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Geautomatiseerd Geautomatiseerd 

SproeipontonSproeiponton

• DP/DT besturingssysteem.

• Gecontroleerd verhalen d.m.v. 6 
verhaallieren.

• Verhaalsnelheid gestuurd i.f.v. de 
aangevoerde specie.



DP/DT BesturingssysteemDP/DT Besturingssysteem

• Dynamic Tracking – Dynamic Positioning

– De verplaatsing wordt gestuurd met behulp van 

een DGPS plaatsbepalingssysteem.

– Wordt reeds toegepast in off-shore toepassingen

(bvb. Valpijpschepen met  schroefaandrijvingen)

• De externe krachten worden opgevangen

door het geautomatiseerde systeem



Sproeiponton “Sproeiponton “BayardBayard II”II”

• Externe krachten:
– Stroming

• Ponton

• Drijvende leiding

– Reactiekrachten van sproeipijp

– Reactiekrachten van drijvende leiding

• Krachten nodig om een stabiele sturing
te realiseren

• Dimensionering van de verhaallieren
– Boeglier en heklier: 90 ton

– Zijlieren (4 stuks): 60 ton



Stroming



Meten van de lierkrachtenMeten van de lierkrachten
• De belasting van de lier wordt op 2 manieren 

gemeten:
– Aan de hand van de hydrauliekdruk op het 

systeem.

– Door krachtopnemers in de draadschijven

• De richting van de ankerdraad wordt gemeten 
d.m.v. een hoekopnemer op de klapschijf van 
de draadpaal.

• Iedere kracht wordt ontbonden in een langs-
en dwarskracht en zodanig geregeld dat er 
een krachtenevenwicht en een 
momentenevenwicht ontstaat.



Algemeen plan ‘Algemeen plan ‘BayardBayard II”II”

• Draaibocht om krachten 
op drijvende leiding te 
minimaliseren

• Boeglier (90 ton)

• Heklier (90 ton)

• 4 zijlieren (60 ton)



• Snelheid-concentratiemeter in 
verikale pijp

• In diepte verstelbare sproeipijp

• Minimale diepgang (1,2 m)

• Draadgeleiders tot 5 m boven dek



VerhaalsnelheidVerhaalsnelheid
• De grond wordt aangeleverd door een 

cutterzuiger of sleephopperzuiger -> geen 
constante aanvoer.

• Bepaling van het aangevoerde volume:
– Concentratiemeter: meet het aantal gronddeeltjes

in de aanvoerleiding (Ton/m3)

– Snelheidsmeter: meet het debiet van het mengsel: 
(m3/s)

– Gemeten in vertikale pijp om maximale
nauwkeurigheid te bereiken.

• Aangevoerde volume: Ton/sec -> situ m3/sec



VerhaalsnelheidVerhaalsnelheid

• Bepaling van het aan te vullen volume
– Inpeiling (huidige situatie)

– Te realiseren profiel

• Het verschil tussen beide geeft een aan
te vullen volume op een bepaalde
positie.

• De verhaalsnelheid wordt aangepast
aan het aan te vullen volume.
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6 tracks layout to cover 

50 m wide foundation area

Spraydirections

50

WerkwijzeWerkwijze



SproeipijpSproeipijp

• Optimale verspreiding van de 
aangeleverde specie:
– Gelijkmatig over de breedte van de 

sproeipijp

• Minimale verstoring (vertroebeling, 
erosie) bij uittreden.
– Lage uittredesnelheid van het mengsel

– Uitstroomopeningen 5x groter dan sectie
van de persleiding



SproeipijpSproeipijp

6m



BesturingsprogrammaBesturingsprogramma

• Centrale bedieningslessenaar met 
multifuntioneel scherm.

– Processparameters

– Ankerposities

– Geografische parameters









Eerste inzet van “Eerste inzet van “BayardBayard II”II”

• Le Harvre Port 2000 project

• Aansproeien van een dijklichaam

• Specie: grind en zand

• Cutterzuiger “Vlaanderen XIX”



Gerealiseerd profiel met Gerealiseerd profiel met 

““BayardBayard II” in II” in LeLe HavreHavre





““BayardBayard II” in II” in LeLe HavreHavre

• Le Harvre Port 2000 project

• Vullen van caisons met ballast

• Specie: grind en zand

• Cutterzuiger “Vlaanderen XI”

• Sproeipijp en ankerpatroon werd 
aangepast voor deze toepassing





Schaar van WaardeSchaar van Waarde

• Op de Schelde t.h.v. plaat van 
Walsoorden

• Aansproeien van een zandbank

• Specie: zand afkomstig uit de 
onderhoudsbaggerwerken 

• Sleephopperzuiger “Jade River”





WerkmethodeWerkmethode ““SchaarSchaar van van 

WaardeWaarde””
• Opdelen van het werkgebied in zones 

die bereikbaar zijn uit een ankerpositie.

• Een zone voor hoog tij en een zone 
voor laag tij.

• Bepalen van het aantal hopperladingen 
per zone.

• Gecontroleerd aanbrengen van een 
zandlaag met het sproeiponton.



InpeilingInpeiling



UitpeilingUitpeiling



VerschilpeilingVerschilpeiling



GestorteGestorte volumes volumes tijdenstijdens hethet

project  project  

• Totaal volume: 499.040 m3

• 208 trips met TSHD “JADE RIVER” met 
een gemiddelde van 2.392 m3/trip

• Uitvoeringsperiode: midden november 
tot 20 december 2004
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