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An accessory tool is described, which renders the possibility to break

a series of lengthening pieces in parts, while the auger remains in the

borehole. In this way handborings can be brought down to greater depths

then usual (depths over 12 m have been reached), In addition some re-

marks are given about problems encountered in boring several types of

sediment.
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Inleiding

Ondanks het feit dat er tegenwoordig een keur van boorapparatuur be-

schikbaar is, waarmee de ondergrond met behulp van gevarieerde en gespecialiseer-

de technieken kan worden verkend, blijft de eenvoudige handboor volgens het Edel-

man-principe het instrument bij uitstek voor een snelle en goedkope verkenning

van oppervlakte-lagen in niet-geconsolideerde gesteenten.

Uiteraard is het juist de eenvoudige bouw van een edelmanboor, die de

snelheid van het onderzoek bevordert, doordat slechts zeer weinig tijd besteed

hoeft te worden aan de bediening en het onderhoud van het apparaat. Verder zijn

voor een goede handboring niet meer dan twee a drie personen nodig (afhankelijk

vooral van de diepte van de boring), terwijl op deze wijze toch een goede indruk

van de oppervlakkige lagen kan worden verkregen, waarbij een nauwkeurige beschrij-

ving en een redelijk goede monstername van de sedimenten mogelijk is. Belangrijk
is uiteraard ook dat een complete boorset geen grote investeringen vraagt. Voor

enkele honderden guldens is een basisset verkrijgbaar, welke naar gelang de eisen

nog kan worden uitgebreid.

Bij het onderzoek van kwartaire en tertiaire afzettingen in de omgeving

van Winterswijk en Tongeren, in de afgelopen jaren uitgevoerd door de Werkgroep

voor Tertiaire en Kwartaire Geologie en door het Rijksmuseum van Geologie en Mine-

ralogie» werd grote ervaring opgedaan in het boren met de edelmanboor. Behalve de

voordelen van deze methode werden vanzelfsprekend ook de nadelen opgemerkt. Eén

van de nadelen is, dat de bereikbare diepte met de standaarduitvoering van de

edelmanboor beperkt is tot ongeveer acht, afhankelijk van de gebruikte kwaliteit

van de boor soms zelfs tot zeven meter.

Het kan soms bijzonder jammer zijn een bepaalde boring niet een meter

of twee meter te kunnen doorzetten om de ondergrens van een afzetting te bereiken.

Bij het veldwerk in de omgeving van Tongeren deden zich herhaaldelijk dergelijke

situaties voor, zodat er gezocht werd naar mogelijkheden om handboringen te maken

tot een diepte van twaalf a dertien meter. Het hierna beschreven hulpstuk maakt

het mogelijk boringen tot deze diepte uit te voeren. Het werd uitgebreid in de

praktijk beproefd en heeft zijn waarde ruimschoots bewezen. Het leek zinvol een

beschrijving van dit accessoire te publiceren, zodat ook anderen hiervan gebruik

kunnen maken. Tevens worden nog enkele ervaringen uit de praktijk beschreven»

vooral betreffende de te volgen technieken van het boren in verschillende sedi-

menten.

BESCHRIJVING VAN EEN HULPSTUK VOOR HET MAKEN VAN DIEPERE HANDBORINGEN

In zijn eenvoudigste vorm bestaat een edelmanboor uit een boorkop (leng-

te meestal omstreeks 25 cm), een verlengstang van een meter, en een draaikruk. De

onderdelen worden door een meestal grove en/of konische schroefdraad aan elkaar

gekoppeld. De boor kan worden uitgebreid door aankoppeling van één of meer ver-

lengstangen, steeds van een meter lengte. Voor het los- en vastkoppelen van de

onderdelen zijn de boorkoppen (er bestaan verschillende typen), de verlengstangen

en de kruk voorzien van vattingen, waarop een steeksleutel past. Gewoonlijk worden

hiervoor verlengde steeksleutels gebruikt, omdat de schroefdraden tijdens het bo-

ren gemakkelijk verontreinigd raken, waardoor de koppelingen soms moeilijk weer
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Fig. 2. Werktekening op schaal 1 : 4.
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los te schroeven zijn. Ook het boren in harde klei of grind heeft dikwijls het-

zelfde gevolg, doordat veel kracht gezet moet worden bij het boren, waardoor de

schroefdraden stijf ineen worden gedraaid. Er bestaan enkele trucjes, om zeer

vastzittende onderdelen weer los te krijgen, zonder toepassing van b.v. een

bankschroef, die in het veld gewoonlijk niet beschikbaar is. Is de koppeling niet

los te krijgen doordat zich in de schroefdraden sediment bevindt, dan helpt dik-

wijls een behandeling met een koolzuurhoudende frisdrank. Soms is het nodig een

koppeling door verhitting los te maken, waartoe heel goed een campinggasbrander-

tje kan dienen.

Met het beschreven materiaal is het niet moeilijk een pakket sedimen-

ten van zeven meter dikte in korte tijd te doorboren. Bij grotere diepten zullen

al zeer spoedig de boorstangen bij het ophalen van de boor doorbuigen. Door de

boor heel voorzichtig op te lopen' is het soms nog mogelijk een diepte van ruim

acht meter te halen, maar dit is zeer tijdrovend. Ook is het, door het zwiepen

van de boor, niet mogelijk meer dan zeven a acht stangen rechtop te hanteren. De

mogelijkheden worden hier vooral beperkt door de kwaliteit van de uit naadloos

getrokken buis bestaande verlengstangen. Stangen zoals die op dit moment geleverd

worden buigen eerder (en torderen meer) dan vroeger geleverd materiaal.

Indien het mogelijk zou zijn een serie boorstangen in het midden los

te koppelen, terwijl het onderste deel van de boor in het boorgat hangt, dan zou

het bezwaar van het buigen en zwiepen der stangen ondervangen zijn; er kan dan,

in principe, een dubbele diepte bereikt worden. Dit loskoppelen van de stangen

is echter een vrijwel hopeloze taak, doordat de boor niet geklemd kan worden. Er

werd derhalve gezocht naar een hulpmiddel, dat het mogelijk zou maken de boor

halverwege uit het boorgat te halen, de boorstang dan te klemmen, zodanig dat een

stevig vastzittende koppeling nog losgeschroefd kan worden.

De gevraagde eigenschappen zijn verenigd in een simpele constructie,

welke in de praktijk al spoedig de naam van "hangijzer'
5

meekreeg. Dit hangijzer

heeft nu al enkele jaren zijn waarde bewezen tijdens het veldwerk in Belgisch

Limburg. Gebruik ervan heeft vooral waarde, wanneer een gezochte afzettingsgrens

volgens de normale methode juist niet bereikt kan worden, zodat het zinvol is de

boring nog een of enkele meters door te zetten.

Kort omschreven bestaat het hangijzer (verg. fig. 1 en 2) uit een blok

hout, bij voorkeur hardhout, waarin een gleuf is uitgespaard, waarvan de breedte

een weinig groter is dan de diameter van de boorstangen. Midden op het blok is

een stuk 5 mm plaatijzer geschroefd, waarin zich eveneens een uitsparing bevindt,

corresponderend met die in het houtblok. Wanneer dit blok boven het boorgat ge-

legd wordt, dan kan de boor op elke gewenste diepte in het blok worden gehangen,

doordat de koppelingen in de stangen op de metaalplaat komen te rusten (de koppe-

lingen zijn steeds dikker dan de stangen zelf).

Twee ter weerszijden van de gleuf op de metaalplaat gelaste nokken zor-

gen ervoor, dat de boor niet onverwachts uit het blok kan glijden om in het boor-

gat te verdwijnen. Om de boor weer uit het blok te kunnen halen moet de koppe-

ling over de nokken worden getild. Een derde opgelaste nok, die wat hoger is dan

de beide andere, dient ervoor om de steeksleutel die gebruikt wordt voor de on-

derste helft van de koppeling het doordraaien te beletten. Met een tweede steek-

sleutel kan nu de bovenste helft van de koppeling worden losgedraaid. Omdat de

koppelingen gewoonlijk stevig in elkaar gedraaid zijn tijdens het boren is er

nogal wat kracht nodig om de schroefdraden los te krijgen, waarbij dan onvermij-
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delijk het hele blok zal meedraaien met de bovenste sleutel. Om dit te voorkomen

is aan de tegenover de gleuf liggende zijde van het blok een strip hoekijzer ge-

monteerd, zodanig dat een smalle gleuf ontstaat, waarin precies een verlengstang
van de edelmanboor past. Door nu in de gleuf een boorstang (die men immers steeds

bij de hand zal hebben) te leggen kan het hangijzer het meedraaien gemakkelijk

worden belet, waardoor de nodige kracht kan worden gezet bij het losschroeven van

de koppeling. Nadere details voor een juiste constructie volgen uit de afbeel-

dingen 1 en 2, het gebruik van het hangijzer blijkt uit figuur 3.

In de praktijk blijkt, dat het steeds op- en afschroeven van de boven-

ste helft van de boor tamelijk tijdrovend is. Na enige ervaring echter kan de

procedure aanzienlijk versneld worden door elke medewerker (er zijn dan minimaal

drie personen nodig) steeds dezelfde handeling te laten verrichten, zodat een en

ander tot routine wordt. In zeer losse zanden of sterk watervoerende sedimenten

kan deze methode niet worden gebruikt, omdat door alle handelingen tijdens het

ophalen en loskoppelen het grondmonster uit de boorkop loopt. Dit is echter tot

op zekere hoogte te voorkomen door gebruik te maken van de speciale zandboorkop.

Het hangijzer kan beter niet gebruikt worden om hierop de boorkop na

het ophalen te laten rusten om het monster uit de kop te verwijderen. Zeer snel

zal de gleuf in het blok bedekt raken met een laag sediment, waardoor de boor-

stangen niet meer passen. Hiervoor kan beter een tweede houtblok dienen. Gemakke-

lijk is het om het onderste deel van de boor, na het afschroeven van het bovenste

deel, te voorzien van een reserve draaikruk, waardoor het gemakkelijk kan worden

opgehaald. Sneller echter is de methode om de boor met blok en al iets op te til-

len en pas dan het hangijzer te verwijderen als een tweede persoon de boor goed
in handen heeft.

Op de beschreven wijze werden tot op heden boringen verricht, die aan-

zienlijk dieper zijn dan zonder gebruik te maken van het hangijzer mogelijk is.

De maximale diepte die tot op heden werd bereikt is 12,30 m, maar dit schijnt

nog niet het einde van de mogelijkheden te zijn. De bereikbare diepte is echter

niet onbeperkt, omdat naarmate meer boorstangen op elkaar gebruikt worden de tor-

sie van de boor zal toenemen, hetgeen vooral in vaste sedimenten problemen geeft;

zowel de boor als de boorder kunnen dan aanzienlijke schade oplopen.

Vooral bij het gebruik van het hangijzer is het zaak de schroefdraden

van de koppelingen zoveel mogelijk schoon te houden. Steeds als een nieuwe stang

wordt opgezet, dient de schroefdraad zorgvuldig met een staalborstel te worden

gereinigd. In dit verband is het van belang de schroefdraden nooit in te vetten,

omdat daardoor verontreiniging vrijwel niet te voorkomen is.

ENKELE ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK VAN HET HANDBOREN

Bij het maken van een handboring is het zaak, dat een der aanwezigen

(bij voorkeur dezelfde persoon tijdens de gehele boring) nauwkeurige aantekening-

en maakt van het doorboorde profiel en tevens zorgt voor eventuele monstername.

Hij (of zij) zal derhalve steeds schone handen moeten hebben, omdat anders de

aantekeningen weldra onleesbaar zullen zijn. Dit is vaak een probleem wanneer er

slechts weinig mensen beschikbaar zijn. Een eenvoudige oplossing is het gebruik

van (een grote maat !) werkhandschoenen.
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Fig. 3. Gebruik van het hangijzer bij het maken van een diepe edelmanboring.

(verklaring in de tekst).
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Het boren in zand levert soms enkele problemen op. Dikwijls is het se-

diment zo droog, dat een monster geheel of gedeeltelijk uit de boorkop valt bij

het ophalen van de boor. Dit kan goeddeels worden voorkomen door de meest ge-

schikte boorkop te kiezen. De speciale zandboorkop heeft dan echter weer het na-

deel, dat het monster moeilijk uit de kop verwijderd kan worden. Een en ander

leidt ertoe dat het boren in zand gewoonlijk meer tijd kost dan het boren in min

of meer slibhoudende sedimenten.

Watervoerend zand geeft soms onoverkomelijke problemen, doordat het

boorgat zeer snel dichtloopt. Is de watervoerende laag niet te dik (tot maximaal

omstreeks een meter) en ligt er een afsluitende kleilaag onder (wat gewoonlijk

het geval is), dan kan men door tijdelijk zeer snel te werken de boring toch

doorzetten. Wanneer namelijk eenmaal de klei wordt bereikt, dan zal de bovenlig-

gende zandlaag vaak dichtgesmeerd worden tijdens het herhaaldelijk ophalen van de

boor. Een dergelijke boring wordt in de praktijk een "paniekboring" genoemd.

Kleien, vooral zandige kleien, leveren betrekkelijk weinig moeite op

bij het boren. Er moet voor worden gezorgd dat het boorgat niet te nauw wordt

geboord, wat moeilijkheden geeft bij het ophalen van een volle boorkop. Er ont-

staat dan namelijk in het boorgat een onderdruk, welke moeilijk overwonnen kan

worden, vooral als er water in het boorgat staat. Een plezierige eigenschap van

de edelmanboor is, dat de boorkop bij het boren in klei vanzelf loskomt, zodra

de kop vol is. Harde, vette kleien echter, zijn vaak te zwaar om op normale wij-

ze te boren. De wrijving van de klei in de kop kan dan niet meer door de boorder

overwonnen worden. Om dit te voorkomen moet tijdens het draaien niet het gehele

gewicht van de boor op het sediment rusten, maar moet deze iets worden gelicht,
zodat de boorkop steeds slechts een dunne plak klei afschraapt. Op deze wijze kan

toch steeds een volle boor worden opgehaald, wat vooral belangrijk is bij het

boren op grotere diepten.

In harde sedimenten (vaste kleien, grind e.d.) mag in geen geval de

boor door twee personen worden gedraaid, omdat het materiaal hierop niet bere-

kend is. In ëën geval (klei van Twistringen) brak een kleiboorkop met een knal

doomidden
s

in een tweede geval (Klei van Henis) werd een fraaie spiraal gedraaid
in een draaikruk. Is het dus zaak het boren door slechts ëên man te laten doen,

bij het ophalen van de boor moeten vaak meerdere personen helpen. Vooral bij een

onderdruk in het boorgat onder de kop kan een man zich de rug breken. Men moet

er tevens op bedacht zijn, dat de boor nooit "uit de rug" moet worden opgehesen,

maar steeds "uit de knieën". Een rugletsel is snel opgelopen, maar moeilijk weer

kwijt te raken.

Het boren van grindpakketten is vaak een moeizame procedure. De sinds

enige tijd beschikbare speciale grindboorkop is zeker een aanwinst, maar toch

blijft ervaring zeer belangrijk bij het boren in grind. Grind in klei is gemak-

kelijker te boren dan grind in zand, doordat het monster eerder in de boorkop

blijft zitten bij het ophalen. Helaas komt grind in klei slechts weinig voor !

Soms is het effectief om de grindboor afwisselend te gebruiken met een zand/klei-

boorkop, omdat de eerste het sediment loswerkt aan de zijkanten van het boorgat,

de tweede daarentegen in het midden.

Hoewel het met de handboor opgehaalde sediment steeds vervormd boven

komt, zijn er toch vele eigenschappen nog aan te beoordelen. Sedimentaire struc-

turen zijn meestal niet meer zichtbaar in zanden, maar in zandige kleien, kleien

en gelamineerde afzettingen laten zich nog wel conclusies uit het monster trek-
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ken. Monstername is goed mogelijk, wanneer het monster in de boorkop eerst

wordt schoongesneden en wanneer men zich realiseert dat in het inwendige van de

"boorkern" altijd nagevallen sediment is ingedraaid. In kleien is het laatstge-

boorde stukje, dat zich ter weerszijden van de spiraal in de punt van de boorkop
bevindt (de z.g. "neusjes") zeer geschikt voor palynologisch onderzoek, indien

het zorgvuldig wordt geschild. Van deze stukjes is ook de diepte zeer nauwkeurig

op te meten.

Na beëindiging van de boring kunnen de verlengstangen worden losgekop-

peld terwijl de boor plat ligt, maar het is ook mogelijk dit loskoppelen te doen

met behulp van het hangijzer. Het is zaak na afloop van een boring steeds het

aantal onderdelen te controleren, omdat het herhaaldelijk voorkomt, dat kleine

onderdelen, b.v. de steeksleutels, zoekraken in lang gras. Het best kan het ma-

teriaal worden opgeborgen in een speciaal foudraal, zodat direct kan worden ge-

zien of inderdaad alles aanwezig is.
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