sondeerunit. Deze unit wordt gebruikt voor het 

penetreren van de sondeerstangen in de ondergrond. 

4.2.1 Cilinderbepaling 

Voor het ontwerp wordt gekozen om gebruik te maken 

van 2 dubbelwerkende hydraulische cilinders. Hierbij 

wordt de cilinderstang vastgeklemd en zal het cilinderhuis 

zich verplaatsen zoals weergegeven in figuur 23. Door olie 

toe te voegen aan de cilinder zal het huis zich verticaal 

verplaatsen terwijl het uiteinde van de cilinderstang 

gefixeerd is.  

Uit paragraaf 4.1 blijkt dat de benodigde kracht 100kN is. 

Door gebruik te maken van 2 hydraulische cilinders komt 

dit neer op 50kN per cilinder. Aangezien er gebruik 

gemaakt wordt van een opstelling met vaste stang dient 

de 50kN geleverd te worden door de stangzijde van de cilinder. 

Als werkdruk verkiezen we een druk van 250 bar. Als slaglengte wordt een lengte van 900mm 

genomen. Voor de cilinder te dimensioneren wordt de calculator van de firma All-Hytec gebruik. 

Deze calculator berekend de geleverde kracht, snelheid en benodigde translatietijd van de cilinder(s) 

bij de opgegeven parameters. De rode gegevens in de linker kolom zijn de ingegeven parameters van 

de cilinders. De 2de kolom geeft de resultaten i.f.v. de gekozen cilinder(s).  Het resultaat van de 

berekening wordt weergegeven in tabel 4.  

Tabel 4: Dimensionering sondeercilinder 

Boring in mm 80 50,24 

Stang in mm 55 23,75 

Slag in mm 900   

Druk in bar 250   

Debiet in l/min 6,36   

Duwkracht in kg   25120,00 

Trekkracht in kg   13246,88 

Snelheid uit in mm/sec   10,55 

Snelheid in mm/sec   20,00 

Tijd uit in sec.   85,31 

Tijd in sec.   44,99 

Aantal cilinders 2   

 

Uit bovenstaande berekening volgt dat twee cilinders met een boring van 80mm en stang van 55mm 

een totale trekkracht heeft van ongeveer 130kN. Dit is ruim boven de gevraagde 100kN. 

  

Figuur 23: Opstelling hydraulische cilinders 
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4.2.2 Klemblok 

Voor het bevestigen van de cilinders alsook voor het inbouwen van het klemsysteem wordt gebruik 

gemaakt van een verbindingsblok. 

4.2.2.1 Cilinderbevestiging 

Als eerste wordt de cilinderbevestiging ontworpen. Voor de hydraulische cilinders wordt gekozen om 

cilinders te nemen met een frontflens. Hierdoor kan de cilinder eenvoudig op de klemblok 

geschroefd worden. Een afbeelding van een cilinder wordt weergegeven in figuur 24. De cilinders zijn 

van het type All-Hytec/80/55/900/f. 

 

Figuur 24: Sondeercilinder 

De klemblok is voorzien van twee uitsparingen waarop de cilinder wordt vastgebout zoals 

weergegeven in figuren 25 en 26. Op de zuigerstang wordt een flens voorzien waarmee de cilinder 

kan worden vast gebout. Dit gebeurt door het ronddraaien van de cilinderstang.  

 
Figuur 25:Klemblok 

 

Figuur 26: Doorsnede klemblok 
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4.2.2.2 Klemsysteem 

Voor het klemmen van de sondeerstang wordt gebruik gemaakt van een klemsysteem bestaande uit 

een vaste en losse klem. De klemmen zijn voorzien van een v- vorm. 

4.2.2.2.1 Vaste- en losse klem 

Het klemsysteem bestaat uit een vaste en losse klem. De losse klem is verschuifbaar door gebruik te 

maken van een hydraulische klemcilinder zoals weergegeven in figuur 27. 

 

 

Figuur 27: Vaste en losse klem 

4.2.2.2.2 Dimensioneren klemcilinder 

Het klemsysteem dient voldoende klemkracht te ontwikkelen om de sondeerconus gefixeerd te 

houden tijdens het uitvoeren van de penetratietest. Voor het bepalen van de benodigde klemkracht 

van de hydraulische cilinder wordt gebruik gemaakt van vergelijking 5 en figuur 28. 

𝐹𝑤 =  𝜇 × 𝐹𝑁 (5) 

 

Bovenstaande vergelijking toegepast op figuur 30 geeft vergelijking 6. 

𝐹𝑆𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝜇𝑠 × 𝐹𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 (6) 

 

Vergelijking 6 wordt omgevormd naar FCilinder. 

𝐹𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 =
𝐹𝑆𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝜇𝑠
 (7) 

 

De statische wrijvingsfactor µ wordt genomen op  0,8 (staal op staal) [9] .  

De sondeerkracht is 100kN. Deze gegevens ingevuld in vergelijking 7 geeft 

een benodigde drukkracht voor de hydraulische cilinder van 125kN. 

  

 

Vaste klem 

 

Losse klem 

 

Sondeerconus 

 

 

Figuur 28: Krachtontbinding 
sondeersysteem 



 

39 
 

Aan de hand van de cilinderconfigurator van All-Hytec. Deze calculator berekend de geleverde 

kracht, snelheid en benodigde translatietijd van de cilinder(s) bij de opgegeven parameters. De rode 

gegevens in de linker kolom zijn de ingegeven parameters van de cilinders. De 2de kolom geeft de 

resultaten i.f.v. de gekozen cilinder(s). Uit tabel 5 blijkt dat een cilinder met een zuigerdiamer van 

80mm en zuigerstang van 35mm een drukkracht van afgerond 150kN heeft bij een druk van 300bar. 

Dit is voldoende voor deze toepassing. 

Tabel 5: Configuratie klemcilinder 

Boring in mm 80 50,24 

Stang in mm 35 9,62 

Slag in mm 15   

Druk in bar 300   

Debiet in l/min 6,36   

Duwkracht in kg   15072,00 

Trekkracht in kg   12187,13 

Snelheid uit in mm/sec.   21,10 

Snelheid in mm/sec.   26,09 

Tijd uit in sec.   0,71 

Tijd in sec.   0,57 

Aantal cilinders 1   

 

Er wordt gekozen voor een cilinder met frontflens en schroefdraad op de stang. Om een voldoende 

grote opening te verkrijgen wordt een slaglengte van 15mm genomen. Hierdoor kan de 

sondeerconus eenvoudig geplaatst worden. In figuur 29 wordt deze cilinder weergegeven. De cilinder 

is van het type All-Hytec/80/35/15/f. 

 

Figuur 29: Klemcilinder 
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4.2.2.2.3 Klemblok 

Bovenstaand klemsysteem wordt ingebouwd in de klemblok (figuur 30).  

 

Figuur 30: Klemblok 

De vaste klem wordt in de klemblok vast gebout. De losse klem wordt bevestigd aan de klemcilinder 

via schroefdraad op de stang. De montage gebeurt door het roteren van de cilinderstang. Een 

doorsnede van het geheel is weergegeven in figuur 31.  

 

Figuur 31: Sondeercilinders en klemunit 

  

Losse klem Vaste klem 
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4.2.3 Bevestigingsframe 

Bovenstaande sondeerunit dient bevestigd te worden aan een frame. Hiervoor wordt gebruik 

gemaakt van een kokerprofiel. Dit profiel wordt belast op buiging zoals weergeven in figuur 32. 

 

 

Figuur 32: Krachtontbinding 

Elke cilinder heeft een drukkracht van 50kN.De berekening gebeurt door gebruik te maken van 

vergelijking 8. 

 

𝜎𝑏 = 
𝑀𝑏

𝑊𝑏
=> 𝑊𝑏 =

𝑀𝑏

𝜎𝑏
=
𝐹 × 𝑙

𝜎𝑏
=

50.000 × 75

235 × 0.7 ×
2
3

= 34194,5𝑚𝑚³ (8) 

 

Als materiaal wordt gebruik gemaakt van S235JRG1 en een veiligheidsfactor van 
2

3
 . 

Uit bovenstaande berekening volgt dat het profiel over een weerstandsmoment van minimaal 

34194,5mm³ dient te beschikken. Hieruit volgt dat een profiel DIN 10219-1 van 120 x 60 x 6 mm 

volstaat. Om echter voldoende ruimte te hebben voor het bevestigen van de cilinders wordt gekozen 

voor een profiel DIN 10210-2 van 200 X 100 X 8 mm.  

Tussen het profiel en de cilinders wordt nog een stalen plaat gelast om voldoende materiaal te 

hebben voor het tappen van de schroefdraad. Het profiel en de plaat zijn voorzien van een opening 

voor de penetreerstangen. Het resultaat wordt weergegeven in figuur 33. 

 

Figuur 33: Sondeerunit en bevestigingsbalk 

FCilinder FCilinder 

250mm 75mm 75mm 
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4.2.4 Stabilisatie 

Voor het stabiliseren en uitlijnen van de machine wordt gebruik gemaakt van 3 hydraulische 

cilinders. Twee hiervan bevinden zich op de sondeerunit, de derde bevindt zich centraal achteraan de 

machine (paragraaf 4.4.4). 

4.2.4.1 Cilinderbepaling 

De totale massa van de machine is ongeveer 765 kg. Dit komt overeen met een draagvermogen van 

255kg per cilinder. Om voldoende stabiliteit te verkrijgen wordt een cilinder gekozen met voldoende 

dikke stang. Uit de configurator (tabel 6) van All-Hytec blijkt dat een cilinder met een boring van 

50mm en stang van 35mm een draagvermogen heeft van 4906,25 kg bij een druk van 250 bar wat 

ruim voldoende is. 

Tabel 6: Configuratie stabilisatiecilinder 

Boring in mm 50 19,63 

Stang in mm 35 9,62 

Slag in mm 300   

Druk in bar 250   

Debiet in l/min 6,36   

Duwkracht in kg   4906,25 

Trekkracht in kg   2502,19 

Snelheid uit in mm/sec   54,01 

Snelheid in mm/sec   105,91 

Tijd uit in sec.   0,28 

Tijd in sec.   0,14 

Aantal cilinders 1   

 

Er wordt gekozen voor een slaglengte van 300mm om de oneffenheden in de bodem op te kunnen 

vangen. De cilinder beschikt over een bodemfles en schroefdraad op de stang zoals afgebeeld op 

figuur 34. De cilinder is van het type All-Hytec/50/35/300/B 

 

Figuur 34: Stabilisatiecilinder 
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4.2.4.2 Bevestiging 

Voor het bevestigen van de stabilisatiecilinders aan de sondeerunit worden kokerprofielen gebruikt. 

Hierop worden 2 beugels gelast waarop de cilinder wordt bevestigd. Het eindresultaat wordt 

weergegeven in figuur 35. 

 

Figuur 35: Sondeerunit met stabilisatie 

4.2.4.3 Steunvoet 

Om de oneffenheden in de bodem op te vangen worden de cilinders voorzien van stempels met 

bolkoppen (figuur 36). Hierdoor kan de voetplaat scharnieren en zich aanpassen aan het terrein. 

 

Figuur 36: Steunvoeten 
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4.3 Bodemankers 

Aangezien de machine een laag eigen gewicht heeft is het noodzakelijk de machine aan de bodem te 

verankeren. Dit gebeurt door gebruik te maken van bodemankers. 

4.3.1 Dimensioneren van de bodemankers 

Uit paragraaf 4.1 volgt dat de minimale benodigde reactiekracht 100kN is. Door gebruik te maken 

van 2 bodemankers komt dit overeen met 50kN per anker.  

Voor het bereken van de ankercapaciteit wordt gebruik gemaakt van vergelijking 8. Deze methode 

werd ontwikkeld door Hoyt en Clemence [10]. Het principe berust op het feit dat de totale capaciteit 

van een bodemanker gelijk is aan de som van de capaciteit van de individuele ankerplaten. 

𝑄𝐶 =∑[𝐴ℎ × (𝑐 × 𝑁𝑐 + 𝜎𝑣 × 𝑁𝑄)] + (𝜋 × 𝐷𝑆 × 𝐿𝑆 × 𝑄𝑆) (8) 

Met: 

 𝑄𝐶 : draagkracht in newton, 

 Ah: oppervlakte individuele ankerplaat in m², 

 c: bodemcohesie, 

 Nc: draagcapaciteit door cohesie in kN, 

 σv: effectieve verticale spanning, 

 NQ: draagcapaciteit door bovenliggende grond, 

 DS: asdiameter in m, 

 LS: diepte tot eerste helix in m, 

 QS: gleidingsweerstand. 

Vergelijking 8 wordt aangevuld met vergelijkingen 9, 10 en 11. 

𝑁𝑄 = 𝑒𝜋 × tan
(𝜑′) × 𝑡𝑎𝑛²(

𝜋
4
+
𝜑′
2
) (9) 

 

𝑁𝐶 = (𝑁𝑄 − 1) × cot (𝜑) (10) 

 

𝜎𝑣 = 𝐻𝑛 × 𝛾𝑛 (11) 

 

Hierbij is 𝜑′ de wrijvingshoek in radialen,  𝛾𝑛 de soortelijke massa van de ondergrond in kN/m³ en H 

de diepte van de betreffende helix in meter. 

Het laatste gedeelte van vergelijking 8 betreft de gleidingsweerstand van de stang. Deze waarde is 

verwaarloosbaar [10]. 

Bovenstaande vergelijkingen werd samengevoegd in een Excel-file om een snelle berekening 

mogelijk te maken.  

De berekening dient uitgevoerd te worden aan de hand van de gegevens van de ondergrond. Dit zijn 

namelijk de soortelijke massa y, de bodemcohesie c en de wrijvingshoek 𝜑′. 
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Tabel 7 geeft een overzicht van enkel richtwaarden voor een bepaald type ondergrond. 

Tabel 7: Bodemparameters [3] 

 

4.3.1.1 Kei 

Als eerste wordt de berekening uitgevoerd voor matig vaste klei. De soortelijke massa hiervan wordt 

aangenomen op 20kN/m³. Als parameters wordt het worstcasescenario genomen namelijk: 

wrijvingshoek 17,5° en cohesiefactor 10. De berekening wordt uitgevoerd op een anker bestaande uit 

3 helixen met een spoed van 200mm en een maximale diepte van 1.6m tot het middelpunt van de 

laatste helix. Het resultaat van deze berekening wordt weergegeven in tabel 8. 

Tabel 8: Ankerberekening klei 

 

Diepte helix 1 H1 (m) 1,2 D1 (m) 0,35 Ah1 0,0963156

Diepte helix 2 H2 (m) 1,4 D2 (m) 0,35 Ah2 0,0963156

Diepte helix 3 H3 (m) 1,6 D3 (m) 0,35 Ah3 0,0963156

Nc 12,711246

Massa zand y (kN/m³) 20 σv1 24

Wrijvingshoek Ø (°) 17,5 σv2 28

σv3 32

Bodemcohesie c (kPa) 10 Ø in radialen 0,3054326

Nq 5,0078404

Capaciteit in kN

Capaciteit in ton

77,24

7,72

𝑄𝑐 =  (𝐴  ((𝑐  𝑁𝑐) + 𝜎  𝑁𝑞))
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Uit de berekening blijkt dat 1 anker een capaciteit heeft van 77,25kN. Dit is ruim boven de gevraagde 

capaciteit van 50kN per anker. Echter is een overdimmensionering belangrijk aangezien de 

bodemparameters zeer variabel kunnen zijn. 

4.3.1.2 Zand 

Het anker wat bepaald werd in paragraaf 4.3.1.1. wordt nu getest in zand met een massa van 

16kN/m³. Uit tabel 7 blijkt dat voor matig dicht zand de cohesie gelijk is aan 0. Als wrijvingshoek 

wordt 33 aangenomen. Het resultaat van deze berekening wordt weergegeven in tabel 9. 

Tabel 9: Ankerberekening matig dicht zand 

 

Uit de resultaten blijkt dat het anker wat gedimensioneerd werd in klei zeker zal voldoen in zand.  

  

Diepte helix 1 H1 (m) 1,2 D1 (m) 0,35 Ah1 0,0963156

Diepte helix 2 H2 (m) 1,4 D2 (m) 0,35 Ah2 0,0963156

Diepte helix 3 H3 (m) 1,6 D3 (m) 0,35 Ah3 0,0963156

Nc 38,631455

Massa zand y (kN/m³) 16 σv1 19,2

Wrijvingshoek Ø (°) 33 σv2 22,4

σv3 25,6

Bodemcohesie c (kPa) 0 Ø in radialen 0,5759587

Nq 26,08756

Capaciteit in kN

Capaciteit in ton

168,85

16,88

𝑄𝑐 =  (𝐴  ((𝑐  𝑁𝑐) + 𝜎  𝑁𝑞))
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4.3.2 Bepaling van het indraaikoppel 

Voor het indraaien van de bodemankers is het noodzakelijk dat het indraaikoppel gekend is. Dit kan 

berekend worden door gebruik te maken van vergelijking 12. 

𝑄𝐶 = 𝐾𝑡 × 𝑇 (12) 

Met: 

 𝑄𝐶 : 𝑑𝑟𝑎𝑎𝑔𝑘𝑟𝑎𝑐 𝑡 𝑖𝑛 𝑙𝑏, 

 𝐾𝑇: 𝑘𝑜𝑝𝑝𝑒𝑙𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑓𝑡
−1, 

 T: het benodigde indraaikoppel in lbft. 
 

Deze vergelijking omgevormd naar het gevraagde koppel T geeft vergelijking 13. 

𝑇 = 
𝑄𝐶
𝐾𝑇

   (13) 

 

Aangezien er gebruik gemaakt wordt van 2 bodemankers is het benodigd draagvermogen 5000kg per 

bodemanker. Hierop wordt een veiligheidsfactor genomen van 20%. Dit komt neer op 6000kg per 

anker of 13227,74lb. 

De factor KT wordt opgelegd door de norm AC358 (Acceptance Criteria For Helical Foundation 

Systems And Devices) zoals weergegeven in tabel 10 [11]. Deze norm bevindt zich in bijlage D2. 

Tabel 10: Koppelfactor. 

 

Er wordt gebruik gemaakt van een ronde as waardoor KT overeenkomt met 9. 

Het benodigde indraaikoppel komt hierdoor overeen met: 

𝑇 = 
13227,74 

9
= 1469,75 𝑙𝑏𝑓𝑡 ≈ 1992𝑁𝑚 
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4.3.3 Reductorkeuze 

Het gedimensioneerde anker heeft een spoed van 200mm. Er wordt gekozen voor een 

inschroefsnelheid van 4cm/s wat voor het gegeven anker overeenkomt met een benodigd toerental 

van 12tr./min.  

Bovenstaand toerental is relatief laag waardoor het noodzakelijk is om een reductor te gebruiken. Er 

wordt een planetaire reductor gedimensioneerd van het merk Bonfiglioli. Uit paragraaf 4.3.2 volgt 

dat het benodigde koppel overeenkomt met 1992Nm waardoor een reductor van de 301L reeks 

voldoet zoals weergegeven in tabel 11.  

Tabel 11: Bonfiglioli 301L 

 

De reductiefactor wordt op 9 genomen waardoor het ingaand toerental 106tr./min dient te 

bedragen.  

De volledige bestelnummer komt na configuratie (bijlage C1) uit op: Bonfiglioli-301L-1-9-MC-MG-T-A.  
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4.3.4 Dimensioneren aandrijfmotor 

De aandrijving van de reductor wordt verwezenlijkt door een hydromotor van het merk Danfoss. 

Deze motor dient een toerental van 106tr./min (12tr/min X 4). te leveren en een overeenkomstig 

koppel van 221Nm (1992Nm/9). Zoals weergegeven in figuur 37 voldoet een hydromotor van het 

type OMR160. Het benodigde oliedebiet is ongeveer 19l/min. 

 

Figuur 37: Danfoss OMR160 

4.3.5 Compleet ankersysteem 

In figuur 38 wordt het volledig ankersysteem afgebeeld. Dit bestaat uit volgende 

componenten: 

 danfoss OMR160, 

 

 bonfiglioli 301L-1-9, 

 

 cardankoppeling, 

 

 verlengstuk, 

 

 bodemanker.  

Figuur 38: Compleet ankersysteem 
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4.4 Ankerarm 

Voor het verankeren van de grondankers wordt gebruik gemaakt van 1 ankersysteem. Om 2 ankers 

te plaatsen is het hierdoor noodzakelijk om het systeem draaibaar te maken. Om dit mogelijk te 

maken wordt er gebruik gemaakt van een kokerprofiel wat voorzien is van een scharniersysteem. 

Deze arm wordt enerzijds bevestigd aan de sondeerunit (paragraaf 4.2) en aan het ankersysteem 

anderzijds. Om het geheel voldoende stabiel te maken wordt ervoor gekozen om de ankers op de 

aslijn van de sondeercilinders te plaatsen zoals weergegeven in figuur 39. 

 

Figuur 39: Ankerpositie 

4.4.1 Koppelarm 

De koppelarm bestaat uit 2 in elkaar geschoven profielen. Profiel 2 schuift in profiel 1. Hierdoor is het 

mogelijk om in transportmodus het ankersysteem in elkaar te schuiven waardoor het geheel 

compact blijft. Profiel 1 is voorzien van een scharnierpen waarmee het bevestigd wordt aan de 

sondeerunit. Op het einde van profiel 2 wordt de reductor bevestigd. Dit gebeurt tevens met een 

scharnierverbinding zodat de reductor geroteerd kan worden naargelang het linkse of rechtse anker 

bevestigd dient te worden. In figuur 40 wordt de koppelarm weergegeven in transportmodus. 

 

Figuur 40: Koppelarm in transportmodus 

 

Profiel 1  Scharnierpen  Profiel 2 



 

51 
 

In figuur 41 wordt de koppelarm weergegeven in de opgestelde positie. 

 

Figuur 41: Koppelarm uitgeschoven 

Voor het bevestigen van de koppelarm aan de sondeerunit worden 2 hoekprofielen gemonteerd op 

de klemblok. Deze profielen zijn voorzien van een glijlager waarin de scharnierpen zal roteren. In 

figuur 42 wordt de koppelarm afgebeeld in transportmodus, in figuur 43 is de koppelarm in 

opgestelde positie. 

 

 
Figuur 42: Koppelarm transportmodus 

 

 
Figuur 43: Koppelarm opgesteld 
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4.4.2 Lockmechanisme 

4.4.2.1 Koppelarm 

Tijdens het verankeren is het noodzakelijk dat de koppelarm geblokkeerd is. Hierdoor wordt het 

anker op de correcte plaats bevestigd. Voor het blokkeren wordt een pen doorheen de koppelarm en 

de 2 hoekprofielen geplaatst zoals weergegeven in figuur 44.  

 

Figuur 44: Blokkeerpen 

4.4.2.2 Reductor 

Aangezien de reductor scharnierend is opgesteld dient deze tevens geblokkeerd te worden. Dit 

gebeurt door gebruik te maken van spanbanden (figuur 45) welke enerzijds bevestigd wordt aan een 

oog in de klemblok en anderzijds rond de reductor zoals weergegeven in figuur 46. 

 
Figuur 45: Spanband 

 
Figuur 46: Reductorblokkage 
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4.5 Ankerbevestiging 

Voor het leveren van de reactiekracht is het noodzakelijk dat de 2 bodemankers aan de sondeerunit 

gekoppeld worden. Dit gebeurt met een horizontaal kokerprofiel. 

4.5.1.1 Ankerbalk 

Om aan de reactiekracht te weerstaan dient de ankerbalk gedimensioneerd te worden. Dit wordt 

gedaan a.d.h.v. onderstaand vrijlichaamsschema in figuur 47.  

 

 

 

Figuur 47: Vrijlichaamsschema ankerbalk 

Het profiel wordt belast op buiging. Door gebruik te maken van vergelijking 14 kan de benodigde 

profielmaat bepaald worden. De sondeerkracht wordt genomen op 100kN. 

𝜎𝑏 = 
𝑀𝑏

𝑊𝑏
=> 𝑊𝑏 =

𝑀𝑏

𝜎𝑏
=
𝐹 × 𝑙

𝜎𝑏
=

50000 × 600

355 × 0.7 ×
2
3

= 181087𝑚𝑚³ (14) 

Als materiaal wordt gebruik gemaakt van S355 en een veiligheidsfactor van 
2

3
 . 

Uit bovenstaande berekening volgt dat het profiel over een weerstandsmoment van minimaal 

181087mm³ dient te beschikken. Hieruit volgt dat een profiel DIN 10210-1 van 160 x 80 x 6,3 mm 

volstaan. Het profiel wordt voorzien van 2 zijdelingse uitsparingen voor het bevestigen van de 

trapziumspindel (paragraaf4.5.1.2) en een centrale boring voor de sondeerstang. De ankerbalk wordt 

in het dwarsprofiel van de sondeerunit geschoven zoals weergeven in figuur 48. 

 

Figuur 48: Ankerbalk 

FAnker 1 FAnker 2  

𝐹𝑆𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

2
 

400mm 400mm 

𝐹𝑆𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

2
 

400mm 
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4.5.1.2 Trapeziumspindel 

Voor het koppelen van de bodemankers aan de ankerbalk wordt gebruik gemaakt van een 

trapeziumspindel welke in de bodemankers wordt geschroefd. Deze spindel wordt met 2 grote 

moeren manueel tot tegen de ankerbalk geschroefd. De opstelling is weergegeven in figuur 49. 

 

Figuur 49: Trapeziumspindel 
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4.6 Transportsysteem 

GroundXplorer wil een mobiele machine zodat op elke gewenste locatie een sondeerproef kan 

uitgevoerd worden. Hierdoor is het noodzakelijk dat de sonderingsmachine eenvoudig 

transporteerbaar is op elk terrein. 

4.6.1 Onderstelkeuze 

De totale massa van de sondeerunit en ankerarm is ongeveer gelijk aan 200kg. In het gekozen 

concept is de machine transporteerbaar via 2 wielen. De massa van de machine is echter te zwaar 

om eenvoudig te transporteren op ruw terrein door gebruik te maken van banden. Hierdoor is er 

gekozen om de machine te voorzien van een klein onderstel op rupsbanden. Met een rupsonderstel 

is de machine eenvoudig te verplaatsen op variabel terrein zonder dat er manuele arbeid voor nodig 

is. 

Als onderstel wordt er gekozen voor een onderstel van VTS meer specifiek van het type VTS-1000 

met rubberen tracks. Dit onderstel is compleet met hydraulische motoren voor de aandrijving. De 

specificaties worden weergegeven in tabel 12 [10]. Meer informatie is beschikbaar in bijlage D3. 

Tabel 12: VTS-100 
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4.6.2 Frame 

Om een solide basis te verkrijgen waarop de machine gemonteerd kan worden is het noodzakelijk 

een frame te monteren op de tracks. Dit gebeurt door de 2 rupsbanden te verbinden met 

kokerprofielen zoals weergegeven in figuur 50. 

 

Figuur 50: Basisframe 

4.6.3 Dieselmotor 

Voor de aandrijving van de machine wordt gebruik gemaakt vaan een dieselmotor (Zie 4.5.2). Voor 

montage van deze motor wordt op het basisframe voorzien van 2 U-profielen. Op deze profielen 

wordt de dieselmotor bevestigd door gebruik te maken van een boutverbinding. Om trillingen te 

vermijden wordt de motor op trillingsdempers geplaatst. De opstelling van de motor wordt 

weergegeven in figuur 51. 

 

Figuur 51: Dieselmotor 
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4.6.4 Koppeling aan sondeerunit 

Voor het bevestigen van de sondeerunit aan het basisframe wordt gebruik gemaakt van 2 

scharnierpunten (figuur 52). Tevens wordt de sondeerunit voorzien van 2 scharnierpunten waarin 

gleilagers worden bevestigd (figuur 53).  

 
Figuur 52: Scharnierpunt basisframe 

 
Figuur 53: Sondeerunit met scharnierpunt 

 

Door gebruik te maken van één as-verbinding per scharnier wordt de sondeerunit aan het basisframe 

gekoppeld (figuur 54). 

 

Figuur 54: As-verbinding 
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4.6.4.1 Kantelcilinder 

Door de scharnierende opstelling kan de sondeerunit gekanteld worden tijdens transport waardoor 

de compactheid verhoogd wordt. Het kantelen gebeurt door een hydraulische cilinder zoals 

weergegeven in figuur 55. 

 

Figuur 55: Kantelcilinder sondeerunit 
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4.6.5 Stabilisatie 

Om de machine stabiel te plaatsen alsook te nivelleren t.o.v. de ondergrond wordt de machine 

voorzien van 3 stabilisatiecilinders. 2 Stabilisatiecilinders worden geplaatst op de sondeerunit (zie 

paragraaf 4.2.4), de 3de wordt geplaatst op het basisframe (figuur 56). Voor de montage van de 3de 

stabilisatieclinder wordt op de steun van de dieselmotor een stalen plaat gelast. Hierop wordt de 

cilinder welke voorzien is van een frontfles gebout. De gemonteerde cilinder wordt afgebeeld in 

figuur 55. De cilinder is, net zoals de 2 cilinders op de sondeerunit voorzien van een bolkop om de 

oneffenheden in de ondergrond op te vangen. 

 

Figuur 56: Stabilisatieclinder 
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5 Hydraulica 

Voor het dimensioneren van het hydraulisch systeem dient eerst het benodigd vermogen bepaald te 

worden. Hiermee is het mogelijk de correcte aandrijfmotor te bepalen. Het bijhorende toerental van 

de aandrijfmotor is op zijn beurt een parameter voor het bepalen van de hydraulische pompen. 

5.1.1 Benodigd vermogen 

Het hydraulisch vermogen wordt bepaald op basis van vergelijking 15. Hierin is P het vermogen in 

kW, Q het debiet in l/min, p de druk in bar en ƞ het rendement. 

 

𝑃 =
𝑄 × 𝑝

600 ×  ƞ
 (15) 

 

Tabel 13 geeft een overzicht van de verschillende vermogens per toeppassing. De kleinere 

bewegingen zoals het stabiliseren, klemmen en kantelen zijn niet opgenomen aangezien deze 

vermogens verwaarloosbaar zijn. Als vuistregel wordt een rendement van 0,93 genomen. 

Tabel 13: Benodigd vermogen 

Methode Max. debiet [l/min] Max. druk [bar] Vermogen [kW] 

Sonderen 6,4 250 2,87 

Rijden 25 160 7,02 

Verankeren: hydromotor  18 120 3,87 

Verankeren: cilinders 13 60 1,40 

 

Uit tabel 13 blijkt dat het maximale vermogen gebruikt wordt tijdens het rijden met de machine 

namelijk 7,02 kW. 
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5.1.2 Keuze aandrijfmotor 

Als aandrijfmotor wordt gekozen voor een dieselmotor. Het voordeel hiervan is dat het geluidsniveau 

beduidend lager is dan bij een 4-takt motor, het brandstofverbruik is gering en bij lage toerentallen is 

er een hoog koppel beschikbaar. 

De gebruikte motor is van het type Yannmar-L100N5 (figuur 57). Deze motor heeft een maximaal 

vermogen van 7.4kW.  

   

Figuur 57: Yanmar L-100N5 [10] 

5.1.3 Dimensioneren pomp 

Voor het aandrijven van de hydraulische componenten wordt gebruik gemaakt van 3 hydraulische 

pompen. Pomp 1 wordt gebruikt voor het aandrijven van de linker rupsband, pomp 2 voor de rechter 

rupsband en een 3de pomp voor het bedienen van al de overige hydraulische functies. Om zo weinig 

mogelijk brandstof te verbruiken wordt het toerental van de motor vastgelegd op 2800tr./min (zie 

figuur 56). 

Uit de datasheet van de rupsbanden blijkt dat het maximale oliedebiet 25l/min. bedraagt bij een 

druk van 170bar. Dit komt overeen met 12,5l/min. Voor het bepalen van hydraulische pomp wordt 

gebruik gemaakt van vergelijking 16. Hierbij is Q het oliedebiet van de pomp in l/min, n het toerental 

in tr./min., en ƞ het rendement van de pomp. 

𝑄 =
𝑉 × 𝑛 ×  ƞ

1000
=> 𝑉 =

𝑄 × 1000

𝑛 ×  ƞ
 (16) 

Bovenstaande vergelijking toegepast met een rendement van 97%, een toerental van 2800tr./min en 

een debiet van 12.5l/min geeft een benodigde pompinhoud van 4.6cc. 
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Er wordt een pomp gebruikt van het merk Cassapa. De beschikbare pompen worden weergegeven 

tabel 14. Meer informatie is beschikbaar in bijlage C2. 

Tabel 14: Cassapa tandwielpompen 

 

De pomp die het meest in de buurt komt is een tandwielpomp van het type Polaris PLP10.4. 

De 3de pomp wordt gedimensioneerd op het sonderen aangezien bij de andere bewegingen zoals 

bijvoorbeeld het klemmen de snelheid van de hydraulische cilinder niet belangrijk is. Uit tabel 4 volgt 

dat voor het sonderen een benodigd debiet van 6,36l/min. noodzakelijk is. Door het toepassen van 

vergelijking 6 komt dit neer op een pomp van 2.34cc. Uit tabel 14 blijkt dat een pomp van het type 

Polaris PLP10.2 het meest in de buurt komt. 

Voor het monteren van de pompen op de dieselmotor wordt gebruik gemaakt van een elastische 

koppeling en bijhorende lantaarn. De tandwielpompen worden door speciale tussenblokken aan 

elkaar gebout zodat 1 motor de 3 pompen aandrijft. Dit is weergegeven in figuur 58. 

 

Figuur 58: Hydraulische pompen 

Linker rupsband 

 

Rechter rupsband 

 

Sonderen 
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5.1.4 Ontwerp hydraulisch schema 

De volgende stap is het ontwerpen van het hydraulisch schema. Voor het aansturen van de 

verschillende functies wordt gebruik gemaakt van ventielen met handbediening van het merk 

Bucher. Het volledige hydraulisch schema bevindt zich in bijlage B. 

De hydraulische powerpack (figuur 59) bestaat uit 3 hydraulische pompen. De aandrijving van de 

pompen gebeurt door een dieselmotor (08). Pomp 06 wordt gebruikt voor het sonderen, pomp 05A 

voor het aandrijven van de linker rupsband en pomp 05B voor de rechter rupsband.  De pompen 

worden onder de hydraulische tank gemonteerd. Hierdoor wordt een goede aanzuiging van de 

hydraulische olie verkregen. De hydraulische tank is voorzien van een mangat (01), peilglas (02) en 

luchtfilter (03). Elke pomp is voorzien van een meetpunt (08). Hierdoor kan van elke pomp indien 

gewenst de druk gemeten worden. De terugkomende olie wordt gefilterd via een retourfilter (04) 

alvorens terug in de tank terecht te komen.

 

Figuur 59: Hydraulische powerpack 
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Voor het rijden wordt gebruik gemaakt van één 6/3-ventiel per rupsband (figuur 60). De ventielen 

zijn voorzien van een omgekeerde stoel als middenstand. Hierdoor kan de olie vrij rondstromen naar 

de tank indien de hendel niet bediend is. Door de combinatie van deze 2 ventielen is het mogelijk om 

rechtdoor-, achteruit-, links- en rechts te rijden. Elke ventiel is voorzien van een overdrukventiel 

waarmee de maximale druk ingesteld kan worden.  De aandrijfmotoren zijn voorzien van een 

ballanceerklep. Hiermee wordt de motor als het ware “geremd” bijvoorbeeld bij het bergaf rijden. 

 

Figuur 60: Aandrijving 
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Voor volgende vijf functies wordt er gebruik gemaakt van 1 hydraulische stuurblok (figuur 61) 

bestaande uit vijf 6/3 ventielen: 

 kantelen sondeerunit, 

 stabiliseren links, 

 stabiliseren rechts, 

 stabiliseren achter, 

 klemmen van sondeerstang. 

Aangezien de ventielen niet 100% lekdicht zijn worden de cilinders voorzien van gestuurde 

terugslakleppen. Hierdoor wordt de positie van de zuigers geblokkeerd indien het ventiel zich in de 

rustpositie bevindt. 

 

Figuur 61: Extra functies 
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Het sonderen gebeurt door gebruik te maken een speciaal differentiaalventiel zoals weergegeven in 

figuur 62. Het voordeel van dit ventiel is dat bij het uittrekken van de sondeerstangen de olie van de 

stangzijde terug bijgevoegd wordt aan de bodemzijde van de cilinder. Hierdoor zal de cilinder sneller 

uitschuiven dan de gebruikelijke 10,55cm/s. (tabel 4) waardoor er een aanzienlijke tijdswinst 

gemaakt wordt. 

 

Figuur 62: Sondeercilinders 

De snelheid van het intrekken wordt bepaald door gebruik te maken van vergelijking 17. 

𝑣𝑢𝑖𝑡 =
𝑄𝑖𝑛

6 × 𝜋
400 × 𝑑𝑠𝑡𝑎𝑛𝑔²

 (17) 

 

Hierin is Qin het debiet in l/min, dstang de diameter van de stang in mm en vuit de uitgaande snelheid in 

m/s. Deze vergelijking uitgewerkt met de gegevens uit tabel 4(dstang= 55mm en Qin 3,18l/min per 

cilinder) geeft een uitgaande snelheid van 0,0223m/s of 2,23m/s. Indien gewenst kan ook het toerental 

van de dieselmotor verhoogd worden waardoor er meer olie toegevoerd wordt wat resulteert in een 

grotere snelheid van bijvoorbeeld 4cm/s.  

P 

T 



 

68 
 

De hydromotor voor het verankeren wordt aangestuurd met een 6/3-ventiel (figuur 63). Voor het 

ventiel wordt een manometer geplaatst. De druk die hierop afgelezen wordt in combinatie met het 

geleverde debiet is een indicatie van het geleverde koppel. Het geleverde koppel kan afgelezen 

worden door gebruik te maken van de specificaties van de hydromotor (figuur 37). Het ventiel is 

voorzien van een omgekeerde stoel in de middenstand. Hierdoor kan de hydromotor vrij uitlopen 

tijdens het omschakelen van het ventiel. 

 

Figuur 63: Ankermotor 
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Voor het verankeren is er een groter oliedebiet noodzakelijk. Dit gebeurt door het verhogen van het 

motortoerental waardoor de pompen meer olie geven. Het toerental wordt zo aangepast zodat het 

oliedebiet voor de ankermotor correct is. Voor de sondeercilinders wordt er extra olie toegevoegd 

via de pomp voor aansturen van de rupsband. Hiervoor wordt een 3-weg kraan omgeschakeld. 

Tijdens het omschakelen van de kraan wordt de oliestroom van de pomp even geblokkeerd. Hiervoor 

wordt een overdrukventiel geplaatst op de uitgang van de pomp waarlangs de olie naar de tank 

stromen. De hoeveelheid olie die extra wordt toegevoegd wordt geregeld met een 

drukgecompenceerde debietregelaar. De verschillende componenten worden weergegeven in figuur 

64. 

 

 

Figuur 64: Ankercyclus 
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5.1.5 Bepaling hydraulische tank 

Voor het bepalen van het volume van de hydraulische tank geld de vuistregel dat het volume van de 

tank ongeveer 1,5 keer het maximale oliedebiet bedraagt. Het maximale debiet treed op tijdens het 

rijden namelijk 25l/min. Het reservoir dient hierdoor een minimaal volume van 37,5l te bezitten.  

Het reservoir is voorzien van een afschuining waardoor de sondeerunit onder een kleinere hoek 

gekanteld kan worden. Hierdoor wordt de machine compacter in transportmodus. Op het basisframe 

wordt een raamwerk gelast waarop de tank gemonteerd wordt door gebruik te maken van een 

boutverbinding. Op dit raamwerk zijn tevens 2 zijplaten gemonteerd. Hierop worden later de 

ventielen gemonteerd. Aan de andere zijde wordt dit gebruikt voor het stokkeren van de ankerbalk 

tijdens transport. De tank is tevens voorzien van een mangat aan de zijkant en retourfilter aan de 

bovenzijde. In figuur 65 wordt de machine afgebeeld inclusief hydraulische tank. 

 

Figuur 65: Hydraulische tank 
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5.1.6 Leidingwerk 

Voor het transporteren van de hydraulische olie naar de verschillende ventielen en cilinders wordt 

gebruik gemaakt van stalen leidingen. Voor flexibele verbindingen wordt gebruik gemaakt van 

hydraulische slangen. 

5.1.6.1 Leidingdiameter 

Voor het bepalen van de leidingdiameter wordt gebruik gemaakt van de configurator van de firma 

All-Hytec (figuur 66). Als maximale debiet wordt 25l/min ingegeven. Hieruit blijkt dat de minimum 

binnendiameter van de drukleiding 10,3mm dient te zijn. De eerstvolgende standaard 

binnendiameter is 12. Bij 12mm is de snelheid van de olie gelijk aan 3,69m/s. De maximale 

leidinglengte bedraagt ongeveer 3m. De maximale drukval hiervoor bedraagt 1,02bar bij een olie met 

een kinematische viscositeit van 46mm²/S.  

 

Figuur 66: Leidingdiameter 

  

Berekening leidingen

Diameter in f.v. (snelheid)

debiet 25 l/min

stroomsnelheid 1,00 5,00 3,00 m/s

aanzuig druk retour

binnendiameter 23,04 10,30 13,30 mm

Snelheid in f.v. (diameter)

debiet 25 l/min

binnendiameter 12 mm

   

Reynoldsgetal & drukverliezen

soortelijke massa olie 900 kg/m³

v vloestofsnelheid 3,69 m/s m/s

d inw. Leidingdiameter 12 mm 0,012 m

v kinematische viscositeit 46 0,000046 m²/s

l lengte leiding 3 m m

Re  = 962 laminaire stroming

           drukverlies in RECHTE LEIDING = 1,02 bar

snelheid 3,69 m/s

RESET
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5.1.6.2 Montagestudie leidingwerk 

Om een indicatie te verkrijgen van de benodigde ruimte voor het plaatsen van de hydraulische 

leidingen wordt het leidingwerk uitgetekend op de machine. De ventielen voor het bedienen van de 

verschillende functies worden aan de linkerzijde geplaatst, de 2 ventielen voor het rijden worden op 

de kop van de machine gemonteerd. Uit deze studie blijkt dat op de machine ruim voldoende plaats 

is voor het monteren van de verschillende hydraulische leidingen. De machine inclusief leidingwerk 

wordt afgebeeld in figuur 67. 

 

Figuur 67: Leidingwerk 
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6 Afgewerkte machine 

6.1 Specificaties 

In figuur 68 wordt de complete machine weergegeven in transportmodus. De machine heeft een 

breedte van 780mm zoals aangegeven in het eisenpakket. De lengte bedraagt 1920mm en de hoogte 

1084mm.  Al deze afmetingen zijn met neergeklapte sondeerunit en ingeklapt ankermechanisme. 

 

 

Figuur 68: Complete machine in transportmodus 

De uiteindelijke machine heeft een massa van ongeveer 765kg. Hierdoor kan de machine eenvoudig 

vervoerd worden door gebruik te maken van een aanhangwagen of bestelwagen. De maximale 

snelheid van het sondeertoestel bedraagt 5km/h.   
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In figuur 69 bevindt de machine zich in opgestelde positie. De sondeercilinders bevinden zich in de 

uitgeschoven positie. Zoals weergegeven in de figuur is de breedte van de opstelling in opgestelde 

positie 1200mm, de lengte bedraagt 2642mm. De hoogte varieert i.f.v. de positie van de 

sondeercilinder van 1541mm tot 2441mm.  

 

Figuur 69: Opgestelde machine 
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2441mm 

 

 

 

1541mm 
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6.1.1 Tijdsduur sondeerproef 

De benodigde opsteltijd wordt bepaald door gebruik te maken van de gekende snelheden van de 

hydraulische cilinders. Voor de manuele handelingen wordt een tijd geschat. 

Als eerste wordt de benodigde tijd bepaald voor het plaatsen van een bodemanker zoals 

weergegeven in tabel 15. 

Tabel 15: Opsteltijd bodemanker 

Methode Berekening Benodigde tijd [s] 

Anker bevestigen Schatting 40 

Verankeren 900mm aan 40mm/s 22,5 

Loskoppelen Schatting 40 

Omhoog 900mm aan 40mm/s 22,5 

Verlengstuk bevestigen Schatting 40 

Verankeren 900mm aan 40mm/s 22,5 

Loskoppelen Schatting 40 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Totaal  227,5 

 

Een volledige opstartcylcus bevat het opstellen van de machine en het plaatsen van 2 bodemankers. 

Deze totale tijd wordt bepaald in tabel 16. 

Tabel 16: Opstartcyclus 

Methode Berekening Benodigde tijd [s] 

Kantelen Schatting  20 

Stabiliseren Schatting 180 

Reductor opstellen Schatting 30 

Omhoog 900mm aan 40 mm/s 22,5 

Ankercylus Tabel 15 227,5 

Reductor opstellen Schatting 30 

Ankercyclus  Tabel 15 227,5 

Omhoog 900mm aan 40 mm/s 22,5 

Ankerbalk plaatsen Schatting 30 

Anker koppelen Schatting 180 

------------------------------------------------------------------------------------- 

Totaal   970 
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Het sonderen zelf gebeurd aan 2cm/s. De meest gangbare sondeerdiepte ligt rond de 20 meter wat 

overeenkomt met 20 sondeerstangen. Voor het plaatsen van een nieuwe sondeerstang wordt een 

tijd gerekend van 20 seconden. De totale sondeertijd wordt bepaald in tabel 17. 

Tabel 17: Sondeertijd 

Methode Berekening Benodigde tijd [s] 

Sonderen 20m aan 2cm/s 1000 

Sondeerstang toevoegen Schatting: 20 stangen aan 20s. 400 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Totaal   1400 

 

Voor het uittrekken van de sondeerstangen is een snelheid van 2,23cm/s mogelijk (paragraaf 5.1.4).  

Door iets meer gas te geven wordt het oliedebiet verhoogd waardoor een snelheid van bijvoorbeeld 

4cm/s bereikt wordt. De totale tijd wordt bepaald in tabel 18. 

Tabel 18: Wegnemen sondeerstangen 

Methode Berekening Benodigde tijd [s] 

Sondeerstang uittrekken 20 m aan 4cm/s 500 

Sondeerstang wegnemen Schatting: 20 stangen aan 20s. 400 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Totaal   900 

 

De totale tijd voor het uitvoeren van een sondeerproef wordt bepaald door een opstartcyclus, het 

uitvoeren van de sondeerproef en het terug afbouwen van de machine. Het afbouwen omvat 

dezelfde cyclus als het opstellen van de machine, de tijd is hierdoor gelijk. De totale tijd wordt 

berekend in vergelijking 17. 

𝑡 = (2 × 970) + 1400 + 900 = 4240𝑠 (17) 

 

De totale tijd voor het uitvoeren van een sondeerproef komt hierdoor op 4240s wat overeenkomt 

met ongeveer 1 uur en 10 minuten. 
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6.2 Kostenraming 

Om een idee te verkrijgen van de kostprijs van de machine wordt een kostenraming opgesteld. Deze 

omvat de verkoopprijs aan GroundXplorer van elke component en een schatting van de benodigde 

werkuren. Deze prijs is bepaald door een bepaalde hoeveelheid marge te nemen op de netto 

inkoopprijs van All-Hytec. De totale verkoopprijs van de machine bevindt zich onderaan in tabel 19. 

Tabel 19: Kostenraming 

Mechanisch Eenheidsprijs  Hoeveelheid Subtotaal  

Staal € 5/kg 600kg € 3.000,00 

Frezen klemblok € 6.000,00 1 € 6.000,00 

Diverse frees- en draaistukken € 7.000,00 1 € 7.000,00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onderstel       

VTS_100 € 9.000,00 1 € 9.000,00 

Yanmar_L100N_7,5kW € 3.000,00 1 € 3.000,00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hydraulisch       

Cassapa Polaris_4,6CC € 275,00 2 € 550,00 

Cassapa Polaris_2,8CC € 250,00 1 € 250,00 

Danfoss_OMR160 € 400,00 1 € 400,00 

Bucher_MTKA € 800,00 1 € 800,00 

Bucher_HDM11P_200_1 € 210,00 4 € 840,00 

Bucher_HDM140_200_5 € 900,00 1 € 900,00 

Cilinder_80_55_900 € 700,00 2 € 1.400,00 

Cilinder_70_35_15 € 450,00 1 € 450,00 

Cilinder_50_35_300 € 350,00 3 € 1.050,00 

Cilinder_60_35_70 € 250,00 1 € 250,00 

Maatwerktank € 800,00 1 € 800,00 

Retourfilter € 210,00 1 € 210,00 

Terugslagklep € 80,00 1 € 80,00 

Overdrukventiel € 110,00 1 € 110,00 

Olie  € 7,00 40 € 280,00 

Leidingen en slangen € 2.000,00 1 € 2.000,00 

Diverse koppelingen € 25,00 30 € 750,00 

Meetpunten € 20,00 7 € 140,00 

Manometer € 70,00 1 € 70,00 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verankering       

Bodemanker € 1.200,00 2 € 2.400,00 

Verlengstuk € 400,00 2 € 800,00 

Bonfiglioli L301 € 1.800,00 1 € 1.800,00 

Lantaarn + koppeling € 230,00 1 € 230,00 

Cardan € 280,00 1 € 280,00 

Draadstang € 80,00 2 € 160,00 

Moeren € 180,00 4 € 720,00 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Diverse       

Spanbanden  € 30,00  2 € 60,00 

Lakwerk                              € 600,00  1 € 600,00 

Boutverbindingen  € 500,00  1 € 500,00 

Assemblage  € 50,00/h  80h € 4.000,00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Totaal     € 50.880,00 

 

De kostprijs omvat de complete machine zonder sondeerconus. Belangrijk hierbij is dat de 

engineeringtijd niet meegerekend is. Voor engineeringtijd wordt er gerekend op een uurloon van 

ongeveer 70 euro. Voor het ontwerp van de machine wordt de benodigde tijd geschat op 6 weken 

wat overeenkomt met 240 werkuren. Dit vermeerdert de prijs met 16800 euro. De totale kostprijs 

bedraagt hierdoor 67 680 euro.  
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7 Conclusie  

De eerste stap van deze thesis omvatte het uitvoeren van een literatuurstudie. Hierdoor werd een 

inzicht verkregen van de op de markt verkrijgbare machines en bijhorende sondeertechnieken. Het 

belangrijkste besluit hierbij is dat de op de markt verkrijgbare machines niet voldoen aan de 

compactheidseisen opgesteld door GroundXplorer. Het was dus noodzakelijk een nieuwe machine te 

ontwerpen die voldoet aan dit eisenpakket. 

Vervolgens werden enkele concepten uitgewerkt. De voorkeur lag bij een vernieuwend concept 

gebruikmakende van een schroefbeweging voor het voortbewegen van de sondeerstang. Hierop 

werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waaruit blijkt dat dit concept niet haalbaar is omwille van 

de compactheidseisen. Hierdoor werd gekozen voor een concept bestaande uit een mobile machine 

welke voorzien is van bodemankers voor het leveren van de nodige reactiekracht. 

Hierna werd gestart met het ontwerpen van de daadwerkelijke machine. De ontworpen machine 

voldoet aan alle technische en compactheidseisen opgesteld door GroundXplorer. Het ontwerp biedt 

een basis voor de bouw van een prototype. Het bouwen van een prototype is noodzakelijk omdat het 

ontwerp nog enkele onzekerheden bevat.  

De eerste onzekerheid is de dimensionering van de bodemankers. De ankers zijn berekend op basis 

van een theoretische uniforme samenstelling van de ondergrond. In werkelijkheid zijn de 

bodemparameters zeer variabel. Door het bouwen van een prototype is het mogelijk om de ankers 

te testen op verschillende soorten ondergrond. Hieruit kan vervolgens worden besloten of de 

dimensies van de bodemankers voldoen voor het leveren van de gevraagde reactiekracht. 

De tweede onzekerheid omvat het klemmen van de sondeerstang. De veiligheidsfactor die gekozen 

werd bestaat uit een wrijving van staal op staal. In werkelijkheid kunnen de sondeerstang 

verontreinigd zijn door de ondergrond waardoor de wrijvingsfactor variabel is. Hierdoor is het 

noodzakelijk om praktische testen uit te voeren. Uit deze test zal blijken of de geleverde klemkracht 

voldoende is. 

7.1 Vervolgonderzoek 

Als een vervolg op deze thesis kan een prototype gebouwd worden. De ontworpen machine is 

voldoende uitgewerkt om over te gaan naar een werkelijke constructie. Uit dit prototype kan 

besloten worden als de gedimensioneerde componenten voldoen om een sondeerproef uit te voeren 

op diverse soorten ondergrond en werkomstandigheden.   
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 Bijlagen 
 

De bijlagen zijn omwille van de grote hoeveelheid in een CD meegeleverd in de achterflap van de 

thesis. 

Bijlage A: Constructiedossier 

 A1: samenstellingstekeningen 

 A2: detailtekeningen 

Bijlage B: Hydraulisch schema 

Bijlage C: Datasheets 

 C1: reductor Bonfiglioli 

 C2: hydraulische componenten 

 C3: rupsaandrijving VTS-100 

 C4: dieselmotor Yanmar L100N 

Bijlage D: Normen 

 D1: algemene sondeernorm 

 D2: aannames helixanker 
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