
Inleiding
De vraag naar een uitgebreid en nauwkeurig beeld
van de bodem door het meten van extra para-
meters tijdens een sondering, neemt toe. Een eis
kan bijvoorbeeld zijn om de in-situ eigenschappen
van zowel de bodemstratigrafie als de bodemelas-
ticiteit af te leiden om een fundering te ontwer-
pen die onderhevig is aan trillingen; of zowel de
bodemdichtheid en de elektrische geleidbaarheid
om verontreinigde lagen te lokaliseren en toekom-
stige verspreiding in de bodem te voorspellen. 
In het algemeen kunnen deze verschillende para-
meters alleen verkregen worden door middel van
aparte systemen (seismic, conductivity, magneto
enz.) in achtereenvolgende testen. Behalve dat
het tijdrovend is, kan een systeemwissel de nauw-
keurigheid van de verkregen informatie ook nega-
tief beïnvloeden.  
De ingenieurs van A.P. van den Berg, al meer dan
45 jaar lang dé innovatieve partij voor onshore,
offshore en near shore sondeerapparatuur, heb-
ben een meetsysteem ontwikkeld dat deze 
nadelen elimineert. 

Icone & Icontrol 
Het systeem van A.P. van den Berg bestaat uit een
digitale data logger “Icontrol” en een digitale
conus “Icone” (figuur 1) die de standaard parame-
ters meet: conusweerstand (qc), mantelwrijving
(fs), waterspanning (u) en helling (lx/y). 

In principe gebruikt Icone dezelfde meetsen-

soren zoals toegepast in zijn analoge voorganger.
Het verschil is echter dat nu de analoge signalen 
al in de conus zelf worden gedigitaliseerd en 
gecomprimeerd volgens de multiplexmethode.
Deze digitale gegevensstroom is robuuster en 
dus ongevoelig voor vervorming en verlies van
nauwkeurigheid. Een ander voordeel is dat signa-
len bij binnenkomst volgens een vast protocol
worden gecontroleerd. Gemiste of vervormde 
gegevens kunnen opnieuw worden opgevraagd.  
Met behulp van de multiplexmethode worden 
de verschillende datastromen gecombineerd tot
één signaal. Dit biedt het grote voordeel dat een
vrijwel onbeperkt aantal sensorsignalen kunnen
worden gecombineerd en verzonden via een 
4-aderige kabel. Ook specifieke sensoren die zijn
opgenomen in modules kunnen eenvoudig wor-
den toegevoegd, zonder kabels en data loggers 
te wisselen.  
Kalibratiegegevens worden in de conus zelf op-
geslagen, zodat een losse USB-stick niet meer
nodig is. De Icontrol datalogger voorziet de Icone
van energie en synchroniseert de meetsignalen
met het dieptesignaal, dat wordt gegenereerd in
het indruksysteem. De Icontrol zendt de signalen
naar een computersysteem met de Ifield software
waarin de sondeerparameters real-time worden
gepresenteerd (figuur 2). 

Icone click-on modules
In de afgelopen vijf jaar zijn verschillende click-on
modules voor Icone ontwikkeld: seismic, conduc-
tivity, magneto en vane. Alle modules kunnen 
on- en offshore gebruikt worden met een 5, 10 
en 15 cm2 Icone. Voor waterdieptes van 1500 
tot 4000 meter wordt toepassing van een druk-
gecompenseerde versie, de Diep Water Icone, 
geadviseerd.  De maximale waterdiepte voor Icone
Seismic, Conductivity en Magneto is 1000 meter
en voor de Icone Vane 4000 meter. Het is zelfs 
mogelijk om meerdere modules te stapelen, 
zodat parameters gecombineerd kunnen worden.
Wanneer sondeerdata niet gewenst is, kunnen
modules ook toegepast worden met een loze punt. 

Icone Seismic
Icone Seismic (figuur 3) wordt gebruikt om de 
stabiliteit van de grond te bepalen, door de 
voortplantingssnelheid van een trilling te meten.
Een Seismic Module bevat drie versnellingsmeters
om zowel linker en rechter afschuifgolven als 
compressiegolven te registreren.  
Het volgende kan worden berekend met behulp
van de seismische gegevens en de bodemdicht-
heid (meestal reeds bekend):
- Small strain shear modulus & constrained 

modulus
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Figuur 1 - 5, 10 en15 cm2 Icone met Icontrol.

Figuur 2 - Presentatie
sondeerparameters in

Ifield software.



- Elasticiteitsmodulus
- Possion’s ratio

Om tijd te besparen en de nauwkeurigheid te 
verhogen, is het mogelijk op meer dieptes tegelijk
te meten door extra seismic modules op vaste 
afstanden van 1 of 0,5 meter van elkaar te monte-
ren. Bovendien is het mogelijk om, ter verbetering
van het seismische signaal, op één diepte het
meten van een trilling te herhalen en de signalen
in de Ifield software samen te voegen en daardoor
de ruis eruit te middelen.

Icone Conductivity
Icone Conductivity (figuur 4) wordt gebruikt voor
het meten van variaties in de elektrische geleid-
baarheid van de bodem. De output maakt het 
mogelijk overgangen van zand/kleilagen te detec-
teren, zout-dragende lagen te volgen en veront-
reinigingen te lokaliseren. 
De Conductivity Module van A.P. van den Berg
heeft vier elektrode ringen die van elkaar geschei-
den worden door keramische isolatoren, wat zorgt
voor een nauwkeurige bepaling van de geleidbaar-
heid. De module heeft een ingebouwde tempera-
tuursensor om de analyse en evaluatie van de
geleidbaarheids-waarden te verbeteren. 

Icone Magneto
Icone Magneto (figuur 5) detecteert voorwerpen
in de grond die bestaan uit magnetiseerbare 
metalen zoals oude munitie (UXO), grondankers,
pijpleidingen, het uiteinde van damwanden en
heipalen. Detectie vindt plaats door de interpre-
tatie van afwijkingen in het aardmagnetisch veld. 
De Magneto Module is uitgerust met een eigen
hellingmeter in X- en Y-richting, wat een nauw-
keurige positionering van voorwerpen mogelijk
maakt. Afwijkingen kunnen worden gedetecteerd
op een afstand tot 2 meter rond de magnetosen-
sor, afhankelijk van de objectgrootte. 

Om nauwgezet te kunnen reageren op veranderin-
gen in de gemeten waarden, in het bijzonder 
bij het detecteren van explosieven, worden ook 
de gradiënten van de (orthogonale) gemeten 
afwijkingen bepaald. Alarmwaardes kunnen 
ingesteld worden om bij grote veranderingen 
te kunnen waarschuwen. 

Icone Vane
Met Icone Vane (figuur 6) wordt de ongedraineerde
en geroerde schuifsterkte gemeten ten behoeve
van stabiliteitsanalyses van zachte bodems. 
De Icone Vane van A.P. van den Berg heeft vele

functies die een nauwkeurige vanetest bevorderen:
- De koppelopnemer en aandrijving zijn zo dicht

mogelijk bij de vin geplaatst voor de meest
nauwkeurige meting. 

-  Het is niet nodig dat de volledige sondeerstreng
meedraait.

- Een optionele stevige behuizing beschermt de
vin; op de vereiste diepte wordt de vin naar bui-
ten gedrukt en na de test weer teruggetrokken.

- Icone Vane is beschikbaar in een versie met een 
instelbare rotatiesnelheid van 0,1 tot 6° per 
sec voor het uitvoeren van zeer nauwkeurige 
afschuiftesten en een versie met een range van 
0,2 tot 12° per sec voor het snel roeren van 
de grond. 

Conclusie
Recente ontwikkelingen met betrekking tot het
toepassen van digitale elektronica in de conus,
bieden een scala aan nieuwe functies en voor-
delen. De meest prominente van deze is de moge-
lijkheid om de digitale Icone eenvoudig uit te 
breiden met click-on modules voor het meten 
van aanvullende parameters. Elke module wordt
automatisch herkend door de Icontrol datalogger,
waardoor een waar plug & play systeem is 
ontstaan. !
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Samenvatting
Dit artikel beschrijft een sondeermeetsysteem dat bestaat uit een digitale data
logger “Icontrol” en een digitale conus “Icone”. Een Icone is eenvoudig uit 
te breiden met click-on modules voor het meten van extra parameters naast 
de vier standaard parameters. Doordat elke module automatisch herkend wordt
door de Icontrol, is een waar plug & play systeem gecreëerd. De overgang naar

intelligente digitale communicatie biedt voldoende bandbreedte over een dunne
flexibele meetkabel om extra parameters toe te voegen. Hierbij is het niet meer
nodig om conussen, kabels of data loggers te wisselen. De volgende modules
komen aan bod: seismic, conductivity, magneto en vane.

Figuur 3 - Seismic Module met 10 cm2 Icone. Figuur 4 - Conductivity Module met 10 cm2 Icone.

Figuur 5 - Magneto Module met 10 cm2 Icone. Figuur 6 - Icone Vane zonder behuizing.


