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Draaiboek
Voor u ligt het draaiboek dat samen met het afstudeerrapport het eindresultaat is van het afstudeerproject van de
mastertrack Construction Technology aan de Technische Universiteit Eindhoven. Voorafgaand aan het schrijven
van dit rapport is het derde masterproject, Participerend Observeren, uitgevoerd en is het afstudeerplan
opgesteld. In deze fasen is het keuzeproces van de uitvoeringsmethode voor de sloop van de bestaande
kademuur in de Amazonehaven geobserveerd, zijn gevonden knelpunten geanalyseerd en is de probleemstelling
gesteld voor het afstudeeronderwerp ‘Uitvoeringsplan voor de sloop van de bestaande kademuur in de
Amazonehaven’. In de tweede fase is onderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten de input waren voor de derde
en laatste fase, het ontwerpen van een oplossing voor het probleem.
Zonder dit draaiboek van het uitvoeringsproces voor het boren van de gaten en het aanbrengen van de
springstoffen in de gewapende betonconstructie is het eindrapport niet compleet. De bij het rapport bijbehorende
bijlagenbundel, d.d. 12 november 2012, kan worden gebruikt in de situatie wanneer het gewenst is aanvullende
informatie te verkrijgen.
Aan de hand van het SADT schema wordt per activiteit een beschrijving gegeven van de uit te voeren taken, de
nodige materialen, materieel en arbeid en wordt aanvullende informatie gegeven uit de deelplannen van het
uitvoeringsplan. Aan de hand van dit draaiboek wordt het uitvoeringsproces gedetailleerd behandeld en kan dan
ook in gebruik worden genomen bij de uitvoering.
Graag wil ik de volgende personen bedanken voor de begeleiding en inzet gedurende het afstudeertraject.
Allereerst wil ik mijn hoofdbegeleider dr. ir. E.W. (Eric) Vastert, medebegeleider dr. ir. P.A.J. (Peter) van Hoof
verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven en mijn bedrijfsbegeleider drs. ing. A.A. (Alexander)
Heeren van BESIX Nederland B.V. bedanken. Verder wil ik alle overige betrokken collega’s, familie en
vrienden bedanken voor de geleverde steun, adviezen en medewerking.

Barendrecht, 12 november 2012.
Lars de Blaeij
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1.4.1.1 – Verplaatsen hulpmiddel lengterichting
1 Verplaatsen
hulpmiddel

2 Positioneren
lengterichting

Start

1) Het hulpmaterieel dient te worden verplaatst van zijn huidige positie naar de volgende. De

verplaatsing moet in de lengterichting worden uitgevoerd en bedraagt een afstand van twee te
boren rijen volgens het boorgrid, ofwel 2130 mm.
2) Houdt de uitgevoerde verplaatsingen bij in een draaiboek.

Materiaal
Materieel
Stuurhut
Bedieningssysteem
Hulpmaterieel
Arbeid
Machinist

Ing. L. de Blaeij

Deelplan
Terreinplan

Informatie
De bediening van het hulpmiddel wordt uitgevoerd
door de machinist vanuit de stuurhut aan de
voorzijde van het hulpmaterieel.

Transportplan

De verplaatsingen starten bij de moot 1.1, daarna
wordt stap voor stap in richting van moot 20
gewerkt.

Veiligheidplan

De werkzaamheden van het boren en het
aanbrengen van de springstoffen dienen tijdens de
verplaatsingen te worden stilgelegd.
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1.4.1.1 – Verplaatsen hulpmiddel lengterichting
1. Verrijden
hulpmiddel

2. Positioneren
lengterichting

2130 mm

2130 mm
2130 mm
2130 mm
2130 mm

1) Houdt tijdens het verplaatsen van het hulpmaterieel de positie in de gaten. Deze wordt aan de hand
van GPS bepaald. Het positioneerpunt is gebaseerd op het boorgrid.
2) Wanneer de gewenste positie is gevonden, dient de bediening van het hulpmiddel te worden
uitgeschakeld.

Materiaal
-

Deelplan
Maatplan

Informatie
Het rupsstel zorgt voor een directe stabiliteit
waardoor positioneren in hoogterichting niet nodig
is, deze kent een vaste hoogte.

Materieel
GPS
Hulpmaterieel

Het hulpmaterieel kan zich niet in de diepterichting
verplaatsen, de werkvelden dienen zich afzonderlijk
te positioneren voorafgaand aan de
werkzaamheden.

Arbeid
Machinist
Veiligheidplan

Ing. L. de Blaeij

De werkzaamheden van het boren en het
aanbrengen van de springstoffen dienen tijdens de
verplaatsingen te worden stilgelegd.
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1.4.1.2 – Uitvoeren boorwerkzaamheden
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Herhalende cyclus per gat
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Opstellen
boorapparaten

Boren gaten

1.4.1.2.1

GPS, Frame met
boorcasings, Hydraulische
ciclinder, Boorapparaten,
Machinist, Boorploeg

Boorapparaten, Boorbits,
Machinist, Boorploeg

Boorgrid, Locatie

Boorgrid, Locatie

Boorgrid, Locatie

Positioneren
boorcasing
diepterichting

Verplaatsen
boorapparaten

Positioneren
boor

1.4.1.2.1.1

GPS, Frame met
boorcasings, Hydraulische
ciclinder, Boorapparaten,
Machinist, Boorploeg
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1.4.1.2.2

1.4.1.2.1.2

GPS, Frame met
boorcasings, Hydraulische
ciclinder, Boorapparaten,
Machinist, Boorploeg

Draaiboek

1.4.1.2.1.3
GPS, Frame met
boorcasings, Hydraulische
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1.4.1.2 – Uitvoeren boorwerkzaamheden
1. Opstellen
boorapparaten

1)

2. Boren gaten

De boorcasings zijn met het positioneren van het hulpmaterieel in lengte- en hoogterichting
gepositioneerd, de diepterichting nog niet. De boorcasings dienen door middel van hydraulische
cilinders te worden gepositioneerd.

2) De boorapparaten moeten zo worden opgesteld dat zij de boor door de casing kunnen laten zakken.
Dit is een principe van gedwongen positioneren.
3) Na het positioneren van de boorapparaten moeten de boren in de hoogterichting worden
gepositioneerd op de betonnen constructie. De bovenkant van de betonconstructie is het
positioneerpunt.
Materiaal
Materieel
GPS
Frame met boorcasings
Hydraulisch aangedreven cilinder
Boorapparaten
Arbeid
Machinist
Boorploeg

Ing. L. de Blaeij

Deelplan
Maatplan

Informatie
Het positioneren gebeurt aan de hand van GPS ten
opzichte van het boorgrid. GPS heeft een
maatonnauwkeurigheid van +/-20mm.
De boorcasings worden toegepast t.b.v. het geleiden
van de boor. De maatonnauwkeurigheid wordt
hierdoor beperkt tot een maximum van +/-10mm.
In totaal kan daardoor een maximale
maatonnauwkeurigheid van
optreden.
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1.4.1.2 – Uitvoeren boorwerkzaamheden
1. Opstellen
boorapparaten

2. Boren gaten

1) De gaten moeten worden geboord zoals op het boorgrid aangegeven.
2) Nadat de boorwerkzaamheden gereed zijn dient de boor omhoog te worden gehaald om deze
opnieuw te kunnen positioneren op een volgende positie voor nieuw te boren gat.

Materiaal
-

Deelplan
Transportplan

Informatie
De boorwerkzaamheden vinden per verplaatsing
over twee rijen plaats. Elk boorapparaat boort de
helft van het aantal gaten op een rij, de een de
andere helft in de opvolgende verplaatsing.

Transportplan

Per moot van 44,7 meter dienen 630 gaten te
worden geboord.

Materieel
Boorapparaten
Boorbits
Arbeid
Machinist
Boorploeg

Ing. L. de Blaeij

Het grid is gebaseerd op de onderbouw,
voornamelijk de MV-palen, en kent onderlinge
afstanden van 1185/1220 bij 1065 mm.

Draaiboek
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Lans, Casing, Springploeg

1.4.1.3.1
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Besturingssysteem, GPS,
Machinist, Springploeg

1.4.1.3.2

Hydraulische cilinder,
Besturingssysteem, GPS,
Machinist, Springploeg

1.4.1.3.3

Positioneren
casings
diepterichting

Boorgrid, positie

Zuigerinstallatie, Casing,
Machinist, Springploeg

1.4.1.3.4

Schoonzuigen
gaten

Positie boorgaten

Casing, Springploeg

1.4.1.3.5

Positioneren
casing
hoogterichting

Positie boorgaten

4. Schoonzuigen
gaten

Positioneren
casings
lengterichting

Boorgrid, positie

3. Positioneren
casings
diepterichting

Plaatsen lans

Positie en diepte
boorgaten

2. Positioneren
casings
langsrichting

Zuigerinstallatie, Hydraulische cilinder, Lans,
Casings, Aangedreven tandwiel, GPS,
Springploeg, Springmeester

1.4.1.3

1. Plaatsen lans

Plaatsen casing
1e rij

Positie en diepte
boorgaten, Boorgrid

1.4.1.3 – Plaatsen casing 1e rij
5. Positioneren
casing
hoogterichting
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1.4.1.3 – Plaatsen casing 1e rij
1. Plaatsen lans

2. Positioneren
casings
langsrichting

3. Positioneren
casings
diepterichting

4. Schoonzuigen
gaten

5. Positioneren
casing
hoogterichting

1) De eerste casing waardoor de springstoffen worden aangebracht moet worden opengeklapt.
2) De lans dient in de casing te worden geplaatst.
3) De casing dient weer te worden dichtgeklapt en afgesloten door beide delen van de casing met een
klem af te sluiten.

Materiaal
-

Deelplan
Maatplan

Materieel
Lans
Casing

Informatie
De casing wordt uitgevoerd in een klapbare variant.
Deze variant heeft het voordeel niet volledig uit het
water te hoeven worden gehaald.

Tijdplan

Er is een open te klappen casing toegepast om tijd te
besparen op het volledig uit te moeten liften van een
gesloten casing om de ontstekingskabels te bereiken
en deze uiteindelijk aan te kunnen sluiten.

Arbeid
Springploeg

Ing. L. de Blaeij
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1.4.1.3 – Plaatsen casing 1e rij
1. Plaatsen lans

2. Positioneren
casings
langsrichting

3. Positioneren
casings
diepterichting

4. Schoonzuigen
gaten

5. Positioneren
casing
hoogterichting

23 mm
23 mm
23 mm
23 mm

1) De casings zijn over de volledige rij aan elkaar gekoppeld en moeten in de langsrichting worden
gepositioneerd ten opzichte van het boorgrid. Dit wordt gedaan door een verplaatsing met
hydraulische cilinders aan de hand van GPS.
2) Met de lans wordt het gat opgezocht.
3) De casing wordt op basis van de positie van de lans in de langsrichting fijn gepositioneerd door de
hydraulische cilinders.
4) De bediening van de cilinders dient na het positioneren te worden uitgeschakeld om de positie
gegarandeerd te blijven behouden.
Materiaal
Materieel
Hydraulische cilinder
Besturingssysteem
GPS

Arbeid
Machinist
Springploeg

Ing. L. de Blaeij

Deelplan
Maatplan

Informatie
Het hulpmiddel maakt een verplaatsing op GPS met
een maatonnauwkeurigheid van +/-20 mm, het
positioneren van de boor kent een onnauwkeurigheid
van +/-10 mm. In totaal komt dit neer op een
onnauwkeurigheid van +/- 23 mm bij het positioneren.
Het positioneren wordt per volledige rij uitgevoerd.
Het 1e gat moet worden opgezocht door middel van de
lans. Wanneer de casing een andere positie moet
aannemen door een verplaatsing bij een MV-paal, kan
deze worden losgekoppeld van de overige casings.
Ditzelfde geldt voor de grens tussen de te boren rijen
en de opstelling van de boorapparaten.

Draaiboek
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1.4.1.3 – Plaatsen casing 1e rij
1. Plaatsen lans

2. Positioneren
casings
langsrichting

3. Positioneren
casings
diepterichting

4. Schoonzuigen
gaten

5. Positioneren
casing
hoogterichting

1) De casings zijn over de volledige rij aan elkaar gekoppeld en moeten in de diepterichting worden
gepositioneerd ten opzichte van het boorgrid. Dit wordt gedaan door een verplaatsing met
hydraulische cilinders. De verplaatsing van het hulpmiddel van de casing wordt gedaan door wieltjes.
2) Met de lans die in het eerste gat is aangebracht wordt de positie van het gat bepaald.
3) De casing moet op basis van de positie van de lans in de diepterichting fijn worden gepositioneerd
door de hydraulische cilinder.
4) De bediening van de cilinder dient na het positioneren te worden uitgeschakeld om de positie
gegarandeerd te blijven behouden.
Materiaal
Materieel
Hydraulische cilinder
Besturingssysteem
GPS

Arbeid
Machinist
Springploeg

Ing. L. de Blaeij

Deelplan
Maatplan

Informatie
Het hulpmiddel maakt een verplaatsing op GPS met
een maatonnauwkeurigheid van +/-20 mm, het
positioneren van de boor kent een onnauwkeurigheid
van +/-10 mm. In totaal komt dit neer op een
onnauwkeurigheid van +/- 23 mm bij het positioneren.
Het positioneren wordt per volledige rij uitgevoerd.
Het eerste gat moet worden opgezocht binnen de +/23 mm door middel van de lans.

Draaiboek
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1.4.1.3 – Plaatsen casing 1e rij
1. Plaatsen lans

2. Positioneren
casings
langsrichting

3. Positioneren
casings
diepterichting

4. Schoonzuigen
gaten

5. Positioneren
casing
hoogterichting

1) De lans is bij het positioneren van de casing al in de casing aangebracht. Het in het gat gevallen
boorgruis, zand en/of ander vuil dient te worden weggezogen uit het gat zodat het gat vrijkomt om de
springstoffen aan te brengen.
2) Wanneer de gaten vrij zijn van vuil moet de casing worden opengeklapt om de lans uit de casing te
halen.
3) De casing moet weer worden dichtgeklapt en worden afgesloten met de klem.

Materiaal
Materieel
Zuiginstallatie
Casing

Deelplan
Maatplan

Informatie
Het positioneren wordt per volledige rij uitgevoerd.
Het eerste gat moet worden opgezocht binnen de
waarschijnlijke maatonnauwkeurigheid van +/- 23 mm
door middel van de lans van de zuiginstallatie.

Arbeid
Machinist
Springploeg

Ing. L. de Blaeij
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1.4.1.3 – Plaatsen casing 1e rij
1. Plaatsen lans

2. Positioneren
casings
langsrichting

3. Positioneren
casings
diepterichting

4. Schoonzuigen
gaten

5. Positioneren
casing
hoogterichting

1) De pen om de hoogterichting te fixeren dient te worden losgemaakt zodat de casing kan worden
verplaatst in de hoogte.
2) De casing moet in het gat worden gepositioneerd door deze in de hoogte met de handmatige lier te
verplaatsen.

Materiaal
Materieel
Casing

Deelplan
Maatplan

Informatie
Het positioneren wordt per volledige rij uitgevoerd.
Het eerste gat moet worden opgezocht binnen de
waarschijnlijke maatonnauwkeurigheid van +/- 23 mm
door middel van de lans van de zuigerinstallatie.

Arbeid
Springploeg

Ing. L. de Blaeij
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Springstoffen, detonators,
ontstekingskabel

Springploeg,
Springmeester

1.4.1.4.1.1

Inbrengen
springstoffen

Diepte gaten, hoeveelheid
springstof per gat.

Springploeg,
Springmeester

1.4.1.4.1.3

Gaten
aanvullen

Emmer, Springploeg,
Springmeester

Gebroken grind

Emmer, Springploeg,
Springmeester

1.4.1.4.1

Plaatsen
springstoffen

1.4.1.4.1.2

Verbinden
ontstekingskabels

Springstoffen, Detonators,
Ontstekingskabel,
Gebroken grind, Drijvers/
Vlotters

Diepte gaten, hoeveelheid
springstof per gat.

Springploeg,
Springmeester

1.4.1.4.1.4

Bevestigen
vlotters/drijvers

Drijvers / vlotters

Herhalende cyclus per gat

Emmer, Casing,
Springploeg,
Springmeester

1.4.1.4

Casing, Springploeg,
Springmeester

1.4.1.4.2

Ophijsen
casing

Positie boorgaten

1. Plaatsen
springstoffen

Aanbrengen
springstoffen
1e rij

Diepte gaten, hoeveelheid
springstof per gat, Positie
Springstoffen, Detonators,
boorgaten
Ontstekingskabel, Gebroken
grind, Drijvers/Vlotters

1.4.1.4 – Aanbrengen springstoffen 1e rij
2. Ophijsen
casing
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1.4.1.4.1 – Plaatsen springstoffen
1. Inbrengen
springstoffen

2. Verbinden
ontstekingskabels

3. Gaten
aanvullen

4. Bevestigen
vlotters
drijvers

1) De springstoffen moeten, met de detonators aan de onderzijde, worden ingebracht in de geboorde
gaten. Dit gebeurt handmatig.
2) Aan de hand van de markering op de ontstekingskabels moet worden gecontroleerd of de
springstoffen goed in het gat zijn gevallen en op de juiste diepte zitten.
3) De ontstekingskabel moet worden vastgezet zodat deze niet volledig door de casing valt.

Materiaal
Springstoffen
Materieel
Arbeid
Springploeg
Springmeester

Ing. L. de Blaeij

Deelplan
Veiligheidplan

Informatie
Op het moment dat springstoffen op het werk aanwezig
zijn, dient 24 uur per dag een springmeester toezicht te
houden.
Het is een vereiste dat de springstoffen per gat in een
geheel worden ingebracht. Er wordt gerekend met een
hoeveelheid springstof van 1,0 tot 1,5 kg per m3 beton.

Draaiboek
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1.4.1.4.1 – Plaatsen springstoffen
1. Inbrengen
springstoffen

2. Verbinden
ontstekingskabels

3. Gaten
aanvullen

4. Bevestigen
vlotters
drijvers

1) De verbindingskabel tussen alle springstoffen moet worden uitgelegd over de breedte.
2) De ontstekingskabels moeten worden gekoppeld aan de verbindingskabel door deze met een
kliksysteem met elkaar te verbinden. De ontstekingskabel moet aan de verbindingskabel worden
bevestigd.

Materiaal
Springstoffem

Deelplan
Veiligheidplan

Informatie
Op het moment dat springstoffen op het werk aanwezig
zijn, dient 24 uur per dag een springmeester toezicht te
houden.

Tijdplan

Het is door de open te klappen casing mogelijk de
ontstekingskabels voor het liften van de casings boven
water met elkaar te verbinden.

Materieel
Arbeid
Springploeg
Springmeester

Ing. L. de Blaeij

Draaiboek
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1.4.1.4.1 – Plaatsen springstoffen
1. Inbrengen
springstoffen

2. Verbinden
ontstekingskabels

3. Gaten
aanvullen

4. Bevestigen
vlotters
drijvers

1) Een emmer met gebroken grind moet in de casings worden geleegd om de springstoffen in het gat
vast te zetten en opdrijven tegen te gaan.

Materiaal
Gebroken grind

Deelplan
Veiligheidplan

Informatie
Op het moment dat springstoffen op het werk aanwezig
zijn, dient 24 uur per dag een springmeester toezicht te
houden.

Tijdplan /
Maatplan

De bovenzijde van de casing heeft een trechtervormig
verloop zodat het gebroken grind relatief gemakkelijk en
snel kan worden ingebracht.

Materieel
Emmer
Arbeid
Springploeg
Springmeester

Ing. L. de Blaeij

Draaiboek
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1.4.1.4.1 – Plaatsen springstoffen
1. Inbrengen
springstoffen

2. Verbinden
ontstekingskabels

3. Gaten
aanvullen

4. Bevestigen
vlotters
drijvers

1) De ontstekingskabels worden losgehaald van de casing. De kabels rusten daarna met de
verbindingskabels op de bovenzijde van de casings.
2) Aan de ontstekingskabels dienen aan de buitenzijden en in het midden van de rij een vlotter/drijver te
worden bevestigd.

Materiaal
Drijvers/vlotters
Materieel
Arbeid
Springploeg
Springmeester

Ing. L. de Blaeij

Deelplan
Veiligheidplan

Informatie
Op het moment dat springstoffen op het werk aanwezig
zijn, dient 24 uur per dag een springmeester toezicht te
houden.
De ontstekingskabel blijven niet drijven op het water, om
te voorkomen dat de ontstekingskabels in de knoop raken
of het niet meer terug kunnen vinden van de kabels
worden vlotters/drijvers bevestigd. Het springgrid blijft
boven water en daardoor makkelijk terug te vinden en te
controleren.

Draaiboek
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1.4.1.4.2 – Ophijsen casing
1. Verplaatsen
casing
hoogterichting

2. Uitnemen
ontstekingskabels

Positie boorgaten

Ophijsen
casing
1.4.1.4.2

Casing, Springploeg,
Springmeester

Positie boorgaten

Verplaatsen
casing
hoogterichting

Ing. L. de Blaeij

Uitnemen
ontstekingskabels

1.4.1.4.2.1

1.4.1.4.2.2

Casing, Springploeg,
Springmeester

Casing, Springploeg,
Springmeester

Draaiboek
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1.4.1.4.2 – Ophijsen casing
1. Verplaatsen
casing
hoogterichting

2. Uitnemen
ontstekingskabels

1) De casing moet met de handmatige lier in de hoogterichting worden verplaatst langs de geleider.
2) De casing dient te worden vastgehouden op de gewenste hoogte. Dit moet worden gedaan door een
pen door de zijkant van de handmatige lier en de constructie van het verplaatsingsmiddel te steken.

Materiaal
Materieel
Casing

Deelplan
Maatplan

Informatie
De verplaatsing in de hoogterichting wordt per casing
uitgevoerd. Bij het gezamenlijk verplaatsen bestaat het
risico dat niet wordt aangevoeld of de casing in het gat
is gevallen. Tevens bestaat de kans op schade bij het
hydraulisch aanduwen van de casings.

Arbeid
Springploeg
Springmeester

Ing. L. de Blaeij

Draaiboek
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1.4.1.4.2 – Ophijsen casing
1. Verplaatsen
casing
hoogterichting

2. Uitnemen
ontstekingskabels

1) De casing moet worden opengeklapt zodat er een open verbinding ontstaat met de haven.
2) De ontstekingskabel dient uit de casing te worden gehaald door deze naar de achterzijde van het
hulpmaterieel te verplaatsen.
3) Wanneer alle ontstekingskabels uit de casing zijn gehaald moeten deze in de haven worden gebracht,
door de vlotters/drijvers blijven de ontstekingskabels drijven.
4) De casing moet worden dichtgeklapt en worden afgesloten met de daarop aanwezige klem.

Materiaal
Materieel
Casing

Deelplan
Tijdplan

Informatie
De casing is open te klappen en bespaart daardoor tijd
op het volledig uit het water moeten hijsen van een
gesloten casing om puur en alleen de
ontstekingskabels te bereiken en aan te kunnen sluiten.

Arbeid
Springploeg
Springmeester

Ing. L. de Blaeij

Draaiboek
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Ing. L. de Blaeij

Draaiboek

Casings, Aangedreven
tandwiel, GPS,
Springploeg,
Springmeester

Lans, Casing, Springploeg

1.4.1.5.2

Hydraulische cilinder,
Besturingssysteem, GPS,
Machinist, Springploeg

1.4.1.5.3

Positioneren
casings
lengterichting

Boorgrid, positie

Hydraulische cilinder,
Besturingssysteem, GPS,
Machinist, Springploeg

1.4.1.5.4

Positioneren
casings
diepterichting

Boorgrid, positie

Zuigerinstallatie, Casing,
Machinist, Springploeg

1.4.1.5.5

Schoonzuigen
gaten

Positie boorgaten

Casing, Springploeg

1.4.1.5.6

Positioneren
casing
hoogterichting

Positie boorgaten

4. Positioneren
casings
diepterichting

1.4.1.5.1

Plaatsen lans

Positie en diepte
boorgaten

3. Positioneren
casings
langsrichting

Verplaatsen
casings
lengterichting

Positie, Boorgrid

Aangedreven tandwiel, Zuigerinstallatie,
Hydraulische cilinder, Lans, Casings,
Aangedreven tandwiel, GPS, Springploeg,
Springmeester

2. Plaatsen lans

1.4.1.5

1. Verplaatsen
casings
langsrichting

Plaatsen casing
2e rij

Positie en diepte
boorgaten, Boorgrid

1.4.1.5 – Plaatsen casing 2e rij
5. Schoonzuigen
gaten
6. Positioneren
casing
hoogterichting
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1.4.1.5 – Plaatsen casing 2e rij
1. Verplaatsen
casings
langsrichting

2. Plaatsen lans

3. Positioneren
casings
langsrichting

4. Positioneren
casings
diepterichting

5. Schoonzuigen
gaten

6. Positioneren
casing
hoogterichting

1) De casings zijn over de volledige rij aan elkaar gekoppeld en moeten in de langsrichting op de
tweede rij worden gepositioneerd ten opzichte van het boorgrid. Dit wordt gedaan door een grove
verplaatsing met een aangedreven tandwiel.
2) De casings moeten op een rechte lijn ten opzichte van het boorgrid worden gepositioneerd. Dit
gebeurt door aan beide zijden aan de hand van GPS de positie te bepalen.
3) Door de bediening van de aangedreven tandwielen uit te schakelen wordt de positie van de rij casings
vast gehouden.

Materiaal
Materieel
Casings
Aangedreven tandwiel
GPS
Arbeid
Springploeg
Springmeester

Ing. L. de Blaeij

Deelplan
Maatplan

Informatie
De hele rij met casings wordt in 1 keer verplaatst over
de langsrichting. Vanaf de buitenste rij wordt het
hulpmiddel naar achteren verplaatst om de
springstoffen voor een tweede rij aan te brengen.
Het geheel wordt aan beide zijden op basis van GPS
gepositioneerd om de rij met casings zo recht mogelijk
te positioneren.

Draaiboek
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1.4.1.5 – Plaatsen casing 2e rij
1. Verplaatsen
casings
langsrichting

2. Plaatsen lans

3. Positioneren
casings
langsrichting

4. Positioneren
casings
diepterichting

5. Schoonzuigen
gaten

6. Positioneren
casing
hoogterichting

1) De eerste casing moet worden opengeklapt.
2) De lans dient in de casing te worden geplaatst.
3) De casing dient opnieuw te worden dichtgeklapt en afgesloten door beide delen van de casing met een
klem te koppelen.

Materiaal
-

Deelplan
Maatplan

Materieel
Lans
Casing

Informatie
De casing wordt uitgevoerd in een klapbare variant. Deze
variant heeft het voordeel niet volledig uit het water te
hoeven worden gehaald.

Tijdplan

Er is een open te klappen casing toegepast om tijd te
besparen op het volledig uit moeten liften van een
gesloten casing om de ontstekingskabels te bereiken en
deze uiteindelijk aan te kunnen sluiten.

Arbeid
Springploeg

Ing. L. de Blaeij

Draaiboek
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1.4.1.5 – Plaatsen casing 2e rij
1. Verplaatsen
casings
langsrichting

2. Plaatsen lans

3. Positioneren
casings
langsrichting

4. Positioneren
casings
diepterichting

5. Schoonzuigen
gaten

6. Positioneren
casing
hoogterichting

23 mm
23 mm
23 mm
23 mm

1) De casings zijn over de volledige rij aan elkaar gekoppeld en moeten in de langsrichting worden
gepositioneerd ten opzichte van het boorgrid. Dit wordt gedaan door een verplaatsing met
hydraulische cilinders aan de hand van GPS.
2) Met de lans wordt het gat opgezocht.
3) De casing wordt op basis van de positie van de lans in de langsrichting fijn gepositioneerd door de
hydraulische cilinders.
4) De bediening van de cilinders dient na het positioneren te worden uitgeschakeld om de positie
gegarandeerd te blijven behouden.
Materiaal
Materieel
Hydraulische cilinder
Besturingssysteem
GPS

Arbeid
Machinist
Springploeg

Ing. L. de Blaeij

Deelplan
Maatplan

Informatie
Het hulpmiddel maakt een verplaatsing op GPS met een
maatonnauwkeurigheid van +/-20 mm, het positioneren
van de boor kent een onnauwkeurigheid van +/-10 mm.
In totaal komt dit neer op een onnauwkeurigheid van +/23 mm bij het positioneren.
Het positioneren wordt per volledige rij uitgevoerd. Het
1e gat moet worden opgezocht door middel van de lans.
Wanneer de casing een andere positie moet aannemen
door een verplaatsing bij een MV-paal, kan deze worden
losgekoppeld van de overige casings. Ditzelfde geldt voor
de grens tussen de te boren rijen en de opstelling van de
boorapparaten.
Draaiboek
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1.4.1.5 – Plaatsen casing 2e rij
1. Verplaatsen
casings
langsrichting

2. Plaatsen lans

3. Positioneren
casings
langsrichting

4. Positioneren
casings
diepterichting

5. Schoonzuigen
gaten

6. Positioneren
casing
hoogterichting

1) De casings zijn over de volledige rij aan elkaar gekoppeld en moeten in de diepterichting worden
gepositioneerd ten opzichte van het boorgrid. Dit wordt gedaan door een verplaatsing met
hydraulische cilinders.
2) Met de lans die in het eerste gat is aangebracht wordt de positie van het gat bepaald.
3) De casing moet op basis van de positie van de lans in de diepterichting fijn worden gepositioneerd
door de hydraulische cilinder.
4) De bediening van de cilinder dient na het positioneren te worden uitgeschakeld om de positie
gegarandeerd te blijven behouden.
Materiaal
Materieel
Hydraulische cilinder
Besturingssysteem
GPS

Arbeid
Machinist
Springploeg

Ing. L. de Blaeij

Deelplan
Maatplan

Informatie
Het hulpmiddel maakt een verplaatsing op GPS met
een maatonnauwkeurigheid van +/-20 mm, het
positioneren van de boor kent een onnauwkeurigheid
van +/-10 mm. In totaal komt dit neer op een
onnauwkeurigheid van +/- 23 mm bij het positioneren.
Het positioneren wordt per volledige rij uitgevoerd. Het
eerste gat moet worden opgezocht binnen de +/- 23 mm
door middel van de lans.

Draaiboek
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1.4.1.5 – Plaatsen casing 2e rij
1. Verplaatsen
casings
langsrichting

2. Plaatsen lans

3. Positioneren
casings
langsrichting

4. Positioneren
casings
diepterichting

5. Schoonzuigen
gaten

6. Positioneren
casing
hoogterichting

1) De lans is bij het positioneren van de casing al in de casing aangebracht. Het boorgruis, zand en/of
ander vuil dient te worden weggezogen uit het gat zodat het gat vrijkomt om de springstoffen aan te
brengen.
2) Wanneer de gaten vrij zijn van vuil moet de casing worden opengeklapt om de lans uit de casing te
halen.
3) De casing moet weer worden dichtgeklapt en worden afgesloten met de klem.

Materiaal
Materieel
Zuiginstallatie
Casing

Deelplan
Maatplan

Informatie
Het positioneren wordt per volledige rij uitgevoerd. Het
eerste gat moet worden opgezocht binnen de
waarschijnlijke maatonnauwkeurigheid van +/- 23 mm
door middel van de lans van de zuiginstallatie.

Arbeid
Machinist
Springploeg

Ing. L. de Blaeij
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30

1.4.1.5 – Plaatsen casing 2e rij
1. Verplaatsen
casings
langsrichting

2. Plaatsen lans

3. Positioneren
casings
langsrichting

4. Positioneren
casings
diepterichting

5. Schoonzuigen
gaten

6. Positioneren
casing
hoogterichting

1) De pen om de hoogterichting te fixeren dient te worden losgemaakt zodat de casing kan worden
verplaatst in de hoogte.
2) De casing moet in het gat worden gepositioneerd door ze in de hoogte met de handmatige lier te
verplaatsen.

Materiaal
Materieel
Casing

Deelplan
Maatplan

Informatie
Het positioneren wordt per volledige rij uitgevoerd. Het
eerste gat moet worden opgezocht binnen de
waarschijnlijke maatonnauwkeurigheid van +/- 23 mm
door middel van de lans van de zuigerinstallatie.

Arbeid
Springploeg

Ing. L. de Blaeij
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Ing. L. de Blaeij

Springstoffen, detonators,
ontstekingskabel

Draaiboek

Springploeg,
Springmeester

1.4.1.6.1.1

Inbrengen
springstoffen

Diepte gaten, hoeveelheid
springstof per gat.

Springploeg,
Springmeester

1.4.1.6.1.2

Verbinden
ontstekingskab
els

Emmer, Springploeg,
Springmeester

1.4.1.6.1.3

Gaten
aanvullen

Springploeg,
Springmeester

1.4.1.6.1.4

Bevestigen
vlotters/drijvers

Casing, Springploeg,
Springmeester

Emmer, Springploeg,
Springmeester

Drijvers / vlotters

1.4.1.6.2

Ophijsen
casing

Positie boorgaten

1.4.1.6.1

Plaatsen
springstoffen

Gebroken grind

Springstoffen, Detonators,
ontstekingskabel,
Gebroken grind, Drijvers/
Vlotters

Diepte gaten, hoeveelheid
springstof per gat.

Herhalende cyclus per gat

Emmer, Casing,
Springploeg,
Springmeester

1.4.1.6

1. Plaatsen
springstoffen

Aanbrengen
springstoffen
2e rij

Diepte gaten, hoeveelheid
springstof per gat, Positie
boorgaten

1.4.1.6 – Aanbrengen springstoffen 2e rij
2. Ophijsen
casing
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1.4.1.6.1 – Plaatsen springstoffen
1. Inbrengen
springstoffen

2. Verbinden
ontstekingskabels

3. Gaten
aanvullen

4. Bevestigen
vlotters
drijvers

1) De springstoffen moeten, met de detonators aan de onderzijde, worden ingebracht in de geboorde
gaten. Dit gebeurt handmatig.
2) Aan de hand van de markering op de ontstekingskabels moet worden gecontroleerd of de springstoffen
goed in het gat zijn gevallen en op de juiste diepte zitten.
3) De ontstekingskabel moet worden vastgezet zodat deze niet volledig door de casing valt.

Materiaal
Springstoffen
Materieel
Arbeid
Springploeg
Springmeester

Ing. L. de Blaeij

Deelplan
Veiligheidplan

Informatie
Op het moment dat springstoffen op het werk aanwezig zijn,
dient 24 uur per dag een springmeester toezicht te houden.
Het is een vereiste dat de springstoffen per gat in één geheel
worden ingebracht. Er wordt gerekend met een hoeveelheid
springstof van 1,0 tot 1,5 kg per m3 beton.

Draaiboek
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1.4.1.6.1 – Plaatsen springstoffen
1. Inbrengen
springstoffen

2. Verbinden
ontstekingskabels

3. Gaten
aanvullen

4. Bevestigen
vlotters
drijvers

1) De verbindingskabel tussen alle springstoffen moet worden uitgelegd over de breedte.
2) De ontstekingskabels moeten worden gekoppeld aan de verbindingskabel door deze met een
kliksysteem met elkaar te verbinden. De ontstekingskabel moet aan de verbindingskabel worden
bevestigd.

Materiaal
-

Deelplan
Veiligheidplan

Materieel
Tijdplan
Arbeid
Springploeg
Springmeester

Ing. L. de Blaeij

Informatie
Op het moment dat springstoffen op het werk aanwezig zijn,
dient 24 uur per dag een springmeester toezicht te houden.
Het is door de open te klappen casing mogelijk de
ontstekingskabels voor het liften van de casings boven water
met elkaar te verbinden.

Draaiboek
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1.4.1.6.1 – Plaatsen springstoffen
1. Inbrengen
springstoffen

2. Verbinden
ontstekingskabels

3. Gaten
aanvullen

4. Bevestigen
vlotters
drijvers

1) Een emmer met gebroken grind moet in de casings worden geleegd om de springstoffen in het gat vast
te zetten en opdrijven tegen te gaan.

Materiaal
Gebroken grind

Deelplan
Veiligheidplan

Materieel
Emmer
Arbeid
Springploeg
Springmeester

Ing. L. de Blaeij

Tijdplan /
Maatplan

Informatie
Op het moment dat springstoffen op het werk aanwezig zijn,
dient 24 uur per dag een springmeester toezicht te houden.
De bovenzijde van de casing heeft een trechtervormig
verloop zodat het gebroken grind relatief gemakkelijk en
snel kan worden ingebracht.

Draaiboek
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1.4.1.6.1 – Plaatsen springstoffen
1. Inbrengen
springstoffen

2. Verbinden
ontstekingskabels

3. Gaten
aanvullen

4. Bevestigen
vlotters
drijvers

1) De ontstekingskabels worden losgehaald van de casing. De kabels rusten daarna met de
verbindingskabels op de bovenzijde van de casings.
2) Aan de ontstekingskabels dienen aan de buitenzijden en in het midden van de rij een vlotter/drijver te
worden bevestigd.

Materiaal
Drijvers/vlotters
Materieel
Arbeid
Springploeg
Springmeester

Ing. L. de Blaeij

Deelplan
Veiligheidplan

Informatie
Op het moment dat springstoffen op het werk aanwezig zijn,
dient 24 uur per dag een springmeester toezicht te houden.
De ontstekingskabel blijven niet drijven op het water, om te
voorkomen dat de ontstekingskabels in de knoop raken of
het niet meer terug kunnen vinden van de kabels worden
vlotters/drijvers bevestigd. Het springgrid blijft boven water
en daardoor makkelijk terug te vinden en te controleren.

Draaiboek
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1.4.1.6.2 – Ophijsen casing
1. Verplaatsen
casing
hoogterichting

2. Uitnemen
ontstekingskabels

Positie boorgaten

Ophijsen
casing
1.4.1.6.2
Casing, Springploeg,
Springmeester

Positie boorgaten

Verplaatsen
casing
hoogterichting

Ing. L. de Blaeij

Uitnemen
ontstekingskabels

1.4.1.6.2.1

1.4.1.6.2.2

Casing, Springploeg,
Springmeester

Casing, Springploeg,
Springmeester
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1.4.1.6.2 – Ophijsen casing
1. Verplaatsen
casing
hoogterichting

2. Uitnemen
ontstekingskabels

1) De casing moet met de handmatige lier in de hoogterichting worden verplaatst langs de geleider.
2) De casing dient te worden vastgehouden op de gewenste hoogte. Dit moet worden gedaan door een
pen door de zijkant van de handmatige lier en de constructie van het verplaatsingsmiddel te steken.

Materiaal
Materieel
Casing

Deelplan
Maatplan

Informatie
De verplaatsing in de hoogterichting wordt per casing
uitgevoerd. Er is het risico bij gezamenlijke verplaatsen
dat niet wordt aangevoeld of de casing in het gat is
gevallen. Tevens is er de kans op schade bij het
hydraulisch aanduwen van de casings.

Arbeid
Springploeg
Springmeester

Ing. L. de Blaeij

Draaiboek
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1.4.1.6.2 – Ophijsen casing
1. Verplaatsen
casing
hoogterichting

2. Uitnemen
ontstekingskabels

1) De casing moet worden opengeklapt zodat er een open verbinding ontstaat met de haven.
2) De ontstekingskabel dient uit de casing te worden gehaald door deze naar de achterzijde van het
hulpmaterieel te verplaatsen.
3) Wanneer alle ontstekingskabels uit de casing zijn gehaald moeten deze in de haven worden gebracht,
door de vlotters/drijvers blijven de ontstekingskabels drijven.
4) De casing moet worden dichtgeklapt en worden afgesloten met de daarop aanwezige klem.

Materiaal
Materieel
Casing

Deelplan
Tijdplan

Informatie
De casing is open te klappen om tijd te besparen op het
volledig uit moeten liften van een gesloten casing om de
ontstekingskabels te bereiken en aan te kunnen sluiten.

Arbeid
Springploeg
Springmeester

Ing. L. de Blaeij
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