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Veilig bouwen met pykrete

Voorwoord
Voor u ligt de eindrapportage van mijn afstudeerwerk. Het afstudeerrapport is onderdeel van de
mastertrack ‘Construction Technology’, een afstudeerrichting voor de master ‘Architecture, Building
and Planning’ van de Technische Universiteit Eindhoven. Voorafgaand aan deze onderzoeksfase is het
project “Participerend Observeren” gedaan. Dit project ging over de bouw van de Pykrete Dome. Dit
is een koepel met een overspanning van 30 meter, gebouwd met het materiaal pykrete. Het bouwen
met pykrete is vrij nieuw en innovatief. Pykrete bestaat uit gemakkelijk te verkrijgen materialen,
namelijk water en zaagsel. Omdat pykrete bestaat uit ijs met zaagsel, is het een stuk sterker dan
normaal ijs. Tevens is het een milieuvriendelijk bouwmateriaal. Dit maakt het een geschikt
bouwmateriaal voor Arctische gebieden. De mogelijkheden van het materiaal wekten mijn interesse.
Omdat de bouwmethode nog vrij nieuw en innovatief is, kent ze nog een aantal knelpunten. Om het
bouwen met pykrete in de toekomst een realistische bouwmethode te laten worden, dienen deze
knelpunten opgelost te worden. Hiervoor is het bouwproces onderzocht tijdens de bouw van de
Sagrada Familia in Ice om zo een nieuwe, “veiligere” bouwmethode te ontwikkelen.

Op deze plaats wil ik ook mijn begeleider dr. ir. Eric Vastert bedanken voor de begeleiding en zijn
geduld ten aanzien van dit afwijkende onderwerp. Tevens wil ik ing. Cor de Bruijn bedanken voor zijn
aanvullende tips als tweede begeleider. Tot slot wil ik ook alle personen bedanken die onderdeel
geweest zijn van het project Sagrada Familia in Ice, van wie in het bijzonder: Jordy Kern, Teun
Verberne en Arno Pronk.
Sittard, november 2015
Joris Borsboom
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Samenvatting
Het afstudeerrapport maakt deel uit van de mastertrack ‘Construction Technology’, een
afstudeerrichting voor de master ‘Architecture, Building and Planning’ van de Technische Universiteit
Eindhoven. Het onderwerp van dit afstudeeronderzoek is veilig bouwen met pykrete. De aanleiding
voor het onderzoek is de bouw van de Pykrete Dome in Juuka (Finland) geweest. Dit is een ijskoepel
met een overspanning van 30 meter. De koepel is gemaakt met pykrete: ijs met daarin 10%
houtzaagsel. Dankzij het zaagsel bleek het ijs tijdens laboratorium proeven drie keer zo sterk. Er
kunnen nog sterkere ijsconstructies mee te gebouwd worden. Zo is er in de winter van 2015 de
Sagrada Familia in Ice (SFII) gebouwd, met een ijskoepel die een hoogte had van 22 meter. Het
bouwen met pykrete is vrij nieuw en verloopt daarom nog niet zonder problemen.
Voor het bouwen met pykrete is er veel lichamelijke arbeid vereist; dit maakt het bouwen met
pykrete een fysiek zware bouwmethode. De fysieke last kan dermate groot worden, dat die
negatieve gevolgen heeft voor het welzijn en de gezondheid van de arbeiders. Doordat het zaagsel
en water slecht gemengd worden, heeft het pykrete niet de gewenste sterkte. Hierdoor kan de
constructie gedeeltelijk of geheel instorten. Andere oneffenheden die de constructie verzwakken,
zijn scheuren in het ijs die ontstaan door thermische schok of een afwijking van de vorm van de
constructie, wat resulteert in ongewenste trekkrachten. Bij het bouwen met ijs staan arbeiders bloot
aan meer onveilige situaties die op een normale bouwplaats niet voorkomen. Normaal bouwt men
niet bij temperaturen onder het vriespunt. Het bouwen met ijs vindt juist plaats wanneer het vriest.
Dit levert extra en nieuwe risico’s op, zoals bevriezingsverschijnselen.
Om te onderzoeken hoe deze problemen opgelost moeten worden, is de bouwmethode
geanalyseerd en is nagegaan welke knelpunten de problemen veroorzaken. Dit heeft geleid tot de
volgende doelstelling:
“Het ontwikkelen van een werkmethode die het mogelijk maakt om veilig te bouwen met pykrete,
door een veilige constructie te bouwen van pykrete, arbeiders te laten werken op een
arbeidsvriendelijke manier en te zorgen dat de werkzaamheden onder veilige omstandigheden
plaatsvinden. Dit wordt verwezenlijkt door de knelpunten te begrijpen en op te lossen, zodat:
 Het toevoegen van het zaagsel arbeidsvriendelijk plaatsvindt;
 Het pykrete goed gemengd wordt;
 Er voldoende pykrete gelijkmatig aangebracht wordt;
 Er op een arbeidsvriendelijke manier gewerkt wordt met de pykrete-/waterslang;
 Thermische schok tijdens de bouw voorkomen wordt;
 Veilig in de koude omstandigheden gewerkt wordt;
 Men de dikte van het ijs goed kan meten;
 De druk in de ballon niet weg kan vallen;
 De binnentemperatuur in de ballon onder het vriespunt blijft;
 De temperatuur in de ijskoepel niet extreem kan stijgen door de aanwezigheid van
mensen erin.
Om deze doelstelling te halen is onderzoek gedaan naar de knelpunten tijdens de bouw van de
Sagrada Familia in Ice. Na dit onderzoek zijn er door middel van methodisch ontwerpen verschillende
varianten opgesteld voor het pykretebouwproces. De varianten zijn op basis van de wensen
beoordeeld en de meest geschikte is gekozen. Bij de gekozen variant wordt het pykrete vanaf een
mobiel werkplatform aangebracht op de ballon. Deze variant is verder uitgewerkt en er is een
draaiboek gemaakt van het conceptuele pykretebouwproces.
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Bij het nieuwe pykreteproces worden zaagsel en water gemengd in een tank, de pykretebuffer. Het
mengen vindt gecontroleerd plaats met een mixer met impeller. De pykretebuffer is verrijdbaar over
de bouwplaats. Zo is het mogelijk om op de ballon en de ijsconstructie te rijden. In de pykretebuffer
hangt een dompelpomp, zodat tijdens het rijden het pykrete met een waterkanon op de koepel
gespoten kan worden. Voor moeilijk bereikbare plekken kan men ook een korte slang van 10 meter
aan de pomp koppelen.
Met het nieuwe bouwproces zijn de knelpunten als volgt opgelost:
 Het toevoegen van zaagsel vindt machinaal plaats, zodat de arbeid die hiervoor benodigd is
minimaal is.
 Het pykrete wordt gemengd met behulp van mixers die een axiale stroming veroorzaken.
Door deze stroming kan het zaagsel zich niet meer ophopen in de hoeken van de
mengcontainer.
 Door gebruik te maken van een waterkanon en een spiraalsproeier is de vrije doorgang
vergroot. Hierdoor is de kans op een verstopping door zaagseldeeltjes afgenomen en kan
men beter sproeien op de koepel.
 Door gebruik te maken van een mobiele mengcontainer kan men het pykrete op de koepel
spuiten terwijl men om de koepel rijdt. Wanneer men toch gebruik wil maken van een slang
hoeft deze slang niet zo lang te zijn, omdat men met het pykrete naar de locatie kan rijden.
 Tijdens het onderzoek bleek dat de thermische schok niet op te lossen is. Wel zijn de
gevolgen kleiner wanneer men bouwt met pykrete door de vezels in het ijs. Deze vezels
overbruggen de scheuren en zorgen voor een goede krachtsoverdracht.
 Om de veiligheid te vergroten zijn alle risico’s geïnventariseerd en zijn er maatregelen
opgesteld om de gevolgen of de kans dat een risico zich manifesteert te minimaliseren.
 Voor het meten van de dikte is een nieuwe werkmethode ontworpen die gebruikmaakt van
stokjes op de ballon. Deze stokjes dienen als referentie waarmee de ijsdikte bepaald kan
worden. De stokjes zijn behandeld met een waterafstotende coating, zodat er zich geen ijs
op de stokjes afzet.
 Wanneer de druk in de ballon wegvalt, zal een waarschuwingssysteem de arbeiders visueel
en hoorbaar waarschuwen. Tevens zijn de ventilatoren gekoppeld aan noodaggregaten die
automatisch aanspringen wanneer de stroom wegvalt.
 Tijdens het onderzoek bleek dat de temperatuur in de ballon onder het vriespunt is
gebleven. Wellicht heeft de vorm van de ballon invloed op de temperatuur. Extra onderzoek
is vereist om dit vast te stellen.
 De temperatuur in de ijskoepels is tijdens de opening gemonitord. Hieruit bleek dat er geen
stijging van de temperatuur in de koepel was. De verklaring hiervoor is dat er maar een
beperkt aantal mensen de koepel kunnen betreden door het kleine grondvlak, terwijl het
volume lucht dat zij moeten opwarmen door de hoogte van de koepel vrij groot is. De vorm
van de koepel heeft een grote invloed op de binnentemperatuur wanneer veel mensen de
koepel betreden.
Bij de ontworpen conceptbouwmethode om te bouwen met pykrete voldoen alle knelpunten
mogelijk aan de gestelde eisen en zijn de knelpunten mogelijk opgelost. Hierdoor wordt het mogelijk
om een veilige constructie te bouwen van pykrete. Waarbij de arbeiders op een arbeidsvriendelijke
manier werken tijdens het bouwen van de pykreteconstructie en de werkzaamheden onder een
veilige situatie plaatsvinden.
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Summary
This thesis is part of the master track “Construction Technology”, a specialization for the master
“Architecture. Building and planning” at the Eindhoven University of technology. The subject of this
thesis is “building safely with pykrete”. Building the Pykrete Dome at Juuka (Finland) was the reason
for this master thesis. This was an ice dome with a span of 30 meters made out of pykrete. Pykrete is
ice with 10% sawdust. Lab results show that, due to the adding sawdust, ice becomes three times
stronger. This makes it possible to make stronger ice structures. In the winter of 2015, the Sagrada
Familia in Ice was constructed. It had two ice domes with a height of 21 meter. Making ice structures
with pykrete is a new process; therefore, the process had multiple issues which had to be resolved.
There is a lot of physical labor involved when constructing an ice structure; therefore it is a physically
demanding process. The physical load can become too big and have negative consequences for the
welfare and health of the builders. Bad mixing of the sawdust and water leads to poorly mixed
pykrete. This pykrete doesn’t have the desired strength as a result the structure can collapse partially
or completely. Other irregularities that weaken the structure are cracks in the ice caused by thermal
shock. Or a deviation in the shape of the structure which results in undesired tensile forces. Builders
are exposed to unsafe situations that don’t occur at a normal building site. In the Netherlands
building activities stop when the temperature drops below the freezing point. However, building with
ice takes place when it freezes. There are additional and new risks working in these conditions, for
example frostbite. To get an idea how these problems should be solved, the construction method is
analyzed. By analyzing the problem it becomes clear which bottlenecks are causing the problems.
Leading to the following research goal:
"The development of a construction method which makes it possible to build safely with pykrete, by
making a safe ice structure, to let workers work on a labor-friendly manner and to ensure that the
operations are carried out under safe conditions. This is accomplished by understanding and solving
the following bottlenecks:
 Sawdust is added labor-friendly;
 The pykrete is mixed properly;
 Sufficient pykrete is applied evenly over the ice structure;
 A labor-friendly way to work with the pykrete- / water hose;
 Thermal shock is avoided during construction;
 A safe way to work in cold conditions;
 There is a good way to measure the thickness of the ice;
 The pressure in the balloon can’t drop;
 The temperature inside balloon remains below the freezing point;
 The temperature in the ice dome can’t increase due to the presence of people in the dome.
To achieve this goal, research has been done during the construction of the Sagrada Familia in Ice.
After the research, different variants have been designed by means of morphological analysis. These
variants have been assessed; the variant that was most suitable was selected. This variant is the
mobile work platform. This method was further developed and an instruction book was made of all
the activities that take place during the building process.
With this new mobile process the sawdust and water is mixed in a tank, the pykrete buffer. The
mixing is performed with a mixer and impeller. The pykrete buffer’s mobility and submersible pump
make it is possible to spray the pykrete on the structure/balloon with a water cannon while driving
around the ice structure. The use of a short hose of 10 meters makes it possible to reach even the
most difficult to reach places.
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With this new pykrete building method, the bottlenecks are solved in de following manners:
• Machines will add the sawdust; the required physical labor is minimal.
• The pykrete is mixed by an impeller, which produces an axial flow. Due to this flow, the sawdust
can no longer accumulate in the corners of the mixing container.
• By using a water cannon and a spiral nozzle the free passage is increased. As a result, the chance
that sawdust particles block the flow is minimal; increasing the efficiency of spraying the pykrete.
• Using a mobile mixing container makes it possible to spray on the structure/balloon while drive
around it. If it is necessary it is possible to drive the mixing container to the right location and a use a
short hose (10 meters) to spray pykrete.
• The research shows that the thermal shock cannot be solved. However, the effects of the thermal
shock are smaller due to the wood fibers (sawdust) in the ice.
• To increase safety, all risks are identified and measurements will be taken to minimize the
probability that a risk occurs.
• To measure the thickness a new method has been develop. Using sticks that are welded to the
surface of the balloon. The sticks can be used as a reference to measure the ice thickness. The sticks
are covered with a water-repellent coating; this prevents the formation of ice on the sticks.
• When the pressure drops inside the balloon a warning system will warn the workers visually and
with audio signals. The fans are linked to emergency generators which will automatically start when
power is lost.
• The research showed that the temperature in the balloon remained below the freezing point
during the construction of the Sagrada Familia in Ice.
• The temperature inside the ice domes was monitored during the opening. This showed that there
was no rise of temperature inside the dome. The explanation is that only a limited number of people
could enter the dome because of the small base of the dome. Due to the height of the dome, the
volume of air that these people needed to warm up was quite large. So the shape of the dome has a
great influence on the capability of people to warm up the inside of the dome.
The pykrete building method that is designed possibly solves all the bottlenecks. It is possible to build
a safe construction out of pykrete. The workers work on a labor-friendly way while building the
pykrete construction and building activities take place under safe conditions.
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1 Inleiding
Dit is het eindverslag voor de mastertrack Construction Technology, onderdeel van de
masteropleiding Architecture, Building and Planning. Het afstudeertraject van deze mastertrack
bestaat uit drie fasen: de analyserende fase, de onderzoeksfase en de ontwerpfase. Tijdens de
onderzoeksfase worden de knelpunten die tijdens de analyse gevonden zijn verder onderzocht. Aan
de hand van de gevonden gegevens wordt een oplossing voor de knelpunten ontworpen.

Afbeelding 1.1 Afstudeertraject schematisch weergegeven

In de inleiding zal de analyserende fase behandeld worden. Eerst zal toegelicht worden wat de
aanleiding is voor het afstudeerrapport. Vervolgens worden de knelpunten behandeld en
geanalyseerd. Hieruit volgen de probleemstelling en doelstelling van het afstudeerrapport.

1.1 Bouwen met ijs
Het afstuderen begint met het analyseren van een proces. Het gekozen proces is het bouwen met ijs.
IJs als bouwmateriaal is op zichzelf niet nieuw. IJs en sneeuw worden namelijk al lang gebruikt als
bouwmateriaal door de inheemse Arctische bevolking (Kingery, 1963). De oudste en bekendste
ijsconstructie is de iglo van de Inuit. Maar ook in moderne tijden wordt ijs gebruikt om mee te
bouwen, zoals in de mijnbouw, bij exploratieactiviteiten en in recreatiegebieden (Makkonen, 1994).
Voorbeelden zijn: tijdelijke behuizing vereist voor de winter en ijswegen over meren (Kingery, 1963).
Meer informatie over de fysische eigenschappen van ijs vindt u in bijlage 1.
Waarom nu dan nog een onderzoek naar het bouwen met ijs, als het al zo lang bestaat? Dit heeft te
maken met een onderzoek dat tijdens de Tweede Wereldoorlog gedaan werd door Geoffery Pyke.
Het doel van het onderzoek was om een vliegdekschip te bouwen met ijs. Pyke ontdekte dat de
thermische en mechanische eigenschappen van ijs flink verbeterd konden worden wanneer er
houtvezels aan toegevoegd werden. IJs dat met vezels versterkt wordt, wordt pykrete genoemd. Het
draagvermogen van ijs wordt verdrievoudigd wanneer er vezels aan toegevoegd worden en de
ductiliteit wordt 10x groter dan die van normaal ijs. Het bouwen met pykrete heeft nog meer
voordelen. De wapening met vezels reduceert scheurvorming en vertraagt het kruipproces, waardoor
de constructie langer bruikbaar is. Door de grotere sterkte is er minder materiaal nodig, hierdoor
neemt ook de bouwtijd af. Pykrete is dus een geschikt bouwmateriaal. Er is echter niet veel gebouwd
met pykrete nadat het ontdekt werd. Het vliegdekschip van pykrete werd nooit gebouwd, omdat de
oorlog afgelopen was. In de Arctische gebieden werd vooral gebouwd met sneeuw en ijs. Totdat
studenten van de Technische Universiteit Eindhoven besloten om aan te tonen wat er mogelijk is
wanneer men met pykrete bouwt. Om dit te doen hebben ze de afgelopen twee jaar ijskoepels
2
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gebouwd in Juuka (Finland). Zo werd er in januari 2014 de Pykrete Dome gebouwd. Een koepel met
een overspanning van 30 meter. Dit was ’s werelds grootste overspanning in ijs. In januari 2015 werd
de Sagrada Familia in Ice gebouwd, die had met 22 meter de hoogste ijskoepel ooit gebouwd. Het
geanalyseerde proces is de bouw van de Pykrete Dome. Tijdens het bouwen van deze ijskoepel
bleken enkele problemen. Ze worden in de volgende paragraaf geanalyseerd.

Afbeelding 1.3 Binnenzijde van de Pykrete Dome

Afbeelding 1.2 Sagrada Familia in Ice enkele uren voor de openingsceremonie

3
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1.2 Problemen tijdens het bouwen met ijs
Het bouwen met pykrete is nog vrij nieuw en gaat niet zonder problemen. Om pykrete nog
aantrekkelijker te maken als bouwmateriaal meten deze problemen worden opgelost. Om erachter
te komen welke problemen zich voordoen tijdens het bouwen met pykrete, is het bouwproces van
de Pykrete Dome geanalyseerd. Dit is gedaan aan de hand van het afstudeerverslag van Jorrit Hijl &
Roel Pluijmen (Hijl & Pluijmen, 2014) en interviews met: Arno Pronk (eerste begeleider voor de
afstudeerders Hijl en Pluijmen), Yaron Moonen (student bij projectteam Pykrete Dome), Martin
Drijvers (student bij projectteam Pykrete Dome) en Jordy Kern & Teun Verberne (studenten bij
projectteam Pykrete Dome en afstudeerders Sagrada Familia in Ice). Eerst zal het proces kort worden
beschreven. Vervolgens worden de knelpunten die uit de analyse volgen toegelicht.
1.2.1 Pykretebouwproces
Centraal bij het bouwen met pykrete staat het proces dat het zaagsel doorloopt om het pykrete te
vormen van de koepel. Uit de analyses bleek dat alle knelpunten te maken hebben met dit proces.
Dit proces zal nader toegelicht worden. Zie voor een weergave van dit proces Afbeelding 1.4.

Zaagsel

Mengcontainer
Pomp

Slang

Ballon

Air blower
Afbeelding 1.4 Het proces dat het zaagsel doorloopt

Het zaagsel dat gebruikt wordt bij het bouwen komt vrij bij het verwerken van bomen tot houten
planken en balken in houtzagerijen. Het zaagsel is een restproduct van deze zagerijen. Voor de
zaagseldeeltjes wordt een formaat van 2 bij 2 mm2 gehanteerd. Grotere deeltjes en andere
vervuilingen moeten verwijderd worden. Dit gebeurt met een mechanische zeefmachine. Nadat het
zaagsel is gezeefd, kan het naar de bouwplaats worden getransporteerd.
Op de bouwplaats wordt pykrete gemaakt door het zaagsel met water te mengen. Dit gebeurt in een
mengcontainer waar het water en zaagsel in de juiste verhoudingen toegevoegd worden. Pykrete
bestaat uit 10% zaagsel en 90% water; deze percentages zijn gebaseerd op het gewicht. Nadat het
zaagsel aan het water is toegevoegd, moet het geheel worden gemengd. Het zaagsel zal namelijk
naar de bodem zakken van de mengcontainer, wat niet de bedoeling is. Daarom zorgen
dompelpompen voor een constante stroming in de mengcontainer. Deze stroming zorgt ervoor dat
zaagsel en water gemengd blijven. Tevens zorgt de stroming ervoor dat het water in beweging is en
niet kan bevriezen.
4
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Het mengsel van water en zaagsel is het vloeibare pykrete. Dit mengsel kan vervolgens met een
pomp door een slang naar de spuit gepompt worden. Het pykrete zal op een ballon gespoten
worden. Deze ballon dient als opblaasbare mal. Op de ballon ligt al een laagje van < 10 mm sneeuw.
Deze sneeuw is aangebracht om het bevriezen van het pykretemengsel te versnellen. Het pykrete
heeft namelijk een temperatuur van ongeveer +4°C wanneer het op de ballon gespoten wordt. De
sneeuw, die bestaat uit ijs en lucht, zal smelten wanneer hij in contact komt met dit warmere
pykretemengsel. Dit zal er echter wel voor zorgen dat het pykrete snel wordt afgekoeld en zodoende
sneller zal bevriezen.
Wanneer het pykrete van de koepel de juiste dikte heeft bereikt, kan men de ballon leeg laten lopen.
De lege ballon is makkelijk te verwijderen via de ingang van de koepel. Wanneer de ballon verwijderd
is, is de ijskoepel gerealiseerd.
1.2.2 Analyse pykretebouwproces
De analyse van het proces is verwerkt in een porras. De porras geeft een schematisch beeld van de
samenhang van knelpunten en de symptomen ervan. Hieruit blijkt dat de knelpunten leiden tot drie
symptomen namelijk: een slechte sfeer, onveilige constructie en een onveilige situatie voor de
arbeiders.
In de porras op de volgende pagina worden de oorzaak-gevolgrelaties van de knelpunten visueel
weergegeven. Het schema is ingedeeld in vijf kolommen. In de kolom organisatie staan knelpunten
die iets te maken hebben met de organisatie rondom en op de bouwplaats. In de kolom arbeid staan
alle knelpunten gerelateerd aan de arbeid die verricht wordt door personen op de bouwplaats. In de
kolom materieel staan alle knelpunten die te maken hebben met het gebruikte materieel tijdens de
bouw. In de kolom materiaal staan de knelpunten die te maken hebben met de gebruikte materialen
tijdens de bouw. Deze materialen zijn houtzaagsel en water. Deze twee basismaterialen vormen
pykrete, ijs en sneeuw. De laatste kolom is omgeving. In deze kolom staan de knelpunten die te
maken hebben met de fysieke omstandigheden in Finland (weer en klimaat).
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Afbeelding 1.5 De porras met bovenaan de kernknelpunten en onder aan de 3 symptomen, in het grijs staan de knelpunten die verwijden na de afbakening

Afstudeerrapport

6

Veilig bouwen met pykrete
Knelpunten
De knelpunten die bovenaan staan in de porras zijn de kernknelpunten. Deze kernknelpunten
veroorzaken direct of indirect de drie symptomen. De kernknelpunten worden nu een voor een
behandeld.

Culturele verschillen
De Finnen hebben een andere cultuur dan de
Nederlanders. Dit is merkbaar bij het maken
van mondelinge afspraken. Soms gebeurt iets
wat afgesproken is niet. De andere keer
helpen ze ergens mee zonder dat dit echt
gevraagd is.
Moeizame communicatie met Finnen
Niet alle Finnen kennen Engels en als ze het
kennen, is het niet heel goed. Deze
taalbarrière leidt tot problemen.
Niet weten wat te doen bij onvoorziene
omstandigheden
Wanneer er iets mis gaat weet men niet welke
acties men moet ondernemen of met wie men
contact moet opnemen om problemen te
verhelpen.
Toevoegen zaagsel is fysiek zwaar
Voor het maken van het pykretemengsel moet
men zaagsel mengen met water. Dit wordt
gedaan in een open container waar het
zaagsel in gegooid moet worden. Bij de bouw
van de Pykrete Dome werd het zaagsel met
behulp van een kliko uitgemeten en in de
mengcontainer gedumpt. Het optillen van de
kliko, zodat het zaagsel over de rand gegooid
kan worden, is fysiek zwaar en moet ongeveer
vier keer per shift gebeuren.
Pykrete-/waterslang is zwaar
De slang waar het pykrete of water doorheen
gaat, is zwaar en moet over de hele
bouwplaats verplaatst worden om pykrete op
de koepel te spuiten. Ook is de druk op de
slang hoog, dit is fysiek zwaar voor de persoon
die bij de spuitkop staat en tegendruk moet
geven.
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Wegvallen druk ballon
De ballon is de mal waarop het ijs zich vormt.
De ballon ondersteunt de koepel op de
plekken waar hij zwak is. Het wegvallen van de
druk leidt tot scheuren of instorten.
Slecht aanbrengen sneeuw
Dit leidt tot een slechte laagopbouw en een
slechte kwaliteit van de lagen. De sneeuw die
aangebracht wordt, dient als sponsje voor het
vasthouden van het opgespoten pykrete of
water. Wanneer dit laagje sneeuw te dik is,
blijft er sneeuw in de laagopbouw zitten. Deze
sneeuw zit dan in het pykrete, waardoor dat
een geringe sterkte heeft.
Het is moeilijk om voldoende pykrete
gelijkmatig aan te brengen
Wanneer er te weinig pykrete wordt
aangebracht, verandert de sneeuw niet in ijs.
Sneeuw is veel zwakker dan ijs en zo ontstaan
er zwakke plekken in de constructie van de
koepel. Wanneer er te veel pykrete wordt
opgespoten, loopt het van de ballon af.
Hierdoor wordt het mengsel van sneeuw en
pykrete op de ballon verstoord. Door het
water en pykrete dat van de ballon afloopt,
ontstaat er een gladde bouwplaats.
Onbekende laagdikten
Tijdens de bouw is het moeilijk om de dikten
van het ijs te bepalen. Hierdoor zijn zwakke
plekken moeilijk te vinden en is het
onduidelijk hoeveel lagen ijs/pykrete er nog
aangebracht moeten worden.
Slecht mengen pykretemengsel
Tijdens de bouw was er in de mengcontainer
sprake van ophoping van zaagsel. Het mengsel
moet voor 10% (gewichtspercentage) bestaan
uit zaagsel om het sterkste pykrete te maken.
Door de ophoping is het onduidelijk wat de
verhouding is van het mengsel dat verpompt
wordt.
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Verontreinigingen in houtzaagsel
Verontreinigingen zorgen voor een slechte
kwaliteit van het pykretemengsel. Wanneer er
verontreinigingen (zoals sigarettenfilters,
wanneer met volle straal gespoten wordt
blijven die niet steken in de spuitkop) in het
pykrete komen, verlagen ze de kwaliteit van
het pykrete en ook de sterkte van het pykrete.
Tevens kunnen verontreinigen ervoor zorgen
dat de pomp of spuit verstopt raakt.
Slecht weer
Het maken van goede kunstmatige sneeuw
vereist een temperatuur van -6°C. Ook is het
niet rendabel om pykrete te spuiten wanneer
de temperatuur hoger is dan -5°C.
Binnentemperatuur in ballon te hoog (tijdens
bouw)
Bij een hogere binnentemperatuur in de
ballon ontstaat er een verschil met de
buitentemperatuur. Hierdoor ontstaan extra
spanningen in de koepel. Ook moet de koepel
na het verwijderen van de ballon nog
bevriezen aan de binnenkant
Thermoschok tijdens de bouw
Bij het opspuiten van water is er een groot
temperatuurverschil tussen het water van
+4°C en het ijs dat een temperatuur heeft van
-1°C tot -25°C al naar gelang de
buitentemperatuur. Het grote
temperatuurverschil veroorzaakt spanningen
die leiden tot scheuren.
Temperatuur in Dome (gebruiksfase)
De mensen die in de koepel staan, verwarmen
de lucht in de koepel. Afgelopen jaar steeg de
temperatuur in de koepel van -12°C naar -6°C,
terwijl er buiten de koepel een constante
temperatuur van -18°C werd gemeten. Deze
temperatuursverhoging veroorzaakt extra
spanningen en verzwakt het ijs. De sterkte van
ijs is namelijk afhankelijk van de temperatuur:
kouder ijs is sterker.
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Risico’s bij werken in de kou (< 0°C)
In Finland kan het zeer koud worden.
Temperaturen van -36°C zijn mogelijk in de
maand januari. Vanaf -15°C is er een
verhoogde kans op bevriezingsverschijnselen.
Tevens ontstaan er door deze extreme lage
temperaturen extra risico’s die normaal niet
op bouwplaatsen voorkomen.
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De kernknelpunten veroorzaken direct of indirect de symptomen. Om deze symptomen te
voorkomen zullen de kernknelpunten opgelost moeten worden. Niet alle 13 knelpunten zullen echter
opgelost worden. Er is een afbakening gemaakt waarbij een aantal knelpunten en één symptoom
wegvallen. De afbakening zal nu kort toegelicht worden.
Alle knelpunten onder de kop organisatie zullen niet in het onderzoek worden betrokken. Het project
Pykrete Dome is in een korte tijd opgezet. Verwacht wordt dat bij de volgende projecten de
organisatie beter zal verlopen omdat men meer tijd heeft. Tevens leert men van eerder gemaakte
fouten en zijn de benodigde contacten al gelegd.
“Slechte sfeer” zal niet verder behandeld worden. Dit is een gevoel van mensen en is moeilijk te
verbeteren. Het hangt samen met veel aspecten, evenals andere kernknelpunten. Het oplossen van
deze kernknelpunten heeft dan een positief effect op de slechte sfeer. Zoals uit de porras blijkt,
ontstaat een slechte sfeer vooral uit de knelpunten oponthoud en fysiek zwaar.
“Oponthoud” zal ook vervallen. Het oponthoud ontstaat uit andere knelpunten die vervallen
wanneer de kernknelpunten opgelost worden.
“Fysiek zwaar” blijft nu nog over. Dit knelpunt wordt nu een symptoom op de plaats van slechte
sfeer.
“Slecht aanbrengen sneeuw”: wegens tijdsdruk werd de sneeuw snel aangebracht, de focus lag op
kwantiteit in plaats van kwaliteit. Verwacht wordt dat het aanbrengen van sneeuw beter gaat
wanneer er voldoende tijd is. Tevens zal tijdens de bouw van de SFiI een nieuwe manier van sneeuw
aanbrengen getest worden, namelijk direct op de koepel spuiten met de sneeuwlans.
“Verontreinigingen in houtzaagsel”: dit knelpunt is al opgelost tijdens de bouw van de Pykrete Dome.
Het zaagsel werd namelijk mechanisch gezeefd.
“Slecht weer” komt voor wanneer het niet hard genoeg vriest. Om te bouwen met sneeuw is een
maximale temperatuur van -5°C nodig. Anders zal de sneeuwkwaliteit slecht zijn. Er kan niets gedaan
worden aan dit knelpunt, daarom wordt dit niet verder behandeld.
De porras die na deze afbakening overblijft, is weergegeven op de volgende pagina. Sommige
knelpunten die tussen een kernknelpunt en slechte sfeer liggen, komen hierdoor ook te vervallen.
Twee van deze knelpunten zullen terugkomen als eisen. Dit wordt duidelijk in de porras door het
betreffende knelpunt grijs weer te geven en de eis die uit dit knelpunt volgt, erbij te vermelden.
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1.2.3 Probleemstelling
In de drie symptomen die veroorzaakt worden door de kernknelpunten komen de problemen tot
uiting. Hoe de problemen tot uiting komen wordt nu nader toegelicht.
Het eerste symptoom is “fysiek zwaar”. Tijdens het bouwen met pykrete is veel lichamelijke arbeid
vereist, dit maakt het bouwen met pykrete een fysiek zware bouwmethode. De fysieke last kan
dermate groot worden dat hij negatieve gevolgen heeft voor het welzijn en de gezondheid van de
arbeiders.
Het tweede symptoom is een “onveilige constructie”. De constructie kan gedeeltelijk of geheel
instorten door oneffenheden in het pykrete. Deze oneffenheden kunnen optreden in de vorm van
scheuren in het pykrete, een verkeerde vorm van de pykretekoepel of de sterkte van het pykrete. De
scheuren in het ijs leiden ertoe dat de inwendige krachten anders lopen. Dit kan tot plaatselijke
pieklasten leiden. De vorm van de ijskoepel is zo gekozen dat er alleen drukkrachten in voorkomen.
Er wordt namelijk gebruikgemaakt van een kettinglijn. Pykrete en ijs zijn slecht in het opnemen van
een trekkracht of een moment. Deze krachten kunnen voorkomen wanneer de vorm afwijkt. De
laatste factor is de sterkte van het pykrete. Wanneer de kwaliteit van het pykrete slecht is, wordt de
benodigde sterkte niet gehaald.
Het laatste symptoom “onveilige situaties voor arbeiders” tijdens de bouw. Bij het bouwen met ijs
komen extra risico’s voor die op een normale bouwplaats niet voorkomen. Normaal bouwt men niet
bij temperaturen onder het vriespunt. Het bouwen met ijs vindt juist wel plaats wanneer het vriest.
Dit levert extra en nieuwe risico’s op, zoals bevriezingsverschijnselen.
Dit kan samengevat worden in de volgende probleemstelling:
Tijdens het huidige pykretebouwproces is het toevoegen van het zaagsel fysiek zwaar, wordt het
pykrete slecht gemengd, is het moeilijk om voldoende pykrete gelijkmatig aan te brengen, is het
werken met de pykrete-/waterslang fysiek zwaar, treedt er thermische schok op, ontstaan er extra
risico’s door de kou, kan de druk van de ballon wegvallen, is de temperatuur in de ballon te hoog en
is de temperatuur in de voltooide ijskoepel te hoog. Hierdoor is het huidige pykretebouwproces
fysiek te zwaar voor de arbeiders; het eindresultaat is een constructie waarvan niet gegarandeerd
kan worden dat die constructief veilig is en tijdens de bouw ontstaan er onveilige situaties voor de
arbeiders.
De samenhang tussen de kernknelpunten en de symptomen is ook weergegeven in Afbeelding 1.6.
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1.3 Doelstelling
Om het bouwen met pykrete een reële bouwoptie te laten worden, dient de probleemstelling
opgelost te worden. Dit kan verwezenlijkt worden door de volgende symptomen op te lossen: fysiek
zwaar, onveilige constructies en onveilige situatie arbeiders. Dit zal geschieden door de
kernknelpunten te onderzoeken en op te lossen, zoals in Afbeelding 1.6 is weergegeven. Dit kan
geformuleerd worden als de volgende doelstelling.
Doelstelling:
“Het ontwikkelen van een werkmethode die het mogelijk maakt om veilig te bouwen met pykrete,
door een veilige constructie te bouwen van pykrete, arbeiders te laten werken op een
arbeidsvriendelijke manier en te zorgen dat de werkzaamheden onder veilige omstandigheden
plaatsvinden. Dit wordt verwezenlijkt door de knelpunten te begrijpen en op te lossen zodat:
 Het toevoegen van het zaagsel arbeidsvriendelijk plaatsvindt;
 Het pykrete goed gemengd wordt;
 Er voldoende pykrete gelijkmatig aangebracht wordt;
 Er op een arbeidsvriendelijke manier gewerkt wordt met de pykrete-/waterslang;
 Thermische schok tijdens de bouw voorkomen wordt;
 Veilig in de koude omstandigheden gewerkt wordt;
 Men de dikte van het ijs goed kan meten;
 De druk in de ballon niet kan wegvallen;
 De binnentemperatuur in ballon onder het vriespunt blijft;
 De temperatuur in de ijskoepel niet extreem kan stijgen door de aanwezigheid van mensen
daar.

Het oplossen van deze doelstelling zal leiden tot een betere werkmethode om te bouwen met
pykrete, zodat het in de toekomst gebruikt kan worden voor tijdelijk onderdak voor wetenschappers
die onderzoek doen in Arctische gebieden. Het kan gebruikt worden als tijdelijke opslag van
materieel tijdens de wintermaanden wanneer er niet gewerkt wordt (bosbouw of mijnbouw). Of voor
tijdelijke constructies voor evenementen (sport- of ijshotels).

Afbeelding 1.6 De kernknelpunten die de drie symptomen veroorzaken. Ze zullen opgelost moeten worden opdat de symptomen
verdwijnen of kleiner worden
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1.3.1 Relevantie
Wetenschappelijke relevantie
Er is nog maar weinig bekend over het bouwen met pykrete. Pykrete is tijdens WO II onderzocht als
mogelijk materiaal om een vliegdekschip mee te maken. Daarna is het in de vergetelheid geraakt,
totdat studenten van de TU/e er in 2014 een ijskoepel mee bouwden. Sindsdien heeft het materiaal
meer bekendheid gekregen en zijn er steeds meer universiteiten die interesse tonen in het bouwen
met ijs. Dit is het eerste onderzoek naar de bouwmethode die gebruikt wordt voor het bouwen met
pykrete. Dit onderzoek draagt bij aan de kennis die men heeft over het bouwen met pykrete.
Maatschappelijk relevantie
Een belangrijk thema in de maatschappij is het milieu en de milieuvervuiling. Bouwen met pykrete is
milieuvriendelijk. Het is een bouwmethode die ontwikkeld is voor Arctische gebieden. De gebruikte
materialen, water en zaagsel, zijn hier voldoende voorhanden. Wanneer een pykreteconstructie
smelt, zullen er geen milieuvervuilende stoffen achterblijven. Het water loopt weg of verdampt en
het zaagsel is biologisch afbreekbaar. Omdat de materialen water en zaagsel voorhanden zijn in
Arctische gebieden, hoeven ze niet van ver naar de bouwlocatie getransporteerd te worden. De
ecologische ‘voetafdruk’ is klein.
Tegenwoordig is er steeds meer belangstelling voor de Noordpool van gas- en oliemaatschappijen,
maar ook van toeristen. Pykrete kan bijdragen aan milieuvriendelijkere constructies die gebouwd
worden ten behoeve van deze gebruikers. Tevens kunnen er constructies gemaakt worden voor
sportevenementen, filmsets of ijshotels.
Uitvoeringstechnisch
Uitvoeringstechniek gaat over hoe wordt gebouwd. Het bouwen met pykrete is nieuw,
uitvoeringstechnisch staat de bouwmethode in zijn kinderschoenen. Dit onderzoek is de eerste
verdieping in de bouwmethode met pykrete. Het verbeteren van de uitvoering zal de toepasbaarheid
ten goede komen.
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1.4 Leeswijzer
Het rapport betreft de verslaglegging van het volledige afstudeertraject. Het eerste hoofdstuk omvat
de aanleiding van het afstudeeronderwerp, en de probleemstelling en doelstelling van het
onderzoek.
Het tweede hoofdstuk gaat dieper in op de knelpunten en behandelt de onderzoeksfase. Omdat het
bouwen met pykrete een nieuwe ontwikkeling is, dient er aanvullend onderzoek gedaan te
worden. Dit onderzoek wordt gedaan om vast te stellen hoe groot de knelpunten zijn en om te
kijken waar het precies fout gaat. Per knelpunt wordt behandeld:
 wat het probleem is;
 wat het doel van het onderzoek is;
 de aanpak die er gehanteerd is;
 de resultaten van het onderzoek;
 de conclusie.
Het derde hoofdstuk behandelt het proces om een concept-pykreteproces te ontwerpen. Hiervoor
wordt gebruikgemaakt van methodisch ontwerpen. Om te beginnen worden de eisen besproken.
Vervolgens worden de morfologische schema’s opgesteld en worden er acht structuren gevormd die
varianten vormen voor de conceptbouwmethode met pykrete. De acht varianten die ontworpen zijn
worden besproken in de bijlage. Deze varianten worden vervolgens beoordeeld. De variant met de
beste beoordeling wordt kort toegelicht en vervolgens verder uitgewerkt in hoofdstuk 4.
In het vierde hoofdstuk zal de conceptbouwmethode uitgewerkt worden. Dit gebeurt per
productieonderdeel:
 Materiaal
 Materieel
 Transport
 Veiligheid
 Terreinplan
 Maatvoering
 Tijd
Wanneer alle productieonderdelen uitgewerkt zijn, worden ze in een draaiboek verwerkt. In het
draaiboek is per activiteit te zien: wat er gebeurt, de materialen die daarbij nodig zijn, welk materieel
gebruikt wordt en hoeveel arbeiders ervoor nodig zijn.
In het zesde hoofdstuk wordt de conceptbouwmethode geëvalueerd. Er wordt bepaald of de
knelpunten in de conceptbouwmethode opgelost zijn en er wordt aan de hand van drie interviews
bepaald of de personen die betrokken zijn bij het bouwen met pykrete, denken dat deze
bouwmethode mogelijk is. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de conclusie en de aanbevelingen.
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2 Onderzoek huidig proces
Het bouwen van koepels met pykrete is voor het eerst gedaan bij de bouw van de Pykrete Dome. Het
is dus nog een vrij nieuw proces. Over de knelpunten die gevonden zijn bij de analyse zijn nog maar
weinig gegevens bekend. Daarom worden deze knelpunten verder onderzocht tijdens de bouw van
de Sagrada Familia in Ice. Met dit onderzoek ontstaat er een duidelijker beeld van de knelpunten,
door de omvang van de knelpunten en hun samenhang inzichtelijk te maken.
De resultaten van het onderzoek zullen in dit hoofdstuk toegelicht worden. De volgorde waarop dit
gebeurt, is afgeleid van de volgorde waarin de knelpunten voorkomen in het pykreteproces. Op deze
manier is eventuele samenhang tussen knelpunten goed zichtbaar. Per knelpunt zal toegelicht
worden: wat het probleem inhoudt, wat het doel van het onderzoek is, de aanpak van het onderzoek
en de resultaten met bijbehorende conclusie.

Afbeelding 2.1 Schematische weergave van de onderzochte kernknelpunten en de volgorde waarin ze worden behandeld
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2.1 Het project Sagrada Familia in Ice
Zoals gezegd heeft het onderzoek plaatsgevonden bij het project Sagarad Familia in Ice. Het project
SFiI is het afstudeerproject van J. Kern en T.H.P. Verberne (Kern & Verberne, 2015). Tijdens het
project is een ijsconstructie gebouwd die gebaseerd is op het ontwerp van de Sagrada Familia in
Barcelona, Catalonië, door Antoni Gaudi. Het ontwerp wordt gevormd door een grote koepel met
een hoogte van 30 meter, een middenschip met een hoogte van 12 meter en vier koepels met
hoogtes van 21 meter en 18 meter. De structuur zal gemaakt worden van pykrete, sneeuw en
normaal ijs, gespoten op opblaasbare ballonnen, touwen en textiel. De torens zijn koepels, gevormd
door opblaasbare ballonnen die met touwnetten gevormd en aan de grond verankerd worden. Deze
ballonnen worden bespoten met pykrete, sneeuw en water totdat deze structuren zelfdragend zijn,
waarna de ballonnen uit de koepels verwijderd worden. Het middenschip wordt ondersteund door
kolommen die uit touwstructuren gevormd worden. Deze touwen worden bespoten met pykrete en
water, totdat ze voldoende groot zijn en het middenschip kunnen dragen. Het middenschip en de
entree worden gevormd door een textielstructuur die opgehangen wordt aan de koepels. Deze
stukken textiel worden eveneens bespoten met pykrete en water, totdat ze volledig rusten op de
ijskolommen.

Afbeelding 2.2 Visualisatie van het ontwerp voor de Sagrada Familia in Ice (Kern & Verberne, 2015)
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Op Afbeelding 2.3 is een plattegrond van de bouwplaatsinrichting tijdens de bouw van de Sagrada
Familia in Ice weergegeven. Het Stone Center was een gebouw met leegstaande ruimten waar
mensen achter hun computer konden werken. Dit gebouw was het dichtstbijzijnde verwarmde
gebouw. Bevroren pompen werden hier naartoe gebracht om ontdooid te worden. Verstopte
slangen werden hier ook ontdooid en schoongemaakt. Het lege veld voor de Sagrada Familia in Ice
was bestemd voor kleine ijskoepels en andere projecten van de universiteiten van Leuven en Gent.
Deze ijsobjecten zouden dan een entree vormen richting de ijskerk. Er zijn echter maar twee
ijsobjecten gemaakt op dit veld.
De Sagrada Familia in Ice bevindt zich achter dit veld. Naast de Sagrada Familia in Ice stond een
kleine bouwkeet (Oc). Naast de bouwkeet bevonden zich de waterpomp (Wp) en de meterkast (Ep).
De waterpomp leverde het water (20 bar) voor de sneeuwlans en het water voor de brandslangen (6
bar). Vanuit de meterkast liepen alle stroomkabels over de bouwplaats. De twee mengcontainers (Pc)
bevonden zich naast de waterpomp. Het zaagsel (Sa) werd naast deze containers opgeslagen. Op het
uiteinde van de bouwplaats stond de zeecontainer (Ec) met al het materiaal uit Nederland. Naast
deze container werden de hoogwerkers geparkeerd (Al) en aan de stroom gehangen, zodat de accu
niet leeg liep. Op de plekken naast de bouwplaats werd sneeuw gemaakt door de sneeuwlans.
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Afbeelding 2.3 Bouwplaats plattegrond tijdens de bouw van de Sagrada Familia in Ice (bron: Dennis van der Steen)
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2.2 Toevoegen zaagsel
Probleem
Voor het maken van het pykretemengsel moet men zaagsel en water met elkaar mengen. Dit wordt
gedaan in een container. Bij de bouw van de Pykrete Dome werd het zaagsel met behulp van een
kliko uitgemeten en in de mengcontainer gedumpt. De kliko had een gewicht van 75,8 kg. Twee
personen moesten deze kliko vervolgens leeggooien in de mengcontainer, dit is per persoon 37,5 kg.
Het toevoegen van zaagsel is fysiek zwaar werk. Tevens is het slecht voor de gezondheid, aangezien
de Arbowet een maximum draaggewicht van 23 kg per persoon voorschrijft.
Doel
Het doel is om erachter te komen hoe fysiek zwaar het toevoegen van zaagsel aan het pykrete
mengsel is tijdens de bouw van de Sagrada Familia in Ice. Tijdens de bouw zullen namelijk
alternatieve methoden gebruikt worden.
Aanpak
Tijdens de bouw werd geobserveerd hoe arbeidsvriendelijk de methoden waren om het zaagsel toe
te voegen aan de mengcontainer. Dit werd gedaan aan de hand van arborichtlijnen.
In de ideale tilsituatie bedraagt de maximaal te tillen last 23 kilo. Van deze situatie is sprake wanneer:

Er recht voor het lichaam wordt getild;

De last zich dicht bij het lichaam bevindt;

De last op tafelhoogte staat (ongeveer 75 cm);

De last niet meer dan 25 cm omhoog getild wordt;

Er maximaal 1 keer per 5 minuten getild wordt;

De last gemakkelijk vast te houden is. (Arbo, 2015)
Bij scheppen geldt een maximale schepfrequentie van 15 keer per minuut. Het gewicht van schep en
last is maximaal 7,5 kg. Rouleren van taken wordt aangeraden. (Arbo dienst, 2015)
Resultaat
Vorkheftruck

Afbeelding 2.5 De bigbag wordt boven de
mengcontainer getild

Nadeel:
Voordeel:
Lichamelijke arbeid:
20

Afbeelding 2.4 Lossen zaagsel in mengcontainer

Vochtig zaagsel bevroor in bigbag, waardoor het zaagsel er moeilijk uit kwam
Vaste hoeveelheid
Losmaken touwtje onderkant bigbag, besturen hefvorktruck
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Bobcat

Afbeelding 2.6 Bobcat met zaagsel in de bak

Nadeel:
Voordeel:
Lichamelijke arbeid:

Rupsbanden
Besturen bobcat

Tractor met frontloader

Afbeelding 2.7 Het dumpen van zaagsel in de mengcontainer door de tractor (sneeuwketting op achterwielen)

Nadeel:
Voordeel:
Lichamelijke arbeid:

Sneeuwketting op banden gevaarlijk voor slangen
Besturen tractor
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Handmatig

Afbeelding 2.8 Houdingen tijdens het scheppen

Nadeel:
Voordeel:
Lichamelijke arbeid:

Veel lichamelijke arbeid
Scheppen zaagsel in mengcontainer
is fysiek te zwaar Arbo max. 7,5 kg

Sneeuwschep: Gewicht 1,5 kg
Lengte Steel 1400 mm
Blad 350x470 mm2
Gewicht zaagsel op schep
3,5 * 4,7 * 2 = 32,9 dm3
32,9dm3 * 0,316 kg/dm3 = 10,4 kg
zaagsel
Totaal gewicht: 11,9 kg

Conclusie
Tijdens de bouw zijn er drie manieren toegepast om het zaagsel aan het water toe te voegen. Een
van de manieren was fysiek te zwaar, volgens de arborichtlijnen. Dat was het toevoegen van zaagsel
met de hand. De belasting tijdens het scheppen was 11,9 kg, terwijl de richtlijnen voorschrijven dat
die niet meer dan 7,5 kg mag zijn. De andere drie manieren die geobserveerd zijn, voldeden wel aan
de arborichtlijn. Dit betrof het toevoegen van zaagsel met een vorkheftruck en bigbags, het
toevoegen met een bobcat of het toevoegen met een tractor en frontloader. Wanneer een van deze
methoden gehanteerd wordt, zal het toevoegen van zaagsel volgens de arborichtlijnen op een fysiek
verantwoorde manier geschieden.
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2.3 Mengen pykrete
Probleem
Bij de bouw van de Pykrete Dome was er sprake van ophoping van zaagsel in de mengcontainer. Het
sterkste pykrete is een mengsel van 90% water en 10% zaagsel (gewichtspercentages). Dit laatste
percentage wordt echter niet gehaald door ophoping van zaagsel in de mengcontainer.

Afbeelding 2.9 Druksterkten van verschillende monsters. Lichtblauw is pykrete bestaande uit verschillende verhoudingen
water/zaagsel. Te zien is dat 10% ideaal is (Janssen & Houben, 2013)

Doel
Het doel van het onderzoek was om erachter te komen welke verhouding het pykrete had tijdens de
bouw van de Sagrada Familia in Ice. De verhouding voldeed wanneer ze tussen de 7,5% en 12,5% lag;
buiten deze marge neemt de sterkte van het pykrete snel af, zie Afbeelding 2.9.
Aanpak
De verhouding werd bepaald door steekproeven te nemen en het pykrete te zeven om het
percentage zaagsel te berekenen.

Afbeelding 2.10 Verzamelen
pykretemonsters

Afbeelding 2.11 Zeven pykrete
om water en zaagsel te scheiden

Afbeelding 2.12 Wegen van
water uit pykrete
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Resultaat
Tabel 2.1 Berekening percentage water in nat zaagsel

Percentage water in nat zaagsel
1
2
3
Meting
10
10
10
Droog zaagsel [g]
44
40
43
Nat zaagsel [g]
34
30
33
Water in zaagsel [g]
77.2
75
76.5
Percentage water in nat zaagsel[%]
Gemiddeld percentage water in nat zaagsel 76,3%
Tabel 2.2 Percentage zaagsel in de monsters genomen van het vloeibare pykrete

Percentage zaagsel in metingen vloeibaar pykrete
Meting
1
2
3
Locatie
met spuitkop
Datum
Pykrete percentage
Gewicht pykrete [g]
Gewicht water [g]
Gewicht van nat
zaagsel (gezeefd)
[g]
Percentage water
in nat zaagsel [%]
Gewicht totale
hoeveelheid water
[g]
Gewicht droog
zaagsel [g]
Percentage zaagsel
in
Pykretemonster[%]
Gemiddeld [%]
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4

5

6

7

8

pykrete
mengcon
tainer

pykrete
mengco
ntainer

pykrete
mengco
ntainer

pykrete
mengco
ntainer

tijdens
spuiten
pykrete

pykrete
mengco
ntainer

pykrete
mengco
ntainer

pykrete
mengco
ntainer

nee
14-0115

nee
14-0115

nee
14-0115

nee
15-0115

ja
15-0115

nee
15-0115

nee
17-0115

nee
17-0115

945
735

748
655

993
795

352
286

451
420

558
513

1383
1049

1031
796

210

93

198

66

31

45

334

235

76.3

76.3

76.3

76.3

76.3

76.3

76.3

76.3

895.2

726.0

946.1

336.4

443.7

547.3

1303.8

975.3

49.8

22.0

46.9

15.6

7.3

10.7

79.2

55.7

5.27

2.95
4.01

4.73

4.44

1.63

1.91

5.72

5.40
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Tabel 2.3 Percentage zaagsel in pykrete (ijs) van de ijskoepel

Percentage zaagsel in pykrete van ijskoepel
Meting
Locatie
Met spuitkop
Datum
Pykrete percentage
Percentage
water in nat
zaagsel [%]
Percentage
zaagsel in
Pykretemonsters
[%]
Gemiddeld [%]

1O_A
Koepel

1O_B
Koepel

1O_C
Koepel

1B_A
Koepel

4O_A
Koepel

4O_B
Koepel

4O_C
Koepel

4B_A
Koepel

4B_B
Koepel

5O_A
Koepel

5O_B
Koepel

5O_C
Koepel

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

10-02-15

10-02-15

10-02-15

10-02-15

10-02-15

10-02-15

10-02-15

10-02-15

10-02-15

10-02-15

10-02-15

10-02-15

76.3

76.3

76.3

76.3

76.3

76.3

76.3

76.3

76.3

76.3

76.3

76.3

2.01

3.30

2.34

4.75

3.73

3.73

3.57

4.52

4.13

3.89

2.96

2.37

3.44

Conclusie
Het doel was om erachter te komen wat het percentage zaagsel was van het pykrete dat op de
koepel gespoten werd. Een mengsel met daarin 10% zaagsel geeft pykrete met de grootste sterkte.
Hierbij wordt een spreiding van ±2,5% gehanteerd. Uit de resultaten in Tabel 2.2 en Tabel 2.3 blijkt
dat de percentages in geen enkel geval binnen deze marges zitten. Dit is niet onverwacht aangezien
er in de mengcontainer flinke ophopingen voorkwamen, ondanks het herpositioneren van de
dompelpompen die de stroming veroorzaken.
Uit de gemiddelde percentages zaagsel van het vloeibare en bevroren pykrete blijkt dat er weinig
verschil optreedt na het spuiten van het pykrete.
Wanneer het gespoten pykrete de goede verhoudingen heeft, zal het pykrete dat verandert in ijs op
de koepel ook de goede verhoudingen hebben. Om ervoor te zorgen dat de goede verhoudingen in
de mengcontainer zitten, moet een betere mengmethode worden ontworpen.

Afbeelding 2.13 De ophoping van zaagsel in de mengcontainer
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2.4 Zware slang
Probleem
Het is fysiek zwaar werk om de slangen over de bouwplaats te verplaatsen, terwijl dit een van de
hoofdwerkzaamheden is bij het bouwen van een ijskoepel. Men moet immers pykrete en water op
de koepels spuiten en de slang moet dan steeds verplaatst worden.
Doel
Het doel was om erachter te komen hoe zwaar het verplaatsen van de pykrete-/waterslag was
tijdens de bouw van de Sagrada Familia in Ice. De arborichtlijnen worden hierbij gehanteerd als
vereisten.
Aanpak
Het dragen van de slang werd tijdens de bouw geobserveerd. Om te beoordelen hoe groot de fysieke
belasting was, werd gebruikgemaakt van de Key Indicator Method (KIM) en de Methode-Mital. Deze
worden aangeraden door het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
(EU_OSHA), deze methoden sluiten ook aan op de arborichtlijnen. Een nadere toelichting op deze
methoden is te vinden in bijlage 2.
Resultaat
Berekend is dat de slang met een diameter van 40 mm een gewicht heeft van 1,26 kg per meter. De
slang met een diameter van 50 mm heeft een gewicht van 1,96 kg per meter.
Met de Methode-Mital kan berekend worden wat het maximale te dragen gewicht van de slang mag
zijn tijdens de bouw van de Sagrada Familia in Ice. De ingevulde methode staat in bijlage 2, de
waarden die hieruit komen zijn als volgt. Een gewicht is:
 Acceptabel bij
< 10,49 kg
 Risicovol bij
10,49 – 14,86 kg
 Zeer risicovol bij
> 14,86 kg
De KIM-methode is ingevuld voor een aantal situaties. De uitwerking hiervan is terug te vinden in
bijlage 2.

Afbeelding 2.15 Dragen waterslang tijdens verplaatsen
van sneeuwlans
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Afbeelding 2.14 Dragen brandslang tijdens het spuiten van
pykrete, met voldoende mensen

Veilig bouwen met pykrete

Afbeelding 2.16 Dragen brandslang tijdens het spuiten van pykrete zoals dit
meestal gedaan werd met drie personen

Conclusie
Wanneer er genoeg personen zijn en het gewicht goed verdeeld wordt, is er alleen een risico voor
minder veerkrachtige personen. Aangezien er naast het spuiten nog andere werkzaamheden gedaan
worden, wordt de slang meestal gedragen door drie personen. Op deze momenten is fysieke
overbelasting voor de derde persoon zeer waarschijnlijk. Deze overbelasting komt niet alleen door de
grootte van het te dragen gewicht, maar ook de tijdsduur dat men dit gewicht verplaatst, speelt een
grote rol.
Verder werd er tijdens de observaties geconstateerd dat men minder slangen wenst te gebruiken. De
slangen komen met elkaar in de knoop. Wanneer een pomp uitvalt, moeten de slangen snel leeg
gemaakt worden, anders bevriezen ze; minder slangen zou hierbij voordeliger zijn.
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2.5 Gezondheidsrisico’s
Probleem
Het bouwen met pykrete is een nieuwe bouwmethode. Er zijn risico’s die specifiek bij deze
bouwmethode voorkomen. Het bouwen met ijs en pykrete is namelijk iets dat men niet gewend is
om te doen. Om ervoor te zorgen dat het bouwen met pykrete een bouwmethode wordt die men
vaker zal toepassen in Arctische gebieden, moeten de risico’s beperkt worden. De methode wordt
dan veiliger en aantrekkelijker om toe te passen.
Doel
Het doel is het inventariseren van risico’s die specifiek ontstaan bij het bouwen met ijs. Na het
inventariseren is er een duidelijker beeld van de risico’s en kan men in de toekomst hiermee rekening
houden.
Aanpak
De risico’s werden geïnventariseerd door middel van observaties tijdens de bouw van de Sagrada
Familia in Ice. Bij het inventariseren wordt gebruikgemaakt van risicoanalyse om de grootte van de
risico’s te bepalen. Zo wordt bepaald welke risico’s aanvaardbaar zijn en welke moeten worden
opgelost.
Resultaat
In bijlage 3 worden de geobserveerde risico’s besproken en geanalyseerd.
Conclusie
Zoals in de schema’s al met oranjetinten werd aangeduid, waren risico’s die verder naar rechts en
naar onder staan steeds onaanvaardbaarder. De risico’s die in de risicoanalyse in de donkeroranje
vakken vallen, zijn onaanvaardbaar en moeten worden aangepakt. De risico’s in het lichtoranje
gedeelte worden aanvaard. De arbeiders worden bewust gemaakt van deze risico’s op een
voorlichtingsbijeenkomst voordat ze gaan bouwen. De risico’s die vallen binnen het witte gedeelte
worden geaccepteerd. In een grafiek zijn de uitkomsten van de risicoanalyse gevisualiseerd.

Afbeelding 2.17 Schema dat gebruikt is bij de risicoanalyse gebaseerd
op het schema uit de CUR richtlijnen (CUR, 2003)
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Afbeelding 2.18 Visuele weergave van uitkomsten risicoanalyse

De volgende risico’s zijn onaanvaardbaar: bevriezingsverschijnselen, vallen in water, vallend ijs (op
hoofd), gladheid (breken bot), vallend ijs (op lichaam), gladheid (verzwikken voet), struikelen over
slang en kabels en vallend ijs op helm. Deze zullen tijdens het ontwerpen opgelost moeten worden.
Dit oplossen zal gebeuren door middel van beheersmaatregelen. Het doel van deze maatregelen is
het wegnemen of verkleinen van het risico. Deze maatregelen zullen tijdens het ontwerpen van een
methode verwerkt worden.
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2.5.1 Extreme kou
Probleem
Het bouwen met ijs kan alleen wanneer de buitentemperatuur onder het vriespunt ligt. Tijdens het
bouwen staat men dan ook bloot aan deze lage temperaturen. Ook deze kou vorm een risico voor de
arbeiders.
Doel
Het doel is het beantwoorden van de vraag: “Wanneer ondervindt een arbeider last van de kou en
wanneer is het te koud om nog verder te werken?”
Aanpak
Informatie vragen bij de Finnen tijdens de bouw van de Sagrada Familia in Ice.
Resultaat
Klimatologisch ligt Finland in de zone met zeer koude winters. In de koudste maanden liggen de
gemiddelde temperaturen rond de -6°C in het zuiden en in het noorden rond de -15°C. Vanaf de
+10°C beginnen de nadelen van kou invloed te hebben op het functioneren van een arbeider. Het
lichaam handhaaft een thermisch evenwicht: de hoeveelheid warmte die men verliest, wordt ook
geproduceerd door het lichaam. Deze warmtebalans wordt geregeld door het autonome
zenuwstelsel. Omgevingsfactoren hebben ook invloed op het warmteverlies van het lichaam. Deze
factoren zijn wind, luchtvochtigheid en luchttemperatuur. Naast omgevingsfactoren hebben ook
kleding en fysieke inspanning invloed op de lichaamstemperatuur.
Wanneer het lichaam afkoelt, zal het lichaam proberen dit tegen te gaan. Dit gebeurt zodanig, dat
eerst de bloedvaten in de huid en ledematen zich vernauwen, waardoor de bloedstroom en de
warmte die vrijkomt naar de omgeving vermindert. Indien het lichaam blijft afkoelen, zal de
spierspanning toenemen, wat resulteert in onvrijwillige spiercontracties. Deze spiercontracties
helpen het lichaam met het produceren van warmte; dit vertraagt het afkoelen. Intense rillingen
kunnen de warmteproductie van het lichaam verviervoudigen. Blijft het lichaam desondanks
afkoelen, dan zullen de rillingen meer en meer worden en uiteindelijk zeer intens en onaangenaam
zijn.
Kou heeft invloed op de prestaties. In hoeverre, is afhankelijk van de delen van het lichaam die
afkoelen en de mate waarin ze afkoelen. Koelt het hele lichaam af of alleen delen zoals de huid, de
extremiteiten (handen, voeten, neus, oren) of de luchtwegen bij zwaar werk? De invloed is in te
delen in vier categorieën:
 Milde blootstelling aan kou:
Verzwakt de handen en aantasting van de intellectuele functies.
 Matige blootstelling aan koude:
Doet afbreuk aan de werking van de handen, perifere spierkracht en geestelijk vermogen.
Het verhoogt de bloeddruk en kan symptomen aan de luchtwegen veroorzaken bij zware
fysieke belasting.
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Sterke blootstelling aan kou:
Aantasting van elk type vermogen. Bij fysieke belasting veroorzaakt het luchtwegklachten en
moeilijke ademhaling. Het kan bevriezing veroorzaken en de lichamelijke belasting op het
hart kan dodelijk zijn. Na jaren van blootstelling leidt het tot bijzondere gewrichts- en
spierproblemen bij soortgelijke werkzaamheden in een warme omgeving.
Intense blootstelling aan kou:
De meest ernstige gevolgen van bevriezing en onderkoeling.
(Occupational safety and health administration, 2015)

Wanneer men bloot staat aan kou kunnen prestaties dalen met ongeveer 5-20%. (Työnteeveyslaitos,
2015)
Handtemperatuur
Een lage omgevingstemperatuur leidt tot een verminderde motoriek en sensoriek. De handen zijn
extra kwetsbaar voor warmteverlies. Een verminderde handvaardigheid is gevonden bij
handtemperaturen van 12 tot 16ºC. Individueel bestaan er echter verschillen in handtemperaturen
en handvaardigheid. Dit hangt ook af van de duur van koudeblootstelling. (Enander, 1987) (Heus &
Daanen, 1993)
Richtlijnen
De richtlijnen zijn nagevraagd bij Ari Jaaranen, technisch manager gemeente Juuka. In Finland wordt
in een richtlijn per regio een minimumwerktemperatuur gegeven. Deze verlettemperatuur is in de
regio Helsinki -15, Jyväskylä -20, Vaasa -17, Joensuu -20 , Kajaani -20, Kuusamo -25. De regio waar de
Sagrada Familia gebouwd is, is Joensuu. Voor deze regio stelt de richtlijn als minimumtemperatuur 20°C. Onder deze temperatuur mag de baas werknemers nier meer verplichten buiten te werken.
Windchill-index
Behalve de luchttemperatuur heeft ook wind een grote invloed op de lichaamstemperatuur. Wind
heeft een koelend effect op de blote huid, zoals die van gezicht, oren en handen. De invloed hiervan
wordt aangeduid met de “wind chill index” (WCI). Deze index geeft aan wat de gevoelstemperatuur is
bij een combinatie van luchttemperatuur en windsnelheid. De windchill index is vernieuwd in de
nieuwe ISO 11079-standaard. Recentelijk hebben meteorologische diensten in de Verenigde Staten
en Canada onderzoek laten doen naar een windchill-index die het bevriezingsrisico van de blote huid
beter weergeeft. Voor dit onderzoek heeft het Defence Research and Development Center (DRDC)Toronto diverse metingen verricht aan de gezichtshuid. De nieuwe windchill-formule luidt:
WCET = 13,12 + 0,6215*T – 11,37*v0,16 + 0,3965*T*v0,16
WCET = de Wind Chill Equivalente Temperatuur in [°C]
T = de omgevingstemperatuur [°C]
v = de windsnelheid in [m/s], gemeten op 10 meter hoogte
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De WCET is ingedeeld in vier risicozones:
Zone 1 (WCET -10 t/m -24ºC): oncomfortabel koud
Zone 2 (WCET -25 t/m -34ºC): erg koud, risico op huidbevriezing
Zone 3 (WCET -35 t/m -59ºC): bitter koud, blootgestelde huid kan binnen 10 minuten bevriezen
Zone 4 (WCET lager dan -60ºC): extreem koud, blootgestelde huid kan binnen 2 minuten bevriezen
(European Committee for Standardization)
Wanneer de WCET in zone 3 of 4 valt, wordt het bouwen afgeraden, blote huid bevriest dan heel snel
en de kans dat dit gebeurt in een shift van 4 of 6 uur is dan ook groot.
Tabel 2.4 Windchill index (gevoelstemperatuur) bij windsnelheid (horizontaal) en buitentemperatuur (verticaal), met
grijstinten zijn 4 zones aangegeven, waarbij donkerder aanduidt dat het risico van bevriezingsverschijnselen toeneemt
(European Committee for Standardization)

Tabel 2.5 Uitleg bij de vier risicozones van de windchill index (European Committee for Standardization)
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Bevriezing door geleiding
Wanneer men een koud voorwerp aanraakt, kan er ook bevriezing optreden, zoals wanneer men
koud metaal (gereedschap) met de blote handen aanraakt. De lichaamstemperatuur zal dan lokaal
zeer snel dalen en kan zelfs enkele seconden onder het vriespunt komen. Vandaar dat de hand dan
vastplakt aan het metalen voorwerp. Het lokaal afkoelen van de huid kan ook ontstaan wanneer de
huid bij een temperatuur van 0°C of minder in contact komt met een vluchtige vloeistof zoals benzine
of ethanol. Het verdampen van deze stof onttrekt warmte aan de huid. Tijdens het bouwen is het
belangrijk dat men handschoenen draagt en zich tijdens handelingen met vluchtige stoffen bewust is
van het risico.
Conclusie
Bij het uitwerken van de nieuwe bouwmethode zullen bovenstaande gegevens meegenomen worden
om de veiligheid te vergroten.
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2.6 Sproeimethode
Probleem
Het spuiten van pykrete is een van de hoofdwerkzaamheden tijdens de bouw van een ijskoepel. Toch
is de spuit de flessenhals van het hele pykretesysteem. Hier is de doorgang het smalst.
Het is moeilijk om voldoende pykrete gelijkmatig aan te brengen op de koepel en de spuiten raken
snel verstopt. Er wordt vaak met een volle straal gespoten. Dit is niet goed: men wil immers het
pykrete gelijkmatig over de koepel en de sneeuw spuiten. De kans op het verstopt raken van de spuit
is wel kleiner, maar met een volle straal moet men de spuit op en neer bewegen om een gelijkmatige
dekking te bewerkstelligen. Hierdoor valt de straal uit elkaar en wordt het pykrete enigszins
gelijkmatig aangebracht. Het pykrete kan beter gesproeid worden, zodat een gespreide dekking over
de sneeuw ontstaat. Dit voorkomt dat er sneeuw in de laagopbouw blijft zitten en tevens verkleint
het de kans dat er te veel water/pykrete gespoten wordt. De kans dat de spuit verstopt raakt is
echter wel groter, omdat het pykrete door een smallere opening moet.
Doel
Het doel was observeren of de spuit voldeed aan de gestelde eisen. Deze eisen waren:
• Gelijkmatige verdeling over koepel • Niet verstopt raken door houtdeeltjes in water
• Beperken van thermische schok
• Bij bevriezen gemakkelijk te ontdooien
• Spuit goed ontkoppelen van slang
• Dichtdraaien spuit mogelijk
• Voorkomen koude handen
• Laag gewicht van de spuit (wens)
Aanpak
Het observeren van de sproeimethode tijdens de bouw van de Sagrada Familia in Ice, waarbij
beoordeeld werd of de sproeimethode voldeed aan de hand van de eisen. Wanneer een spuit niet
voldeed, werd gekeken of er een betere spuit beschikbaar was. De gebruikte spuiten zijn in het
onderstaande schema te zien.
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Afbeelding 2.19 De spuiten die gebruikt zijn tijdens de bouw van de Sagarada Familia in Ice
Tabel 2.6 Per spuiten worden de eisen behandeld

Eisen per spuit
Spuit

Standen

Grote
opening

#1

Geen

10 mm

Gewicht

Ontkoppelen

Frequentie
verstoppingen

Onbekend

Onbekend

Onbekend

#2

Open/dicht

12 mm

1,550 kg

Moeilijk

3x /shift

#3

Open/dicht/s
proeien

8 mm

1,110 kg

Makkelijk

1x /shift

#4

Open/dicht

80 tot 11
mm

Onbekend

Moeilijk

0x /shift

#5

Open/dicht

13 mm

2,800 kg

Onbekend

Onbekend

#6

Open/meerde
re
sproeistanden
/dicht

Variabel

1,464 kg

Makkelijk

Nooit (alleen
water)

Overige opmerkingen
Kan niet dicht
Klein, moeilijk vasthouden
en koppelen (hendel
verbogen door hamer om af
te koppelen)
Groot en daarom handzaam
makkelijk koppelen aan
slang
Te groot debiet
Niet gebruikt, koppeling
voor 20 bar slang
Alleen bruikbaar voor water,
verstopt bij pykrete
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Conclusie
Uit de tabel blijkt dat geen enkele spuit voldoet aan alle eisen. Er zijn twee spuiten die in de buurt
komen, namelijk spuit 3 en spuit 4. Spuit 3 kan sproeien, maar raakte gemiddeld 1 keer per shift
verstopt. Spuit 4 raakte niet verstopt. Dit kwam door de grote opening ervan. De grote opening
vormt echter een risico. Het debiet (de hoeveelheid water) die uit de spuit komt, wordt bij een grote
opening hoger. Al het water kan ervoor zorgen dat het ijs gaat smelten, omdat er veel warm water
op de koepel gespoten wordt. Met de gebruikte pomp was het niet mogelijk om het debiet of de
druk aan te passen.
2.6.1

Pulp spuiten

Probleem
Bij het spuiten van pykrete raakt de spuit regelmatig verstopt door de zaagseldeeltjes. De spuit is
namelijk het smalste deel in het hele proces. Ter vervanging van zaagsel zou ook pulp gebruikt
kunnen worden. Ook dit is een vaste stof die de spuit zou kunnen verstoppen.
Doel
Het doel is om erachter te komen tot welk percentage pulp gespoten kan worden zonder dat de
spuiten verstoppen.

Afbeelding 2.20 Het spuiten van pulp met spuit #3

Afbeelding 2.21 Het spuiten van pulp met de
spiraalsproeier

Resultaat
Het percentage pulp in het mengsel is tijdens het spuiten vergroot tot er een mengsel van 10% pulp
bereikt werd.
Conclusie
Het spuiten van dit mengsel gaf geen problemen. Pulp is in tegenstelling tot houtzaagsel niet hard.
De pulp bestaat uit slappe vezels die vervormbaar zijn. Ze zullen niet zo snel een opstopping
veroorzaken, aangezien ze nergens achter kunnen blijven hangen. De test werd uitgevoerd bij -2°C,
bij temperaturen van -15°C of lager bevriest water sneller; dit zou tot problemen kunnen leiden. Hoe
groot de invloed is van een lagere temperatuur moet nader worden onderzocht.
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2.7 Thermische schok
Probleem
Het water uit de mijn heeft een temperatuur van 4°C. Bij het spuiten van water is er daarom een
groot temperatuurverschil tussen het water van 4°C en het ijs, dat een temperatuur heeft die gelijk
of lager is dan 0°C, afhankelijk van de buitentemperatuur. Het koelen of verwarmen van een
materiaal leidt tot spanningen die scheuren veroorzaken. Dit fenomeen heet thermische schok. De
gevoeligheid voor thermische schok is voor alle materialen verschillend. IJs is er heel gevoelig voor.
Wanneer het koud is (buitentemperatuur van -30°C), zal het ijs in de kern van een schaalconstructie
warmer zijn dan de buitentemperatuur. Wanneer het aan de buitentemperatuur bloot gesteld wordt,
zal er een thermische schok optreden. Dit zal dan diepe scheuren veroorzaken en de
schaalconstructie verzwakken. (Masterson, 2009)
Doel
Het meten van de grootte van de thermische schok tijdens de bouw van de Sagrada Familia in Ice.
Met de resultaten kan een uitspraak gedaan worden over de invloed van thermische schok en kan er
in de toekomst rekening gehouden worden met de thermische schok.
Aanpak
Om de temperatuursveranderingen van het ijs waar te kunnen nemen tijdens het bouwen, werd
gebruikgemaakt van een infrarood (IR) camera.

Afbeelding 2.22 Temperatuur oppervlak ijskoepel voor
spuiten pykrete

Afbeelding 2.23 Temperatuur oppervlak ijskoepel na het
spuiten van pykrete

Resultaat
De resultaten van alle metingen treft u aan in bijlage 4. Een samenvatting van de gevonden
resultaten staat in de onderstaande tabel.
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Tabel 2.7 Samenvatting temperatuurverschil oppervlak ijskoepel en buitenlucht

Observatie
1
2
3

Temperatuurverschil
oppervlak [°C]
7.4
10.2
9.2

Temperatuur
buitenlucht [°C]
-11.7
-13.4
-13.9

Risico scheuren
<50%
<50%
<50%

Conclusie
Tijdens de observaties is de kans op scheurvorming onder de 50% gebleven. Hierbij moeten een
aantal kanttekeningen geplaatst worden:
 De observaties zijn gedaan bij Tbuiten die niet lager was dan -14°C. Tijdens de bouw zijn lagere
temperaturen wel gehaald. Bij een Tbuiten van -20°C zal het ijs ook rond deze temperatuur zijn.
Wanneer er dan water op de ijskoepels gespoten wordt, zal het temperatuurverschil een
stuk groter zijn en is er mogelijk wel 100% kans op scheurvorming.
 Scheurvorming is afhankelijk van de dikte van het ijs. Het percentage scheurvorming is
gebaseerd op onderzoeken met ijs met een maximale dikte van 30 mm. Bij dikker ijs zal de
scheurvorming afnemen.
 Scheurvorming is afhankelijk van de hoeveelheid en soorten vezels in het ijs, percentages
gebaseerd op normaal ijs. Bij ijs met vezels zullen er minder (grote) scheuren voorkomen.
Dit zal geschieden volgens hetzelfde principe als vezelversterkt beton. Bij het ontstaan van de
eerste, lichte scheurvorming in het beton, worden de aanwezige vezels geactiveerd en de
scheuren overbrugd. Op deze manier dragen ze de optredende krachten over naar
omliggende gebieden, waar vervolgens weer kleine scheuren ontstaan. Ook hier worden
weer nieuwe vezels geactiveerd. Er vindt daardoor een grote mate van krachtverdeling plaats
in de constructie, waardoor scheurvorming beperkt blijft. (Hazenberg, 2009)

38

Veilig bouwen met pykrete
2.7.1 Thermische schok spuiten vs. sproeien
Doel
Is er een verschil in thermische schok tussen spuiten met een straal en sproeien? De hypothese bij
deze proef is als volgt. Een groter oppervlak verliest meer warmte. Bij sproeien is er sprake van een
groter oppervlak dan bij spuiten met een straal. Dus zal het temperatuur verschil kleiner zijn
wanneer het warmere mijnwater gesproeid wordt.
Aanpak
Dit werd getest door te meten hoelang het water erover deed af te koelen per methode. Dit werd
gedaan door tegen een oppervlak te spuiten met constante temperatuur. Het experiment werd
uitgevoerd in een tijdsbestek van 60 min. om de invloed van de Tbuiten te beperken. De proeven zijn
uitgevoerd met water en niet met pykrete; hierbij werd aangenomen dat water en pykrete niet
verschillen qua eigenschappen aangezien pykrete bestaat uit 90% water en het zaagsel geen reactie
aangaat met het water. Er ontstaat een emulsie van water en zaagsel.

Afbeelding 2.25 IR-opnamen van het
sproeien. Hier is goed te zien dat er
veel warmte-uitwisseling plaatsvindt
wanneer het water zich door de lucht
beweegt.

Afbeelding 2.24 IR-opnamen van het
spuiten met volle straal. Hier is goed
te zien dat er weinig warmteuitwisseling is wanneer het water zich
door de lucht beweegt.
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Oppervlaktetemperatuur bij verschillende
sproeimethoden
0
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tijd [Min.]

Grafiek 2.1 Oppervlaktetemperatuur bij verschillende sproeimethoden, horizontaal de tijd [minuten], verticaal de
temperatuur [°C]

Conclusie
Het doel was om te kijken of er een verschil was in thermische schok tussen spuiten met een straal
en sproeien. Bij beide methoden is het temperatuurverschil op het oppervlak in het begin bijna even
groot. De thermische schok die optrad, was ook ongeveer even groot. Uit de beelden van de
warmtecamera blijkt inderdaad dat water bij het sproeien meer stralingswarmte verliest dan bij het
spuiten met een volle straal. Dit is te zien in Afbeelding 2.24 & Afbeelding 2.25 . Dit heeft geen effect
op de thermische schok, maar wel op het afkoelen van het bespoten oppervlak, zoals blijkt uit de
temperatuurmetingen. Het sneller afkoelen betekent dat het water sneller bevriest. Voor de
bouwsnelheid is het beter om pykrete sproeiend aan te brengen op een ijskoepel in plaats van te
spuiten. Bij het bouwen met ijs is tijd een belangrijke factor. Men is namelijk afhankelijk van
vriesperioden met temperaturen onder de -6°C. Het versnellen van het bouwen is iets dat
meegenomen zal worden bij het uitwerken van een bouwmethode voor pykrete.
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2.7.2 IJsopbouw bespoedigen d.m.v. warm water
Doel
IJsopbouw versnellen door warm water te gebruiken
Aristoteles was de eerste die ontdekte en beschreef dat warm water sneller bevriest. Het kreeg
echter pas vele jaren later een officiële naam toen het in 1969 opnieuw aan het licht kwam. De
Tanzaniaanse student Erasto Mpemba was ijs aan het maken en had nogal haast. Daarom had hij
geen tijd om het water te laten afkoelen voordat hij in de diepvries deed. Tot zijn verbazing was het
eerder bevroren dan hij dacht. Dit leidde er toe dat hij een proef deed om te kijken welk water
sneller bevriest, warm of koud water. Hij ontdekte dat het warme water inderdaad eerder was
bevroren dan het koude water. Sindsdien is het effect bekend als het Mpemba-effect. De verklaring
van dit effect kwam pas in november 2013. Chinese onderzoekers kwamen met de volgende theorie,
die experimenteel bevestigd is.
Een watermolecuul bestaat uit twee waterstofatomen die gebonden
zijn aan één zuurstofatoom (H2O). Maar niet alleen tussen de atomen
bevindt zich een verbinding. Wanneer we meerdere watermoleculen
bij elkaar stoppen, ontstaat er tussen die moleculen ook een band.
covalente
Die verbinding ontstaat als een waterstofatoom uit molecuul 1 zich
binding
dicht bij het zuurstofatoom van molecuul 2 bevindt. En die verbinding
is er verantwoordelijk voor dat warm water sneller bevriest.
Wanneer twee watermoleculen bij elkaar in de buurt komen, stoten
ze elkaar af. De covalente bindingen (dat zijn de bindingen in het
molecuul, tussen de twee waterstofatomen en het zuurstofatoom) Afbeelding 2.26 De verbinding die
rekken dan uit en slaan energie op. Wanneer we het water
ontstaat tussen O- en H-molecuul
vervolgens opwarmen, bewegen de moleculen verder uit elkaar en
worden de verbindingen tussen die moleculen ook uitgerekt. Daarop neemt de druk op de covalente
verbindingen af. Zij worden wat minder uitgerekt en geven energie af. En wanneer die energie
afgeven is, is dat vergelijkbaar met afkoeling. In andere woorden: als water opwarmt, laten de
bindingen tussen atomen energie los, waardoor het water sneller afkoelt dan koud water.
(Kraaijvanger, 2013) (Zhang, Huang, Zengsheng , & Sun, 2013)
Conclusie
In Finland is hier verder geen experiment mee gedaan. Het Mpemba-effect werkt alleen wanneer er
warm water wordt blootgesteld aan luchttemperaturen onder het vriespunt. Zoals bij het maken van
ijsblokjes in de vriezer. Wanneer warm water in contact komt met ijs - dit gebeurt wanneer er op de
ijskoepel gespoten wordt - vindt er ook warmte-uitwisseling plaats met het ijs van de koepel. Dit
zorgt ervoor dat de ijskoepel gaat smelten en koud water zich mengt met het warme water. Door
deze extra warmtestroming zal het warme water
afkoelen en minder snel bevriezen. Tevens is er een
laagje ijs van de koepel gesmolten, waardoor de tijd
die men wint met warm water ook tenietgedaan
wordt.
Ook al is er geen toepassing mogelijk bij het bouwen
van ijskoepels, het proefje van een bekertje
warm/kokend water in de lucht gooien is wel
gedaan in Finland. Zie Afbeelding 2.27.
Afbeelding 2.27 Mpemba-effect waarbij
warm water in de lucht gegooid wordt,
ook te zien in het filmpje
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2.8 Dikte meten
Probleem
Het probleem is dat de dikte van het ijs tijdens het bouwen onbekend is. Men weet niet wanneer de
juiste dikte bereikt is. Deze dikte is zeer belangrijk voor het bereiken van de gewenste sterkte.
Doel
Het doel is om te kijken of de dikte met de IR-camera gemeten kan worden. De binnentemperatuur
was afgelopen jaar namelijk hoger in de ballon dan buiten de ballon. IJs is in dit geval het
isolatiemateriaal tussen de warme ballon en de buitenlucht. Dunne plekken zijn goed te zien omdat
de warmte hier makkelijker doorheen komt.
Aanpak
Dit wordt getest door IR-opnamen te maken van de koepels. Wanneer er verschillende temperaturen
zichtbaar zijn en het vermoeden bestaat dat dit komt door de dikte van het ijs, dan wordt dit
gecontroleerd door de dikte van het ijs op de betreffende plek te meten ten opzichte van het ijs op
een koudere plek. Het meten van de dikte zal dan gebeuren door een gat te boren en met een
rolmaat de dikte te meten.
Resultaat

Afbeelding 2.29 IR-opname van de ijskoepels, er is geen
temperatuurverschil zichtbaar

Afbeelding 2.28 Koepels zoals ze eruitzagen toen
de IR-opname gemaakt werd

Toen er IR-opnamen gemaakt werden van de koepels waren
er geen temperatuurverschillen te zien.
Er werd nog een tweede test gedaan om er zeker van te zijn
of het meten van de dikte niet mogelijk was met een IRcamera. Deze test werd gedaan door een IR-opnamen te
maken aan de binnenzijde van de kleine koepel, zie
Afbeelding 2.30. Op deze afbeelding is goed te zien waar de
koepel dunner is: hier komt licht naar binnen. Vervolgens
werden er IR-opnamen gemaakt van deze plek.
Afbeelding 2.30 Visueel lijkt de koepel dunner
op de plek waar het licht erdoor valt
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Afbeelding 2.32 IR-opnamen van visueel dunner ijs

Afbeelding 2.31 IR-opnamen van visueel dikker ijs

Op de bovenstaande IR-opnamen is een temperatuurverschil zichtbaar, namelijk op de plek waar het
ijs licht doorlaat. Hier lijkt het ijs dunner. De temperatuur op de dunne plek is 2°C kouder dan op een
plek 200mm verder. Dit komt echter niet per se door de ijsdikte. Aan de buitenkant ligt sneeuw op
sommige delen van de koepel. Sneeuw isoleert nog beter dan ijs, want sneeuw is ijs met lucht er
tussen. Tevens is linksonder op de IR-opnamen ook een koudere plek te zien. Op de normale foto
komt er geen licht door het ijs op deze plek. Waarom deze plek dan toch kouder is, is onduidelijk.
Conclusie
Uit de resultaten blijkt dat er temperatuurverschillen voorkomen in het ijs van een ijskoepel. Er zijn
echter nog meer variabelen die deze temperatuurverschillen veroorzaken. Zoals sneeuw plaatselijk
op de koepel. Ook zal wind invloed hebben op de temperatuur van het ijs. Daarom is een IR-camera
geen goede manier om ijsdikten te meten. Deze conclusie wordt getrokken uit metingen die aan de
binnenkant van een ijskoepel hebben plaatsgevonden. Het liefst meet men de ijsdikten aan de
buitenzijde terwijl de ballon nog in de koepel zit. Dit bleek onmogelijk omdat de ballon niet warmer is
dan de buitenlucht en er geen temperatuurverschil zichtbaar is. Tevens zit er op de koepel ook
plaatselijk sneeuw die isoleert en de meting ook zal verstoren. Kortom er is nog geen methode
gevonden om de ijsdikte goed te meten.
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2.9 Drukproeven
Probleem
Onbekend is hoe sterk het pykrete is dat gemaakt wordt tijdens de bouw van de ijskoepels.
Doel
Het doel is erachter komen hoe sterk het gemaakte pykrete is. Omdat de sterkte afhangt van het
zaagselpercentage wordt dit ook gemeten bij de geteste pykretekubussen.
Aanpak
In februari zijn er monsters genomen uit de koepels om te kijken naar de sterkte van het pykrete. Bij
alle drie de koepels wordt onder en boven een blok uitgezaagd van 500 mm x 200 mm. Omdat dit
blok te groot is om een drukproef mee te doen, wordt het opgedeeld in 9 kleinere blokjes. Het is
echter niet altijd mogelijk om 9 blokjes te maken, omdat het blok dat uit de koepel komt niet recht is.
In de gevallen waarin de vorm van het blok het niet toelaat om er 9 kleine blokjes uit te halen, zijn
het er minder. Het grote blok wordt eerst met de kettingzaag opgedeeld in ruwe kleine blokjes en
vervolgens met een cirkelzaag op maat gemaakt (100 x 100 x100 mm 3).

Afbeelding 2.33 Het verkrijgen van een pykretesample om druktesten te doen

Afbeelding 2.34 Locaties waar monsters genomen zijn
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Tabel 2.8 Uitkomsten druktesten met daarbij het zaagselpercentage vermeld omdat dit invloed heeft op de sterkte

Algemene informatie
Kolomnummer
1O_A
Pykrete
Soort materiaal
Vorm
Kubus
Datum
Tijd

1O_B

1O_C

1B_A

1B_B

1B_C

4O_ A

4O_B

4O_C

Pykrete

Pykrete

Pykrete

IJs

IJs

Pykrete

Pykrete

Pykrete

Kubus

Kubus

Kubus

Kubus

Kubus

Kubus

Kubus

Kubus

10-0215
01:16:0
0

10-0215
01:25:0
0

10-0215
01:45:0
0

10-0215
02:04:0
0

10-0215
02:19:0
0

10-0215
02:32:0
0

10-0215
02:32:0
0

10-0215
02:39:0
0

10-0215
02:55:0
0

2.01
4.42
2.30

3.30
5.60
6.73
6.95

2.34
6.01
6.27
-

4.75
5.80
6.21
-

0.00
1.80
1.33
1.84

0.00

3.73
2.35
2.58

3.73
5.00
6.61
5.57
4.82

3.57

6.43

6.14

6.01

1.66

GT

5.50

6.08

Testen
Zaagselpercentage in
pykreteblokjes [%]

Test 1 [N/mm²]
Test 2 [N/mm²]
Test 3 [N/mm²]
Test 4 [N/mm²]
Gemiddeld
[N/mm²]

3.36

2.46

6.49
5.68

Tabel 2.9 Uitkomsten druktesten met daarbij het zaagselpercentage vermeld omdat dit invloed heeft op de sterkte

Algemeen informatie
Kolomnummer
Soort materiaal
Vorm
Datum
Tijd
Testen
Zaagselpercentage in pykreteblokjes [%]

Test 1 [N/mm²]
Test 2 [N/mm²]
Test 3 [N/mm²]
Test 4 [N/mm²]
Gemiddeld [N/mm²]

4B_A

4B_B

4B_C

5O_A

5O_B

5O_C

Pykrete

Pykrete/ijs

IJs

Pykrete

Pykrete

Pykrete

Kubus

Kubus

Kubus

Kubus

Kubus

Kubus

10-02-15

10-02-15

10-02-15

10-02-15

10-02-15

10-02-15

03:49:00

04:02:00

04:16:00

04:21:00

04:36:00

04:57

4.52
3.84
4.71
4.87

4.13
2.13
2.65
3.96

0.00
2.40

4.47
gem ijs
gem pykrete

2.91
2.39
3.96

2.40

3.89
3.68
4.35
4.08
4.60
4.18

2.96
2.99
3.87
3.43

2.37
3.25
2.44
2.86
3.12
2.92
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Conclusie
De sterkten die bereikt moeten worden in de gerealiseerde constructie zijn de theoretische waarden.
Voor pykrete bestaande uit 10% zaagsel is dit 7,45 N/mm2 en voor ijs is de theoretische waarde 3,45
N/mm2.
Deze theoretische sterkten zijn echter niet gehaald. De oorzaak was dat er te weinig zaagsel in het ijs
zat. De laagste sterkte van het pykrete was 2,46 N/mm2 bij 3,7% zaagsel en de hoogste sterkte die
gehaald is, was 6,43 N/mm2 bij 3,3% zaagsel. Dat het ijs met meer zaagsel toch zwakker is, komt door
inconsistenties zoals luchtbellen. Bij het aangroeien van het ijs op de ballon ontstonden een soort
schubben/richels. Door deze schubben nam de kans op lucht in het ijs flink toe. Bij de bouw van de
Pykrete Dome had men geen last van deze schubben. Daarom is de vorm van de ballon waarschijnlijk
de oorzaak van deze ijsaangroei. De ballon van de Sagrada Familia in Ice was een stuk steiler dan die
bij de Pykrete Dome.
Ofschoon de sterkte te laag was, is de koepel niet ingestort. Dit is te danken aan de veiligheidsfactor.
Er is gerekend met een veiligheidsfactor van 10. Deze hoge veiligheidsfactor is gekozen omdat er zeer
weinig bekend is over het materiaal pykrete. Er moet extra onderzoek gedaan worden naar de
sterkte van pykrete en naar de invloed van de temperatuur op deze sterkte. Tevens is het moeilijk
om overal de berekende/ontworpen dikte van het ijs te realiseren en om de dikte van het ijs te
bepalen. De veiligheidsfactor zorgt ervoor dat de koepel niet bezwijkt wanneer het ijs plaatselijk te
dun is. Wanneer men deze factoren beter onder controle heeft, kan de veiligheidsfactor ook kleiner
gemaakt worden.

Afbeelding 2.36 De vorming van schubben op de
ijskoepel met ijspegels
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2.10 Temperatuur in ballon
Probleem
Bij het project Pykrete Dome was de binnenzijde van de ijskoepel nat. Dit kwam vermoedelijk door
een hogere temperatuur in de ballon tijdens de bouw. Deze hogere temperatuur leverde extra
krachten op in het ijs. Tevens had het water aan de binnenzijde nog een paar uur nodig om te
bevriezen.
Doel
Hoe verhoudt de temperatuur in de ballon zich tot de temperatuur buiten de ballon?
Aanpak
De temperatuur in de ballon wordt gemeten met behulp van temperatuurmeters. Deze
temperatuurmeters kunnen de luchttemperatuur (bereik -22.2°C t/m 61.3°C) en luchtvochtigheid
(0%Rv t/m 100%Rv) meten. Een ligt op het grondvlak van de ballon en de tweede hangt 500 mm
onder de top van de ballon.

Afbeelding 2.38 Escort temperatuur meten bij top
ballon

Afbeelding 2.37 Schematische
weergave locaties
temperatuurmeters in ballon

Resultaat
Met de warmtecamera werd geconstateerd dat de
ventilatoren warmte produceren. Deze warmte ontstond bij de elektromotor, die zich aan de
buitenkant bevond. De lucht die in de ballon geblazen werd, maakte weinig contact met deze
warmtebron. De ventilator kon de lucht in de ballon niet opwarmen.

Afbeelding 2.41 Ventilator

Afbeelding 2.40 De warmere elektromotor van de ventilator

Afbeelding 2.39 De luchtuitlaat en het
binnenste van de ventilator zijn niet
boven de 0°C
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Grafiek 2.2 Verloop van de temperatuur tijdens de bouw van de Sagrada Familia in Ice. De blauwe lijnen duiden de buitentemperatuur aan,
de oranje lijn de temperatuur in de ballon ter hoogte van het grondvlak, de rode lijn de temperatuur van de ballon in de top.

In de grafiek duiden de blauwe lijnen de buitentemperatuur aan, de oranje en rode lijn de
temperatuur in de ballon. De oranje lijn is van de temperatuurmeter op het grondvlak en de rode lijn
48

Veilig bouwen met pykrete
van de temperatuurmeter in de top. Op 10 januari werd de basis van de ballon opgeblazen
(donkerblauwe pijl). De gehele ballon werd opgeblazen op 13 januari (lichtblauwe pijl). In de grafiek
is te zien dat de temperatuur in de ballon onder het vriespunt is wanneer de buitentemperatuur dit
ook is. In de nacht van 16 januari t/m de avond van 17 januari is de buitentemperatuur boven het
vriespunt. In de grafiek is te zien dat de temperatuur in de ballon gedurende deze periode ook boven
het vriespunt is. Wanneer de buitentemperatuur daalt, daalt de temperatuur in de ballon ook. Dit
gebeurt echter met een vertraging. De buitenlucht met een andere temperatuur komt via een klein
gat in de ballon terecht. De temperatuursverandering in de ballon gebeurt langzamer dan die buiten
de ballon.

Afbeelding 2.43 Basis ballon op 10-01

Afbeelding 2.42 Opblazen hele ballon op 13-01

Conclusie
Bij het verwijderen van de ballonnen was het ijs aan de binnenkant van de koepel niet gesmolten, in
tegenstelling tot bij de Pykrete Dome. Hieruit bleek dat de binnentemperatuur in de ballon dit jaar
onder het vriespunt is gebleven. Dit werd ook bevestigd door een IR-opname vlak na het verwijderen
van de ballon. Toen de temperatuurmeters uitgelezen werden, bevestigden de gegevens ook dat de
temperatuur in de ballon onder het vriespunt gebleven was tijdens de bouw. Met als uitzondering
dat de temperatuur in de ballon afhankelijk is van de buitentemperatuur; wanneer deze stijgt, stijgt
de temperatuur in de ballon natuurlijk ook.

Afbeelding 2.44 IR-opname binnenkant ijskoepel vlak na
verwijderen ballon op 24-01-2016 om 6:54
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2.11 Temperatuur ijskoepel
Probleem
De mensen die in de koepel staan verwarmen de lucht in de koepel. Bij de Pykrete Dome steeg de
temperatuur in de koepel van -12°C naar -6°C, terwijl er buiten de koepel een constante temperatuur
van -18°C gemeten werd.
Doel
Het meten van de temperatuur in de koepel tijdens de opening om te kijken wat het effect van de
aanwezigheid van bezoekers hierop is. Er is tevens is er een tweede meting geweest in februari om te
kijken naar de invloed van een of twee ingangen op het verloop van de binnentemperatuur.
Aanpak
Wegens gebrek aan temperatuurmeters is de oppervlaktetemperatuur tijdens de opening alleen
gemeten met de IR-camera. Hiermee is gekeken of het oppervlak van het ijs aan de binnenkant
opwarmde. Bij een tweede meting in februari is wel gebruikgemaakt van twee temperatuurmeters.

Afbeelding 2.45 Escortmeter in linker 22m-koepel met 2 ingangen

Afbeelding 2.48 Escortmeter in rechter 18m-koepel
met 1 ingang
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Afbeelding 2.46 Schematische weergave
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Afbeelding 2.47 Schematische weergave
van locatie temperatuurmeter
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Resultaat
Tabel 2.10 Minimale en maximale temperatuur gemeten in de IR-foto’s van de linker 22m-koepel

Oppervlaktetemperatuur 22m-koepel, links 24-01-2015
Min. Temp. Max. Temp. Gemiddelde Gemiddelde
t
IR Foto [°C] IR Foto [°C] temp. AR01 temp. AR02 Tbuiten [°C]
[hh:mm:ss]
[C°]
[C°]
13:00:00
-12.9
-9.0
-11.2
-10.9
-8.9
15:10:00
-12.6
-10.7
-11.9
-12.0
-10.5
15:20:00
-13.2
-10.3
-12.2
-12.6
-10.5
15:30:00
-14.6
-11.4
-12.9
-13.2
-10.5
15:50:00
-13.8
-10.7
-12.4
-12.5
-10.5
Tabel 2.11 Minimale en maximale temperatuur gemeten in de IR foto’s van de rechter 22m koepel

Oppervlaktetemperatuur 22m-koepel, rechts 24-01-2015
Min. Temp. Max. Temp. Gemiddelde Gemiddelde
t
IR Foto [°C]
IR Foto [°C]
temp. AR01 temp. AR02
[hh:mm:ss]
[C°]
[C°]
13:00:00
-12.5
-9.3
-10.6
-11.5
15:10:00
-12.3
-10.5
-11.6
-11.6
15:20:00
-13.6
-11.4
-12.7
-12.6
15:30:00
-13.8
-11.6
-12.8
-12.7
15:50:00
-13.2
-11.2
-12.4
-12.5

Tbuiten [°C]
-8.9
-10.5
-10.5
-10.5
-10.5

In de bovenstaande tabellen staan de gemeten temperaturen die gedurende de opening gemaakt
zijn met de IR-camera (zie bijlage 4). Hierin is duidelijk te zien dat het ijs aan de binnenzijde van de
koepel niet boven de 0°C komt wanneer er veel mensen de koepel betreden. Het oppervlak werd
zelfs kouder. Factoren die de temperatuur in de koepel beïnvloeden, zijn:
 De buitentemperatuur.
 Aanwezigheid van warmtebronnen zoals:
- mensen
- verlichting, dit waren ledlampen; die geven amper warmte af en worden als
verwaarloosbaar beschouwd
Van deze factoren zal de buitentemperatuur de belangrijkste zijn. Op de onderstaande IR-opnamen is
namelijk te zien dat mensen vooral warmte afgeven bij hun hoofd en handen wanneer ze zich
gekleed hebben tegen de kou. Het dalen van de binnentemperatuur zal een combinatie zijn van het
dalen van de buitentemperatuur en, in mindere mate, het dalen van aantal bezoekers dat door de
koepel liep.

Afbeelding 2.49 De warmtestraling die van personen afkomt
valt mee door de isolerende kleding
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De volgende grafieken geven de gemeten binnen- en buitentemperaturen weer die de
escorttemperatuurmeters geregistreerd hebben in februari 2015. De rode lijn is een weergave van de
buitentemperatuur, de blauwe van de binnentemperatuur en de groene geeft het verschil tussen de
binnen- en buitentemperatuur weer. Hieraan is te zien dat de buitentemperatuur invloed heeft op de
binnentemperatuur. Deze verandert echter niet zo snel met de buitentemperatuur mee; dit is
zichtbaar in de grote verschillen die ontstaan wanneer de buitentemperatuur verandert. Nu is ook
duidelijk zichtbaar dat de binnentemperatuur van de 22m-koepel, die 2 gaten heeft, sneller met de
buitentemperatuur mee verandert dan de 18m-koepel. De blauwe en rode lijn liggen dichter bij
elkaar en de groene lijn die het verschil weergeeft, is lager. De uitzondering hierop is de
temperatuurdaling op 09-02-2015. Deze gaat zo snel, dat de binnentemperatuur in beide koepels
flink achterblijft bij de buitentemperatuur.
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Grafiek 2.3 Temperatuurverloop buiten en binnen de ijskoepel, rode lijn = buitentemperatuur, blauwe lijn =
temperatuur in ijskoepel, groene lijn is verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur
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Grafiek 2.4 Temperatuurverloop buiten en binnen de ijskoepel, rode lijn = buitentemperatuur, blauwe

54 lijn = temperatuur in ijskoepel, groene lijn is verschil tussen de binnen- en buitentemperatuur

Veilig bouwen met pykrete
Conclusie
Uit de IR-opnames tijdens de opening blijkt dat de temperatuur van het oppervlak van de ijskoepel
aan de binnenzijde niet toenam. De invloed van mensen op de binnentemperatuur is dit jaar wellicht
minder door de vorm van de koepel. Door het kleine grondvlak kunnen er niet zoveel mensen in als
bij de Pykrete Dome mogelijk was. Door de hoogte van de koepel is er wel veel lucht in de koepel die
opgewarmd moet worden, voordat de temperatuur in de koepel stijgt. In de onderstaande tabel is
het verschil in verhouding inhoud/grondvlak te zien van de gebouwde koepels.
Tabel 2.12 Verhoudingen inhoud/grondvlak koepels Sagrada Familia in Ice en Pykrete Dome

Koepel

Grondvlak
[m2]

Inhoud
[m3]

Oppervlak
binnenzijde [m2]

Inhoud/
Grondvlak

Sagrada Familia in Ice 30 m

98.5

985.2

712.36

10

Sagrada Familia in Ice 22 m

18.1

127.2

212.11

7.02

Sagrada Familia in Ice 18 m

18.1

108.7

182.11

6.01

Pykrete Dome

706.9

892.8

955.24

1.26

Tevens is er een tweede meting geweest in februari met als doel te kijken naar de invloed van een of
twee ingangen op het verloop van de binnentemperatuur. Een koepel met twee ingangen heeft een
betere ventilatie dan een koepel met één ingang. Dit blijkt uit de binnentemperatuur van de 22mkoepel. Deze temperatuur veranderde sneller met de buitentemperatuur mee. Deze ventilatie zal
een voordeel zijn wanneer mensen de binnentemperatuur verhogen. Door ventilatie met de koude
buitenlucht wordt deze temperatuurstijging gecompenseerd. Mensen hadden echter weinig invloed
op de binnentemperatuur bij de koepels van de Sagrada Familia in Ice. Wanneer het gaat dooien, is
de ventilatie een nadeel aangezien hierdoor het dooiproces versneld wordt doordat de
binnentemperatuur ook snel hoger wordt.
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2.12 Luchtdruk in ballon
Probleem
De ijskoepel wordt gemaakt op een mal, de ballon, waartegen het water en pykrete wordt gespoten.
Wanneer de druk wegvalt uit de ballon zal het gemaakte ijs niet meer ondersteund worden. Dit zal
leiden tot scheuren op zwakke plekken of tot het instorten van grote delen van de koepel.
Doel
Toepassen van een systeem dat druk in de ballon houdt wanneer de luchttoevoer stopt en een
waarschuwingssysteem dat de bouwers laat weten dat de luchttoevoer gestopt is. Om te voorkomen
dat de druk uit de ballon wegvalt en de koepel instort, moet een systeem worden ontworpen dat
voorkomt dat de lucht uit het toevoergat loopt wanneer de ventilator uitvalt. Tevens moet er een
systeem gemaakt worden dat de aanwezige arbeiders laat weten dat de ventilator uitgevallen is,
zodat ze snel kunnen handelen om hem weer aan de praat te krijgen en de schade te beperken. Deze
systemen zullen toegepast worden tijdens de bouw van de Sagrada Familia in Ice. Wanneer ze niet
voldoen, zal er een nieuwe oplossing verzonnen moeten worden.
Aanpak
Om te voorkomen dat er lucht uit de ballon loopt, wordt de toevoerbuis voorzien van een
terugslagklep. Het weglopen van de lucht wordt opgelost met terugslagkleppen die op de buis komen
die lucht in de ballon blaast. Deze buis hangt met één uiteinde in de ballon doordat de ballon op de
buis wordt vastgebonden (zie Afbeelding 2.51).Een elektrisch waarschuwingssysteem zat helaas niet
in het budget. In plaats daarvan wordt een lamp aangesloten op dezelfde elektriciteitsgroep als de
ventilators. Wanneer de elektriciteit uitvalt, zal ook de lamp uitgaan; dit zal de bouwers
waarschuwen dat de ook ventilatoren uit zijn. Deze systemen zullen in Finland getest worden.

Afbeelding 2.51 Schematische weergave toevoerlucht in
ballon

Afbeelding 2.50 Terugslagklep op toevoerbuis

Resultaat
Bij het uitvallen van de ventilatoren liep er toch lucht uit de ballonnen. De terugslagkleppen sloten
niet goed genoeg af. Ze zorgden er wel voor dat het leeglopen langzamer ging doordat de lucht door
een kleiner gat moest.
Bij het installeren van de terugslagkleppen/buizen moest men er goed rekening mee houden dat de
buis niet draaide, waardoor het scharnierpunt van de klep niet meer bovenaan zat. Tevens moest de
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buis waterpas zijn of naar achter hellen (bekeken vanuit de terugslagklep). Anders zorgt de
zwaartekracht ervoor dat de klep open blijft staan.
Een systeem dat waarschuwt wanneer de ventilators uitvallen bleek uiteindelijk ook nodig. Tijdens de
bouw zijn de ventilatoren uitgevallen, maar omdat niemand buiten was, zag niemand dat de
verlichting ook uit was. Een alarm was in dit geval beter geweest.
Conclusie
Het doel was om een systeem toe te passen dat de druk in de ballon behoudt wanneer de
luchttoevoer stopt, en een waarschuwingssysteem toe te passen dat de bouwers laat weten dat de
luchttoevoer gestopt is. De terugslagkleppen die de druk moesten behouden wanneer de
luchttoevoer stopt, hielden de lucht niet tegen. Deze moeten verbeterd worden. Tevens moet er bij
stroomuitval gewaarschuwd worden via licht- en geluidssignalen.
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2.13 Conclusie onderzoek
Voor de ontwerpfase zijn de conclusies van de onderzoeksfase belangrijk. Daarom zullen ze nogmaals
aan de orde komen. Daarbij zal ook beschreven worden hoe ze verder verwerkt zullen worden in de
ontwerpfase.
Toevoegen zaagsel
Tijdens de bouw zijn drie werkwijzen geobserveerd die voldoen aan de eisen. Deze werkwijzen
waren: een hefvorktruck, een bobcat of een tractor. Deze zullen alle drie meegenomen worden als
werkwijzen bij het opstellen van het morfologisch schema. Tijdens het beoordelen van de varianten
zal blijken welke van de drie werkwijzen het beste toegepast kan worden in de
pykretebouwmethode.
Mengen pykrete
De eis dat er een verhouding is van 10% zaagsel in het pykrete (met spreiding van ± 2,5%) is niet
gehaald. In de mengcontainer ontstond een flinke ophoping van zaagsel. Er dient gezocht te worden
naar een methode om het pykretemengsel goed te mengen, zodat duidelijk is hoeveel zaagsel er aan
het mengsel toegevoegd moet worden.
Zware slang
Uit observaties is gebleken dat het verplaatsen van de slang fysiek zwaar is, wanneer er niet genoeg
mankracht is. Hiervoor dient een oplossing gevonden te worden in de ontwerpfase.
Gezondheidsrisico’s
De gevonden risico’s die onaanvaardbaar zijn, worden tijdens het ontwerpen van het draaiboek
opgelost door maatregelen te nemen die het risico wegnemen of verkleinen.
Sproeimethode
Geen enkele sproeimethode voldeed aan alle eisen. Daarom moet er een sproeimethode
gezocht/ontworpen worden die wel voldoet.
Thermische schok
Er is sprake van thermische schok die resulteert in scheurvorming. Dit is niet te voorkomen. Uit
aanvullend onderzoek is gebleken dat gesproeid water een snellere bevriezingstijd heeft dan spuiten
met een straal. De mogelijkheid om te kunnen sproeien is dus belangrijk.
Dikte meten
Onderzocht is of dit mogelijk was met de IR-camera. Dit bleek niet mogelijk. Er dient dus een
methode ontwikkeld te worden voor het meten van de dikte.
Drukproeven
Deze dienen ter controle van de sterkte van het geproduceerde pykrete. Hier is ook nog bekeken hoe
veel zaagsel er in het pykrete zat. Deze metingen tonen aan dat de verhouding nauwelijks verandert
in de tijd tussen het mengen en bevriezen van het pykrete.
Temperatuur in ballon
De temperatuur in de ballon is niet boven het vriespunt geweest toen de buitentemperatuur wel
onder het vriespunt was.
Temperatuur in ijskoepel
De binnentemperatuur steeg niet toen er veel mensen in de koepel waren. Dit ligt waarschijnlijk aan
het feit dat het grondvlak dit jaar kleiner is ten opzichte van de inhoud. Ook heeft een koepel met
twee ingangen een betere ventilatie. Dit is voordeling wanneer er veel mensen in de koepel staan.
Luchtdruk in ballon
De geteste waarschuwingsmethoden moeten verbeterd worden. Dit zal gedaan worden bij het
uitwerken van het draaiboek.
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3 Ontwerpen uitvoeringsconcept
In dit hoofdstuk wordt een conceptpykreteproces ontworpen om te kunnen bouwen met ijs. Dit zal
gedaan worden aan de hand van methodisch ontwerpen. Het proces begint met het opstellen van de
eisen en wensen waar het concept aan moet voldoen. Vervolgens worden er varianten ontwikkeld en
getoetst aan de gestelde eisen en wensen. De variant die het beste scoort, wordt verder uitgewerkt
in het volgende hoofdstuk.

3.1 Morfologisch ontwerpen
Het ontwerpproces zal uitgewerkt worden met
behulp van methodisch ontwerpen volgens H. van
den Kroonenberg. (Zeiler , 2014) Hiervoor is
gekozen omdat een methodische aanpak bij het
ontwerpen ervoor kan zorgen dat alle aspecten
die bij het ontwerpen een rol spelen ook werkelijk
aan de orde komen. Dit leidt tot een goed
overzicht van de ontwerpwerkzaamheden en
helpt bij het nemen van beslissingen. In
Afbeelding 3.1 is schematisch weergegeven hoe
het methodische ontwerpproces eruitziet.
In fase 1 wordt de doelstelling geformuleerd en
wordt het plan van eisen opgesteld. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen eisen en wensen.
In fase 2 wordt bepaald welke functies het
ontwerp moet uitvoeren. Bij deze functies
worden werkwijzen gezocht die de functie
vervullen. Dit wordt verwerkt in een morfologisch
schema. Vervolgens worden in het morfologisch
schema structuurlijnen getrokken. In een
structuurlijn worden verschillende werkwijzen
gecombineerd tot een variant om het beoogde
doel/bouwproces te realiseren. Van deze stap
staan de volledige uitwerkingen in bijlage 6.

Afbeelding 3.1 Schematische weergave van opbouw
methodisch ontwerpen

In fase 3 worden varianten met elkaar vergeleken aan de hand van de eisen. Zo kan men op een
verantwoorde wijze het aantal werkwijzen verminderen. Wanneer er meerdere methoden voldoen,
zal worden nagegaan welke variant het beste aansluit bij de gestelde wensen.
In fase 4 wordt vorm gegeven aan de variant die gekozen is in fase 3. Dit gebeurt door de variant
verder uit te werken en een draaiboek op te stellen voor de gekozen methode. Fase 4 zal uitgewerkt
worden in hoofdstuk 4.
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3.2 Eisen en wensen
In deze paragraaf worden de eisen en wensen toegelicht die gesteld worden aan de nieuwe
pykretebouwmethode. Door middel van de eisen en wensen wordt de volgende doelstelling behaald:
“Het ontwikkelen van een werkmethode die het mogelijk maakt om veilig te bouwen met pykrete,
door een veilige constructie te bouwen van pykrete, arbeiders te laten werken op een
arbeidsvriendelijke manier en te zorgen dat de werkzaamheden onder veilige omstandigheden
plaatsvinden. Dit wordt verwezenlijkt door de knelpunten te begrijpen en op te lossen, zodat:
 Het toevoegen van het zaagsel arbeidsvriendelijk plaatsvindt;
 Het pykrete goed gemengd wordt;
 Er voldoende pykrete gelijkmatig aangebracht wordt;
 Er op een arbeidsvriendelijke manier gewerkt wordt met de pykrete-/waterslang;
 Thermische schok tijdens de bouw voorkomen wordt;
 Veilig in de koude omstandigheden gewerkt wordt;
 Men de dikte van het ijs goed kan meten;
 De druk in de ballon niet weg kan vallen;
 De binnentemperatuur in ballon onder het vriespunt blijft;
 De temperatuur in de ijskoepel niet extreem kan stijgen door de aanwezigheid van mensen
in de koepel.
De eisen en wensen die gesteld worden aan het pykreteproces zijn afgeleid uit het onderzoek en uit
ervaringen tijdens de bouw van de Sagrada Familia in Ice. Nu zal per knelpunt worden beschreven
welke eisen en wensen bij dit knelpunt gesteld worden.
Toevoegen zaagsel
Om ervoor te zorgen dat het toevoegen van zaagsel arbeidsvriendelijk plaatsvindt, moet de methode
voldoen aan de arbo-eisen die van toepassing zijn. De Arbowet stelt namelijk eisen aan tillen en
scheppen. Daarom wordt de volgende eis geformuleerd:
• Het toevoegen van het zaagsel moet voldoen aan de arbo-eisen die gesteld worden aan fysieke
arbeid. (eis)
Voorbeelden van deze arbo-eisen zijn:
In de ideale tilsituatie bedraagt de maximaal te tillen last 23 kilo. Van deze situatie is sprake wanneer:

Er recht voor het lichaam wordt getild;

De last zich dicht bij het lichaam bevindt;

De last op tafelhoogte staat (ongeveer 75 cm);

De last niet meer dan 25 cm omhoog getild wordt;

Er maximaal 1 keer per 5 minuten getild wordt;

De last gemakkelijk vast te houden is. (Arbo, 2015)
Bij scheppen geldt een maximale schepfrequentie van 15 keer per minuut. Het gewicht van schep en
last is maximaal 7,5 kg. Roulatie van taken wordt aangeraden. (Arbo dienst, 2015)
Mengen pykrete
Wanneer er geen ophopingen ontstaan, wordt er goed gemengd. Het pykrete bestaat dan uit een
homogeen mengsel met 10% zaagsel in het pykrete. De eis die hierbij geformuleerd wordt, is:
• Pykrete bestaat uit een homogeen mengsel. (eis)
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Sproeimethode pykrete
Om het pykrete gelijkmatig aan te brengen moet het mogelijk zijn het goed te spreiden over de
koepel. Dit leidt tot de eis:
• Gelijkmatige verdeling tijdens het spuiten is mogelijk. (eis)
Hierbij kan men twee onderliggende wensen formuleren. Om voldoende pykrete op de juiste plek te
kunnen spuiten, moet men ook kunnen spuiten waar men wil, dit leidt tot de wens:
• Precies sproeien is gewenst. (wens)
Tijdens het spuiten heeft de wind veel invloed op waar het pykrete gespoten wordt. Om controle te
houden over waar gespoten wordt, volgt de wens:
• Gevoeligheid voor wind zo klein mogelijk. (wens)
Om te voorkomen dat er te veel pykrete gespoten wordt, moet men de spuit kunnen dichtdraaien.
• Dichtdraaien spuit mogelijk. (eis)
Tijdens het spuiten moet de persoon die de spuit vasthoudt ervoor zorgen dat het pykrete goed
verdeeld wordt over de koepel. Tijdens de bouw van de Sagrada Familia in Ice bleek dat de arbeiders
de volgende twee wensen hadden om het werk fysiek minder zwaar te maken.
• Kans op koude handen door vasthouden spuit zo klein mogelijk. (wens)
• Zo laag mogelijk gewicht van de spuit. (wens)
Om voldoende pykrete aan te kunnen brengen moeten verstoppingen snel opgelost kunnen worden;
dit leidt tot de wens dat:
• Onderdelen makkelijk te ontdooien zijn als ze bevriezen. (wens)
Voor de nieuwe ijsprojecten wordt eventueel pulp gebruikt in plaats van pykrete. Hieruit ontstaat de
wens dat het spuiten met pulp ook mogelijk is. In feite is dit een eis omdat het wel of niet mogelijk is,
maar het afstudeerrapport heeft als doelstelling een pykretebouwmethode te ontwerpen. Varianten
kunnen dus niet afvallen op de eis dat de variant ook moet werken met pulp. Dit leidt tot de wens:
• Mogelijk om cellulose te gebruiken in plaats van zaagsel. (wens)
Pykrete-/waterslang
Tijdens het onderzoek werden twee methoden gebruikt om het werken met de slang te beoordelen
op arbeidsintensiteit. Wanneer de intensiteit te hoog is, kan men de slang met meer personen
dragen of de tijd dat men met de slang werkt, verkorten. Zo is het mogelijk alle methoden te laten
voldoen aan de eisen qua arbeidsintensiteit wanneer het aankomt op het dragen van de slang. Voor
dit knelpunt wordt daarom een wens geformuleerd:
• Arbeidsintensiteit zo laag mogelijk. (wens)
Tijdens de observaties bleek dat alle slangen en kabels de bewegingsvrijheid op de bouwplaats flink
beperkten. Tevens leverden ze een extra risico op, namelijk struikelgevaar. Hieruit volgt een tweede
wens bij dit knelpunt:
• Zo weinig mogelijk slangen op de bouwplaats. (wens)
Risico’s
Uit de analyse bleken een aantal risico’s onaanvaardbaar. Deze risico’s moeten opgelost worden met
maatregelen die de kans dat het risico voorkomt verkleint. Het is beter om het risico al te voorkomen
door het te elimineren in het ontwerp, dan dat men persoonlijke beschermingsmiddelen moet
dragen. Daarom worden de risico’s als wens geformuleerd, dus varianten waarin deze risico’s beter
opgelost zijn, scoren hoger.
• Kleine kans dat ijs op persoon of materieel valt. (wens)
• Kans uitglijden klein. (wens)
• Kans op vallen in water klein. (wens)
• Kans op bevriezingsverschijnselen klein. (wens)
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Pykreteproces algemeen
Het pykreteproces moet ook voldoen aan twee randvoorwaarden:
• Te gebruiken bij lage temperaturen (< 0°C). (eis)
• Geen verstopping door vaste deeltjes 2x2 mm2. (eis)
Het kiezen van een variant voor het meten van de ijsdikte zal apart plaatsvinden. Deze functie
“meten dikte ijs” staat los van de andere functies in het pykreteproces. De functie is dus niet
afhankelijk van de werkwijzen die gekozen worden om de andere functies in het pykreteproces te
vervullen. De eisen die gesteld worden aan het meten van de ijsdikte zullen daarom worden
weggelaten bij het beoordelen van de varianten voor het pykreteproces.
Meten ijsdikte
Het meten van de dikte gebeurt nu door een gat te boren en de dikte te meten. Het nadeel van deze
methode is dat die heel arbeidsintensief is. De wens die gesteld wordt aan een verbeterde methode
is:
• Arbeidsintensiteit bij maken meetpunten zo laag mogelijk. (wens)
Bij het meten van dikte speelt nauwkeurigheid ook een rol. Er wordt geen bepaalde nauwkeurigheid
geëist vanuit esthetisch oogpunt. Wanneer de meetmethode nauwkeuriger is, heeft dit wel invloed
op de veiligheidsfactor die gebruikt wordt bij het berekenen van de dikte. Bij een hogere
nauwkeurigheid wordt de veiligheidsfactor lager. Men is er dan zekerder van dat de ontworpen dikte
gehaald wordt en ook de gewenste sterkte. Daarom wordt de nauwkeurigheid verwerkt in de wens:
• Zo nauwkeurig mogelijk. (wens)
Verder zijn er nog een aantal randvoorwaarden waar de meetmethode aan moet voldoen. Hiervoor
worden de volgende eisen opgesteld:
• Werkt ook wanneer het sneeuwt. (eis)
•Te gebruiken bij lage temperaturen (< 0°C). (eis)
• Meetpunt ongevoelig voor ijsvorming. (eis)
De eisen en wensen zijn samengevat in Tabel 3.1. , waarin ze ook bij het betreffende knelpunt staan.
In de volgende twee paragrafen wordt het methodisch ontwerpproces verder doorlopen. In
paragraaf 3.3 wordt het pykreteproces verder ontworpen. In paragraaf 3.4 wordt het meten van de
dikte verder uitgewerkt.
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Toevoegen
zaagsel
Mengen pykrete

Sproeimethode
pykrete

Formulering eis/wens
Eisen en wensen gesteld aan pykreteproces
Het toevoegen van het zaagsel moet voldoen aan de arbo-eisen
die gesteld worden aan fysieke arbeid
Pykrete bestaat uit homogeen mengsel
Gelijkmatige verdeling tijdens het spuiten is mogelijk
• Precies sproeien is gewenst
• Gevoeligheid voor wind zo klein mogelijk
Dichtdraaien spuit mogelijk

wens

Categorie

vaste
eis

Tabel 3.1 Gestelde eisen en wensen aan pykreteproces

x
x
x
X
X
x

Zo laag mogelijk gewicht van de spuit
Kans op koude handen door vasthouden spuit zo klein mogelijk

X

Onderdelen makkelijk te ontdooien zijn als ze bevriezen
Arbeidsintensiteit zo laag mogelijk
PykreteZo weinig mogelijk slangen op de bouwplaats (bereikbaarheid,
/waterslang
struikelen)
Kleine kans dat ijs op persoon of materieel valt
Kans uitglijden klein
Risico's
Kans op vallen in water klein
Kans op bevriezingsverschijnselen klein
Mogelijk om cellulose te gebruiken i.p.v. zaagsel
Extra
Te gebruiken bij lage temperaturen (< 0°C)
Randvoorwaarden
Geen verstopping door vaste deeltjes 2x2 mm2

X

Meten ijsdikte

Randvoorwaarden

Eisen en wensen gesteld aan meetmethode
Zo nauwkeurig mogelijk
Arbeidsintensiteit t.o.v. aantal meetpunten zo laag mogelijk
Werkt ook wanneer het sneeuwt
Te gebruiken bij lage temperaturen (< 0°C)
Meetpunt ongevoelig voor ijsvorming

X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

63

Afstudeerrapport

3.3 Pykreteproces
Om te beginnen zal het traject van methodisch ontwerpen doorlopen worden voor het
pykreteproces. In de bijlagen 6 en 7 is dit proces volledig uitgeschreven. Eerst worden de
morfologische schema’s opgesteld. Vervolgens kunnen er structuurlijnen in getrokken worden die
leiden tot acht varianten. Deze varianten worden daarna beoordeeld aan de hand van de wensen. De
variant met de meeste potentie zal verder uitgewerkt worden in hoofdstuk 4.
Er zijn twee morfologische schema’s gemaakt. Een voor een nat pykreteproces, waar het zaagsel en
water gemengd worden voordat ze verpompt worden. Het tweede schema is voor een droog
pykreteproces, waarbij zaagsel en water apart worden verpompt en later in het proces gemengd.
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Samenstellen varianten pykreteproces
Nu de morfologische schema’s af zijn, kunnen er structuurlijnen getrokken worden. Elke structuurlijn
gaat uit van een kenmerkende werkwijze. Deze kenmerkende werkwijze is omkaderd. Tevens hebben
de structuurlijnen een naam die duidelijk maakt hoe de structuurlijn zich onderscheidt.
Er zijn acht structuurlijnen getrokken die te zien zijn op de volgende twee pagina’s met de ingevulde
morfologisch schema’s. De combinatie van werkwijzen die op een structuurlijn liggen in het
morfologisch schema vormen een variant. Deze acht varianten zullen vervolgens worden beoordeeld.
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Normaal +
Mobiel
Lans

Irrigatie
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Droge methode
Nevelkanon
Ventilator

3D printer
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Beoordelen varianten pykreteproces
Het beoordelen zal plaatsvinden aan de hand van de eerder geformuleerde eisen en wensen. De
varianten zijn zo ontworpen dat deze aan de eisen voldoen. De wensen worden beoordeeld met een
score van 1 t/m 4. De uitwerkingen van deze beoordeling staan in bijlage 6.
In de onderstaande tabel staat de samenvatting van de scores die bij de beoordeling gehaald zijn.
Tabel 3.2 Behaalde scores tijdens de beoordeling van de varianten voor het pykreteproces

Totale score wensen
Score wensen t.o.v.
ideaal

Normaal +

Lans

31

31

Sproeiinstallatie
35

64.6

64.6

72.9

40

Nevelkanon
34

83.3

70.8

Mobiel

Ventilator
27
56.3

Droge
3D printen
methode
26
42
54.2

87.5

De best scorende varianten zijn de “3D-printmethode” en de “mobiele methode”. Het grootste
verschil, zoals te zien in Grafiek 3.1 op de volgende pagina, ligt bij de kans op bepaalde risico’s. Bij de
3D-printmethode zijn deze risico’s geëlimineerd omdat er bijna alles geautomatiseerd is. Bij de
mobiele methode komen deze risico’s wel nog voor, maar men kan maatregelen nemen zodat de
kans op het risico afneemt en de gevolgen beperkt blijven.
De haalbaarheid van de varianten is doorslag gevend. 3D-printen met ijs is mogelijk op kleine schaal,
voor het 3D-printen van een ijskoepel moet men nog extra onderzoek en investeringen doen. De
mobiele methode maakt gebruik van al bestaande werkwijzen. Het toepassen van deze methode kan
op korte termijn, daarom zal deze methode gekozen worden om verder uit te werken.
Op sommige wensen scoorde de mobiele methode slecht. Wellicht kan een bepaalde werkwijze van
een andere goed scorende methode toegepast worden bij de mobiele methode, zodat die
uiteindelijk beter gaat scoren. Visueel is dit goed te zien in Grafiek 3.1. Voor de wensen “precies
sproeien is gewenst” en “gevoeligheid voor wind” scoort de mobiele methode onvoldoende en
slecht. De methode lans scoort daarin zeer goed. Er kan een combinatie gemaakt worden van de
mobiele methode met de lans.
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Visualisatie beoordeling wensen pykrete proces
3D printen

Droge methode

Ventilator

Nevelkanon

Mobiel

Sproei-installatie

Lans

Normaal +

Mogelijk om cellulose te gebruiken i.p.v. zaagsel

Kans op bevriezingsverschijnselen klein

Kans op vallen in water klein

Kans uitglijden klein

Kleine kans dat ijs op persoon of materieel valt

Wens

Zo weinig mogelijk slangen op de bouwplaats

Arbeidsintensiteit zo laag mogelijk

Onderdelen makkelijk te ontdooien als ze bevriezen

Kans op koude handen door vast houden spuit zo klein
mogelijk

Zo laag mogelijk gewicht van de spuit

Gelijkmatige verdeling
• Gevoeligheid voor wind zo klein mogelijk

Gelijkmatige verdeling
• Precies sproeien is gewenst
0

1

2

3

4

Score
Grafiek 3.1 Visualisaties beoordeling wensen pykreteproces
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Uiteindelijk blijkt de beste variant de mobiele methode te zijn, wanneer er werkwijzen van andere
varianten bij toegepast worden. Op de punten waar de variant slecht scoort, kan hij gecombineerd
worden met een korte slang met spuit of lans. Hierbij moet men denken aan een slang van 10 meter.
Met de spiraalsproeier (laag spuiten) en lans (hoog spuiten) kan men preciezer spuiten en heeft de
wind minder invloed.

Afbeelding 3.2 De mobiele variant in combinatie met het spuiten van pykrete via een lans

Afbeelding 3.3 De originele mobiele versie waarbij men om de ballon rijdt terwijl men spuit

Afbeelding 3.4 De mobiele variant in combinatie met het spuiten van pykrete via een korte slang
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Afbeelding 3.5 Bovenaanzicht van de mobiele versie gecombineerd met goede
elementen van andere varianten, zoals de lans voor precies sproeien
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3.4 Meten ijsdikte
In deze paragraaf zal de werkwijze voor de functie “meten dikte ijs” gekozen en ontworpen worden.
Deze werkwijze staat los van de andere functies. Er zijn vijf werkwijzen gevonden die de dikte van het
ijs kunnen meten, namelijk:

Afbeelding 3.7 Meten ijsdikte met
rolmaat

Afbeelding 3.6 Meten ijsdikte met objecten op de ballon
als referentie

Boren gat
Deze methode is toegepast bij de bouw van de Pykrete Dome en de Sagrada Familia in Ice. Op een
plek waar men de dikte wil weten, boort men met een klopboor een gat. Vervolgens meet men met
een rolmaat de dikte van het ijs.
Object als referentie
Deze methode is door Kokawa toegepast toen deze professor in Japan ijskoepels bouwde. De dikte
werd gemeten aan de hand van een object dat op de ballon geplakt werd.

Afbeelding 3.8 3D
laserscanner

Afbeelding 3.9 3D-model gemaakt met 123D catch

Afbeelding 3.10 Radiometer om
ijsdikte ijsbaan te meten

3D-laserscanner
Dit is een opkomende techniek voor het inmeten van bestaande ruimten. Een laserscanner is een
apparaat dat met hoge snelheid reflectieloos metingen verricht en zo een pointcloud maakt. Die kan
omgezet worden in een 3D-model, waaruit alle afmetingen gehaald kunnen worden.
123D-catch
Dit is een nieuw programma van Autodesk dat door middel van foto’s een 3D-model kan genereren.
Men beweegt met een camera om een object heen en maakt tegelijk foto’s. Al deze foto’s worden
door een softwareprogramma omgezet in een 3D-model.
Radiometer (geluid)
Geluidsgolven worden al gebruikt om te meten op welke diepte het grondwater zit of om zwakke
plekken in dijken te zoeken. In 2013 heeft het bedrijf Miramap succesvol de ijsdikte van een
landijsbaan weten te meten met een radiometer.
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Beoordeling werkwijzen meten dikte
Deze werkwijzen bestaan al en hoeven niet per se te voelden aan de eisen, daarom zijn ze
beoordeeld aan de hand van de eisen en wensen die opgesteld zijn voor de meetmethode. Het
resultaat van de beoordeling is weergegeven in Tabel 3.3. De volledige uitwerking van de beoordeling
staat in bijlage 8.
Tabel 3.3 Behaalde scores tijdens de beoordeling van de varianten voor het meten van de ijsdikte

Totale score wensen
Voldoet aan eisen?

Boren gat

Object als
referentie

3D laser
scanner

123D Catch of
ReCap Photo
(foto's)

Radio
meter
(geluid)

ideaal

5

7

7

7

6

8

Alles
voldoet

Kan opgelost
worden

Niet op te
lossen valt af

Niet op te
lossen valt af

Alles
voldoet

Bij het toetsen van de werkwijzen aan de eisen blijkt dat er drie niet voldoen aan de eisen. De
werkwijzen “3D-laserscanner” en “123D-catch” voldoen niet aan de eis dat ze moeten werken als het
sneeuwt. Hiervoor is ook geen oplossing te vinden, beide methoden werken alleen als ze het te
meten object zonder hinder kunnen zien. De ijsvorming op een “object als referentie” kan eventueel
wel opgelost worden door een ander materiaal te kiezen dat dient als object.
Bij het beoordelen van de werkwijzen ten aanzien van de wensen scoort “object als referentie” het
beste. Direct gevolgd door “radiometer”. Het meten door middel van geluid is een nieuwe
ontwikkeling waar nog maar enkele keren mee is geëxperimenteerd op ijsbanen. Daarom wordt
besloten om “object als referentie” verder uit te werken. Tijdens het uitwerken zal gezocht worden
naar een oplossing voor de ijsvorming op het object, zodat de werkwijze aan alle eisen voldoet.
Het uitwerken van de methode om de dikte te meten door middel van een referentiepunt zal
gebeuren aan de hand van methodisch ontwerpen. Daarvoor wordt nu een morfologisch schema
opgesteld. De functies die vervuld moeten worden, zijn: bevestigen aan ballon, materiaal object,
vorm object, manier van aflezen en voorkomen van ijsvorming op object.
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Samenstellen varianten object als referentie
Nu het morfologische schema af is kunnen er structuurlijnen getrokken worden. Elke structuurlijn
gaat uit van een kenmerkende werkwijze. Deze kenmerkende werkwijze is omkaderd. Tevens hebben
de structuurlijnen een naam die duidelijk maakt hoe de structuurlijn zich onderscheid.

De structuren die ontstaan uit de combinatie van werkwijzen in het morfologisch schema vormen de
varianten. Deze varianten zullen nu nader toegelicht worden. Er zijn drie structuren ontworpen die
de functies vervullen om de dikte van het ijs te meten. Hieruit ontstaan vier varianten, omdat er
gebruik wordt gemaakt van twee verschillende coatings.
Beoordelen varianten object als referentie
Het beoordelen van de opgestelde varianten voor het meten van de ijsdikte is gedaan door
prototypen te testen in een vriescel. Het belangrijkste doel van de test was nagaan of het ijs zich zou
ophopen aan de stokjes. Bij één stokje was dit niet het geval. Dit was het stokje dat behandeld was
met de “never wet coating” een coating met een waterafstotende eigenschap. Op dit stokje vormde
zich plaatselijk ijs. Dit was vooral op de bovenkant. Misschien was de oorzaak daarvan dat de
bovenkant niet goed ingespoten was of dat de druppels op de coating bleven liggen doordat de
zwaartekracht ze niet naar onderen kon trekken.
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Conclusie
Een object als referentie gebruiken voor het meten van de dikte lukt indien dit object behandeld is
met een waterafstotende coating zoals ‘never wet’. Bij het verwijderen van de ballon valt het stokje
uit de ijslagen doordat het ijs zich niet aan het stokje hecht. Wel wordt aanbevolen om een stokje te
pakken dat taps toeloopt, zodat het stokje nog makkelijker uit het ijs valt.

Afbeelding 3.11 De stokjes na de test in de vriescel, 1 normaal, 2 vaseline, 3 teflon, 4 never wet coating,
5 never wet coating + fluoriderende verf, 6 piepschuim
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4 Uitvoeringsconcept bouwen met pykrete
De variant mobiel, die het beste uit de beoordeling is gekomen, zal nu verder worden uitgewerkt. Dit
zal gebeuren voor twee scenario’s. Gedurende de winter van 2016 zullen er twee ijsconstructies
gebouwd worden in Finland. De eerste is het Candela-paviljoen; deze koepel zal gebouwd worden
door de Universiteit van Gent. Er is gekozen voor een normale koepel omdat er niets bekend is over
dit ontwerp. De koepel met een diameter van 10 meter komt in de buurt van de dimensies van het
Candela-paviljoen. Ook is een koepel met deze afmetingen, zoals opgemerkt in de inleiding, geschikt
als een tijdelijk bouwwerk voor de opslag van materiaal of materieel in Arctische gebieden.
De tweede ijsconstructie is een brug met een overspanning van 50 meter. Het ontwerp van de brug is
gebaseerd op een schets gemaakt door Leonardo Da Vinci. Dit is het afstudeerproject van Thijs van
den Nieuwenhof en Roel Koekkoek. Zei zullen in de winter van 2016 de ijsbrug gaan bouwen in Juuka
te Finland.

De variant zal worden uitgewerkt voor de aspecten:
 Materiaal
 Materieel
 Transport
 Veiligheid
 Bouwplaats
 Maatvoering
 Tijd
Nadat deze punten zijn uitgewerkt wordt het draaiboek opgesteld. In het draaiboek wordt per
handeling de benodigde informatie uitgewerkt.
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4.1 Materiaal
In deze paragraaf worden de materialen die nodig zijn om te bouwen beschreven. Daarbij wordt
ingegaan op de manier van leveren en de manier van produceren van het materiaal voor de bouw
van de ijsconstructie. Een ijsconstructie wordt gebouwd met drie materialen, die dan ook de grootste
of zelfs de enige materiaalstromen vormen tijdens de bouw van een ijsconstructie. Deze materialen
zijn:
 Water
 Sneeuw
 Zaagsel of cellulose (vezels)
Water
Het water wordt gebruikt om te mengen met het zaagsel voor het maken van pykrete. Ook wordt het
gebruikt voor het maken van sneeuw en wordt het als puur water op de ijsconstructie gespoten. Het
water dat gebruikt wordt, is grondwater dat uit een nabijgelegen mijn gepompt wordt. Dit water is
zeer zuiver en levert daarom bij bevriezen wit/blauw ijs. Oppervlaktewater is ook geschikt om te
gebruiken bij het bouwen van een ijsconstructie. Het gebruik van drinkwater wordt afgeraden, hierin
is immers al energie geïnvesteerd om het te zuiveren. Het gebruik van drinkwater is ook tegenstrijdig
met het principe van bouwen met ijs, namelijk het gebruik van duurzame bouwmaterialen.
Sneeuw
Er worden twee soorten sneeuw gebruikt tijdens de bouw. Dit is de natuurlijke sneeuw die aanwezig
is op en in de omgeving van de bouwplaats. Omdat er niet genoeg natuurlijke sneeuw in de
omgeving ligt, wordt er ook kunstmatige sneeuw gemaakt. Voor het maken van deze kunstmatige
sneeuw wordt een sneeuwlans gebruikt die op de bouwplaats staat. Een sneeuwlans is een
aluminium buis met op het uiteinde een kop met kleine sproeiers. Naar deze kop wordt perslucht en
water onder hoge druk gepompt. De perslucht wordt in de onderste rij sproeiers naar buiten geperst.
Het water wordt via de sproeiers boven de perslucht sproeiers verneveld. Door het uitzetten van de
perslucht zal de luchttemperatuur bij de kop van de sneeuwlans dalen. Onder invloed van de
temperatuurdaling zal de waternevel veranderen in sneeuwkristallen.
Het beste is om sneeuw te gebruiken met een hoge dichtheid in verband met het sneller bevriezen
van de lagen op de koepel (Kokakwa, 2006). In de onderstaande tabel is te zien welke dichtheden
verschillende soorten sneeuw hebben.
Tabel 4.1 De verschillende soorten sneeuw met bijhorende dichtheid (Kokakwa, 2006)

Materiaal
Verse sneeuw
Vaste sneeuw
Sneeuw vast gedrukt door wind
Sneeuwijs (snice)
IJs

Dichtheid [Kg/m3]
50-100
200-300
350-400
700-800
916

In Japan zijn ook ijskoepels gebouwd onder leiding van professor Tsutomu Kokawa. Er is toen ook
onderzoek gedaan naar de snelheid waarmee sneeuw (ijs) bevriest wanneer er water op gespoten
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wordt. Bij dit onderzoek is sneeuw gebruikt met verschillende dichtheden. Hieruit is een formule
afgeleid waarmee de bevriezingstijd van 1 cm sneeuw en water berekend kan worden.
(𝜌𝑖 − 𝜌𝑠 )
𝑡𝑓 = 8,724 × 105
(50,95 − 7,225𝑇𝑎 )
Tf = bevriezingstijd van 1 cm sneeuw [s]
ρi = dichtheid ijs [g/cm3]
ρs= dichtheid sneeuw [g/cm3]
Ta = luchttemperatuur [°C]
Aan deze formule is te zien dat de dichtheid van de sneeuw een grote impact heeft op de
bevriezingssnelheid van het mengsel (water en sneeuw) op de koepel. De dichtheid van ijs blijft
constant; hoe groter de dichtheid van de sneeuw, des te kleiner is het getal boven de deelstreep en is
ook de bevriezingstijd kleiner. Wanneer de formule ingevuld wordt voor verschillende dichtheden
sneeuw en verschillende temperaturen, levert dat de grafiek in Afbeelding 4.1 op. Hieruit valt nog
eens duidelijk op te maken hoe de dichtheid van de sneeuw invloed heeft op de snelheid van
bevriezen.

Afbeelding 4.1 Bevriezingstijd voor snice bij een bepaalde luchttemperatuur en verschillende dichtheden van sneeuw
(Kokakwa, 2006)

Om sneller te kunnen bouwen is het belangrijk om sneeuw op de koepel te blazen met een hoge
dichtheid. De kunstmatige en de natuurlijke sneeuw hebben echter maar een dichtheid van
maximaal 300 kg/m3 (0,3 g/cm3). De dichtheid van sneeuw kan echter vergroot worden, zodat de
sneeuw sneller ijs vormt. Sneeuw is in feite ijs met lucht. De dichtheid van sneeuw verandert door
een proces dat sinteren heet. Tijdens het sinteren versmelten sneeuwkristallen met elkaar. Hierdoor
zit er minder lucht tussen de sneeuwkristallen en neemt de dichtheid toe. Het sinteren vindt plaats
wanneer de kristallen hun punten verliezen door moleculaire (kristal)beweging, winddruk of directe
druk (in de vorm van bovenliggende sneeuwlagen). Niet natuurlijke manieren om sneeuw te sinteren
zijn aandrukken met een schep of het vermalen met een sneeuwploeg. Het vermalen met een
sneeuwploeg kan het beste overdag gedaan worden, als de temperaturen meestal hoger zijn dan ‘s
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nachts. Door de sneeuw zo een aantal keer te bewerken zal de dichtheid van de sneeuw toenemen.
(Kokakwa, 2006)

Afbeelding 4.2 Schematische weergave van hoe de dichtheid van sneeuw in de natuur toeneemt door sinteren. De
ijskristallen breken en versmelten bij de uiteinden met elkaar en hierdoor neemt de hoeveelheid lucht tussen de
kristallen af (Wintercampers)

Zaagsel
Het zaagsel komt vrij bij het verwerken van de bomen tot houten planken en balken in de
houtzagerijen. Het zaagsel is een restproduct van deze zagerijen. Voor de zaagseldeeltjes wordt een
formaat van 2 bij 2 mm2 gehanteerd. Deze afmetingen zijn gebaseerd op de flessenhals van het
bouwproces, namelijk de vrije opening in de spuit tijdens het sproeien. In het materieelplan worden
de spuiten besproken en hieruit blijkt dat grotere deeltjes ook mogelijk zijn. Toch wordt de maximale
grootte gehanteerd, zodat de kans op verstopping beperkt blijft. Grotere deeltjes en andere
vervuilingen moeten verwijderd worden. Dit gebeurt met een mechanische zeefmachine. Nadat het
zaagsel gezeefd is, kan het naar de bouwplaats worden getransporteerd. Dit zal los geschieden, tenzij
de capaciteit van de tijdelijke pykretebuffer groot genoeg is om er een halve kuub zaagsel met water
te mengen. Voor hoeveelheden onder de 0,5 m3 zaagsel loont een bigbag zich niet, omdat het
zaagsel alsnog apart gemeten en toegevoegd moet worden.
Cellulose
Cellulose is een tussenproduct van de papierindustrie. Bomen die gekapt zijn in de bossen worden
vermalen tot snippers. Deze snippers worden vervolgens gewassen waarna ze gekookt worden. Na
het koken gaan de snippers een oven in met een temperatuur van 1000°C. Bij deze temperatuur
komen bepaalde chemische stoffen vrij uit het hout. Deze stoffen worden afgevoerd, waarna er een
soort pulp overblijft. Deze pulp wordt weer gewassen en vervolgens gebleekt om de witte kleur te
krijgen. Vervolgens krijgt men celluloseplaten/ruw papier door water uit de pulp te verwijderen van
95% water naar 5% water. Deze platen wordt gebruikt voor het bouwen met cellulose en ijs.
De cellulose wordt aangevoerd in platen van 500 gram en afmetingen 750 x 750 mm2. Deze platen
worden vervolgens weer opgelost in water. In water vallen de platen uit elkaar in losse
cellulosevezels. Deze vezels zijn in tegenstelling tot zaagsel niet hard en kunnen vervormen. Deze
eigenschap zorgt ervoor dat de pomp niet zal verstoppen door een ophoping van vaste deeltjes. Dit is
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ook gebleken uit testen met een dompelpomp en een centrifugaalpomp. Deze konden een mengel
van 10% cellulose en 90% water goed verpompen.
Uit druktesten blijkt dat ijs met 4,07% cellulose een gemiddelde sterkte heeft van 8,43 N/mm2. Ten
opzichte van normaal ijs neemt deze sterkte flink toe, zie Afbeelding 4.3. Pykrete heeft een
theoretische sterkte van 7,45 N/mm2. Cellulose in ijs is sterker dan zaagsel in ijs.

Afbeelding 4.3 Gemiddelde druksterkten van ijs met cellulose (Kern & Verberne, 2015)

Afbeelding 4.5 Het spuiten van pulp met en straalpijp
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Verhouding pykrete
In de tabel hieronder staan voor een aantal waarden de hoeveelheden water en zaagsel die nodig
zijn om het pykrete te maken. De mengverhoudingen voor het cellulose mengsel zijn nog onbekend.
Tijdens het schrijven van dit rapport worden er testen gedaan om de beste mengverhouding van
water en cellulose te bepalen. Deze testen worden gedaan door een research groep bestaande uit
studenten van de master Structural Design onder leiding van Rijk Blok.

Tabel 4.2 Tabel met mengverhoudingen zaagsel en pykrete, steeds in stappen van 1, 500 en 1000 liter

Zaagsel

Water

10 %

90 %

0.337 kg/dm³

1 kg/dm³

Hoeveelheid Hoeveelheid
Gewicht
zaagsel [dm³] water [l]
zaagsel [kg]

Gewicht
water [kg]

Hoeveelheid
pykrete [l]

1

3.03

0.337

3.03

3.37

500

1516.50

168.5

1516.50

1685.00

1000

3033.00

337

3033.00

3370.00

Gewicht
water [kg]

Hoeveelheid
pykrete [l]

Hoeveelheid Hoeveelheid
Gewicht
zaagsel [dm³] water [l]
zaagsel [kg]
0.03

1

0.10

1.00

1.10

16.85

500

50.00

500.00

550.00

33.70

1000

100.00

1000.00

1100.00
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4.2 Materieel
In deze paragraaf wordt het materieel dat gebruikt wordt tijdens het pykretebouwproces verder
uitgewerkt en toegelicht. Hierbij wordt ingegaan op de mixer, de spuiten en de ballon. De
pykretebuffer en de pompen worden behandeld in paragraaf 4.3 transport.
Mixer
De mixer bestaat uit een elektromotor met daaraan een impeller met gebogen bladen. Een impeller
met gebogen bladen, meestal een hoek van 45°, veroorzaakt een axiaal stromingspatroon. Dit
resulteert in een goede stroming van boven naar onder in de tank, met als resultaat een goede
menging. (Yohe, Gopalratnam, & Pezone, 2001) Een mixer die gebruikt kan worden is de Lightnin
Nettco I-serie. Deze mixer is geschikt voor pykrete maar ook voor pulp (cellulose met water). Omdat
deze vloeistoffen verschillen qua viscositeit, moet wel van tevoren gekeken worden naar het
vermogen van de mixer en de soort impeller.

Afbeelding 4.7 Axiaal
stromingpatroon

Afbeelding 4.6 Mixer Lightnin
Nettco I-serie

Lightnin Nettco I-serie:
 Voor tankformaten: 0,1 - 20 m3
 Ruime keuze aan impellers en montagemogelijkheden.
 Lichtgewicht aluminium constructie
 Robuust en betrouwbaar
 Motor 0,37 - 2,2 kW
 Aslengtes tot 2100mm

Afbeelding 4.8 Stappen tijdens mengen van pykrete: 1 dumpen zaagsel; het blijft nog drijven omdat het
droog is, 2 mengen met hoog toerental zodat er een vortex ontstaat die het zaagsel het water in trekt,
zodat het zaagsel nat wordt, 3 mengen met lager toerental om een homogeen mengsel te behouden
(Remco Buskens, Axflow)
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Spuiten
Tijdens de bouw zullen er een aantal spuiten gebruikt worden om het pykrete aan te brengen. Er zal
gebruikgemaakt worden van vier verschillende typen spuiten. Deze zullen in verschillende situaties
gebruikt worden.
Waterkanon
Het waterkanon wordt gebruikt om vanaf het mobiele werkplatform te spuiten. Een waterkanon dat
op een voertuig gemonteerd staat, heet een monitor. De monitor zit vast aan een voertuig, maar kan
180° gedraaid worden en ook naar onder en boven gericht worden. Dankzij de monitor is de fysieke
arbeid minimaal. De persoon die de monitor bedient, hoeft alleen maar de monitor te richten tijdens
het spuiten. De monitor die gebruikt wordt, is uitgerust met een straalpijp, zodat de vrije doorgang
groot genoeg is voor de zaagseldeeltjes.

Afbeelding 4.9 Waterkanon of monitor

Spiraalsproeier
Voor de lager gelegen delen wordt gebruikgemaakt van de spiraalsproeier. Door de grote vrije
doorgang (bij TF56: 7,94 mm) en het ontbreken van interne delen is de spiraalsproeier zeer
ongevoelig voor verstopping. De spiraalsproeier werkt door middel van deflectie. De vloeistofstraal
raakt een oppervlak in de vorm van een smaller wordende helix. Op de helix kaatst de vloeistof af en
valt uit elkaar in druppels. De sproeihoek van een spiraalsproeier is minimaal 60°. Daarom kan hij
alleen gebruikt worden voor het sproeien op plekken waar men goed bij kan komen. De straal valt te
snel uit elkaar om effectief op hoog gelegen delen te kunnen spuiten.

Afbeelding 4.10 Spiraalsproeier TF56, vloeistof kaatst af op helix

Afbeelding 4.11 Binnenzijde
spiraalsproeier TF56, grote vrije
doorgang
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Straalpijp/brandweerspuit
De straalpijp/brandweerspuit kan gebruikt worden wanneer men vanaf de grond verder wil spuiten.
Of als men wil sproeien met een kleinere hoek dan 60°. Deze spuit zal echter wel af en toe
verstoppen, omdat de doorgang in de spuit kleiner is dan bij de spiraalsproeier (±5mm) en het
waterkanon.

Afbeelding 4.13 Straalpijp

Afbeelding 4.12 Binnenzijde van de straalpijp.
Zichtbaar is obstakel dat zorgt voor een draaiing in
de vloeistofstroom om te kunnen sproeien.

Lans
De lans wordt gebruikt om op hogere plekken pykrete nauwkeurig te kunnen sproeien. Het nadeel
van de spiraalsproeier is de minimale hoek van 60° waardoor een spiraalsproeier minder effectief is
op een grotere afstand. Met de lans wordt dit probleem aangepakt. De lans kan gebruikt worden om
op plekken te spuiten die moeilijk bereikbaar zijn met het waterkanon vanaf het mobiele
werkplatform. Tevens kan met de lans vanuit de hoogwerker gesproeid worden zonder dat de
hoogwerker dicht bij de ballon kan komen.

Afbeelding 4.14 De lans met hendel om hem goed vast te kunnen houden en op het uiteinde een spiraalsproeier

De lans bestaat uit een koppelstuk met hendel om de waterstroom te regelen. Dan volgt de lans
bestaande uit een aluminium buis met een diameter van 27 mm. Op de lans zit nog een handvat,
zodat men de lans op 2 plekken kan vastpakken. Tevens kan men gebruikmaken van een band over
de schouder. Op het uiteinde van de lans zit een spiraalsproeier TF 56.
Het gewicht van de lans is 10,594 kg. Dit blijft net niet onder de maximale last die berekend is met de
methode van Mittal: 10,49 kg. Het gewicht valt in de categorie risicovol 10,49 – 14,86 kg, wat wil
zeggen dat men genoeg moet afwisselen of pauzes moet nemen tijdens het werken met de lans.
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Afbeelding 4.15 De lans tijdens gebruik, met een extra schouderband om het gebruik gemakkelijker te maken
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De ballon
Berekenen druk in ballon
Bij het gebruik van een ballon als mal komen drie krachten voor. Ten eerste de kracht van de ijsmassa
die zich op de ballon vormt. Ten tweede de kracht die ontstaat door de massa van het materiaal waar
de ballon van gemaakt is. De laatste kracht die de eerder genoemde krachten moet neutraliseren
zodat de ballon niet inzakt, is de druk in de ballon.
Voor scenario 1 hoeft niet berekend te worden of de ventilator genoeg druk in de ballon kan
opbouwen. Tijdens het project Pykrete Dome is namelijk al een koepel van 10 meter gebouwd. Een
ventilator was voldoende om deze ballon op te blazen
Voor scenario 2 moet wél gekeken worden of de ventilatoren die gebruikt zijn bij de bouw van de
Sagrada Familia in Ice voldoende druk kunnen opbouwen om de ballon op te blazen en de brug
gedeeltelijk te ondersteunen.
Om te kunnen berekenen hoe hoog de druk in de ballon moet zijn om er ijs op te maken, moet
worden uitgerekend hoeveel druk nodig is om de ballon op te blazen en hoeveel tegendruk nodig is
om de ijsconstructie die gemaakt wordt op de ballon te kunnen ondersteunen. De berekening is
terug te vinden in bijlage 10. De druk die nodig is om de ballon op te blazen is 6,84 * 10-4 bar en de
totale druk die nodig is in de ballon om de brug te ondersteunen is 0,140 bar
Een ventilator produceert een druk van 0,0147 bar; er wordt gebruikgemaakt van 2 ventilatoren.
Voor het opblazen van de ballon is 6,84 * 10-4 bar nodig, wat ruim voldoende is.
Het ondersteunen van het volledige gewicht van de brug is niet mogelijk. Hiervoor is een druk van
0,140 bar nodig. Maar naarmate de brug zijn vorm begint te krijgen op de ballon, gaat deze zichzelf
ook dragen. De ventilatoren kunnen 10% van het totale gewicht van de brug dragen. Tijdens de
uitvoering moet men snel een boog maken, zodat het ijs zichzelf via boogwerking gaat dragen.
Tabel 4.3 Hoeveelheid druk die nodig is om een bepaald percentage van de brug te ondersteunen

Gedeelte brug af
(% van gewicht) [%]

Benodigde
druk [bar]

100
50
25
10
5

0,14000
0,07020
0,03510
0,01404
0,00702

Afbeelding 4.16 Door de overspanning snel maar dun te maken ontstaat er al een boogwerking, zodat dat de ballon niet
al het ijs hoeft te dragen
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4.3 Transport
In deze paragraaf wordt het transport van de materialen op de bouwplaats verder toegelicht. Bij het
werken met het mobiele werkplatform zijn drie materiaalstromen betrokken. Deze materiaalstromen
zijn: water, zaagsel en pykrete. Eerst zal het transport van het water verder uitgewerkt worden.
Daarna volgt een uitwerking voor het transport van het zaagsel, gevolgd door het transport van het
pykrete. Bij voor het transport van het pykrete zal berekend worden hoe groot de buffer moet zijn.
Transport water
Het transport van het water naar de bouwplaats kan op verschillende manieren. Bij al deze manieren
moet men ervoor zorgen dat het water niet kan bevriezen in de leiding of de slang. Dit kan op
verschillende manieren. De eerste manier is het ingraven van de leiding onder de vorstgrens. In
midden Finland ligt de vorstgrens op 1,2 meter. De watertoevoer zal dus op deze diepte moeten
liggen om het bevriezen van water te voorkomen. Het tappunt moet dan wel goed geïsoleerd
worden aangezien het de grond uit komt.
Een tweede optie is het toepassen van een geheel verwarmde en geïsoleerde leiding. Om de leiding
wordt een stroomdraad gewikkeld die warmte afgeeft. Om de leiding en stroomdraad zit
isolatiemateriaal en daaromheen zit een beschermlaag.
De derde optie is een normale bovengrondse leiding. Om te voorkomen dat het water bevriest, moet
het water constant blijven stromen in de leiding.
Bij de bouw van de SFiI is gebruikgemaakt van de tweede en de derde optie. Er liep een geïsoleerde
leiding van de mijn naar een beekje 100 meter van de bouwplaats. Bij dit beekje zat een splitsing in
de slang. Eén tak liep naar de beek, zodat wanneer er geen water nodig was op de bouwplaats het
water toch kon blijven stromen en het water de beek in liep. De tweede tak liep naar de bouwplaats.
Dit was een geïsoleerde en verwarmde leiding. De reden hiervoor was dat er water in de leiding bleef
staan wanneer men naar de andere leiding overschakelde. Dit stilstaande water kon dan niet
bevriezen.

Afbeelding 4.17 Links de geïsoleerde en verwarmde
leiding (groene verwarmingsdraad is nog net
zichtbaar) rechts een geïsoleerde leiding

Afbeelding 4.18 Waterleiding, oranje normaal, rood verwarmd en geïsoleerd
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Transport zaagsel
De manier waarop het zaagsel getransporteerd wordt, hangt sterk samen met de hoeveelheid
pykrete die er gebufferd wordt en de manier waarop het zaagsel geleverd wordt. Leveren in vaste
hoeveelheden, bijvoorbeeld bigbags, is alleen rendabel wanneer de hoeveelheid waarin het geleverd
wordt ook de menghoeveelheid is. De bigbags zullen met een hefvorktruck over de bouwplaats
worden getransporteerd.
Het zaagsel los leveren gebeurt wanneer de pykretebuffer niet groot genoeg is om vaste
hoeveelheden eraan toe te voegen. In dit geval zal een bobcat of tractor gebruikt worden om het
losse zaagsel over de bouwplaats te transporteren.
Het omslagpunt voor leveren in vaste hoeveelheden ligt bij een pykretebuffer van 1685 liter pykrete.
Om deze hoeveelheid pykrete te maken, moet 1516,5 liter water gemengd worden met 500 dm3 (500
liter) zaagsel (zie Tabel 4.2). Dit is het kleinst mogelijke formaat bigbag (0,5 m3).
Transport pykrete
Het pykrete wordt vanuit een mobiele tank op de koepel gespoten. Een van de minpunten van de
mobiele variant is de capaciteit. Om de capaciteit te vergroten kan er een grotere tank op de
aanhangwagen gezet worden of moet er gebruikgemaakt worden van een watertransporttank of
mesttank. De grootte van de capaciteit hangt sterk samen met de grootte van de te maken
ijsconstructie.
Professor Kokawa heeft formules opgesteld voor de hoeveelheid water die men op de koepel moet
spuiten. Deze formules gelden alleen bij de methode waar <1 cm sneeuw op de koepel wordt
aangebracht en vervolgens water/pykrete opgespoten wordt. Deze formules kunnen gebruikt
worden om de grootte van de buffer te berekenen.
Experimenteel heeft men vastgesteld hoeveel water er op de koepel gespoten moet worden en
hoelang het duurt voordat dit bevroren is. Uit de experimenten zijn de volgende formules afgeleid.
(Kokakwa, 2006)
# 1 hoeveelheid water per 1 cm sneeuw
ℎ𝑤 = (𝜌𝑖 − 𝜌𝑠 )/0,917
hw = hoeveelheid water per 1cm sneeuw [cm]
ρi = dichtheid ijs [g/cm3]
ρs= dichtheid sneeuw [g/cm3]
#2 hoeveelheid water benodigd voor 1 cm sneeuw op hele koepel
𝑊𝑤 = ℎ𝑤 × 𝑆𝑠 = (𝜌𝑖 − 𝜌𝑠 ) × 𝑆𝑠 /0,917
Ww = hoeveelheid water benodigd voor 1 cm sneeuw op hele koepel [g] (delen door 1000 geeft kg =
liter)
hw = hoeveelheid water per 1cm sneeuw [cm]
ρi = dichtheid ijs [g/cm3]
ρs= dichtheid sneeuw [g/cm3]
Ss = oppervlakte koepel [cm2]
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#3 bevriezingstijd van 1 cm sneeuw
(𝜌 −𝜌 )

𝑖
𝑠
𝑡𝑓 = 8,724 × 105 (50,95−7,225𝑇

𝑎)

tf = bevriezingstijd van 1 cm sneeuw [s]
ρi = dichtheid ijs [g/cm3]
ρs= dichtheid sneeuw [g/cm3]
Ta = luchttemperatuur [°C]
#4 waterdebiet nodig voor continu spuiten en bevriezen water op koepel
𝑆𝑣 =

ℎ𝑤
𝑡𝑓

× 𝑆𝑠 =

𝑊𝑤
𝑡𝑓

Sv = hoeveelheid water per tijdseenheid en oppervlak voor continue bevriezing
hw = hoeveelheid water per 1 cm sneeuw [cm]
tf = bevriezingstijd van 1 cm sneeuw [s]
Ss = oppervlakte koepel [cm2]
Ww = hoeveelheid water benodigd voor hele koepel [g]
*NB de thermische eigenschappen van vloeibaar pykrete zijn gelijk aan die van water, de vaste
houtdeeltjes beïnvloeden het vriespunt van water niet. Er vinden reacties plaats tussen het water en
de houtdeeltjes (substantie))
De bovenstaande formules gaan uit van een ideale situatie. Omdat er op een koepel gespoten wordt
met een gekromd oppervlak zullen de uitgerekende hoeveelheden te klein zijn. Er loopt namelijk
altijd water/pykrete van de koepel af. Hoeveel water dit precies is, is niet bekend. Kokawa gaat ervan
uit dat tijdens de bouw 30% tot 70% van het water bevriest, afhankelijk van de temperatuur. De rest
loopt van de koepel af de grond op. Kokawa gaat uit van een gemiddeld verlies van 50%. Van dit
verlies wordt nu ook uitgegaan. De waardes die berekend worden met de formules moeten
verdubbeld worden om te compenseren voor een verlies van 50%.
Per scenario zal met behulp van de formules nu berekend worden hoe groot de capaciteit van de
pykretebuffer moet zijn en het minimale debiet van de pomp. Met deze gegevens kan de inrichting
van de mobiele werkplek getekend worden.
Scenario 1, een koepel met diameter 10 m
Voor het berekenen van de benodigde capaciteit van de pykretebuffer die langs de koepel op rijdt,
wordt formule 2 gebruikt. Met deze formule kan berekend worden hoeveel water/pykrete op de
koepel gespoten moet worden om een sneeuwlaag van 1 cm te veranderen in een ijslaag.
ρi = dichtheid ijs [g/cm3]
= 0,85 g/cm3
ρs= dichtheid sneeuw [g/cm3] = 0,4 g/cm3 (sneeuw samengedrukt / bewerkt met sneeuwblower)
Ss = oppervlakte koepel [cm2] = 122 m2 = 1220000 cm2
Ww = hoeveelheid water benodigd voor 1 cm sneeuw op hele koepel [g] (delen 1000 geeft kg = liter)

Ww = 598691,4 g = 598,7 l

𝑊𝑤 = (𝜌𝑖 − 𝜌𝑠 ) × 𝑆𝑠 /0,917
(1 liter water bij 4°C weegt 1000 g)

Met een verlies van 50% dient de capaciteit van de buffer 1197,4 liter te zijn.
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Een IBC-tank met een inhoud van 1200 liter (1000x1200x1400 mm3 (bxlxh)) of cilindrische tank van
1250 liter (diameter 1200 mm, hoogte 1200 mm) is theoretisch voldoende capaciteit om 1 cm
sneeuw op de hele koepel in ijs te veranderen.

Afbeelding 4.20 Links een IBC-vat van 1200
liter,1000x1200x1400 mm3 (bxlxh)

Afbeelding 4.19 Een watertank van
1200 liter, diameter 1200 mm, hoogte
1200 mm

1200 liter pykrete resulteert in 1200 kg pykrete. Dit bestaat uit 90% water en 10% zaagsel, en
resulteert in 1080 liter water en 356 l (dm3) zaagsel.
Met formule 4 en de formules 2 en 3 kan tevens berekend worden wat het minimale debiet van de
pomp moet zijn om constant te kunnen blijven spuiten op de sneeuw. Uit de berekeningen in bijlage
12 blijkt dat het debiet van de pomp gemiddeld 35 l/min moet zijn bij een gemiddelde
bouwtemperatuur van -20°C. Dit is vrij laag en de meeste pompen halen dit met gemak. Het
werkelijke debiet van de pomp zal hoger gaan liggen. De pomp moet namelijk ook een bepaalde druk
produceren om vanaf een hogere plek te kunnen spuiten. Wanneer de geproduceerde druk van een
pomp toeneemt, neemt ook het debiet toe dat de pomp kan produceren. Met een hoog debiet kan
men vrij snel om de ballon rijden. Ook kan het sneeuw- en pykretemengsel bevriezen tijdens het
bijvullen van de buffer.
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Scenario 2, Da Vinci’s Bridge in Ice
Voor het berekenen van de benodigde capaciteit van de pykretebuffer die langs de koepel op rijdt,
wordt formule 2 gebruikt. Met deze formule kan berekend worden hoeveel water/pykrete op de
koepel gespoten moet worden om een sneeuwlaag van 1 cm te veranderen in een ijslaag.
ρi = dichtheid ijs [g/cm3]
= 0,85 g/cm3
ρs= dichtheid sneeuw [g/cm3] = 0,4 g/cm3 (sneeuw samengedrukt /bewerkt met sneeuwblower)
Ss = oppervlakte koepel [cm2] = max. 660 m2 = 6600000 cm2
Ww = hoeveelheid water benodigd voor 1 cm sneeuw op hele koepel [g] (delen door 1000 geeft kg =
liter)
𝑊𝑤 = (𝜌𝑖 − 𝜌𝑠 ) × 𝑆𝑠 /0,917
Ww = 3238822,2 g = 3238,8 l (1 liter water bij 4°C weegt 1000 g)
Met een verlies van 50% dient de capaciteit van de buffer 6477,6 liter te zijn. 6500 liter pykrete
resulteert in 6500 kg pykrete dat bestaat uit 90% water en 10% zaagsel. Dit resulteert in 5850 liter
water en 1929 l (dm3) zaagsel. Een ronde tank met een inhoud van 6500 liter, diameter 2600 mm en
hoogte 1320 mm zou hiervoor gebruikt kunnen worden. Deze afmetingen zijn echter niet handig om
op de mobiele werkplaats te plaatsen. Een alternatief is om gebruik te maken van een tractor met
kiepwagen of waterwagen. Bij de waterwagen is het voordeel dat de pomp meestal al geïntegreerd is
in de tank.

Afbeelding 4.21 Watertank met een inhoud van 6500
liter, diameter 2600 mm, hoogte 1320 mm

Afbeelding 4.22 Tractor met kiepwagen die dient als pykrete buffer, de naden van de kiepwagen zijn dicht gepurd zodat
deze waterdicht is
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Afbeelding 4.24 Een tractor met een open waterwagen die dient als pykretebuffer

Afbeelding 4.23 Tractor met waterwagen voor het spuiten van pulp. Wanneer pulp opgelost is in water, hoeft men dit
niet meer te mengen dus er zijn geen mixers nodig; pomp is geïntegreerd in watertank

Met formule 4 en de formules 2 en 3 kan tevens berekend worden wat het minimale debiet van de
pomp moet zijn om constant te kunnen blijven spuiten op de sneeuw. Uit de berekeningen in bijlage
12 blijkt dat het debiet van de pomp gemiddeld 193 l/min moet zijn bij een gemiddelde
bouwtemperatuur van -20°C. Dit is vrij laag en de meeste pompen halen dit met gemak. Het
werkelijke debiet van de pomp zal hoger liggen. De pomp moet namelijk ook een bepaalde druk
produceren om vanaf een hogere plek te kunnen spuiten. Wanneer de geproduceerde druk van een
pomp toeneemt, neemt ook het debiet toe dat de pomp kan produceren. Met een hoog debiet kan
men vrij snel om de ballon rijden. Tevens kan het sneeuw- en pykretemengsel bevriezen tijdens het
bijvullen van de buffer.
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Transport materieel
Met de bovenstaande gegevens kan het juiste materieel gezocht worden om de ijsconstructies te
bouwen. Hieronder staan drie conceptplaatjes voor de mobiele werkplaats die gebruikt kan worden
bij de koepel van 10 meter, een met een dompelpomp, een met een centrifugaalpomp en een met
een zelf aangedreven centrifugaalpomp.

Afbeelding 4.25 Mobiele werkplaats met een dompelpomp

Afbeelding 4.26 Mobiele werkplaats met een centrifugaalpomp
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Afbeelding 4.27 Mobiele werkplaats met daarop een centrifugaalpomp met eigen aandrijving/krachtbron

Voor scenario 2 Da Vinci’s Bridge in Ice is een grotere buffer nodig. Hierbij kan gedacht worden aan
een kiepwagen met tractor zoals op het conceptplaatje in Afbeelding 4.28 te zien is.

Afbeelding 4.28 Mobiele werkplek met inhoud van 6500 liter
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Transportbeweging
Zodra de pykretebuffer, die verrijdbaar is, bijgevuld is, kan men naar de ijsconstructie rijden. Daar zal
men langs de ballon rijden en tijdens het rijden wordt het pykrete of cellulose op de koepel
gespoten. Voor moeilijk bereikbare plekken met de aanhanger kan er een korte slang aan de pomp
gemaakt worden. Zodra de buffer leeg is, rijdt men terug naar de plek waar deze bijgevuld zal
worden.

Afbeelding 4.29 Transportbeweging van trailer om de ballon, tijdens het spuiten van pykrete

97

Afstudeerrapport
Pompen
De gebruikte dompelpomp is een Grindex major H met een maximale capaciteit van 73 m³/uur en
een maximale opvoerhoogte van 46 meter (zie curve in Afbeelding 4.30).
Er zal met een waterkanon 1 meter boven de pomp gespoten worden. De vraag is hoe ver de straal
van het waterkanon komt. De berekening is terug te vinden in bijlage 13.
De hoogte die de straal bereikt is 33,9 meter. Deze waarde lijkt te groot, dit komt waarschijnlijk
omdat de situatie te versimpeld is en de luchtweerstand en andere processen in de vloeistofstroom
meer invloed hebben op het bereik van de straal water.

Afbeelding 4.30 Debiet Grindex Major H
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4.4 Veiligheid
In de paragraaf veiligheid worden de oplossingen besproken die in aanmerking komen om de
veiligheid en gezondheid van de arbeiders op de bouwplaats te kunnen waarborgen. Het V&G-plan is
gemaakt voor het project Bridge in Ice. In het plan zullen risico’s behandeld worden die bij alle
ijsprojecten voorkomen. Tevens komen risico’s aan bod die specifiek gelden voor dit project, door
zijn specifieke locatie (omgevingsfactoren) en het ontwerp van het te maken bouwwerk.
Om het personeel op de bouwplaats te beschermen tegen de risico’s die kunnen optreden, moeten
maatregelen worden genomen. Voor het uitvoeren van die maatregelen moet het personeel de
opdracht krijgen beschermende voorzieningen aan te brengen/uit te voeren en te handhaven. Deze
maatregelen worden in het V&G-plan besproken. De maatregelen voor de risico’s zijn op te delen in
vier categorieën:
Categorie 1: Eliminering van het gevaar.
Categorie 2: De bron van het gevaar afschermen voor de mens.
Categorie 3: De mens afschermen van het gevaar.
Categorie 4: Persoonlijke beschermingsmiddelen.
De categorie persoonlijke beschermingsmiddelen wordt verder uitgewerkt. In een koud klimaat
wordt de warmtebalans van het lichaam constant onder druk gezet door de lage temperatuur, en
ook gevoelstemperatuur speelt een grote rol. Door het dragen van de juiste kleding kan een mens
zich beschermen tegen deze kou. Voor alle ijsprojecten geldt dat het zeer koud is tijdens het bouwen.
Arbeiders moeten zich tegen deze kou beschermen met persoonlijke beschermingsmiddelen. In de
onderzoeksfase is al nagegaan welke beschermende kleding men volgens Finse voorschriften het
beste kan dragen als bescherming tegen de kou. Deze beschermende kleding bestaat uit: boven- en
onderkleding, handschoenen, schoenen en een muts. Het beste kan de kleding bestaan uit lagen:
 De eerste laag zorgt voor vochtoverdracht. Deze kleding zit makkelijk en is gemaakt van
polypropyleen, polyester of wol.
 De middelste laag fungeert als een isolator. Geschikte materialen hiervoor zijn wol, fleece of
nepbont.
 De buitenste laag dient te beschermen tegen wind, luchtvochtigheid en andere
omgevingsfactoren. Tevens vervult deze laag een veiligheidsfunctie in de vorm van
bijvoorbeeld reflecterende strepen. (Hannu Rintamäki, 2015)
Door gebruik te maken van de nieuwe Europese norm EN-ISO-11079 kan berekend worden of deze
kleding voldoende bescherming biedt.
IREQ
Met behulp van de Required Clothing Insulation (IREQ) kan de benodigde kledingisolatie worden
berekend. Om de IREQ te kunnen bepalen is het noodzakelijk de volgende gegevens te weten.
 Vrijkomende energie door metabolisme, Metabolic energy production, M [W/m2]
 Arbeid , Rate of mechanical work, W [W/m2]
 Omgevingsluchttemperatuur, Ambient air temperature, Ta [°C]
 Gemiddelde stralingstemperatuur, Mean radiant temperature (often close to ambient air
temperature), Tr [°C]
 Luchtdoorlatendheid, Air permeability (low < 5, medium 50, high > 100 l/m2s) , p [l/m 2s]
 Loopsnelheid, Walking speed (or calculated work created air movements), w [m/s]
 Relatieve luchtsnelheid, Relative air velocity, v [m/s]
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Relatieve luchtvochtigheid, Relative humidity, rh [%]
Beschikbare kleding met bijbehorende isolatiewaarde, Available basic clothing insulation (1
clo = 0.155 W/m2K), Icl [clo]

Wanneer deze gegevens bekend zijn, kan de IRWQ ingevuld worden. Dit kan volgens de formules die
in de EN-ISO-11079 staan of via de volgende website:
http://www.eat.lth.se/fileadmin/eat/Termisk_miljoe/IREQ2009ver4_2.html
Met de IREQ-berekening worden twee waarden berekend:
 IREQmin doet een uitspraak over de hoeveelheid kleding die nodig is om het warmteevenwicht in het lichaam op een subnormaal niveau van gemiddelde lichaamstemperatuur te
handhaven. Dit wil zeggen dat het lichaam extra moet werken om het lichaam warm te
houden en dat het lichaam bij de extremiteiten toch afkoelt. In dit geval is de blootstelling
aan de kou gelimiteerd
 IREQneutral Doet een uitspraak over de hoeveelheid kleding die nodig is om het warmteevenwicht in het lichaam op een normaal niveau te houden. In dit geval is er geen tot
minimale afkoeling van het lichaam.
De IREQ-waarden duiden aan welke totale isolatiewaarde de kleding moet hebben (in Clo). Hoe
hoger de koudebelasting, hoe hoger de IREQ. Te veel kleding dragen (een hoge isolatiewaarde) is ook
niet goed, dan wordt de kans op oververhitting groter.
Tabel 4.4 Isolatiewaarden van bepaalde kledingcombinaties
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Tabel 4.5 Berekening van isolatieaarde van kleding

NL

Eng

Situatie

1

2

3

Vrijkomende energie
door metabolisme

Metabolic energy
production

M
[W/m2]

165

165

165

Arbeid

Rate of mechanical
work

W
[W/m2]

zie
vorige

zie
vorige

zie
vorig
e

Omgevingsluchttempera
tuur

Ambient air
temperature

Ta [°C]

-10

-15

-20

Gemiddelde
stralingstemperatuur

Mean radiant
temperature (often
close to ambient air
temperature)

Tr [°C]

-10

-15

-20

Bijlage
14 tabel
15

Standaard
waarde voor
textiel dat
winddicht is

Luchtdoorlatendheid

Air permeability

p [l/m2s]

8

8

8

Loopsnelheid

Walking speed (or
calculated work
created air
movements)

w [m/s]

0

0

0

Relatieve luchtsnelheid

Relative air velocity

v [m/s]

1,5

1,5

1,5

Bijlage
14 tabel
18
Op basis van
metingen
tijdens bouw
SFiI

Relatieve
Luchtvochtigheid

Relative humidity

Beschikbare kleding met
available basic
bijbehorende
clothing insulation (1
isolatiewaarde
clo = 0.155 W/m2K)
Insulation Required: IREQ minimal (ISO 11079)
Insulation Required: IREQ neutraal (ISO 11079)
Basic clothing insulation: ICL minimal (ISO 9920)
Basic clothing insulation: ICL neutraal (ISO 9920)
Maximale duur blootstelling aan kou

rh [%]

80

80

100

lcl [clo]

2

2

2

lcl [clo]
lcl [clo]
lcl [clo]
lcl [clo]

1,4
1,7
1,6
2

t [uur]

>8

1,6
1,9
1,9
2,3
>8 tot
2,3

1,9
2,2
2,2
2,6
3 tot
1,1

Tabel 4.5

Het schema begint met algemene risico’s en is vervolgens onderverdeeld in de verschillende
productiefasen. Door middel van deze onderverdeling wordt getracht alle risico’s mee te nemen.
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IJs op werkkleding

Hoge fysieke belasting

Vallen van aanhanger

Bouwen bij
temperaturen onder
0°C

Werken met
water/pykreteslang

Spuiten vanaf
aanhanger
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Uitvallen hoogwerker
tijdens
werkzaamheden

Werken op hoogte

Vallen arbeider

Werken op hoogte

• Vallend voorwerp
• Vallend ijs

Omvallen hoogwerker

Werken op hoogte

Werken naast
ijskoepel

Risico

Activiteit

• Geen inzet hulpmiddelen
• Werken met te weinig
personen
Uitglijden

IJsvorming door gesproeid
pykrete, water en sneeuwlans

Nalatigheid bij omgang met
gereedschap op hoogte,
losraken ijs door bewegen
ballon
Niet op tijd bijvullen diesel

Struikelen

Consequentie

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

Bemoeilijkt fysieke
handelingen

Arbeiders staan vast dit
vergroot risico op
onderkoeling/bevriezing

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

Maken ijsconstructie
Windvlagen, onstabiele
ondergrond, slecht onderhoud
materieel, materieel
onvoldoende afgestemd op uit
te voeren werkzaamheden.

Oorzaak

Ongewenste gebeurtenis

Tabel 4.6 Schema met risico’s en de bijbehorende maatregelen
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• Bij begin shift tankinhoud
controleren
• Aanwezigheid van voorraad op
bouwplaats
• Voorkomen dat arbeiders in
aanraking komen met water
• Aanwezigheid verwarmde ruimte
op bouwplaats
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten
• Installeren valbeveiliging
• Verwijderen ijs van werkoppervlak

• Dragen harnas en zekeren aan
machine
• Dragen van helm en
veiligheidsschoenen

• Opstellingskeuring en controle
inzet materieel
• Controle op geldige keuringsticker,
aanwezigheid kraanboek en
deskundigheidsbewijs machinist

Mogelijke maatregelen

3
3

1
1

1
3

1
1

4

4

1
1

Categorie

Voorkomen gebeurtenis

Bouwen met water

• Niet goed vastgezette ballon
• Onverwachte windvlaag

Windvlaag die ballon
wegblaast

Bevriezen
waterleidingen of
pykrete/waterslang

Leeglopen ballon

Water moet blijven stromen
daarom spuiten water in
omgeving bouwplaats
Uitvallen ventilator of een lek

Omvallen boom door
ijsvorming

Continu spuiten water
om bevriezen te
voorkomen
Bouwen met een
ballon
Bouwen met een
ballon
Lage buitentemperatuur (>0°C)

Hoge buitentemperatuur

Smelten sneeuw en ijs

Hoge temperaturen
(>0°C), dooien

Hoge buitentemperatuur

Hoge buitentemperatuur

Slang slecht of nog niet
verbonden

Smelten sneeuw en ijs

Losschieten
hogedrukslang
(luchtdruk en water 20
bar)
Smelten sneeuw en ijs

• Rijpen van vocht op
machines
• Machine staat in sneeuwlans
of spuitbereik
Wanneer sneeuwploeg
aanstaat met handen of
voeten in sneeuwinlaat komen
Verkeerd omgaan met
gereedschap

Hoge temperaturen
(>0°C), dooien

Hoge temperaturen
(>0°C), dooien

Werken met
sneeuwlans

• Brandwonden
• Ontploffen gasfles

Vast komen te zitten in
mechanisme

Gebruiken
sneeuwploeg

Gebruiken gasbrander
voor ontdooien

IJsvorming op
materieel

Aanwezigheid
materieel op
bouwplaats

Geen water- of
pykretetoevoer meer

Ernstige verstoring
bouwproces

Afbreken zwak ijs (vallend ijs)

• Lichamelijk letsel
• Materiële schade

Opnieuw bevriezen van
ontdooide sneeuw en ijs
levert zeer gladde plekken op

Grotere kans op uitvallen
stroomnet

Zwakker ijs

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

Materiële schade

• Sensors die een waarschuwing
geven bij wegvallen druk in ballon
• Ballon goed verankeren
• In de gaten houden
weersverwachting
• Continu stromen water/pykrete
• Isoleren leidingen
• Verwarmen leidingen

• Spuit niet in de richting van bomen
plaatsen

• Op tijd grind strooien

• Nood aggregaten aanwezig

• Afstand houden van ijsconstructie

• Wanneer sneeuwploeg aanstaat
niet in de buurt komen van inlaat
sneeuw
• Goede instructie voor arbeiders
• Dragen juiste beschermende
kleding
• Verwijderen brandbare en/of
explosieve stoffen
• Voldoende brandblussers aanwezig
• Controleren verbindingen slangen
voor aanzetten pompen

• Afdekken machines wanneer ze
stilstaan in bereik van spuit of
sneeuwlans

1
2
2

1
1

1

1

2

1

3

1

1
4

1

3
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4.5 Bouwplaats
In deze paragraaf wordt de terreininrichting voor het bouwen met pykrete besproken. Hiervoor
wordt als voorbeeld de terreininrichting tijdens de bouw van de Bridge in Ice genomen. Hoewel de
locatie van materieel en materiaal in dit terreinplan gedefinieerd wordt door de locatie/omgeving en
het te bouwen bouwwerk, is de aanwezigheid van het materiaal de basis voor de bouw van elke
ijsconstructie.
Wat dient aanwezig te zijn op een bouwplaats wanneer er gebouwd wordt met ijs?
 Verwarmde bouwkeet
 Sanitair
 EHBO
 Verlichting







Elektriciteitspunten en meterkast
Watertappunt
Vullocatie pykretebuffer
Vrije rijweg om ijsconstructie
Aan- en afvoerroutes naar bouwplaats
Bouwhekken










Opslag gereedschap
Opslag brandstof
Opslag zaagsel/cellulose
Locatie sneeuwlans en sneeuwveld
Locatie noodaggregaten
Locatie voor lozen water (t.b.v. constante stroming)
Parkeerplekken materieel
Afval container

De bouw van de van Da Vinci’s Bridge in Ice zal plaatsvinden op dezelfde plek als de bouw van de
Sagrada Familia in Ice. Dit wil zeggen dat bij het opstellen van het terreinplan voor deze bouwplaats
rekening gehouden moet worden met de beperkingen van de locatie. De locatie van de 10meterkoepel (het Candela-paviljoen) is nog onbekend.
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Afbeelding 4.31 Bouwplaatsindeling tijdens de bouw van de ijsbrug
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4.6

Maatvoering

In deze paragraaf wordt de oplossing voor het meten van de ijsdikte besproken. Hierbij wordt
uitgelegd op welke manier dit gebeurt, namelijk met stokjes die op de ballon gelast worden. Ook
wordt een richtlijn gegeven voor het aantal stokjes.
Tijdens het bouwen van de ijsconstructies is het meten van de ijsdikte van groot belang. Wanneer
het ijs niet dik genoeg is, bestaat er een kans dat de constructie instort, omdat ze te zwak is. Maar
ook te dik ijs is nadelig voor de constructie. Bij het maken van ijskoepels maakt men een
schaalconstructie die gebaseerd is op een kettinglijn of een cirkelboog. In deze constructies is het
eigengewicht de grootste kracht. Wanneer het ijs te dik is, wordt het eigengewicht ook groter en kan
dit voor het falen van de constructie zorgen.
Voor het meten van de dikte van het ijs wordt gebruikgemaakt van stokjes die op de ballon
aangebracht worden. Deze stokjes duiden aan hoe dik de ijslaag op de desbetreffende plek moet
worden. De stokjes wordt op de ballon gelast. Een voetje van flexibel plastic zorgt ervoor dat het
stokje haaks op de ballon staat. De stokjes zijn behandeld met een chemische coating die de stokjes
waterafstotend maakt; dit voorkomt ijsvorming. Tevens hebben de stokjes twee opvallende kleuren,
zodat goed te zien is hoe dik het ijs moet worden.

Afbeelding 4.32 Schematische weergave van stokje om de dikte te meten op de ballon
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Afbeelding 4.34 Stokje gelast op ballonoppervlak

Afbeelding 4.33 Opbouw van stokje als referentiepunt

De stokjes kunnen niet op een opgeblazen ballon gelast worden. Daarom moet dit van tevoren
gebeuren en het liefst in een geconditioneerde omgeving. De stokjes moeten dan flexibel aan de
ballon bevestigd worden, zodat de ballon opgevouwen kan worden voor transport (zie Afbeelding
4.35). Of alleen de voet wordt aan de ballon gelast en de stokjes worden er pas op gedraaid wanneer
de ballon opgeblazen is (zie Afbeelding 4.36).

Afbeelding 4.35 Flexibele verbinding

Afbeelding 4.36 Alleen voet op ballon lassen en het
schroefje afdekken, op bouwplaats stokjes bevestigen

Afbeelding 4.37 Flexibele verbinding
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Het aantal stokjes op de ballon hangt af van de gewenste nauwkeurigheid. Als de stokjes ver van
elkaar af staan, is er een grote kans dat in het gebied tussen de stokjes de dikte van het ijs niet klopt.
Het aantal stokjes is ook afhankelijk van het verschil in dikte. De dikte neemt onder aan de koepel
snel af. Hoe verder men naar boven gaat, hoe langzamer de dikte afneemt. Onderaan zullen dan
meer meetpunten geplaatst moeten worden om de juiste dikte te bereiken dan boven bij de top.
Naast nauwkeurigheid speelt nog een andere factor een rol bij het bepalen van het aantal
meetpunten, namelijk tijd. Het plaatsen van meer stokjes kost meer tijd. De vraag is of deze tijd
opweegt tegen de behaalde nauwkeurigheid.
De belangrijkste diktes zitten bovenin de koepel, dit ijs wordt als
laatste gemaakt en is het dunste als men te vroeg stopt met
bouwen. Het gespoten pykrete/water loopt langs de koepel
omlaag, dus onderaan komt er altijd nog dikte bij wanneer men
hogerop ijs aan het maken is.
Stokjes moeten er sowieso bij de top van de koepel zitten. In
Afbeelding 4.38 is het verloop van de dikte te zien bij een van de
koepels van de Sagrada Familia in Ice. Het verschil in dikte bij
deze koepel is 100 mm. Stokjes die de dikte aanduiden moeten in
elk gebied zitten met een dikteverschil, met een onderlinge
afstand van 2000 mm. Over de gehele hoogte zitten er 20
stokjes.

Afbeelding 4.38 Verloop van dikte bij de 21m- ijskoepel
van de SFiI

Afbeelding 4.39 De ballon met stokjes
op 2 meter afstand van elkaar
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4.7 Tijd
Het berekenen van de bouwtijd is nog vrij moeilijk, omdat nog niet zoveel ijsconstructies met
vezelversterkt ijs gebouwd zijn. Tot nu toe zijn de Pykrete Dome en de Sagrada Familia in Ice
gebouwd met vezelversterkt ijs. Van deze twee projecten zal berekend worden hoeveel ijs er in één
manuur gemaakt wordt. Met deze gegevens kan vervolgens de bouwtijd van de ijsbrug berekend
worden. Van scenario 1, de koepel van 10 meter, is al bekend dat het ± 48 uur duurde om hem te
bouwen tijdens het Pykrete Dome-project.
Om de hoeveelheid ijs per manuur te berekenen moeten de volgende gegevens bekend zijn:
 Hoeveelheid gemaakt ijs
 Bouwtijd
Hoeveelheid ijs Pykrete Dome aan de hand van 3D-model
De inhoud van het gemaakte ijs tijdens het project Pykrete Dome wordt berekend met een 3D-model
in Rhino. Tijdens het Pykrete Dome-project zijn twee koepels gemaakt, namelijk een met een
doorsnede van 11 meter en een met een doorsnede van 30 meter.

Afbeelding 4.41 3D-model van de
gemaakte koepels tijdens project
Pykrete Dome

Afbeelding 4.40 Doorsnede van de gemaakte koepels tijdens het Pykrete
Dome-project

De berekende volumes met Rhino zijn.
Koepel 30 m = 892,82 m3
Koepel 11 m = 61,15 m3
Totaal verwerkt ijs/pykrete = 953,97 m3.
Bouwtijd
Nu wordt berekend hoeveel manuren er in de
bouw van de Ice Dome zitten, aan de hand van
het afstudeerverslag van J.M. Hijl en R.M.F.
Pluijmen. (Hijl & Pluijmen, 2014)
De periode voor de realisatie van het ijs en
Pykrete duurde van 10-01 tot en met 17-01.
Dit zijn dan 24 uur * 8 dagen= 192 uur.
Gewerkt werd in ploegen van steeds 6 tot 8
personen. Kortom de bouwtijd is 192
ploeguren.

Afbeelding 4.42 Planning bouw Pykrete Dome (Hijl &
Pluijmen, 2014)
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Er was echter ook nog oponthoud tijdens deze bouwdagen. Drie keer was het oponthoud zo groot,
dat we er rekening mee moeten houden. Dit oponthoud was: stroomuitval, drukverlies door een
geblokkeerde luchtaanvoer en de brandweer die niet ‘s nachts kon helpen, waardoor er weinig
gebeurde. De tijd die hiermee verloren ging, staat in Tabel 4.7.
Tabel 4.7 Verloren tijd tijdens de bouw van de Pykrete Dome

Probleem
Stroomuitval
Drukverlies ballon door verstoppen blower
Brandweer hielp ’s nachts niet
Uiteindelijke totale bouwtijd
(Kern J. , 2014)
De totale bouwtijd is 156 ploeguren
Bepalen norm
Gemaakt ijs:
953,97 m3
Totaal ploeguren:
156 uur
1 ploeg bestond gemiddeld uit 7 man
Totaal manuren:
1092 uur
In ploeguren:
953,97 / 156 = 6,1
6,1 m3/ploeg uur
in manuren:
953,97 / 1092 = 0,87
0,87 m3/manuur
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Tijd dat bouw stil lag
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-12 oponthoud
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Hoeveelheid ijs Sagrada Familia in Ice
De inhoud van het gemaakte ijs tijdens het project Sagrada Familia in Ice wordt berekend uit een 3Dmodel in Rhino. Tijdens het project zijn twee koepels gemaakt van 18 meter, twee koepels van 21
meter en één koepel van 30 meter. De koepel van 30 meter is echter niet voltooid. Het is onduidelijk
hoe ver de koepel af was, dus voor het berekenen van de hoeveelheid gemaakt ijs per manuur wordt
alleen gekeken naar de vier kleine koepels.

Afbeelding 4.44 3D-model van het ontwerp voor de
Sagrada Familia in Ice

Afbeelding 4.43 Aanzicht van de 4 kleine koepels

De berekende volumes met Rhino zijn.
Koepel 18 m = 132,7m3
Koepel 21 m = 148,3 m3
Totaal verwerkt ijs/pykrete = 562 m3
Bouwtijd
Nu wordt berekend hoeveel manuren er in de bouw van de Ice Dome zitten. Dit wordt gedaan aan de
hand van het afstudeerverslag van T.H.P. Verberne en J. Kern. (Kern & Verberne, 2015) In het verslag
is Afbeelding 4.45 te vinden met de tijdlijn van de bouw van de Sagrada Familia in Ice.
Uit het verslag volgt dat er totaal 296 ploeguren gebouwd is. Van deze tijd is 2/3 deel besteed aan
het maken van de vier kleine koepels en 1/3 deel aan de koepel van 30 meter.
De bouw van de vier kleine koepels kostte 197,3 ploeguren.
Gemaakt ijs:
562 m3
Totaal ploeguren:
197,3 uur
1 ploeg bestond gemiddeld uit 7 man
Totaal manuren:
1381,1 uur
In ploeguren:
562 / 197,3 = 1,7
2,84 m3/ploeg uur
in manuren:
562 / 1381,1 = 0,15
0,4 m3/manuur
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Nu bekend is hoeveel manuren het kostte om de Pykrete Dome en de Sagrada Familia in Ice te
maken, kan berekend worden hoelang de bouw van de Da Vinci’s Brigde in ice duurt. Dit zal echter
niet berekend worden met de gemiddelde bouwsnelheid van de voorgaande projecten. Er is een
groot verschil tussen de bouwtijd van de Pykrete Dome en de Sagrada Familia in Ice. Dit is
waarschijnlijk te wijten aan de vorm van de koepels en ballonnen. Omdat de ballon bij het maken van
de brug qua steilheid beter te vergelijken is met die van de pykrete dome wordt er gekozen de
bouwtijd te berekenen met het gemiddelde van de Pykrete Dome. De berekende bouwtijd zal
beschouwd moeten worden als een schatting. Er zijn namelijk te weinig metingen om een
betrouwbare schatting te geven van de geproduceerde hoeveelheid ijs in een manuur

Pykrete Dome:

0,87 m3/manuur

Hoeveelheid ijs Bridge in Ice: 1062 m3
1062 / 0,87= 1221 manuren
1221 / 7 man per ploeg = 147,4 ploeguren

Weer
De buitentemperatuur is heel belangrijk bij het bouwen met ijs. Er kan goed gebouwd worden bij
temperaturen van -6°C en lager. De sneeuwlans functioneert pas bij een temperatuur van -6°C. IJs
ontstaat al bij een temperatuur onder 0°C, maar de snelheid waarmee ijs ontstaat tussen de 0°C en 6°C is zeer laag. Ook de bouwsnelheid bij deze temperaturen is daardoor laag. Om een goede
planning te kunnen maken is gekeken naar het aantal werkbare dagen in de maanden december,
januari en februari. Met werkbare dagen worden bedoeld: dagen dat de buitentemperatuur lager of
gelijk is aan -6°C.
Om het aantal werkbare dagen in deze maanden te berekenen is gekeken naar de temperatuur van
de afgelopen 13 jaar van de maanden december, januari en februari. De geleverde
temperatuurgegevens uit Finland (bijlage 16) zijn niet volledig, maar er kan een schatting gemaakt
worden van de percentages werkbare en niet-werkbare dagen.
Tabel 4.8 Gemiddelde werkbare en niet-werkbare dagen in de maanden december, januari en februari van de afgelopen
10 jaar

Gemiddeld over 13 jaar nietwerkbaar [%]

54

Gemiddeld over 13 jaar
werkbaar [%]

46

De bouwtijd bedraagt 8 dagen. Met een kans van 46% op een werkbare dag moet men 17,5 dagen
plannen om de ijsbrug te bouwen.
De geschatte bouwtijd voor Da Vinci’s Bridge in Ice bedraagt dus 17,5 dagen.
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4.8 Draaiboek
De uitwerkingen in hoofdstuk 5 zullen nu verwerkt worden in een draaiboek. Het doel van het
draaiboek is het communiceren van de nieuwe conceptbouwmethode.
Het draaiboek begint met een SADT-schema van het gehele proces. Hierin is weergegeven welke
activiteiten er uitgevoerd dienen te worden en in welke volgorde dit gebeurt. Na het SADT-schema
volgt het draaiboek waarin deze activiteiten uitgewerkt worden. Per activiteit is uitgewerkt wat het
benodigde materiaal, materieel en arbeid is. Het gehele draaiboek is terug te vinden in bijlage 18. In
paragraaf 4.8 volgen de draaiboekstappen die horen bij de uitwerkingen van de voorgaande
paragrafen.
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5 Evaluatie
5.1 Toetsing
Door de knelpunten op te lossen wordt de doelstelling behaald. Er zal per knelpunt gekeken worden
of het is opgelost.
Tevens is de nieuwe conceptbouwmethode voorgelegd aan twee Finnen die betrokken waren bij het
project Sagrada Familia in Ice. Zij zullen beoordelen of de conceptbouwmethode mogelijk en veilig is.
 Toevoegen zaagsel
Bij de oude methode werd dit met de hand gedaan. Dit was fysiek zwaar werk, er werd al snel meer
dan 23 kilo getild door de arbeiders. Daarom werd de volgende eis opgesteld:
• Het toevoegen van het zaagsel moet voldoen aan de Arbo eisen die gesteld worden aan fysieke
arbeid.
Bij de concept-bouwmethode gebeurt het toevoegen van zaagsel met behulp van machines. De
fysieke werklast is beperkt tot het besturen van een machine, er is geen sprake meer van fysieke
overbelasting.
 Mengen pykrete
Bij de oude methode werd het zaagsel gemengd door een horizontale stroming in de mengcontainer
te creëren met dompelpompen. Tijdens de bouw ontstonden er flinke zaagselophopingen in de
hoeken van de mengcontainer. Om ervoor te zorgen dat er goed gemengd wordt werd de volgende
eis opgesteld:
• Pykrete bestaat uit een homogeen mengsel.
Bij de conceptbouwmethode wordt gebruik gemaakt van een mixer die een axiale stroming opwekt.
Om te controleren of het mengen van het pykrete mogelijk is met de mixer van het merk: Lightnin
Nettco I-serie is contact opgenomen met de rayonmanager Zuid-Nederland van het bedrijf Axflow.
Dit bedrijf is gespecialiseerd in speciaalpompen, mixers en doseerapparatuur. De rayonmanager
deelde mee dat de mixer geschikt is om het pykrete te mengen. Er moet bij aanschaf wel nog
bepaald worden welk vermogen de motor moet hebben en welk type impeller geschikt is om bij de
gegeven buffer het pykrete te mengen. Een richtprijs voor de mixer zou €7000,- zijn.
 Sproeimethode
Tijdens de bouw van de Sagrada Familia in Ice raakten de spuiten tijdens het sproeien verstopt door
de zaagseldeeltjes. Hierdoor was het moeilijk om het pykrete gelijkmatig op de sneeuwlaag aan te
brengen met als gevolg dat niet alle sneeuw veranderd in ijs. Om dit te voorkomen is de volgende eis
opgesteld:
• Gelijkmatige verdeling tijdens het spuiten is mogelijk.
Een van de meest gebruikte spuiten was de straalspuit (spuit #3). Deze had een vrije doorgang tijdens
het sproeien van ±5 mm. Bij de conceptbouwmethode wordt gebruik gemaakt van een
spiraalsproeier. Hierdoor wordt de kans op verstopping verkleind, omdat de vrije doorgang vergroot
is tot 7,94 mm bij het model TF56. Bij het spuiten vanaf het mobiele werkplatform is er ook een
grote vrije doorgang, omdat er met een straal gespoten wordt. De grootte van deze opening is 8 mm.
Het sproeien gaat beter wanneer de kans op verstopping kleiner is. Het gelijkmatig aanbrengen van
het pykrete gaat dan ook beter. Naast de eis zijn er ook nog twee wensen geformuleerd die de
gelijkmatige verdeling ten goede komen namelijk:
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• Precies sproeien is gewenst.
• Gevoeligheid voor de wind zo laag mogelijk.
Om preciezer te kunnen spuiten is het mogelijk om te sproeien met en korte slang of een lans. Er is
dan meer controle over waar gesproeid wordt. Doordat men met de slang en lans korter bij de ballon
staat neemt de gevoeligheid voor de wind af.
 Zware slang
Tijdens de bouw van de Sagrada Familia in Ice werd een slang van 30 meter door 3 personen
verplaatst. Dit werk was arbeidsintensief. Tevens raakte de slangen in de war en struikelden
arbeiders over de slangen. Daarom zijn de volgende wensen geformuleerd:
• Arbeidsintensiteit zo laag mogelijk. (wens)
• Zo weinig mogelijk slangen op de bouwplaats. (wens)
Wanneer er met het mobiele werkplatform gewerkt wordt, kan men het pykrete via twee methoden
op de ballon spuiten. Methode 1 is rijdend spuiten vanaf het mobiele werkplatform. Er wordt dan
geen gebruik gemaakt van een slang. Bij methode 2 wordt gebruik gemaakt van een korte slang van
10 meter. Er wordt dan voldaan aan de wens om zo weinig mogelijk slangen op de bouwplaats te
hebben. Tevens is de intensiteit bij het gebruik va de slang laag. De 10 meter slang wordt door drie
arbeiders gebruikt. Eén persoon spuit, de tweede staat direct achter hem en zorgt dat de slang
meebeweegt met het spuiten. De derde zorgt dat het overige deel van de slang meebeweegt. De
slang van 10 meter heeft een gewicht van 12,6 kg (1,26 kg/m bij diameter 40mm). Deze slang wordt
door twee personen verplaatst; per persoon is dit 6,3 kg. Volgens de methode van Mital is het
maximale gewicht dat een arbeider kan tillen tijdens de omstandigheden waarin gebouwd wordt
10,49 kg. Hieraan voldoet de methode. Bij de KIM-methode was de risicoscores voor het tillen van de
slang tijdens de bouw van de Sagrada Familia in Ice bij mannen 40 en voor vrouwen 48, voor het
trekken van de slang over de grond was de risicoscore voor mannen en vrouwen 48 (zie bijlage 2).
Nu wordt voor de nieuwe situatie de KIM-methode ingevuld.
KIM-methode:
Stap 1 - Toekenning van punten met betrekking tot tijd
2 tot 4 uur werken met de slang per shift
- 8 punten
Stap 2 - Toekenning van punten met betrekking tot last, houding en werkomstandigheden
De belasting is 6,3 kg - 1 punten, mannen
- 2 punten, vrouwen
Houding staand
- 1 punten
Zeer koud, wisselend zwaartepunt slang wegens verplaatsen
sneeuwlans
- 2 punten
Stap 3 - Evaluatie
Risicoscore mannen: 4*8= 32
Risicoscore vrouwen: 5*8=40
De uitkomst van de KIM-methode bij de scores 32 en 40 = sterk verhoogde belasting, fysieke
overbelasting ook mogelijk bij de gemiddelde mens. Bij een totale score van 25 wordt pas voldaan
aan de eis. Deze score kan alleen worden bereikt door de arbeidsduur te verkorten. Voor vrouwen is
de maximale arbeidsduur per dag 15 min tot 1 uur. Bij mannen is de maximale arbeidsduur per dag 1
tot 2 uur. Wanneer men zich aan deze arbeidsduur houdt, is het werken met de slang
arbeidsvriendelijk.
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o Thermische schok
Uit het onderzoek bleek dat deze niet te voorkomen was. Maar de gevolgen van de thermische schok
nemen af naarmate het ijs dikker wordt. Tevens vervullen de houtvezels een positieve rol bij het
tegengaan van de scheurvorming
 Veiligheid (risico’s)
Er zijn vier risico’s die onaanvaardbaar zijn. De kans dat de risico’s voorkomen moet verkleind
worden. Het is beter om de kans te verkleinen door het toepassen van een bepaalde werkwijze dan
persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. Daarom zijn de volgende wensen geformuleerd:
• Kleine kans dat ijs op persoon of materieel valt. (wens)
• Kans uitglijden klein. (wens)
• Kans op vallen in water klein. (wens)
• Kans op bevriezingsverschijnselen klein. (wens)
Wanneer het pykrete vanaf het mobiele werkplatform op de ballon gespoten wordt neemt de kans
dat er ijs op en persoon of materiaal valt af. De afstand vanaf waar men spuit is namelijk groter.
Tevens neemt de kans op uitglijden ook af, omdat arbeiders vanaf het mobiele werkplatform kunnen
spuiten en dus niet met de slang over de gladde bouwplaats lopen. Door voldoende hekken te
plaatsen bij het water wordt de kans dat er iemand in valt verkleint. Om bevriezingsverschijnselen te
voorkomen is berekend of de gedragen kleding genoeg isoleert en worden arbeiders geïnstrueerd
over de gevaren en kenmerken van bevriezingsverschijnselen.
Naast deze maatregelen zijn de overige risico’s die aanwezig zijn tijdens de bouw geïnventariseerd en
worden er maatregelen genomen om de kans dat een risico zich manifesteert te minimaliseren. De
analyse met maatregelen zal voorgelegd worden aan de Finnen om te controleren of deze volledig is
en of de genomen maatregelen voldoende zijn.
 Dikte meten
Bij de oude methode wordt de dikte gemeten door een gat te boren in de koepel. Het boren van een
gat kost veel tijd en is zwaar werk. Voor het verbeteren van deze methoden zijn drie eisen en twee
wensen opgesteld:
• Werkt ook wanneer het sneeuwt. (eis)
•Te gebruiken bij lage temperaturen (< 0°C). (eis)
• Meetpunt ongevoelig voor ijsvorming. (eis)
• Arbeidsintensiteit bij maken meetpunten zo laag mogelijk. (wens)
• Zo nauwkeurig mogelijk. (wens)
Bij de conceptbouwmethode wordt gebruik gemaakt van stokjes die dienen als referentie objecten
op de ballon. De stokjes worden voor de bouw aangebracht op de ballon daarna is er geen fysieke
arbeid meer nodig men hoeft ze alleen nog maar af te lezen. De stokjes zijn behandeld met een
waterafstotende coating. Een experiment in een koelcel toonde aan dat deze waterafstotende
coating ijsvorming op het stokje voorkomt. Tevens zijn de stokjes af te lezen wanneer het sneeuwt en
hebben ze geen last van lage temperaturen.
 Drukverlies
Bij de oude methode was er geen sprake van een systeem dat waarschuwt bij drukverlies. Er wordt
inmiddels gewerkt aan een systeem dat waarschuwt door middel van optische en geluidssignalen
wanneer de druk in de ballon wegvalt. Dit systeem wordt ontworpen door vierdejaars
elektrotechniekstudenten die de opleiding Mechatronica doen aan het Summa College te Eindhoven.
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 Temperatuur
Uit het onderzoek bleek dat de temperatuur in de ballon tijdens de bouw van de Sagrada Familia in
Ice niet boven het vriespunt geweest is wanneer de buitentemperatuur dit ook niet was. Dit in
tegenstelling tot bij de bouw van de Pykrete Dome, waar de temperatuur van de ballon wel boven
het vriespunt was geweest. Extra onderzoek dient plaats te vinden om vast te stellen in hoeverre de
vorm van de ballon/koepel invloed heeft op de binnentemperatuur.
Toetsing bij betrokken personen
Het gedeelte van het draaiboek dat in dit verslag staat, is voorgelegd aan drie personen die het
afgelopen jaar betrokken waren bij het project Sagrada Familia in Ice. Het zijn:
 Ari Jaaranen, technisch manager bij de gemeente Juuka en deels verantwoordelijk voor de
veiligheid tijdens de bouw van de Sagrada Familia in Ice.
 Matti Tuominen, tijdens het project Sagrada Familia in Ice verantwoordelijk voor technische
steun (materieel en gereedschap).
 Arno Pronk, eerste begeleider van afstudeerders Hijl en Pluijmen tijdens Pykrete Dome
project, eerste begeleider van afstudeerders Kern en Verberne tijdens project Sagrada
Familia in Ice en eerste begeleider van afstudeerders Koekkoek en Nieuwenhof voor het
project Da Vinci’s Bridge in Ice
Daarbij is hun gevraagd om vier vragen te beantwoorden. Deze vragen en hun antwoorden zullen nu
worden behandeld.
Is het ontworpen conceptpykreteproces uitvoerbaar? Is het mogelijk met het gebruikte materieel?
Alle ondervraagden waren van mening dat het conceptpykreteproces uitvoerbaar is. Het materieel
dat gebruikt wordt tijdens het proces is geschikt. Maar wanneer er genoeg plek is op de bouwplaats,
is het verstandiger om de bobcat met kleine sneeuwploeg te vervangen door een tractor met
frontloader en sneeuwploeg.
Is de conceptpykretebouwmethode veilig? (minimale risico’s en lage fysieke arbeid)
De risico’s die kunnen voorkomen tijdens het toepassen van de bouwmethode zijn uitgebreid
geïnventariseerd en er zijn oplossingen gevonden om de risico’s te minimaliseren. De geïnterviewden
waren hierover tevreden.
Is de conceptbouwmethode een realistische manier om in de toekomst met pykrete te bouwen?
Ze zien de conceptbouwmethode als een realistische manier om in de toekomst met pykrete te
bouwen, wanneer het weer dit toelaat en het koud genoeg is.
Is de doelstelling gehaald?
De geïnterviewden vonden dat de doelstelling: “Het ontwikkelen van een werkmethode die het
mogelijk maakt om veilig te bouwen met pykrete, door een veilige constructie te bouwen van
pykrete, arbeiders te laten werken op een arbeidsvriendelijke manier en te zorgen dat de
werkzaamheden onder veilige omstandigheden plaatsvinden” behaald is.
Er werd een kanttekening geplaatst bij de tijd die men heeft om de slangen en pompen watervrij te
maken wanneer de pomp stopt. Wanneer de buitentemperatuur -15°C is bevriest het water veel
sneller dan de 15 minuten die in het draaiboek stond. Water en pykrete spuiten moeten altijd open
staan om bevriezing te voorkomen.
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5.2 Conclusie
Het doel van dit afstudeerrapport was het ontwerpen van een bouwmethode om veilig te kunnen
bouwen met pykrete. Om dit doel te behalen is de volgende doelstelling opgesteld:
“Het ontwikkelen van een werkmethode die het mogelijk maakt om veilig te bouwen met pykrete,
door een veilige constructie te bouwen van pykrete, arbeiders te laten werken op een
arbeidsvriendelijke manier en te zorgen dat de werkzaamheden onder veilige omstandigheden
plaatsvinden. Dit wordt verwezenlijkt door de knelpunten te begrijpen en op te lossen, zodat:
 Het toevoegen van het zaagsel arbeidsvriendelijk plaatsvindt;
 Het pykrete goed gemengd wordt;
 Er voldoende pykrete gelijkmatig aangebracht wordt;
 Er op een arbeidsvriendelijke manier gewerkt wordt met de pykrete-/waterslang;
 Thermische schok tijdens de bouw voorkomen wordt;
 Veilig in de koude omstandigheden gewerkt wordt;
 Men de dikte van het ijs goed kan meten;
 De druk in de ballon niet weg kan vallen;
 De binnentemperatuur in de ballon onder het vriespunt blijft;
 De temperatuur in de ijskoepel niet extreem kan stijgen door de aanwezigheid van mensen
daar.
Voor het behalen van deze doelstelling zijn meerdere varianten opgesteld tijdens het
afstudeeronderzoek. Bij het bepalen van de uit te werken variant heeft de haalbaarheid een rol
gespeeld. Er is gekozen voor een methode die gebruikmaakt van bestaande werkwijzen. Hierdoor is
het mogelijk dat de methode al toegepast kan worden bij de bouw van de ijsprojecten die in de
winter van 2016 zullen plaatsvinden in Juuka, Finland.
Er is gekozen voor de mobiele variant. Deze methode maakt gebruik van een mobiel platform
vanwaar de koepel gerealiseerd kan worden. Op dit platform wordt het pykrete gemengd en
opgeslagen in een tijdelijke buffer met mixer. Een pick-uptruck of tractor zal dit mobiele platform om
de koepels heen rijden. Met deze methode is de fysieke arbeid een stuk minder omdat er geen
gebruik meer gemaakt wordt van een lange slang waarmee het pykrete op de ijsconstructies
gespoten wordt. Het meten van de dikte is apart uitgewerkt. Deze functie “meten dikte ijs” staat los
van de andere functies in het pykreteproces. De functie is dus niet afhankelijk van de werkwijzen die
gekozen worden om de andere functies in het pykrete proces te vervullen. Er is gekozen voor een
low-tech oplossing, namelijk het meten van de dikte met stokjes die op de ballon gelast worden. De
stokjes zijn behandeld met een waterafstotende coating om ijsvorming op de stokjes te voorkomen.
Met de uitwerking van de ontworpen conceptbouwmethode om te bouwen met pykrete voldoen alle
oplossingen van de knelpunten mogelijk aan de gestelde eisen en zijn de knelpunten mogelijk tot
tevredenheid opgelost. Het toevoegen van het zaagsel vindt machinaal plaats zonder verdere arbeid.
Het pykrete wordt gemengd door een mixer die hiervoor geschikt is. Het pykrete wordt aangebracht
met spuiten die niet gevoelig zijn voor verstopping en in staat zijn om het pykrete gelijkmatig aan te
brengen. Het pykrete kan aangebracht worden zonder (of met een korte) pykreteslang, dit maakt het
proces fysiek minder zwaar. Door de risico’s te inventariseren en oplossingen te zoeken om de
gevolgen of het optreden van risico’s te verkleinen, is de veiligheid tijdens de bouw vergroot. Met de
nieuwe meetmethode kan men de dikte van het ijs tijdens de bouw goed monitoren, zodat de
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uiteindelijke constructie ook constructief de juiste dikte heeft. Bovendien wordt een systeem
ontworpen dat de druk in de ballon monitort en waarschuwt wanneer hij wegvalt.
Daar alle knelpunten mogelijk opgelost zijn, wordt de doelstelling behaald. Er wordt een veilige
constructie gebouwd van pykrete. Het pykrete wordt goed gemengd en gelijkmatig aangebracht. De
dikte van het ijs kan gemeten worden met de referentiestokjes. De arbeiders werken op een
arbeidsvriendelijke manier tijdens het bouwen van de pykreteconstructie. En om de
geïnventariseerde risico’s op te lossen, worden de werkzaamheden onder veilige omstandigheden
uitgevoerd.

5.3 Aanbevelingen
1.
Van de ontworpen conceptbouwmethode wordt verwacht dat de knelpunten opgelost zijn.
Door de conceptmethode in praktijk te brengen kan getest worden of deze verwachting terecht is.
2.
Extra onderzoek naar de temperatuur in de ballon tijdens de bouw van een ijsconstructie.
De temperatuur in de ballon is nu pas één keer gemeten. De uitkomsten van de
temperatuurmetingen waren anders dan verwacht. Bij het project Pykrete Dome bleek dat de
temperatuur in de ballon wel boven het vriespunt was geweest. Waarom dit nu niet het geval was, is
onduidelijk. Een mogelijke verklaring is de vorm van de ballon. Daarom dienen er meer metingen
gedaan te worden bij de bouw van ijsconstructies met ballonnen die een andere vorm hebben.
3.
Onderzoeken of het meten van de dikte met de stokjes als referentie ook werkt op grote
schaal wanneer men een brandslang gebruikt om te spuiten. Tevens moet er getest worden met
pykrete in plaats van water om te zien of de coating dan ook nog goed werkt.
4.
Met welke nauwkeurigheid moet men de dikte van het ijs meten en hoeveel
referentiepunten (stokjes) moet men hiervoor plaatsen? Deze vragen moeten door middel van extra
onderzoek of praktijktesten worden beantwoord.
5.
Het testen van de mengmethode. Bij het contact met Remco Buskens (Axflow) bleek dat voor
het mengen ook praktijktesten gedaan moeten worden. Men kan uitrekenen welke impeller men
nodig heeft voor het mengen. Maar de materialen die gemengd worden zijn niet alledaags; daarom
moet men met testen kijken hoe het materiaal zich mengt. Er kan eventueel gebruikgemaakt worden
van verschillende fasen. Per fase kan het toerental van de mixer aangepast worden om zo op een
andere manier het mengsel te mengen.
6.
Aanvullende testen voor het spuiten van pulp bij temperaturen onder de -5°C. Bij lage
temperaturen zal water eerder bevriezen, wat ook gevolgen heeft voor de snelheid waarmee een
spuit verstopt.
7.
In de praktijk testen of de spiraalsproeier niet verstopt raakt door de vaste deeltjes in het
pykretemengsel. Deze testen dienen ook uitgevoerd te worden bij lage temperaturen onder de -5°C.
Bij lage temperaturen zal water eerder en sneller bevriezen, wat ook gevolgen heeft voor de snelheid
waarmee een spuit verstopt.
8.
Onderzoek naar de invloed van de vezels in het ijs op de scheurvorming door thermische
schok. Verwacht wordt dat de houtvezels de thermische schok en de scheurvorming gedeeltelijk
opvangen. In welke mate dit gebeurt, moet verder worden onderzocht.
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Bijlage 1 - Het materiaal ijs
Het materiaal waar mee gebouwd is tijdens het project Sagrada Familia in Ice is ijs. Omdat dit geen
standaard bouwmateriaal is, wordt er eerst meer informatie gegeven over dit materiaal.
Water
Het materiaal dat centraal staat in dit verslag is ijs oftewel bevroren water. Water kent 3 fasen
namelijk: vast, vloeistof en gas. De fase waar water zich in bevindt hangt af van de temperatuur en
druk. Dit kan weergegeven worden in een fasen diagram (zie afbeelding 6). opvallend in dit diagram
is het triple point. Het punt waarop water, ijs en waterdamp alle drie tegelijk kunnen voorkomen in
een stabiel evenwicht. Dit punt kan bereikt worden door druk en temperatuur te beïnvloeden. Het
punt bevindt zich op een exacte temperatuur van 0,01 °C en een partiële dampdruk van 0,006 bar
[atm, standard atmosphere]. Op dit punt is het mogelijk om de gehele substantie naar ijs, water of
waterdamp te veranderen door kleine veranderingen aan te brengen in de temperatuur en druk.

Afbeelding 1 Fasen diagram van water (Mogk, 2015)

1

Veilig bouwen met pykrete
IJs
Ook de vaste vorm van water, ijs kan in verschillende fasen voorkomen. Er bestaan namelijk
meerdere soorten ijs. Bijvoorbeeld ijs in de ruimte is anders dan ijs op aarde dit komt door de lage
temperaturen en lage druk die er in de ruimte heersen. In laboratoria kan men ijs maken bij hoge
temperaturen door de druk ook te verhogen (zie afbeelding 7). In dit verslag zal het echter over maar
één vorm van ijs gaan en dat is “lh ijs”. Dit is normaal ijs dat het meeste voorkomt op de aarde. Dit
“lh-ijs” ontstaat door het bevriezen van water. Toch verschillen de mechanische eigenscheppen van
dit ijs afhankelijk van hoe en waar het ontstaan is (Hooke, 1980).

Afbeelding 2 De verschillende soorten/fasen van ijs (Bartels-Rausch & Thorsten, 2015)

Basis van leven op aarde: onderin water zal het water nooit kunnen bevriezen, waardoor bijv. vissen
blijven leven bij extreme koude. Fase tussen 0 en 4 graden Celsius heet Liquid Ice. GR volgende
pagina
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Om ijs beter te begrijpen moet eerst gekeken worden naar de molecuulstructuur. IJs bestaat uit
water moleculen, H2O. Het zuurstof atoom is met een covalente verbinding sterk verbonden aan de
waterstofatomen. Tussen de H2O moleculen komen waterstofbruggen voor. Deze waterstofbruggen
veroorzaken eigenschappen bij water die anders zijn dan men zou verwachten wanneer men naar de
plaats van water kijkt in het periodiek systeem. Zulke eigenschappen zijn een kookpunt van 100°C bij
normale druk. Vergeleken met andere stoffen die naast water in het periodiek systeem staan is dit
onverwacht. Bijvoorbeeld helium is bij kamertemperatuur niet meer vloeibaar maar een gas en heeft
dus een veel lager kookpunt. Tevens heeft water de hoogste dichtheid bij een temperatuur van
3,98°C namelijk 0,999984 g/cm3. Hierdoor heeft water de uitzonderlijke eigenschap dat de vaste stof
0,91668 g/cm3 minder dicht is dan de vloeistof. De reden hiervan is dat de moleculen zichzelf
opnieuw ordenen tijdens het bevriezen, door de constante afstand tussen de O-atomen heeft ijs een
kleinere dichtheid dan water. Puur water zet door het ordenen van atomen ook ongeveer 9% uit
tijdens bevriezen. De lagere dichtheid van ijs is ook de reden dat ijs op water drijft.

Afbeelding 3 Het hexagonale molecuulrooster van lh-ijs , (v.l.n.r.) het molecuulrooster bekeken haaks op de c-as met
aangegeven de constante afstand tussen O atomen, het molecuul rooster bekeken parallel aan de c-as, schematische
weergave van het zeshoekige basale vlak met daarin de getekende assen (Petrenko & Withworth, 1999)

Afbeelding 4 3D weergaven van het kristalrooster van ijs (Petrovic, 2003)

Wanneer water in ijs verandert ontstaat er op molecuul niveau een hexagonaal rooster. De H 2O
moleculen zijn geordend in lagen van zeshoekige roosters. De lagen worden de basale vlakken van
het kristalrooster genoemd de normaal van deze vlakken heet de C-as. Deze basale vlakken stapelen
zich op in de richting van de C-as met een constante afstand van elkaar. In het kristalrooster ordenen
de O-atomen zich, de richting van de H-atomen is min of meer toeval.
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Kristalstructuur
IJs kan bestaan uit enkelvoudige kristallen en polykristallen. De enkelvoudige kristallen ijs ontstaan
vooral wanneer waterdamp bevriest. Wanneer ijs uit waterdamp ontstaat vormt het losse kristallen.
Deze hebben verscheidene vormen met als bekendste de sneeuwvlokken en hagelstenen. De
sneeuwkristallen onthullen de hexagonale symmetrie die de kristalstructuur van ijs heeft.

Afbeelding 5 IJskristallen onder eem microscoop, in de vormen is goed te zien dat deze szijn opgebouw uit een hexagonaale
kristal structuur (Bragg, 2015)

Wanneer ijs ontstaat uit vloeibaar water, ontstaat er een polykristallijne structuur. Het begint met
kleine ijskristallen die gaan groeien totdat ze samen klonteren. Het uiteindelijke ijs bestaat uit kleine
kristallen (zogenaamde "kristallieten" of "ijskorrels") . Elk van deze kristallen is een echt kristal
met een periodieke rangschikking van atomen. Het gehele polykristal heeft geen periodieke
rangschikking van moleculen, omdat de periodieke patroon wordt gebroken op de korrelgrenzen. Na
de korrelgrens is de rangschikking van de O-atomen anders dan die voor de korrelgrens was.
De manier hoe het ijs ontstaat bepaalt dus sterk hoe het zich gedraagt. Wanneer men gaat kijken
naar een dun stuk ijs dat zich op het water heeft gevormd gedraagt dit zich anisotroop. De
ijskristallen hebben zich allemaal in dezelfde richting gevormd. Het geheel gedraagt zich dus als één
ijskristal. Wanneer dit haaks op de C-as belast wordt gedraagt het geheel zich als een stapel kaarten
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en gaat schuiven. Wanneer er een kracht parallel aan de c-as op staat kan het ijskristal niet zo
gemakkelijk vervormen (zie afbeelding 11).
IJs dat zich heeft gevormd uit samengeperste sneeuw of sneeuw gemengd met water dat bevriest
gedraagt zich isotroop. De richting van de kristallijnen is nu bepaald door het toeval. De kracht die
het ijs nu kan opnemen is in alle richtingen hetzelfde.

Afbeelding 6 Het verschuiven van de ijskristallen wanneer er een
kracht opstaan haaks op de C-as (Petrenko & Withworth, 1999)

Treksterkte
IJsconstructies hebben meestal een vorm die is geoptimaliseerd om drukkrachten op te nemen zoals
bogen en koepels. De oorzaak hiervan is dat ijs vele malen zwakker is in het opnemen van
trekkrachten dan in het opnemen van drukkrachten. In dit opzicht heeft het veel overeenkomst met
ongewapend beton. Ongewapend beton heeft een treksterkte die 1/10de is van de druksterkte is. De
gemeten treksterkte van ijs heeft en vrij grote spreiding van 0,7 MPa 1 tot 3,1 MPa. De gemiddelde
treksterkte van ijs die uit gepubliceerde onderzoeken naar voren komt is 1,43 MPa bij een
temperatuur bereik van -10°C tot -20°C. (Petrovic, 2003) De treksterkte van sneeuw is nog veel lager
dan die van ijs en neemt sterk af wanneer de dichtheid ook afneemt. Sneeuw-ijs met een hoge
dichtheid kan in theorie even sterk zijn als helder blauw ijs (de sterkste vorm van ijs, door zijn
puurheid/ geen onzuiverheden), toch hanteert met in praktijk als sterkte voor sneeuw-ijs de helft van
helder blauw ijs. (Masterson, 2009)

Afbeelding 7 Treksterkte van sneeuw en ijs t.o.v. dichtheid (Petrenko & Withworth, 1999)
1

1 MPa = 1 N/mm2
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Buigsterkte
De buigsterkte is in het algemeen kleiner dan de druksterkte. Metingen aan zoetwater ijs variëren
van
0,5 tot 3 MPa, met een gemiddelde van 1,73 MPa, bij temperaturen lager dan -5 ° C. Er is een grote
spreiding in de gemeten buigsterkte, met hogere waarden bij kleinere monsters (en lagere waarden
bij grotere monsters). (Veritas, 2010) Daarom is het moeilijk iets over de buigsterkte van ijs te
zeggen.

Afbeelding 8 Buigsterkte van ijs t.o.v. temperatuur , er is goed te zien dat er een grote
spreiding is in de resultaten (Petrenko & Withworth, 1999)

Druksterkte
De drukkracht die ijs kan opnemen kan niet gegeven worden door één getal. IJs is een
natuurlijkmateriaal en de eigenschappen zullen dus aanzienlijk verschillend zijn door de natuurlijke
variatie die mogelijk is in het materiaal. (Makkonen, 1994) De kracht is afhankelijk van de een functie
van spanning, temperatuur, korrelgrootte, korrelstructuur en porositeit. De druksterkte van ijs
varieert van 5 tot 25 MPa bij temperaturen van -10 ° C tot -20 ° C. (Petrovic, 2003) Daarbij moet
vermeld worden dat de sterkte van het ijs toeneemt wanneer de temperatuur daalt, dit geldt voor
zowel druk als treksterkten. Dit is zichtbaar in onderstaande grafiek (zie afbeelding 14). De invloed
van temperatuurdaling heeft echter wel een groter effect op de druksterkte dan op de treksterkte
van het ijs. (Petrovic, 2003)Er is een formule opgesteld die de druksterkte van ijs kan schatten door te
kijken naar de kristalgrootte en de temperatuur.
σ= 9,4x105(d-1/2+3|Ѳ|0,78)
σ= crushing strength (Pa)
d= crystal size (cm)
Ѳ= temperature (°C)

Afbeelding 9 Druksterkten (driehoek) en
treksterkten (cirkel) van ijs t.o.v. temperatuur
(Petrenko & Withworth, 1999)
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Kruip
Permanente ijsconstructies, ijsbergen en poolijs bestaan haast niet. IJsconstructies zijn bijna altijd
seizoensgebonden. Dit geldt zelfs voor de polaire ijskappen en gletsjers. Ook deze zijn niet “echt”
permanent, maar zijn het resultaten van een evenwicht tussen het ijs dat verdwijnt door smelten en
sneeuw accumulatie. Door kruipverschijnselen en het feit dat het zelfs op de koudste plaatsen op
aarde de buitentemperatuur af en toe hoger is dan het smeltpunt van ijs, hebben ijsconstructies
altijd een beperkte levensduur. (Makkonen, 1994) Het belasten van een ijsconstructie is beperkt door
de druk- en treksterkten die de constructie kan opnemen. Echter is er ook een beperking door de
kruip die ontstaat door de permanente belastingen, meestal is dit het eigengewicht van de
constructie. Vaak is het dan ook zo dat een ijsconstructie faalt door de kruipvervormingen over een
lange tijd. (Grabe, 1986)
De hexagonale kristalstructuur van ijs is de oorsprong van de grote anisotropie van de kruipeigenschappen van ijs. Slip treedt gemakkelijk in de basale vlakken (loodrecht op het kristal C-as) van
een ijskristal, zoals eerder besproken is met het voorbeeld van een pak kaarten. Veder wordt de
kruipsnelheid bepaald door de temperatuur, korrelgrootte, de aanwezigheid van verontreinigingen in
het ijs en de grootte van de permanente belasting. Kruip kan in een grafiek weergegeven worden op
de assen staat dan de deformatie van een materiaal [ε] uitgezet tegen de tijd [t]. De grafiek voor ijs is
weergegeven in de onderstaande afbeelding 15.

Afbeelding 10 De deformatie [ε] van ijs t.o.v. de tijd

IJs vertoont in het begin lineair kruipgedrag , maar de naar gelang de tijd verstrijkt buigt de lijn en
neemt de kruip toe tot uiteindelijk de ijsconstructie instort. Het instorten van de een ijsconstructie
gebeurt meestal nadat er 2-3 dagen temperaturen zijn geweest boven het vriespunt. Dankzij de kruip
zal er een grootte deformatie zichtbaar zijn voordat de ijsconstructie faalt, deze voorspelt dus dat de
constructie gaat instorten. (Kokawa, 2012)
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Thermische schok
Het koelen of verwarmen van een materiaal leidt tot spanningen die scheuren kunnen veroorzaken,
dit fenomeen heet thermische schok. De gevoeligheid voor thermische schok is voor alle materialen
verschillend, ijs is er heel gevoelig voor. Wanneer het heel koud is, -30°C, zal het ijs in de kern van
een schaalconstructie warmer zijn dan de buitentemperatuur. Wanneer het aan de buitentemperatuur bloot gesteld wordt zal er thermische schok optreden. Dit zal dan diepe scheuren
veroorzaken en de schaalconstructie verzwakken. (Masterson, 2009)
Er is ook een experiment gedaan naar thermische schok, met ijs bollen die een diameter hadden van
20-3 cm. Deze bollen werden afgekoeld naar verschillende temperaturen onder het vriespunt,
waarna de snel verwarmd werden naar 0°C. Door thermische schok is er een breukrisico van 50% bij
een temperatuurverschil van 15°C . Bij een verschil van 20°C of meer is er zelfs 100% kans op een
breuk. (Petrovic, 2003)
Sneeuw
Een bekende vorm van ijs is sneeuw. Sneeuw bestaat uit ijskristallen met lucht en wanneer de
temperatuur dicht bij het smeltpunt is ook water. Sneeuw kan het best beschouwd worden als een
cellulaire vorm van ijs, waar in de individuele ijskristallen samen gebonden zijn. (Petrovic, 2003)
Sneeuw is neerslag in de vorm van vlokken die bestaan uit ijskristallen die uit wolken vallen.
Classificatie van sneeuw is gebaseerd op: korrelgrootte, dichtheid en watergehalte. (Petrenko &
Withworth, 1999) Wanneer sneeuw op de grond ligt en licht en luchtig is, kan het gecategoriseerd
worden als poederachtig. Wanneer het recent gevallen is, kan het omschreven worden als vers, maar
zodra de cycli van smelten en bevriezen beginnen wordt de sneeuw zwaarder. Uiteindelijk gaat de
sneeuw steeds meer op ijs lijken omdat de lucht uit de sneeuw verdwijnt door het smelten en weer
bevriezen.

Afbeelding 11 De 121 verschillende vormen van sneeuwvlokken (Compound Interest, 2015)
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IJsconstructies
IJs en sneeuw worden al lang gebruikt als bouw materiaal door de inheemse arctische bevolking.
(Kingery, 1963)De oudste en bekendste ijsconstructie is de iglo van de Inuit. Maar ook in moderne
tijden word ijs gebruikt om mee te bouwen, zoals in de mijnbouw en exploratieactiviteiten en in
recreatiegebieden. (Makkonen, 1994) Voorbeelden zijn tijdelijke behuizingen vereist voor de winter,
wegen over ijs. (Kingery, 1963)
IJs is een relatief sterk en goedkoop materiaal dat in koude regio’s veel voorkomt en makkelijk te
maken is. Hierdoor is het een aantrekkelijk bouwmateriaal. Zeker wanneer andere materialen
moeilijk te krijgen zijn en duur zijn vanwege het transport naar afgelegen arctische regio’s. Het
gebruik van ijs heeft verschillende voor en nadelen die hieronder behandeld zullen worden.
De voordelen van ijsconstructies zijn:
x IJsconstructies zijn seizoensgebonden, echter van alle tijdelijke constructies hebben ze de
kleinste milieu impact. Het bouwmateriaal is al aanwezig op de bouwlocatie en de volledige
constructie zal in de lente verdwijnen zonder afval achter te laten.
x Afhankelijk van het gebruikte materiaal: sneeuw, sneeuw/ijs of ijs kan de constructie licht
doorlatend , translucent of niet licht doorlatend zijn.
x IJsconstructies hebben last van grote kruip vervormingen. Dit maakt de ijsconstructie een
tijdelijke constructie, ondanks het feit dat ijs smelt bij temperaturen boven het nulpunt.
Echter is kruip niet perse een nadeel, ijsconstructies vertonen een grote kruip vervorming
voordat ze instorten. Het instorten gebeurt dus niet abrupt, men wordt gewaarschuwd door
de grote vervormingen van het ijs. (Janssen & Houben, 2013)
De nadelen van ijsconstructies zijn:
x IJs is vrij zwak wanneer het vergeleken wordt met andere bouwmaterialen. Het is broos en
vertoont grote kruipvervormingen over een langdurige periode. Dit maakt het ongeschikt
voor permanente of semipermanente belastingen.
x Het gebruik van ijsconstructies wordt beperkt door de smeltperiode die in de meeste
arctische gebieden voorkomt, ook wanneer deze smeltperiode vrij kort is. De gebruiksduur
wordt namelijk beïnvloed door het smelten van de constructie. IJsconstructies moeten dus
gebouwd en gebruikt worden in een koude periode. (Janssen & Houben, 2013)
Tijdens de 2de Wereldoorlog is er onderzoek
gedaan naar ijs als constructiemateriaal,
specifiek om er een vliegdekschip van te
maken. Dit onderzoek werd uitgevoerd door
Geoffrey Pyke. Hij ontdekte dat de
thermische en mechanische eigenschappen
van ijs flink verbeterd konden worden
wanneer er houtvezels aan toegevoegd
worden. IJs dat met vezels versterkt wordt,
wordt Pykrete genoemd. Vezelverstrekt ijs
heeft verschillende voor- en nadelen ten
opzichte van normaal ijs.

Afbeelding 12 Vliegdekschip van ijs
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Voordelen van vezel versterkt ijs zijn:
x Het draagvermogen van ijs wordt verdrievoudigd wanneer er vezels aan toegevoegd worden
en de buigsterkte wordt 20x zo sterk vergeleken met normaal ijs.
x De wapening d.m.v. vezels reduceert scheurvorming en vertraagt het kruip proces, waardoor
de constructie langer bruikbaar is.
x Door de hogere sterkte is er minder materiaal nodig. Dit bevordert ook de bouwtijd aangezien
er minder materiaal verwerkt moet worden. De bouwtijd wordt ook nog eens verkort omdat
gewapend ijs sneller bevriest. Dit komt doordat een gedeelte van het volume bestaat uit een
niet geleidend materiaal.
x De waarden die verkregen zijn via proeven zijn eenduidiger en reproduceerbaar, dit vergroot
de betrouwbaarheid. (Janssen & Houben, 2013)
Nadelen van vezelversterkt ijs zijn:
x Het toevoegen van een 2de materiaal aan het uitvoeringsproces verhoogt de kosten en de
moeilijkheidsgraad van het proces.
x Het toevoegen van wapeningsmaterialen die niet lokaal verkrijgbaar zijn zal de kosten
vergroten.
x Het gebruikte wapeningsmateriaal mag niet milieu-onvriendelijk zijn, de kosten voor het
opruimen worden hier door bepaald. (Janssen & Houben, 2013)
Buiten sneeuw ijs en pykrete bestaat er ook nog snice. Dit is sneeuw waar meer vocht in zit. Snice is
beter verwerkbaar dan normale sneeuw. Snice wordt ijs wanneer het water in de sneeuw bevriest.
(Makkonen, 1994)
Vezelversterking
Bij de bouw van de Pykrete Dome is houtzaagsel met de afmetingen van 2x2 mm 2 gebruikt om het ijs
te versterken. Deze grootte is gekozen omdat de pomp en spuitkop bij grotere deeltjes verstopt gaat
zitten. Maar hoe versterken deze kleine deeltjes het ijs?
Om deze vraag te beantwoorden wordt de vergelijking gemaakt met beton. Beton is net zoals ijs
goed in het opnemen van drukkrachten en slecht in het opnemen van trek- en buigkrachten. Bij
beton wordt er wapeningsstaal toegevoegd “gewapend beton”, om te helpen bij het opnemen van
de trekkrachten. Een andere manier is vezels toevoegen, dit heet “vezel versterkt beton” om de
treksterkte en ductiliteit/taaiheid te vergroten. Echter is er een verschil in hoe beide materialen
benaderd moeten worden. Gewapend beton moet elastisch benaderd worden. De stalenwapening in
gewapend beton neemt de trekkrachten op die in een balk/vloer ontstaan bij buiging. Wanneer de
krachten te groot worden zal het staal gaan vloeien en zal de gewapend beton vloer/balk uiteindelijk
bezwijken.
Staalvezelbeton is een ductiel, isotroop materiaal, dat niet elastisch maar plastisch moet worden
benaderd. De vezels worden zodanig gedimensioneerd dat ze slippen in plaats van vloeien. Bij het
ontstaan van de eerste, lichte, scheurvorming in het beton worden de aanwezige vezels geactiveerd
en overbruggen ze de scheuren. Op deze manier dragen ze de optredende krachten over naar
omliggende gebieden waar vervolgens weer kleine scheuren ontstaan. Ook hier worden dus weer
nieuwe vezels geactiveerd. Er vindt daardoor een grote mate van krachtverdeling plaats in de
constructie waardoor scheurvorming beperkt blijft. (Hazenberg, 2009)
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Er zijn veel verschillende soorten maten en vormen van staalvezels die aan het beton toegevoegd
kunnen worden. Toen er aan de TU Delft door Ivan Markovic onderzoek gedaan werd naar Hybride
vezelbeton werd duidelijk beschreven hoe de afmetingen van de vezels werken. Hybride vezelbeton
is aan de TU Delft ontwikkeld door Ivan Markovic. Hybride vezel beton bestaat uit één mengsel van 2
verschillende soorten staalvezels, namelijk korte rechte staalvezeltjes (vezellengte 6 en 13 mm) en
lange gehaakte steelvezels (vezellengte 30 en 60 mm). Uit proeven met verschillende verhoudingen
van dit mengsel blijkt dat de eigenschappen van korte en lange staalvezels elkaar aanvullen. Waar de
korte vezels de treksterkte verbeteren door het overbruggen van de microscheuren in de eerste
fasen van de trekbelasting, worden de lange vezels pas actief bij de grotere macroscheuren,
waardoor ze de ductiliteit of taaiheid van het beton verbeteren. (zie afbeelding 18)

Afbeelding 13 Schematische weergaven werking korte en lange vezels, links microscheuren die overbrugt worden door
korte vezels, rechts macroscheuren die overbrugd worden door lange vezels

Het zaagsel van 2x2 mm2 zal vermoedelijk een soort gelijke functie hebben in het ijs als de korte
vezels in beton. De werking is gebaseerd op het overbruggen van de microscheuren, die ontstaan in
de eerste fase van trekbelasting. Door het ontstaan van de scheuren, worden de vezels actief en
wordt de trekkracht van het beton vergroot.
De lange geprofileerde staalvezels overbruggen macroscheuren en verbeteren daarmee draagkracht
en de ductiliteit (taaiheid) van het beton op structureel niveau. Door de gehaakte vorm van de vezels
hebben ze een betere hechting: de haak ontvormt zich langzaam bij het uittrekken, tot deze
nagenoeg vlak is en uit het beton getrokken wordt. (Hazenberg, 2009) een voorbeeld van langere
vezels die in ijs gebruikt kunnen worden zijn textiel en pulp. Meer onderzoek moet uitwijzen of deze
vezels op de zelfde manier werken als de lange (geprofileerde vezels in beton.
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Bijlage 2 - Onderzoek : Zware slang
In bijlage 2 staan de uitwerkingen voor het beoordelen van de fysieke last tijden het werken met de
slang op de bouwplaats van de Sagrada Familia in Ice
Er is berekend hoe zwaar het water in 1 meter brandslang is. Dit is gedaan voor een slangen met
diameters van 40 en 50 mm. Daarnaast is er gekeken naar de manieren hoe men met de slang
omgaat daarvan volgen enkele foto’s.
Gewicht van 1 meter brandslang :
Lengte : 1 m = 10 dm
Diameter: 40 mm = 0,4 dm
Gewicht water: 0,998 kg/dm3
(pykrete is verwaarloosbaar lichter)

π*r2*lengte = inhoud slang
inhoud * soortelijk gewicht water = gewicht slang
π*0,22*10 = 1,26 dm3
1,26 * 0,998 = 1,257 = 1,26 kg per meter

Afbeelding 14 Brandslang met een daimeter van 40 mm

Gewicht van 1 meter brandslang :
Lengte : 1 m = 10 dm
Diameter: 50 mm = 0,5 dm
Gewicht water: 0,998 kg/dm3

π*r2*lengte = inhoud slang
inhoud * soortelijk gewicht water = gewicht slang
π*0,252*10 = 1,96 dm3
1,96 * 0,998 = 1,956 = 1,96 kg per meter

Afbeelding 15 waterslang met en diameter van 50 mm
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Bij de Kim methode wordt er een indeling gemaakt op basis van categorieën deze methode is goed
toe te passen tijdens het observeren. Om aan de uitkomst te komen moet een formule ingevuld
worden d.m.v. beoordelingspunten. Deze punten zijn afhankelijk van de situatie en de houding. De
uitkomst van de formule is een risicoscore die de geobserveerde situatie in een van de 4 categorieën
plaatst. De 4 categorieën die gehanteerd worden lopen van: overbelasting onwaarschijnlijk tot
overbelasting waarschijnlijk. De volledige methode staat in de bijlage 1. Deze methode geeft een
kwalitatieve beoordeling over een bepaalde belasting. De KIM methode zal per situatie ingevuld
worden. De methode is te downloaden via de site van het Europees Agentschap voor veiligheid en
gezondheid op het werk. (Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, 2015)

13

Veilig bouwen met pykrete

14

Bijlage afstudeerrapport

15

Veilig bouwen met pykrete

16

Bijlage afstudeerrapport

17

Veilig bouwen met pykrete
De Methode-Mital maakt gebruik van meer kwantitatieve gegevens. Eerst kan met uit een tabel
aflezen welk gewicht acceptabel is om te dragen en vanaf welk gewicht het zeer risicovol is om het
te gedragen. Daarna wordt dit gewicht gecorrigeerd op de arbeidsomstandigheden, positieve
omstandigheden verhogen het gewicht en negatieve omstandigheden verlagen het te dragen
gewicht. Deze methode geeft dus een kwantitatieve uitkomst. Deze methode zal één keer ingevuld
worden aangezien de waarde tijdens de hele bouw hetzelfde zal zijn. De methode is te downloaden
via de site van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. (Europees
Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, 2015)
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De Methode-Mital gaat echter maar tot een draaghoogte van 111 cm, dit is dragen voor de
buik/borst. In veel gevallen wordt de slang op de schouder gedragen. Daarom wordt ook de KIM
methode gebruikt aangezien de Methode-Mital beperkt is. Wanneer een last hoger opgetild wordt is
maximale gewicht lager (zie Afbeelding 18).

Afbeelding 17 Dragen van slang op schouder

Afbeelding 16 Dragen van slang voor het lichaam

Met de Methode-Mital kan dus berekend worden wat het maximale te dragen gewicht van de slang
mag zijn tijdens de bouw van de Sagrada familia in Ice. De ingevulde methode staat in de bijlagen 2,
de waarden die hieruit komen zijn als volgt, een gewicht is:
Acceptabel bij
< 10,49 kg
Risicovol bij
10,49 – 14,86 kg
Zeer risicovol bij
> 14,86 kg

Afbeelding 18 Maximaal te tillen gewicht afhankelijk van hoogte en afstand vanaf
lichaam
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Situaties:

Afbeelding 19 Tijdens het verplaatsen van de sneeuwlans wordt deze per ongelijk op een arbeider gericht die de
watertoevoer van de sneeuwlans draagt

Het stuk slang tussen deze 2 personen is ± 5,4 meter lang (de lengte van de sluis is 3 meter en de
straal van de ballon op het grondvlak is 2,4 meter). De stukken slang die van de grond naar de
persoon omhooglopen zijn elk ongeveer 3 meter lang (afgeleid t.o.v. lichaamslengte). Eén meter
slang weegt 1,96 kg elke persoon draagt hier 5,7 meter slang met een gewicht van 11,2 kg.
Volgens de Methode-Mital is het dragen van dit gewicht risicovol (tussen de 10,49 – 14,86 kg?.
Het invullen van de KIM levert de volgende uitkomst: Voor vrouwen: “Zware belasting, fysieke
overbelasting is waarschijnlijk. Een herontwerp van de werkruimte is noodzakelijk.” Voor mannen:
“Sterk verhoogde belasting, fysieke overbelasting ook mogelijk bij de gemiddelde mens. Een
herontwerp van de werkruimte wordt aanbevolen.”
KIM methode:
Stap 1 - Toekenning van punten met betrekking tot tijd
2 tot 4 uur werken met de slang per shift
- 8 punten
Stap 2 - Toekenning van punten met betrekking tot last, houding en werkomstandigheden
De belasting is 11,2 kg - 2 punten, mannen
- 4 punten , vrouwen
Houding staand
- 1 punten
Zeer koud, wisselend zwaartepunt slang wegens verplaatsen
sneeuwlans
- 2 punten
Stap 3 - Evaluatie
Risicoscore mannen: 5*8= 40
Risicoscore vrouwen: 7*8=56
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Afbeelding 20 Het dragen van de brandslang tijdens het spuiten van pykrete

Er waren ook momenten waarop er genoeg arbeiders beschikbaar waren om de slang te dragen. De
lengte van de slang die getild wordt is gemiddeld 3 meter. Aan beide zijden van de schouder 1,5
meter (dit is een aanname voor mensen met een lengte van 1,8 meter). Een stuk slang van 3 meter
weegt 3,78 kg.
Dit is volgens de Methode-Mital een acceptabel gewicht (<10,49 kg).
Het invullen van de KIM geeft de volgende uitkomst: “Hogere belasting, fysieke overbelasting
mogelijk bij minder veerkrachtige mensen. Voor die groep is een herontwerp van de werkruimte van
belang.” In dit verband wordt onder minder veerkrachtige mensen verstaan: personen ouder dan 40
of jonger dan 21 jaar, mensen met weinig ervaring met het werk, of zieke werknemers. Deze
uitkomst is te wijten aan de lange werkduur, waar de meeste punten vandaan komen.
KIM methode:
Stap 1 - Toekenning van punten met betrekking tot tijd
2 tot 4 uur werken met de slang per shift
- 8 punten
Stap 2 - Toekenning van punten met betrekking tot last, houding en werkomstandigheden
De belasting is 3,78 kg - 1 punten, mannen
- 1 punten , vrouwen
Houding staand
- 1 punten
Zeer koud ongunstige omstandigheden, zwaarte punt wisselt minder door de
hoeveelheid mensen - 1 punten
Stap 3 - Evaluatie
Risicoscore mannen: 3*8= 24
Risicoscore vrouwen: 3*8=24
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Afbeelding 21 Dragen van de brandslang tijdens het spuiten van pykrete, met
het minimale aantal arbeiders

Echter waren er ook momenten dat er minder mensen beschikbaar waren op deze momenten wordt
de slag door maar 2 personen verplaatst. Een persoon spuit het pykrete op de ijskoepels. De persoon
achter hem zorgt ervoor dat de slang goed meebeweegt met de spuitrichting. De 3 de persoon zorgt
ervoor dat het overige gedeelte van de slang met de voorste 2 personen meegaat. Deze persoon tilt
en trekt aan 25 meter slang met een gewicht van 31,5 Kg. Deze waarde is al boven de 23 kg, de
maximaal te dragen last bij optimale omstandigheden en boven de 20/14 kg (man/vrouw) de
maximaal te trekkenlast. Het is dus sowieso een risico voor de gezondheid.
Er moet wel een kanttekening geplaatst worden. De persoon tilt ongeveer 5 meter slang en trekt aan
20 meter. De KIM kan ingevuld worden voor deze 5 meter. Voor het trekken kan een soort gelijke
methode ingevuld worden (bijlage 3). Het invullen van de KIM geeft de volgende uitkomst: Voor
mannen en vrouwen “Sterk verhoogde belasting, fysieke overbelasting ook mogelijk bij de
gemiddelde mens. Een herontwerp van de werkruimte wordt aanbevolen.”
KIM methode:
Stap 1 - Toekenning van punten met betrekking tot tijd
2 tot 4 uur werken met de slang per shift
- 8 punten
Stap 2 - Toekenning van punten met betrekking tot last, houding en werkomstandigheden
De belasting is 6,3 kg - 1 punten, mannen
- 2 punten , vrouwen
Houding staand , iets - 2 punten
Gedraaid
Zeer koud, wisselend zwaartepunt van slang doordat niemand
deze verlegd
- 2 punten
Stap 3 - Evaluatie
Risicoscore mannen: 5*8= 40
Risicoscore vrouwen: 6*8=48
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Methode voor beoordelen duwen en trekken:
Stap 1 - Toekenning van punten met betrekking tot tijd
•40 tot 200 keer trekken in een shift
4 punten
Stap 2 - Toekenning van punten met betrekking tot last, houding en werkomstandigheden
•De belasting is 25,2 kg
6 punten
•Langzaam en onnauwkeurig verplaatsen
2 punten
•Houding staand iets gedraaid
2 punten
•ongelijke omgeving met obstakels
2 punten
Stap 3 - Evaluatie
Risicoscore:
16*4=48

Het invullen van de methode voor trekken geeft de volgende uitkomst: Voor mannen en vrouwen
“Sterk verhoogde belasting, fysieke overbelasting ook mogelijk bij de gemiddelde mens. Een
herontwerp van de werkruimte wordt aanbevolen.”
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Bijlage 3 - Onderzoek: Risico’s
In bijlage 3 staat de uitwerking voor het inventariseren van de geobserveerde risico’s tijdens de bouw
van de Sagrada Familia in Ice

IJs op werkkleding
IJs op de werkkleding verminderde de bewegingsvrijheid van een persoon. Dit was vooral een
probleem bij de handschoenen. Door het ijs wat zich op de handschoenen bevond, was het
onmogelijk om iets vast te pakken. Tevens deed men al snel de handschoenen uit om iets te kunnen
doen, wanneer het heel koud is levert dit een extra risico op voor bevriezingsverschijnselen.
Om te bepalen hoe groot dit risico was wordt er een risicoanalyse gedaan. De kans van ijs op de
werkkleding reëel, kans klasse 4. De gevolgen van het ijs op de werkkleding waren zeer klein,
gevolgklasse 1. De risicoklasse is dus 4, ijs op de werkkleding zal vooral aanleiding geven voor andere
risico’s zoals bevriezingsverschijnselen aan de handen. Met de bevroren handschoenen kon men niks
meer vastpakken na het uitdoen van de handschoenen is de kans op bevriezingsverschijnselen aan
de handen een stuk groter.
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Bevriezingsverschijnselen
In Finland kan het zeer koud worden. Vanaf -15°C is er een verhoogde kans op
bevriezingsverschijnselen. Bloedvaten in de huid en ledematen vernauwen zich namelijk, zodat het
lichaam minder warmte verliest. Hierdoor kan het lichaam de vitale lichaamsdelen op temperatuur
houden. De slechte doorbloeding en lage temperatuur kan lijden tot bevriezing en schade aan
weefsels.
De kans op bevriezingsverschijnselen is reëel, kans klasse 4 en de gevolgen zijn zeer groot,
gevolgklasse 9. Dit leid tot een risicoklasse 36. Wanneer bevriezingsverschijnselen optreden leidt dit
tot schade van het weefsel. De verschijnselen moeten onmiddellijk behandeld worden. Wanneer ze
te laat geconstateerd worden, de kou werkt verdovend, kan het leiden tot het afsterven van weefsel
en in het ergste geval het verliezen van ledematen.
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Gladheid
Door het gebruiken van water vormde zich niet alleen ijs op de koepels maar ook op het maaiveld.
Tijdens de bouw van de Sagrada Familia in Ice was het maaiveld door sneeuw en ijs met 1 meter
gestegen. De meeste gladheid ontstond wanneer het dooit overdag en ‘s avonds de temperatuur
daalde tot onder het vriespunt. Hierdoor ontstond zeer glad ijs. De sneeuw die normaal op het ijs lag
en grip bood tijdens het lopen was toen ook gesmolten en in ijs veranderd.
De kans op gladheid is vrijwel zeker wanneer men met water bouwt terwijl het vriest, kans klasse 5.
De gevolgen kunnen klein zijn, gevolgklasse 2, bij het verzwikken van een voet. Maar ze kunnen ook
groot zijn, gevolgklasse 5, bij het breken van botten. De risicoklasse ligt dus tussen de 10 en 25.
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Zwaar materieel
Tijdens het bouwen werd er gebruik gemaakt van verschillende machines die ook over het gladde ijs
reden. Omdat de ruimte op de bouwplaats beperkt was, was er ook een grote kans dat men ergens
tegen aan zou rijden zoals de airblowers die naast de koepels stonden. Dit heeft grote gevolgen voor
de druk op de ballon.
De kans dat een machine tegen een persoon aanrijd is zeer klein, kans klasse 1. De gevolgen zijn
echter wel groot, gevolgklasse 5. Geraakt worden door een machine kan leiden tot kneuzingen of
wanneer iemand overreden wordt tot gebroken botten. Omdat de kans laag is de risico klasse een 5.
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Vallend ijs
Voor het maken van de ijskoepels werd er als mal een ballon gebruikt. Wanneer het ging waaien
ontstond er beweging in de ballon, de beweging van de ballon nam toe wanneer de windsnelheid
groter werd. Door deze beweging brak het ijs op de rand af. Dit ijs was namelijk nog zeer dun.
er is ook gebruik gemaakt van touwen tijdens de bouw van de Sagrada Familia in Ice. De touwen
diende als mal waar ijs zich tegenaan moest vormen. Deze touwen bewogen in de wind waardoor er
ijs vanaf kon vallen.
De kans dat er ijs van de koepel afbreekt en naar beneden valt is reëel, kans klasse 4. De gevolgen
hangen af van de grote van het stuk ijs en de plek waar die een persoon raakt. Het gewicht van ijs is
0,917 kg/dm3 het stuk op de foto weegt al gauw 10kg. Als deze op een helm terecht komt dan is het
gevolg klein, gevolgklasse 2. Zou men geen helm dragen dan kan het leiden tot een hersenschudding
en is het gevolg groot, gevolgklasse 5. Wanneer het ijs een schouder zou raken kan dit leiden tot
kneuzingen, een matig gevolg. De risicoklasse ligt dus tussen de 8 en 20.
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Vallen in water (onderkoeling)
Op de bouwplaats bevond zich een container gevuld met pykrete. Om het zaagsel weg te scheppen
stonden er mensen in deze container. Wanneer het zaagsel waar ze op stonden weg zou zakken
zouden zei in het water vallen.
Een belangrijke schakelaar van de watertoevoerleiding uit de mijn bevond zich naast een beekje. Om
bij deze schakelaars te komen, moest men een steile helling af lopen, ook hier bestond een kans om
in het water te vallen.
De kans om in water te vallen bestaat maar is niet erg groot de kans klasse is dan 3. De gevolgen van
in het water vallen zijn groot wanneer men niet snel geholpen wordt, gevolg klasse 5. Bij water met
een temperatuur dicht bij het vriespunt treed onderkoeling op na 9 min. Van onderkoeling is sprake
als de lichaamstemperatuur zakt tot 35°C. Bij 32° zal men bewusteloos raken en bij 28°C is er sprake
van een spontane hartstilstand. De risicoklasse is 15.
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Struikelen over slangen en kabels
De bouwplaats bestond uit een wirwar van kabels en slangen. Deze leidde tot een reëel gevaar voor
struikelen. Dit werd ook nog eens gecombineerd met een gladde ondergrond.
De kans om te struikelen over slangen of kabels is reëel, kans klasse 4. De gevolgen zijn klein,
gevolgklasse 2, zoals het verzwikken van een voet. De risicoklasse is dus 8.
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Vallende bomen door ijsvorming
Water moet constant in beweging blijven anders bevriezen de waterslangen dicht. Om niet altijd de
slangen leeg te hoeven maken liet men het water aanstaan. Daarbij spoot men achter de
bouwhekken een bos in. Naar verloop van tijd waren de bomen in dit bos omhult met ijs. Het extra
gewicht van ijs op de takken zorgde ervoor dat er takken afbraken en zelf een boom is omgevallen.
De kans dat bomen of takken omvallen is aanwezig maar dat ze daarbij schade veroorzaken is klein,
kans klasse 2. Het water wordt namelijk buiten de bouwplaats gespoten, als een boom valt zal dit
zeer waarschijnlijk buiten de bouwplaats zijn. De gevolgen worden nu gemeten in schade die
ontstaat aan de omgeving. De zal beperkt blijven tot maximaal €500,00 deze schade zal ontstaan
wanneer een boom op apparatuur valt en deze beschadigd. De risico klasse is 6.

34

Bijlage afstudeerrapport
IJsvorming op materieel
Door al het spuiten met water en een sneeuwlans die aanstond vormde zich ook ijs op de machines
die op de bouwplaats stonden. Dit kan zorgen voor het niet functioneren van bewegende delen op
machines of zoals in de foto te zien is het onleesbaar worden van de bediening van de hoogwerker.
De kans dat ijs zich op materieel vormt is reëel zeker wanner men met water en sneeuw bouwt, kans
klasse 4. De gevolgen worden uitgedrukt in tijd. Deze zal men namelijk verliezen wanneer men bezig
is met het ijsvrij maken van een machine. De tijd die men hiermee verliest zal tussen de 0
en 2 uur liggen, de gevolgen zijn klein gevolgklasse 1. Het risico is dan 4.
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Bijlage 4 - Onderzoek: Thermische schok
In deze bijlage staan 3 situaties waarbij de temperatuur gemeten is tijdens de bouw van de Sagrada
Familia in Ice. Eerst zijn de 2 IR foto’s te zien, daarna volgt een tabel met de gemeten temperatuur op
de aangegeven punten, lijnen of oppervlak. En als laatste is er een normale foto van de
geobserveerde situatie.

Afbeelding 23 IR8382 , temperatuur koepel na spuiten pykrete
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Afbeelding 22 IR8379 , temperatuur koepel voor spuiten pykrete
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Tabel 1Temperatuurmetingen voor en na het spuiten van pykrete

IR8379, Tlucht -11,7°C , 10-01-2015 10:28
Label

Image
SP01
SP02
SP03
SP04
SP05
SP06
SP07
SP08
SP09
SP10
LI01
LI02
AR01

Value [°C]

Min.
-15,4

Max.
-1,4

IR8382 , Tlucht -11,7°C , 10-01-2015 10:29
Avg.

-8,8
-8,5
-8,4
-8,2
-8,1
-7,9
-7,7
-7,5
-7,3
-7,5
-9,6
-11,1
-11,3

-6,9
-7,5
-6,1

-8,1
-8,5
-8,5

Label

Image
SP01
SP02
SP03
SP04
SP05
SP06
SP07
SP08
SP09
SP10
LI01
LI02
AR01

Value [°C]

Min.
-15,4

Max.
19,3

Avg.

-7,8
-8,8
-9,2

-1,2
-1,2
-1,1

-2,8
-3,3
-3,5

-1,5
-1,4
-1,4
-1,3
-1,3
-2,1
-3,8
-2,7
-7,8
-7,2

Afbeelding 24 Situatie die op de IR foto’s staat
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Afbeelding 25 IR8404 , temperatuur koepel voor spuiten met pykrete

Afbeelding 26 IR8407 , temperatuur koepel na spuiten pykrete
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Tabel 2 Temperatuurmetingen voor en na het spuiten van pykrete

IR8404, Tlucht -13,4°C , 10-01-2015 14:40
Label

Image
SP01
SP02
SP03
SP04
SP05
SP06
SP07
SP08
SP09
SP10
LI01
LI02
AR01

Value [°C]

Min.
-17,6

Max.
-4,1

IR8407 , Tlucht -13,4°C , 10-01-2015 14:43
Avg.

-11,8
-11,2
-11,0
-10,7
-10,4
-10,2
-10,3
-10,1
-10,3
-10,6
-12,7
-1,9
-13,8

-9,8
-9,8
-9,0

-10,8
-10,5
-10,7

Label

Image
SP01
SP02
SP03
SP04
SP05
SP06
SP07
SP08
SP09
SP10
LI01
LI02
AR01

Value [°C]

Min.
-17,8

Max.
-2,0

Avg.

-2,7
-12,1
-12,6

-2,2
-2,1
-2,0

-2,4
-4,6
-3,3

-2,5
-2,4
-2,4
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
-2,3
-2,2
-2,3

Afbeelding 27 Situatie waar IR foto’s gemaakt zijn
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Afbeelding 28 IR8428 , temperatuur koepel voor het spuiten van pykrete

Afbeelding 29 IR8429 , temperatuur koepel na het spuiten van pykrete
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Tabel 3 Temperatuurmetingen voor en na het spuiten van pykrete

IR8428, Tlucht -13,9°C , 10-01-2015 17:49
Label

Image
SP01
SP02
SP03
SP04
SP05
SP06
SP07
SP08
SP09
SP10
LI01
LI02
AR01

Value [°C]

Min.
-19,8

Max.
-4,5

IR8429 , Tlucht -13,9°C , 10-01-2015 17:51
Avg.

-13,0
-12,5
-12,2
-11,9
-11,6
-11,8
-11,7
-11,8
-11,9
-12,4
-13,6
-13,0
-14,2

-11,5
-11,4
-11,3

-12,2
-12,1
-12,3

Label

Image
SP01
SP02
SP03
SP04
SP05
SP06
SP07
SP08
SP09
SP10
LI01
LI02
AR01

Value [°C]

Min.
-19,2

Max.
-2,6

Avg.

-13,3
-12,3
-14

-3,0
-3,0
-2,6

-5,5
-4,7
-6,4

-12,3
-8,5
-4,7
-3,4
-3,2
-3,2
-3,1
-3,1
-3,0
-3,7

Afbeelding 30 Situatie waar de IR foto’s gemaakt zijn
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Er is duidelijk te zien dat het ijs warmer wordt wanneer er warm water opgespoten wordt. Het ijs van
de koepels neemt de temperatuur aan van de buitenlucht. Dit bepaald dus sterk het
temperatuurverschil tussen het ijs van de koepel en het opgespoten water/pykrete. Op de gemaakte
IR beelden is er meestal sprake van een verschil van maximaal 10°C. Dit levert stress op in het ijs.
Toen het ijs nog dun was hoorde men het goed kraken wanneer er pykrete op de ijskoepels gespoten
werd.
Er zijn experimenten gedaan naar het breuk gedrag van ijs bij thermische schok. Hierbij is er gekeken
naar de kans op scheurvorming bij bepaalde temperatuursveranderingen.
Er is een experiment gedaan naar invloed van thermische schok door Petrovic. Bij dit experiment
werden ijsbollen met een diameter verschillend van 2 tot 3 cm naar een bepaalde temperatuur
onder het vriespunt afgekoeld. Vervolgens werden ze snel verwarmd naar 0°C. Door thermische
schok is er bij een temperatuurverschil van 15°C een breuk risico van 50%. Bij een verschil van 20°C
of meer is er zelfs 100% kans op breuk. (Petrovic, 2003)
Er is een nog een 2de experiment gedaan met ijsbollen door King & Fletcher. Bij dit experiment werd
er water met een temperatuur hoger dan 0°C op ijsbollen gedruppeld. Uit eerder experimenten bleek
dat wanneer een druppeltje water het ijs raakt een temperatuur van 0°C zal hebben. Dit komt door
het smelten van een minuscuul laagje ijs dat in contact komt met het water. Dit laagje smeltwater zal
de temperatuur van de druppen meteen verlagen naar 0°C. De ijsbollen hadden temperaturen
kouder dan 0°C. Na het druppelen werd er gekeken naar de scheurvorming. De resultaten staan in
afbeelding 81. Elk vierkantje of bolletje staat voor 20 samples. Wat heel erg opvalt is dat de kans op
scheuren snel toeneemt tussen de -14°C eb -18°C van 20% naar 80%. Bij een temperatuur van -20°C
(een temperatuurverschil van 20°C) is de kans op scheuren 100%. Bollen met 100% scheurvorming
vielen echter niet uit elkaar. Dit komt waarschijnlijk doordat ze weer aan elkaar vast vriezen door de
kou die is het ijs zit.

Afbeelding 31 Kans op scheurvorming wanneer er een druppel van 0°C op een stuk ijs valt
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Afbeelding 32 Scheuren in ijskoepel door thermische schok

Afbeelding 33 Scheur in ijskoepel door thermische schok, deze scheur is duidelijk dieper dan de vorige
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Bijage 5 - Onderzoek: temperatuur ijskoepel
In bijlage 5 staan de uitwerkingen voor het meten van de temperatuur in de ijskoepel tijdens de
opening van de Sagrada Familia in Ice. Nu zullen eerste IR opnamen volgen die gemaakt zijn tijdens
de opening van de Sagrada familia in Ice. Daarna worden de resultaten van de escort
temperatuurmeters besproken die in Februari 2015 metingen hebben gedaan.
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Afbeelding 34 IR opnamen oppervlak binnenkant ijskoepels tijdens de opening
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Tabel 4 Minimale en maximale temperatuur gemeten in de IR foto’s van de linker 22m koepel

Oppervlakte temperatuur 22m koepel, Links 24-01-2015
Min. Temp. Max. Temp. Gemiddelde Gemiddelde
t
IR Foto [°C] IR Foto [°C] temp. AR01 temp. AR02 Tbuiten [°C]
[hh:mm:ss]
[C°]
[C°]
13:00:00
-12.9
-9.0
-11.2
-10.9
-8.9
15:10:00
-12.6
-10.7
-11.9
-12.0
-10.5
15:20:00
-13.2
-10.3
-12.2
-12.6
-10.5
15:30:00
-14.6
-11.4
-12.9
-13.2
-10.5
15:50:00
-13.8
-10.7
-12.4
-12.5
-10.5

Oppervlakte temperatuur 22m koepel, links
Min. Temp. IR Foto [°C]

Max. Temp. IR Foto [°C]

Gemiddelde temp. AR01 [C°]

Gemiddelde temp. AR02 [C°]

Tbuiten [°C]

Tijd [hh:mm:ss]
0

13:00:00

15:10:00

15:20:00

15:30:00

15:50:00

-2

Temperatuur [C°]

-4
-6
-8

-10
-12
-14
-16

Afbeelding 35 Visualisatie gemeten temperaturen uit tabel 13

In de grafiek zijn de minimale en maximale temperaturen van de hele IR foto aangegeven in dezelfde
hoofdkleur blauw. De stijging in de blauw geblokte lijn ontstaat door een hogere maximale
temperatuur ergens in de hele IR foto. Dit wil dus niet zeggen dat de temperatuur van het hele
oppervlak toenam. Het betreft waarschijnlijk een reflectie van een warmtebron De temperaturen in
oppervlakte AR01 en AR02 daalde wel zoals te zien is aan de groen en oranje lijn.
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Tabel 5 Minimale en maximale temperatuur gemeten in de IR foto’s van de rechter 22m koepel

Oppervlakte temperatuur 22m koepel, rechts 24-01-2015
Min. Temp. Max. Temp. Gemiddelde Gemiddelde
t
IR Foto [°C]
IR Foto [°C]
temp. AR01 temp. AR02
[hh:mm:ss]
[C°]
[C°]
13:00:00
-12.5
-9.3
-10.6
-11.5
15:10:00
-12.3
-10.5
-11.6
-11.6
15:20:00
-13.6
-11.4
-12.7
-12.6
15:30:00
-13.8
-11.6
-12.8
-12.7
15:50:00
-13.2
-11.2
-12.4
-12.5

Tbuiten [°C]
-8.9
-10.5
-10.5
-10.5
-10.5

Oppervlakte temperatuur 22m koepel, rechts
Min. Temp. IR Foto [°C]

Max. Temp. IR Foto [°C]

Gemiddelde temp. AR01 [C°]

Gemiddelde temp. AR02 [C°]

Tbuiten [°C]

Tijd [hh:mm:ss]

0
13:00:00

15:10:00

15:20:00

15:30:00

-2

Temperatuur [C°]

-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
Afbeelding 36 Visualisatie gemeten temperaturen uit tabel 14

Zoals in deze grafiek te zien is daalde ook de temperaturen in de rechter 22 meter koepel.
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Bijlage 6 - Ontwerpen uitvoeringsconcept
In deze bijlage wordt beschreven hoe de varianten ontworpen zijn

Morfologisch schema, pykreteproces
Voor het opstellen van het morfologisch schema moet men weten welke functies er vervuld moeten
worden en welke werkwijzen geschikt zijn om die functies te kunnen vervullen. Om te beginnen zal
er gekeken worden welke werkwijzen er vervuld dienen te worden. Vervolgens worden er
werkwijzen bij de functies gezocht.
Functies pykreteproces
Het bepalen van de te vervullen functies zal gedaan worden aan de hand van een processchets. Deze
processchets is een abstracte visualisatie van het toegepaste proces tijdens de bouw van de Pykrete
Dome en de Sagrada Familia in Ice. Met de processchets is goed te zien welke functies er allemaal
vervuld dienen te worden bij het bouwen met pykrete.

Afbeelding 37 Schets van het proces wanneer er met pykrete gebouwd wordt, bovenaan staan de functies die met behulp van deze schets
gevonden zijn

Met de bovenstaande processchets kunnen de volgende functies opgesteld worden:
zeven zaagsel,
tijdelijke opslag zaagsel,
toevoegen zaagsel t.b.v. mengen,
toevoegen water t.b.v. mengen,
uitmeten verhouding ,
mengen zaagsel en water,
bufferen pykrete mengsel,
leveren energie t.b.v. transport pykrete,
geleiden t.b.v. transport pykrete,
spuiten op hoogte,
aanbrengen pykrete,
sproeien pykrete,
mal,
meten ijsdikte
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Zoals eerder gezegd is helpt de processchets bij het formuleren van de functies. Hierin schuilt echter
ook een gevaar, namelijk dat men niet verder nadenkt of deze volgorde wel de juiste is. Daarom
wordt er nu ook gekeken naar een proces dat enigszins lijkt op het materiaal pykrete en het pykrete
proces. Beton voldoet aan deze omschrijving en een proces dat interessant is om te bekijken is
spuitbeton. Het materiaal lijkt in zekere mate op pykrete en ook het proces bij spuitbeton, waarbij
het beton tegen een mal gespoten wordt, toont overeenkomsten.
Spuitbeton is beton dat door een slang naar de plaats van verwerking wordt getransporteerd en daar
door middel van luchtdruk wordt aangebracht. Het spuiten van beton onderscheidt zich van
traditioneel gestort beton, omdat het mengen, transporteren, verwerken en verdichten over het
algemeen in één arbeidsgang plaatsvindt. (Cooke, 1990) Dit komt sterk overeen met het
pykreteproces. Het verwerken en aanbrengen van spuitbeton kan plaats vinden d.m.v. 2 methoden.
Een droge en een natte methode. Beide methoden zullen nu kort toegelicht worden, aangezien
pykrete ook op deze manier verwerkt zou kunnen worden.
De droge methode
Zoals de naam het al zegt tot aan de spuit is het mengsel droog. Bij de spuit wordt de droge mortel
gemengd met water. Een proces schets is weer gegeven in de onderstaande afbeelding.

Afbeelding 38 Schematisch weergaven van het proces dat doorlopen wordt bij het bouwen met spuit beton volgens de
droge methode

Het droge mortelmengsel wordt door middel van perslucht door de slang geduwd. De kracht van de
perslucht bepaald de snelheid waarmee het beton de spuit verlaat. Om de controle over het mengen
te behouden wordt de perslucht door een ontvochtiger gestuurd. Hierdoor is het enige water dat
gemengd wordt met de droge mortel, het water dat erbij komt in de spuit. De hoeveelheid
toegevoegd water wordt hier afgesteld met behulp van een ventiel. Dit geeft de spuiter de
gelegenheid om tijdens het spuitproces de betonmix naar behoefte aan te passen. Verdere
aanpassingen kunnen worden gedaan door het mondstuk te verwisselen. Dit heeft invloed op de
kracht en spreiding van de straal.

Afbeelding 39 Spuit waar droge mortel gemengd wordt met water
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De natte methode
Bij deze methode wordt het zand en cement al gemixt met water en daarna via een betonpomp naar
de spuitkop gepompt. Dit mengsel wordt dus nat getransporteerd. Dit is te zien in de onderstaande
processchets.

Afbeelding 40 Schematisch weergaven van het proces dat doorlopen wordt bij het bouwen met spuitbeton volgens de
natte methode

Het beton wordt in de betonpomp door middel van een wormschroef door de transportslang
geduwd. Omdat de snelheid van deze wormschroef erg laag ligt, wordt er bij de spuit perslucht
gebruikt om het beton te spuiten.

Afbeelding 41 Spuit om natte betonmortel te spuiten

Deze 2 methoden kunnen ook toegepast worden op het pykreteproces. Het onderscheidende
element van de 2 methoden is de locatie in het proces waar het water gemengd wordt met het
zaagsel. In de processchets, die gebaseerd is op het bouwproces van de Pykrete Dome en de Sagrada
familia in Ice, wordt een nat mengsel verpompt. Dit staat gelijk aan de natte methode bij spuitbeton.
Er kan dus ook nog een volgorde van de functies gemaakt worden die gelijk staan aan de droge
methode. Dit is een belangrijk onderscheid aangezien de samenhang van functies anders is. Dit heeft
dan ook invloed op de samenhang van de werkwijzen. Er wordt nu nog een functie schema
opgesteld voor de droge methode.
Hieruit worden twee morfologische schema’s gemaakt. De volgorde van de functies in deze schema’s
is gebaseerd op de natte methode en op de droge methode. De werkwijzen die in het morfologisch
schema’s staan zijn in de bijlagen 4. toegelicht.
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Afbeelding 42 Schets van het proces wanneer er met pykrete gebouwd wordt, bovenaan staan de functies op de volgorde die
geïnspireerd is op de natte methode van spuitbeton, onderaan staan de functies op de volgorde die geïnspireerd is op de droge
methode van spuitbeton

50

Bijlage afstudeerrapport

51

Veilig bouwen met pykrete

52

Bijlage afstudeerrapport

Samenstellen varianten pykreteproces
Nu de morfologische schema’s af zijn kunnen er structuurlijnen getrokken worden. Elke structuurlijn
gaat uit van een kenmerkende werkwijze . Deze kenmerkende werkwijze is omkaderd. Tevens
hebben de structuurlijnen een naam die duidelijk maakt hoe de structuurlijn zich onderscheidt.
Er zijn 8 structuurlijnen getrokken, deze zijn te zien op de volgende twee pagina’s met het
morfologisch schema. De combinatie van werkwijzen die op een structuurlijn liggen in het
morfologisch schema vormen een variant. Deze acht varianten zullen uitgewerkt worden en kort
toegelicht worden.
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Normaal +
Mobiel
Lans

Irrigatie
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Droge methode
Nevelkanon
Ventilator

3D printer
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Variant 1 - Verbeterde methode

Afbeelding 43 Boven en zijaanzicht van variant 1

De eerste variant komt voort uit verbeteringen die zijn gedaan op de gebruikte methode tijdens de
bouw van de Sagarada Familia in Ice.
Het zeven van het zaagsel zal gedaan worden door een zeefmachine. Het gezeefde zaagsel zal
vervolgens in big bags gedaan worden en naar de bouwplaats getransporteerd worden. Op de
bouwplaats zal de bekende inhoud van een big bag in de ronde mengcontainer gedumpt worden
door een vorkheftruck. Water zal ook toegevoegd worden met een vorkheftruck. Een bekende
hoeveelheid water bevindt zich in een IBC tank. Door het zaagsel en water in (vaste) bekende
hoeveelheden toe te voegen blijft er continue controle over de verhoudingen. In de mengcontainer
zal een mixer welke een axiale stroming opwekt het zaagsel en water mengen. (axiale stroming is een
stroming die, van de mixer naar de bodem loopt en dan via de zijkanten naar boven gaat en weer via
de mixer naar beneden. Op deze manier wordt het zaagsel dat zinkt weer vermengd met het water.
Een membraampomp zal het vloeibare pykrete uit de mengcontainer pompen. Het pykrete gaat via
een slang naar een arbeider met straalpijp toe. Deze straalpijp heeft 2 standen namelijk sproeien en
spuiten met een straal. Om hoger gelegen plekken te kunnen bereiken wordt er gebruik gemaakt van
een hoogwerker.
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Variant 2 - Lans

Afbeelding 44 Boven en zijaanzicht van variant 2

Het pykrete wordt in deze variant aangebracht door middel van een lans met op het einde een
spiraalsproeier.
Het zeven van het zaagsel zal gedaan worden door een zeefmachine. Het gezeefde zaagsel zal
vervolgens in big bags gedaan worden en naar de bouwplaats getransporteerd worden. Op de
bouwplaats zal de bekende inhoud van een big bag in de ronde mengcontainer gedumpt worden
door een vorkheftruck. Water zal ook toegevoegd worden met een vorkheftruck. Een bekende
hoeveelheid water bevindt zich in een IBC tank. Door het zaagsel en water in (vaste) bekende
hoeveelheden toe te voegen blijft er continue controle over de verhoudingen. In de mengcontainer
zal een mixer welke een axiale stroming opwekt het zaagsel en water mengen. (axiale stroming is een
stroming die, van de mixer naar de bodem loopt en dan via de zijkanten naar boven gaat en weer via
de mixer naar beneden. Op deze manier wordt het zaagsel dat zinkt weer vermengd met het water.
Een centrifugaalpomp zal het vloeibare pykrete uit de mengcontainer pompen. Het pykrete gaat via
een slang naar een arbeider met lans toe. Met deze lans kan preciezer en korter op de koepel
gespoten worden. Voor het sproeien wordt gebruik gemaakt van een spiraalsproeier. Deze sproeier
heeft een grote vrije doorgang waardoor de sproeier ongevoelig is voor verstopping . Echter is de
kleinste sproeihoek 60° . Hierdoor is het niet mogelijk om ver te sproeien, vandaar dat een lans nodig
is om toch op plekken die verder weg liggen te kunnen spuiten. Omdat het mogelijk is verder te
sproeien met deze lans kan er gebruik gemaakt worden van een vaste steiger om op hoger gelegen
plekken te spuiten.
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Variant 3 - Sproeisysteem

Afbeelding 45 Boven en zijaanzicht van variant 3

Deze variant brengt het pykrete aan d.m.v. een sproei-installatie.
Het zeven van het zaagsel zal gedaan worden door een zeefmachine. Het gezeefde zaagsel zal d.m.v.
een vrachtwagen naar de bouwplaats getransporteerd worden, waar het gelost wordt. Een bobcat
zal vervolgens het losse zaagsel in een trechter dumpen. De mengcontainer wordt gevuld door een
constante stroom water en zaagsel. Dit wordt gedaan zodat de sproei-installatie onafgebroken kan
sproeien. Wanneer water en zaagsel los van elkaar toegevoegd worden is er voor een bepaalde tijd
een mengsel met de verkeerde verhoudingen dat gespoten wordt. De opening van de trechter is zo
afgesteld dat de verhouding zaagsel water klopt. De mengcontainer is een ronde bak zodat er geen
ophoping kan plaatsvinden in de hoeken. Het mengen gebeurt d.m.v. een stroming opgewekt door 2
of meer dompelpompen. Een centrifugaalpomp pompt het vloeibare pykrete uit de mengcontainer
en via een slang naar een sproei-installatie. Deze sproei-installatie spuit een krachtige straal water in
een boog over de koepel. Het water zal door de zwaartekracht uit de lucht vallen (op de koepel). De
sproei-installatie heeft een mechanisme op de sproeikop die ervoor zorgt dat de kop van links naar
rechts beweegt en zodoende een groter gebied bereikt. De hoogte wordt gehaald, omdat er meer
druk (>6 bar) op het water kan staan aangezien de sproei-installatie de kracht opvangt.
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Variant 4 - Mobiel

Afbeelding 46 Boven en zijaanzicht van variant 4

Deze variant maakt gebruik van een verrijdbare pykretebuffer.
Het zeven van het zaagsel zal gedaan worden door een zeefmachine. Het gezeefde zaagsel zal d.m.v.
een vrachtwagen naar de bouwplaats getransporteerd worden waar het gelost wordt. Een bobcat zal
vervolgens het losse zaagsel in de juiste verhouding in een kleine ton lossen. Deze ton staat op een
aanhanger welke over de bouwplaat gereden zal worden. Wanneer de juiste verhouding water en
zaagsel in de ton zit, zal een mixer zorgen voor een homogeen mengsel. De mixer en tevens de pomp
worden van stroom voorzien door een aggregaat, welke ook op de aanhanger staat. Een
dompelpomp zal vervolgens gebruikt worden om het vloeibare pykrete op de koepel te spuiten vanaf
de aanhanger. Tevens kan er gekozen worden om gebruik te maken van een korte slang om het
vloeibare pykrete op de koepel te spuiten. Dit kan ook gedaan worden wanneer men hoger wil
spuiten en gebruik maakt van een hoogwerker. Wanneer men het proces wil versnellen kan men
gebruik maken van twee aanhangers, met een wordt gespoten terwijl de ander wordt bijgevuld.
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Variant 5 - Mengen in lucht

Afbeelding 47 Boven en zijaanzicht van variant 5

Het mengen vindt bij deze variant plaats in de lucht wanneer het zaagsel in een nevel valt.
Het zeven van het zaagsel zal gedaan worden door een zeefmachine. Het gezeefde zaagsel zal d.m.v.
een vrachtwagen naar de bouwplaats getransporteerd worden waar het gelost wordt. Een bobcat zal
vervolgens het losse zaagsel in een trechter dumpen. Deze trechter wordt vervolgens opgetild en
boven een nevelkanon gehouden. Een nevelkanon is een grote ventilator met op de voorzijde
allemaal fijne sproeiers. Deze sproeien fijne druppels in de luchtstroom van de ventilator waardoor
er een nevel ontstaat. Het zaagsel zal in de juiste verhouding uit de trechter vallen. Dit zaagsel zal
door de luchtstroom mee genomen worden en zo pykrete vormen op de koepel.
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Variant 6 - Mengen op koepel

Afbeelding 48 Boven en zijaanzicht van variant 6

Deze variant lijkt op variant 6, alleen is de ventilator nu losgekoppeld van het water en vindt het
mengen plaats op het oppervlak van de koepel.
Het zeven van het zaagsel zal gedaan worden door een zeefmachine. Het gezeefde zaagsel zal d.m.v.
een vrachtwagen naar de bouwplaats getransporteerd worden, waar het gelost wordt. Een bobcat
zal vervolgens het losse zaagsel in een trechter dumpen. Deze trechter staat op een aanhanger,
boven een ventilator. Het zaagsel zal uit de trechter in de luchtstroom van de ventilator vallen en zo
op de koepel geblazen worden. Het water zal vervolgens afzonderlijk op de koepel gespoten worden
d.m.v. een brandslang. Omdat er nu water zonder vaste deeltjes gespoten wordt kan er gebruik
gemaakt worden van een brandweerspuit welke naast een straal meerder sproeistanden heeft .
Tevens kan er gebruik gemaakt worden van een waterkanon. Dit is een spuit die op de grond staat en
het zo mogelijk maakt om met meer druk te spuiten. Wanneer er met meer druk gespoten kan
worden, kan men de koepel vanaf het maaiveld nat maken.
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Variant 7 - Droge methode

Afbeelding 49 Boven en zijaanzicht van variant 7

Deze methode lijkt op de normale methode alleen wordt het zaagsel nu pas in de spuit toegevoegd
aan het water.
Het zeven van het zaagsel zal gedaan worden door een zeefmachine. Het gezeefde zaagsel zal d.m.v.
een vrachtwagen naar de bouwplaats getransporteerd worden waar het gelost wordt. Een bobcat zal
vervolgens het losse zaagsel in een trechter dumpen. Deze trechter is aangesloten op een
compressor die het zaagsel onder druk door een slang pompt. Het water wordt via een
centrifugaalpomp via een slang naar de spuit gepompt. In de spuit komen het zaagsel en water bij
elkaar. Door gebruik te maken van regelbare kleppen kan de juiste verhouding gemaakt worden. Uit
de spuit zal vervolgens het vloeibare pykrete komen. Om hoger te kunnen spuiten zal er gebruik
gemaakt worden van een hoogwerker.
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Variant 8 - 3D printen.

Afbeelding 50 Boven en zijaanzicht van variant 8

De laatste variant is geheel automatisch en lijkt in principe op 3D-printen.
Het zeven van het zaagsel zal gedaan worden door een zeefmachine. Het gezeefde zaagsel zal d.m.v.
een vrachtwagen naar de bouwplaats getransporteerd worden, waar het gelost wordt. Een bobcat
zal vervolgens het losse zaagsel in de trechter van de printkop dumpen. Op de printkop bevindt zich
tevens een reservoir met zuiver water. Zuiver water is water zonder vervuiling. Dit water kan zonder
te bevriezen een temperatuur onder het vriespunt bereiken. Dit onderkoelde water (liquidice) zal
meteen bevriezen wanneer het in contact komt met een koud oppervlak zoals de koepel. De
printkop hangt in een grote stellage waar deze in 3 richtingen kan bewegen (x,y,z). Op deze manier
kan software de printkop water en zaagsel laten “printen” op de plek waar de koepel moet ontstaan.
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Beoordelen varianten pykreteproces
Het beoordelen zal plaats vinden aan de hand van de eerder geformuleerde eisen en wensen. Aan de
eisen moeten de varianten altijd voldoen. De wensen zijn verwerkt in een schema. In dit schema
staan in de eerste kolom de wensen die gesteld worden voor een bepaald knelpunt. De varianten
staan horizontaal naast elkaar in de bovenste rij.
Aan de wensen kunnen varianten, meer of minder goed voldoen. Hier wordt gewerkt met een score
van 4 t/m 1. Daarbij is een score van: 4 zeer goed, 3 goed, 2 onvoldoende en 1 slecht. Het gebruiken
van een schaal van 4 in plaats van 5 dwingt om een keuze te maken die niet neutraal is, zoals 3 bij
een schaal van 5.
Uiteindelijk kunnen de punten opgeteld worden. De variant met de hoogste score voldoet het beste
aan de gestelde wensen. Zo wordt duidelijk welke variant er verwacht wordt dat deze het beste
functioneert wanneer deze verder uitgewerkt wordt tot een conceptbouwmethode.
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Risico's bij
werken onder
extreme
omstandig- heden

Pykrete- /
waterslang zwaar

Categorie

x

x

x

Kans op vallen in water
klein

Kans op
bevriezingsverschijnselen
klein

x

Kleine kans dat ijs op
persoon of materieel valt

Kans uitglijden klein

x

Kleine kans dat arbeider
nat wordt (ijs op
werkkleding)

x

x

Eis

Zo weinig mogelijk slangen
op de bouwplaats
(bereikbaarheid ,
struikelen)

Arbeidsintensiteit zo laag
mogelijk

Formulering

Gestelde wensen aan pykrete bouwproces

Tabel 6 Gestelde wensen aan pykrete bouwproces

Veilig bouwen met pykrete

Wens

3

1
idem vorige met het
extra gewicht van de
lans

2
dragen slang en
spuit
arbeidsintensief,
afhankelijk lengte
en aantal
personen

2
kans uitglijden
tijdens spuiten en
sjouwen slang

3
aanwezig wegens
mengcontainer

2
veel arbeiders
nodig in proces
dus grotere kans

2
kans uitglijden
tijdens spuiten en
sjouwen slang

3
aanwezig
wegens
mengcontainer
2
veel arbeiders
nodig in proces
dus grotere kans

2
stilstaan op
aanhanger, weinig
beweging en warmte
productie

3

3
aanwezig wegens
mengcontainer

men rijd met
aanhanger om
koepel heen

4

men spuit van
afstand vanaf de
aanhanger

4

kans dat iemand in
omgeving nat wordt
blijft bestaan

3

geen slangen

4

spuiten gebeurd
vanaf een aanhanger
die rond de koepel
rijdt

4

Mobiel

-

2

Onvoldoende

arbeiders kunnen
binnen zitten terwijl
sproei-installatie
spuit

3
aanwezig wegens
mengcontainer

kans op uitglijden bij
verplaatsen sproeiinstallatie, aantal keer
per shift

3

sproei-installatie
spuit ver dus er is
afstand van koepel,
arbeiders staan
tevens niet hele tijd
bij koepel

4

3
lans zorgt voor
afstand spuiten wel
handmatig dus
meerdere arbeiders
dichtbij koepel

2

3
sproei-installatie
spuit ver kans nat
worden blijft
aanwezig

4
spuiten gebeurd kort
op koepel met lans

3
arbeider heeft
spuit vast,
mogelijkheid nat
spuiten andere
arbeiders
spuiten pykrete
gebeurd
handmatig dus
meerdere
arbeiders dichtbij
koepel

pykrete slang en
waterslang

1
pykrete slang en
waterslang

1
pykrete slang en
waterslang

1

verplaatsen slang en
sproei-installatie is
arbeidsintensief, niet
zo vaak

Sproei-installatie

Lans

Normaal +

1
--

Symbool

Slecht

Cijferwaardering

Waardeoordeel

men werkt buiten
maar met minder
man

3

2
veel arbeiders
nodig in proces
dus grotere kans

4
kans op vallen in
water niet
aanwezig

4

kans uitglijden
tijden spuiten
water en sjouwen
slang

2

spuiten water
gebeurd
handmatig dus
meerdere
arbeiders dichtbij
koepel

2

arbeider heeft
spuit vast,
mogelijkheid nat
spuiten andere
arbeiders

3

waterslang

2

dragen slang en
spuit
arbeidsintensief,
afhankelijk lengte
en aantal personen

2

Ventilator

++

4

Zeer goed

kans op vallen in
water niet
aanwezig

kans uitglijden bij
verplaatsen
nevelkanon, aantal
keer per shift

3

met nevel kanon
kan met vanaf
afstand zaagsel
aanbrengen

4

nevelkanon spuit
over groot deel
bouwplaats

3

waterslang

2

verplaatsen slang
en nevelkanon is
arbeidsintensief,
niet zo vaak

3

Nevelkanon

+

3

Goed

2
veel arbeiders
nodig in proces
dus grotere kans

kans op vallen in
water niet
aanwezig

4

kans uitglijden
tijden spuiten en
sjouwen slang

2

spuiten pykrete
gebeurd handmatig
dus meerdere
arbeiders dichtbij
koepel

2

arbeider heeft spuit
vast, mogelijkheid
nat spuiten andere
arbeiders

3

slang voor water en
slang voor zaagsel

1

dragen 2 slangen
en spuit
arbeidsintensief,
afhankelijk lengte
en aantal personen

1

Droge methode

mechanisch
proces arbeiders
niet lang buiten

4

kans op vallen in
water niet
aanwezig

4

volledig
mechanisch

4

volledig
mechanisch
spuiten dus geen
arbeiders kort bij
koepel

4

printkop brengt
kleine
hoeveelheden
water aan
precies boven ijs

4

slangen op
constructie en
naar constructie

3

geen zware
arbeid

4

3D printen

4

4

4

4

4

4

4

Ideaal

Extra

Moeilijk om
voldoende
pykrete
gelijkmatig aan te
brengen Sproeimethode
pykrete werkt
niet

x

Mogelijk om cellulose te
gebruiken i.p.v. zaagsel

69.6

39

4

71.4

40

oplossen cellulose in
water

4
oplossen cellulose in
water

4
oplossen cellulose
in water

67.9

x

Dichtdraaien spuit
mogelijk

2
sproei-installatie
stopt door stil zetten
pomp

4
hendel op spuit

4

4
arbeider heeft geen
spuit vast

hendel op spuit

Score t.o.v. ideaal

x

kans op koude handen
door vast houden spuit

2

arbeider houdt
spuit vast dus kans
aanwezig

2

arbeider houdt
spuit vast dus
kans aanwezig

4

1
1,110 kg + lans(3m)
7,11 = 8,22kg

3
1,110 kg

38

x

Zo laag mogelijk gewicht
van de spuit

4
alles makkelijk los te
koppelen dus in
verwarmde omgeving
te plaatsen of
gasbrander

4
alles makkelijk los te
koppelen dus in
verwarmde
omgeving te
plaatsen of
gasbrander

4
alles makkelijk los
te koppelen dus in
verwarmde
omgeving te
plaatsen of
gasbrander
stellage op wielen

1
spuiten gebeurd
globaal, pykrete
straal valt uit elkaar
door zwaartekracht

4
ja door lans kan ook
verder van persoon
precies gesproeid
worden

3
ja in zoverre dit
kan door een
persoon op de
grond of
hoogwerker

Totale Score

x

x

Gelijkmatige verdeling
• Precies sproeien is
gewenst

Makkelijk te ontdooien als
onderdelen bevriezen

x

Gelijkmatige verdeling
• gevoeligheid voor wind
zo klein mogelijk

1
sproei-installatie
heeft veel last van
wind

4
wegens lans kan er
kortbij de koepel
gespoten worden,
minder invloed wind

3
wanneer men
hoger gaat spuiten
heeft wind invloed
op straal

1

83.9

47

oplossen cellulose in
water

4

hendel op spuit

4

4
arbeider hoeft spuit
niet hele tijd vast te
houden maar moet
deze wel van richting
veranderen tijdens
het rijden

kanon vanaf
aanhanger

4

alle machines zitten
vast aan aanhanger
dus kost meer werk
om los te koppelen

4

sproeien gebeurd
vanaf aanhanger er is
dus niet zoveel
bewegingsvrijheid

2

wind heeft invloed
omdat men vanaf de
aanhanger spuit

1

69.6

39

los aanbrengen
cellulose gaat niet
aangezien het
moet oplossen in
water

1

nevelkanon stopt
door stil zetten
pomp

2

4
arbeider heeft
geen spuit vast

geen spuit maar
nevelkanon

4

nevelkanon is een
apparaat dus moet
in geheel naar
verwarmde ruimte
toe

4

nevelkanon spuit
globaal op de
koepel

1

principe van
aanbrengen
zaagsel is
gebaseerd op
luchtstroming ,
wind heeft veel
invloed

1

60.7

34

los aanbrengen
cellulose gaat niet
aangezien het
moet oplossen in
water

1

hendel op spuit

4

arbeider houdt
spuit vast dus
kans aanwezig

2

spuit (1,464 kg) of
water kanon vanaf
grond

3

alles makkelijk los
te koppelen dus in
verwarmde
omgeving te
plaatsen of
gasbrander

4

aanbrengen
zaagsel is globaal
het spuiten van
water is precies
wanneer een
arbeider dit doet

2

principe van
aanbrengen
zaagsel is
gebaseerd op
luchtstroming ,
wind heeft veel
invloed

3

4

58.9

33

mengen in spuit is
mogelijk maar
cellulose heeft tijd
nodig om "op te
lossen"

2

hendel op spuit

4

arbeider houdt
spuit vast dus
kans aanwezig

2

zware spuit, zaagsel
en water komen bij
elkaar

1

83.9

47

los aanbrengen
cellulose gaat niet
aangezien het
moet oplossen in
water, het water
moet zuiver
blijven

2

stopt door stil
zetten
robot/printer via
software

1

4
arbeider heeft
geen spuit vast

zware printkop
word
mechanisch
getild

4

1
grote stellage als
iets bevriest veel
werk om
onderdeel te
vinden en te
ontdooien

3

printkop bevind
zich precies
boven de plek
waar gespoten
moet worden

4

geen invloed
wind, printkop
bevind zich kort
op ijskoepel

grote kans op
bevriezen
compressor(slang)
deze
ontdooien in
verwarmde
ruimte

ja in zoverre dit kan
door een persoon
op de grond of
hoogwerker

3

wanneer men
hoger gaat spuiten
heeft wind invloed
op straal

67

100

56

4

4

4

4

4

4

4
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Veilig bouwen met pykrete
In de onderstaande tabel staan de scores die bij de beoordeling gehaald zijn.
Tabel 7 Behaalde scores tijdens de beoordeling van de varianten voor het pykrete proces

Totale score
wensen
Score wensen t.o.v.
ideaal

Normaal
+

Lans

SproeiMobiel
installatie

38

39

40

67.9

69.6

71.4

Nevelkanon

Ventilator

Droge
methode

3D
printen

ideaal

47

39

34

33

47

56

83.9

69.6

60.7

58.9

83.9

100.0

De best scorende varianten zijn de “mobiele methode” en de “3D print methode”. Het grootste
verschil zoals te zien in de grafiek “Visualisaties beoordeling wensen pykrete proces” op de vorige
pagina ligt bij de kans op bepaalde risico’s. Bij de 3D print methode zijn deze risico’s geëlimineerd
omdat er bijna alles geautomatiseerd is. Bij de mobiele methode komen deze risico’s wel nog voor,
echter kan men maatregelen nemen zodat de kans op het risico afneemt en de gevolgen beperkt
blijven.
De haalbaarheid van de varianten is doorslag gevend. 3D printen met ijs is mogelijk op kleine schaal,
voor het 3D printen van een ijskoepel moet men nog extra onderzoek en investeringen doen. De
mobiele methode maakt gebruik van al bestaande werkwijzen. Het toepassen van deze methode kan
op korte termijn, daarom zal deze methode gekozen worden om verder uit te werken.
Op de volgende is grafiek 2 gevisualiseerd hoe de beste 5 methoden scoren op de wensen. Op
sommige wensen scoorde de mobiele methode slecht. Wellicht kan een bepaalde werkwijze van en
andere goed scorende methode toegepast worden bij de mobiele methode zodat deze uiteindelijk
beter gaat scoren. Voor de wensen “precies sproeien mogelijk” en “gevoeligheid voor wind” scoort
de mobiele methode onvoldoende en slecht. De methode lans scoort daar zeer goed. Er kan een
combinatie gemaakt worden van de mobiele methode met de lans. Dit is gevisualiseerd op de
volgende pagina.
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Visualisatie beoordeling wensen pykrete proces
3D printen

Droge methode

Ventilator

Nevelkanon

Mobiel

Sproei-installatie

Lans

Normaal +

Mogelijk om cellulose te gebruiken i.p.v. zaagsel

Kans op bevriezingsverschijnselen klein

Kans op vallen in water klein

Kans uitglijden klein

Kleine kans dat ijs op persoon of materieel valt

Wens

Zo weinig mogelijk slangen op de bouwplaats

Arbeidsintensiteit zo laag mogelijk

Onderdelen makkelijk te ontdooien als ze bevriezen

Kans op koude handen door vast houden spuit zo klein
mogelijk

Zo laag mogelijk gewicht van de spuit

Gelijkmatige verdeling
• Gevoeligheid voor wind zo klein mogelijk

Gelijkmatige verdeling
• Precies sproeien is gewenst
0

1

2

3

4

Score
Grafiek 1 Visualisaties beoordeling wensen pykrete proces
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Uiteindelijk blijkt de beste variant de mobiele methode te zijn, wanneer er werkwijzen van andere
varianten bij toegepast worden. Op de punten waar de variant slecht scoort kan die gecombineerd
worden met een korte slang met spuit of lans. Hierbij moet men denken aan een slang van 10 meter.
Met de slang (laag spuiten) en lans (hoog spuiten) kan men preciezer spuiten en heeft de wind
minder invloed..

Afbeelding 51 De mobiele variant in combinatie met het spuiten van pykrete via een lans

Afbeelding 52 De originele mobiele versie waarbij men om de ballon rijd terwijl men spuit

Afbeelding 53 De mobiele variant in combinatie met het spuiten van pykrete via en korte slang
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Afbeelding 54 Boven aanzicht van de mobiele versie gecombineerd met goede
elementen van andere varianten zoals de lans voor precies spuiten
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Bijlage 7 - Morfologisch schema, Pykrete proces
Bijlage 7 geeft aan waarom welke werkwijzen gekozen zijn voor de morfologische schema’s in bijlage
6 en in het verslag. Per functie zal nu beschreven worden welke mogelijke werkwijzen toegepast
kunnen worden. Bij sommige functies is tijdens het onderzoek bij de Sagrada Familia in Ice gebleken
dat de toegepaste werkwijze voldeed aan de gestelde eisen. Bij andere functies is gebleken dat de
toegepast werkwijze verbeterd dient te worden of dat er een nieuwe werkwijzen gezocht moet
worden die voldoet aan de gestelde eisen. Wanneer een werkwijze volledig voldeed aan de gestelde
eisen zal deze in het morfologisch schema opgenomen worden. Er zal in deze gevallen niet verder
gezocht worden naar alternatieven.
Omdat er 2 volgordes gehanteerd kunnen worden voor het maken van pykrete het natte en droge
proces worden er ook 2 morfologische schema’s gemaakt. Als eerste worden de werkwijzen
behandeld die passen bij de functies van het natte pykreteproces. Daarna worden de werkwijzen
behandeld die behoren bij de functies van het droge pykreteproces.

Nat pykreteproces
Zeven zaagsel
Voor deze functie zijn 2 werkwijzen toegepast, namelijk handmatig zeven (alleen Pykrete Dome) en
mechanisch zeven. Wanneer men deze 2 methoden vergelijkt ten aanzien van arbeidsintensiteit en
tijd levert dat de volgende tabel op.

Arbeidsintensiteit
Tijd

Handmatig
Hoog
20m³ in 72 manuren

Mechanisch
Laag (machinaal)
40m³ in 8 uur

Van deze 2 werkwijzen is mechanisch de beste, wanneer men kijkt naar arbeidsintensiteit en tijd.
Mechanisch zeven zal daarom de werkwijze zijn die terug te vinden is in het morfologische schema.
Tijdelijke opslag zaagsel
Voor de opslag van zaagsel zijn er 2 mogelijke werkwijzen namelijk: los als bulk materiaal of in vaste
verhoudingen (stuk). Beide werkwijzen zijn toegepast tijdens de bouw van de SFiI en beide methoden
voldeden aan de eisen. Echter heeft de manier van leveren bulk of stuk grote invloed op functies
“toevoegen t.b.v. mengen” en “uitmeten verhouding pykrete”

72

Bijlage afstudeerrapport
Toevoegen zaagsel t.b.v. mengen
Tijdens de bouw van de SFiI is het zaagsel op 4 verschillende werkwijzen in de mengcontainer
gedumpt namelijk: vorkheftruck, bobcat, tractor met frontloader en handmatig met een schep. Uit
onderzoek dat gedaan is tijdens de bouw van de SFiI is gebleken dat het handmatig toevoegen van
zaagsel niet voldoet aan de Arbo regels. De werkwijzen vorkheftruck, bobcat, tractor met frontloader
voldeden wel aan de gestelde eisen. Deze methoden zullen daarom terug te vinden zijn in het
morfologische schema.

Toevoegen water t.b.v. mengen
Tijdens de bouw van de SFiI werd het water continue toegevoegd. Er lag toen een brandslang die
water in de bak spoot tot dat deze vol zat. Een andere werkwijze is het toevoegen van water in vaste
verhoudingen. Zodat op elk moment van het proces duidelijk is hoeveel water er precies in de
mengcontainer zit. De 3de werkwijze is het toevoegen van variabele hoeveelheden water.

Uitmeten verhouding pykrete
Net zoals het water kan het toevoegen van zaagsel continue plaatsvinden, in een vaste hoeveelheid
of een variabele hoeveelheid. De keuze van deze werkwijze hangt sterk samen met de keuze van de
werkwijze bij het “toevoegen van het water t.b.v. mengen”.

Mengen zaagsel en water
Tijdens de bouw van de SFiI werd het pykrete gemengd door een stroming in de mengcontainer.
Deze stroming werd opgewekt door dompelpompen. Deze dompelpompen lagen op hun zijkant, het
water dat zei uitspoten creëerde de stroming in de mengcontainer. Een andere manier om stroming
op te wekken is door middel van een mixer. Het mixen kan met een vaste mixer of een handmixer.
Bij mixers kan men het verschil maken tussen axiale (A) en radiale (B) stromingspatronen. Een mixer
met gebogen bladen, meestal een hoek van 45°, veroorzaakt een axiaal stromingspatroon. Dit
resulteert in een goede stroming van boven naar onder in de tank met als resultaat een goede
menging. (Yohe, Gopalratnam, & Pezone, 2001) Een mixer met rechte bladen veroorzaakt een radiaal
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stromingspatroon. Dit veroorzaakt een stroming tussen de mixer en de bodem van de tank en een
stroming tussen de mixer en de bovenkant van de tank.

Afbeelding 55 Verschillende impellers die op en mixer gemonteerd kunnen worden
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Afbeelding 56 Verschillende soorten stromingen veroorzaakt door stand van de balden van de impellers

Bufferen pykretemengsel
Het grootste onderscheid dat gemaakt kan worden bij de mengcontainer is de vorm, namelijk
rechthoekig of rond. Daarnaast kan er nog onderscheid gemaakt worden tussen een watertank
bestaande uit één vast materiaal, een licht ondersteunde tank en een niet ondersteunde tank. Dit
resulteert in de volgende werkwijzen: vierkant vast, vierkant licht ondersteund, rond vast, rond licht
ondersteund en rond niet ondersteund

75

Veilig bouwen met pykrete
Leveren energie t.b.v. transport pykrete
De pomp die gebruikt wordt om het vloeibare pykrete door de slangen te duwen moet tegen de
vaste hout deeltjes kunnen. Tijdens de bouw van de SFiI is er gebruik gemaakt van
centrifugaalpompen en dompelpompen. Gedurende de bouw zijn de pompen wel eens vast gelopen .
de reden hiervan was een te groot deeltje dat vast kwam te zitten in de waaier van de pomp. De
centrifugaalpomp en dompelpomp voldoen en kunnen opgenomen worden in het morfologisch
schema. Echter zijn er veel verschillende soorten pompen, met verschillende formaten,
werkingsprincipe en kracht. daarom wordt er toch gekeken naar alternatieve pompen die wellicht
beter in een nieuw proces passen. Hierbij wordt gelet op het aan kunnen van vaste deeltjes. Bestand
tegen de kou. De kracht van de pomp i.v.m. opvoerhoogte. Hoe makkelijk onderhoudt / reparatie is.
Vloeistofpompen kunnen ingedeeld worden in 2 groepen:
x Centrifugaal pompen of turbopomp (turbinepomp)
Centrifugaalpompen is de verzamelnaam voor pompen die gebruik maken van centrifugaal krachten
om vloeistoffen van A naar B te verpompen. In de meest eenvoudige vorm bestaat een
centrifugaalpomp uit een waaier met schoepen die kan ronddraaien in een pomphuis. Op het hart
van het pomphuis is de zuigleiding aangesloten en aan de buitenomtrek de persleiding. De
draaiing van de waaier met schoepen, ook wel de centrifugale kracht, zorgt ervoor dat de vloeistof
vanuit het hart naar de buitenomtrek wordt gedrukt.
x Verdringerpompen of volumetrische pomp
Positieve verdringerpomp of volumetrische pomp is de verzamelnaam voor de pomptypen die
werken volgens het principe van het vergroten (aanzuigen) en het daarna weer verkleinen (persen)
van een deel van de ruimte in het pomphuis. Deze werking zorgt voor een constante volume
verplaatsing die (ongeveer) recht evenredig is met het toerental van de pomp. De opbrengst (debiet)
van de verdringerpomp is dan ook onafhankelijk van de opvoerdruk. De maximale opvoerdruk wordt
uitsluitend beperkt door de mechanische sterkte van de pomp zelf.
Er zijn twee groepen verdringerpompen. De verdringerpompen met roterende bewegingen en de
verdringerpompen met heen en weer gaande bewegingen.
Roterende verdringerpompen, de hoofdelementen maken een draaiende beweging en de
afwisselend groter en kleiner wordende kamertjes worden door de elementen zelf afgesloten, zodat
kleppen ontbreken. Voorbeelden van roterende verdringerpompen:
•
Wormpompen
•
Slangenpompen
•
Tandwielpompen
•
Schottenpompen
•
Lobben- en draaizuigerpompen
Oscillerende verdringerpompen, in een kamer wordt een afsluitend verdringerlichaam heen-en-weer
bewogen. Uit deze kamer wordt het zich daarin bevindende medium door het verdringerlichaam weg
geperst tijdens een persslag. Daarna wordt tijdens de zuigslag een nieuwe hoeveelheid medium in de
kamer gezogen, die vervolgens weer tijdens de volgende persslag wordt weg geperst, enzovoort. De
stromingsrichting van het medium wordt gestuurd door de zuig- en perskleppen.
Voorbeelden van heen en weer bewegende verdringerpompen:
•
Lucht gedreven membraanpompen
•
Plunjer-/membraandoseerpompen
•
Zuigerpompen
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Centrifugaal of turbopompen
Centrifugaalpomp
De hoofdonderdelen van een centrifugaalpomp zijn het pomphuis en de waaier. De waaier kan in het
pomphuis ronddraaien. De waaier bevat schoepen die de centrifugaal kracht in de vloeistof
opwekken. Het pomphuis heeft twee openingen met daarop de aansluitingen voor de zuig en de
persleiding. De in dit geval axiale opening voor de zuigaansluiting zit ter hoogte van de
instroomopening van de waaier. De opening voor de persaansluiting zit aan de buitenomtrek op het
pomphuis. De pomp en de zuigleiding moeten geheel met de te verpompen vloeistof gevuld zijn. Als
de pomp wordt gestart gaat de vloeistof in de pomp met de waaier meedraaien. De vloeistof
ondervindt de werking van de centrifugaal kracht. En stroomt daardoor via de buitenomtrek van de
waaier het pomphuis in en vervolgens, via de persopening, naar de persleiding.
Omdat de vloeistof uit het hart van de waaier wegstroomt ontstaat daar een onderdruk. Daardoor
stroomt er weer vloeistof uit de zuigleiding de waaier in, deze vloeistof stroomt weer door de
centrifugaal kracht via het pomphuis naar de persleiding. Op deze manier ontstaat er een continue
stroom vanuit de zuigleiding, via het pomphuis, naar de persleiding.

Afbeelding 57 Werking centrifugaalpomp

Centrifugaalpompen hebben vergeleken met pompen die volgens een ander principe werken een
aantal voordelen maar afhankelijk van de toepassing ook een aantal nadelen. Bij pompselectie dient
altijd goed naar het proces gekeken te worden.
Voordelen
x Centrifugaalpompen zijn vaak klein van afmeting vergeleken met andere principe pompen bij
gelijke volumestroom en opvoerhoogte.
x Ze hebben minder bewegende delen dus meestal lagere onderhoudskosten.
x De inkoopprijs is lager.
x Ze leveren een gelijkmatige volumestroom.
x Geschikt voor verontreinigde vloeistoffen, in een aangepaste vorm geschikt voor sterk
verontreinigde vloeistoffen.
x Verontreinigingen zijn makkelijk te verwijderen door het pomphuis open te draaien.
Nadelen:
x Centrifugaalpompen kunnen geen lucht verpompen.
x De volumestroom is sterk afhankelijk van de benodigde opvoerhoogte.
x Ze mogen niet blijven draaien zonder toevoer van vloeistof.
(PumpSupport, 2005) (Bedu) (Forsthoffer, 2005)
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Dompelpomp
In feite is een dompelpomp een compacte uitvoering van een centrifugaalpomp. Deze pompen zijn in
monobloc uitvoering direct samengebouwd met een onderwater-elektromotor. De werking is dan
ook hetzelfde als een centrifugaalpomp. Dompelpompen worden algemeen als transportabele pomp
gebruikt in geval van wateroverlast. Meestal zijn ze van kunststof of roestvrijstaal gemaakt. Voor
industriële toepassingen zijn een aantal speciale uitvoeringen beschikbaar:
• Bouwpompen: slijtbestendige uitvoering speciaal voor het gebruik in bouwputten, geschikt voor
met zand en slib verontreinigd water
• Rioolwaterpompen: verstoppingsvrije uitvoering speciaal voor het gebruik in afvalwater
verzamelputten.
Voordelen
x Seriematig geproduceerd en daardoor snel leverbaar.
x Geen aanzuigproblemen.
x Compact.
x Eenvoudig te installeren.
x Weinig geluidsoverlast.
x geschikt voor verontreinigde vloeistoffen.
x verontreinigingen zijn makkelijk te verwijderen door het pomphuis open te draaien.

Nadelen
x Visuele inspectie tijdens bedrijf is onmogelijk.
x Niet geschikt voor hoge temperaturen.
x De vloeistof wordt opgewarmd door de motor.
x De pomp moet voor motorkoeling doorgaans geheel ondergedompeld blijven. Daardoor kan
de tank of de put niet geheel geleegd worden, tenzij de motor tevens geschikt is voor
bovenwater-bedrijf.
x De elektrische beveiliging voor onderwatermotoren is gecompliceerd.
x Reparatie is gecompliceerd en duur.
(PumpSupport, 2005)
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Schroefpomp/propellerpomp
Een schroefpomp bestaat uit een buis waarin een schroef draait die er uitziet als een scheepsschroef.
Door het ontstane drukverschil komt de vloeistof in beweging. Meestal is de schroefas verticaal
opgesteld en maakt de buis een bocht van 90 graden. De schroefas steekt dan in de bocht in een
afdichting door de buis heen. Op deze manier kan de schroef door een boven of naast de pomp
geplaatste motor worden aangedreven. Schroefpompen hebben een geringe opvoerhoogte en
vragen veel kracht. Met deze pompen kunnen zeer grote volumes met een relatief lage
opvoerhoogte worden verpompt. Opvoerhoogtes tot circa 10 mwk. (ongeveer 1 bar) (mwk = meter
waterkolom , 1 mwk = 9,806 65 kPa = 0,098 bar) (Allweiler, 2015)

Afbeelding 58 Werking schroefpomp

Pluspunten
x Weinig onderhoud.
x Geschikt voor verontreinigde vloeistoffen.
Minpunten
x Alleen geschikt voor horizontale opstelling.
x Dure montage.
x Lage opvoerhoogte.
(PumpSupport, 2005) (Forsthoffer, 2005)
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Verdringerpompen of volumetrische pomp
Lobbenpomp
De twee rotoren zijn onderling gekoppeld door middel van een buiten de vloeistof liggende
tandwieloverbrenging en draaien tegenovergesteld aan elkaar in het pomphuis. De rotoren drijven
elkaar dus niet aan! De rotoren zijn voorzien van twee of meerdere nokken (de lobben) en tijdens het
draaien worden de nokken van de ene rotor in de kuilen van de andere gedrukt, waardoor de
pompende werking ontstaat.

Afbeelding 59 Werking lobbenpomp

Algemeen voor laag- en hoogviskeuze vloeistoffen, ook vermengd met vaste bestanddelen, maar
zonder het gevaar van structuurbeschadiging van het medium of slijtdeeltjes die het product kunnen
contamineren. Daarom wordt deze pomp ook veelvuldig gebruikt als hygiënische pomp.
In de uitvoering met rotoren van rubber en eventueel slijtplaten in het pomphuis is deze pomp zeer
geschikt voor abrasieve/verontreinigde media.
Pluspunten
x De roterende elementen drijven elkaar niet aan, dus er is geen direct onderling contact.
x Geschikt voor vloeistoffen met vaste bestanddelen.
x In bepaalde materiaaluitvoeringen zeer slijtbestendig.
x Geschikt voor hogere temperaturen.
x De vloeistof ondervindt geen afschuifkrachten en wordt daarmee zeer voorzichtig
behandeld, zodat geen structuurbeschadiging van het medium of kwetsbare vaste
bestanddelen optreedt.
x Zelf aanzuigend .
x Hoge drukken zijn, ook bij lage capaciteit, eenvoudig bereikbaar.
Minpunten
x De pomp heeft twee as-afdichtingen.
x Reparatie is gecompliceerd vanwege de synchronisatie (vervanging van de slijtdelen is vaak
wél eenvoudig uitvoerbaar.
(PumpSupport, 2005) (Sulteq, 2013) (Bedu)
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Tandwielpomp
Beschrijving
Twee tandwielen draaien in elkaar, waarbij ze elkaar aandrijven. De tanden verdringen de vloeistof
uit de tandkuilen en verpompen zo de vloeistof. (klein, bedoeld voor genereren hoge druk vb. 120
bar)

Afbeelding 60 Werking tandwielpomp

Algemeen voor schone viskeuze vloeistoffen. De precisiepompen op hoge toerentallen zijn geschikt
voor vloeistoffen als smeerolie, brandstof en hydrauliekolie, de laagtoerenpompen ook voor hoogviskeuze vloeistoffen, zoals verf en bitumen. Tandwielpompen worden meestal gebruikt voor het
verpompen van viskeuze vloeistoffen. Deze mogen, om snelle slijtage of vastlopen te voorkomen,
geen slijtend werkende of vaste bestanddelen bevatten.
Pluspunten
x Seriematig geproduceerd en daardoor goedkoop en snel leverbaar.
x Zelf aanzuigend .
x Hoge drukken zijn, ook bij lage capaciteit, eenvoudig bereikbaar.

Minpunten
x Lawaaierig.
x Gevoelig voor verontreinigingen.
x Reparatie na slijtage doorgaans niet economisch verantwoord, daardoor pomp na slijtage
geheel te vernieuwen.
x Niet geschikt voor waterige vloeistoffen.

(PumpSupport, 2005)
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Wormpompen
De rotor van deze pomp is schroefvormig en met één of twee gangen en heeft een cirkelvormige
doorsnede. De stator heeft een schroefvormige doorlaat met twee of drie gangen. Wanneer de rotor
draait, verplaatsen zich afgesloten ruimten tussen rotor en stator, waarin het medium wordt
meegenomen in axiale richting naar perszijde. De stator is meestal van rubber of kunststof. Hier zijn
vele varianten in verkrijgbaar. Afhankelijk van de procesparameters, wordt de juiste stator/rotor
combinatie geselecteerd. Door de veerkracht van het statormateriaal, kan worden volstaan met zeer
geringe speling tussen rotor en stator.

Afbeelding 61 Werking wormpomp

De pomp is geschikt voor zeer viskeuze vloeistoffen en pasta’s. Deze mogen ook harde en slijtende
deeltjes bevatten. Door het veerkrachtige materiaal worden deze deeltjes even in de statorwand
weggedrukt en daarna direct weer in de vloeistofstroom opgenomen.
Pluspunten
x Hoog volumetrisch rendement.
x Goede zuigeigenschappen.
x Puls arme opbrengst.
x Laag geluidsniveau.
x Zelf aanzuigend .
x Hoge drukken zijn, ook bij lage capaciteit, eenvoudig bereikbaar.
Minpunten
x Alleen voor smerende vloeistoffen.
x Gevoelig voor verontreinigingen.
x Gevoelig voor schade door drooglopen.
(PumpSupport, 2005) (Bedu)
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Slangenpomp (Peristaltische pomp)
Een slang is opgesloten in een huis en is aan de uiteinden verbonden met de zuig en persleiding. De
rotor heeft twee persschijven of persrollen. De draaiende rotor drukt aan zuigzijde de slang dicht.
Vervolgens wordt de vloeistof in de slang van zuig naar persleiding gedrukt. Een voordeel van de
slangenpomp is dat er geen as-afdichting nodig is en dat de slang eenvoudig en snel te vervangen is.
De pomp kan onbeperkt drooglopen, maar de rollen of schijven die tegen de slang drukken moeten
wel smering hebben. De pomp heeft een sterk pulserende vloeistofstroom.

Afbeelding 62 Werking slangenpomp

Pluspunten
x Kan onbeperkt drooglopen, mits smering van de rollen op de slang voldoende gegarandeerd.
x Kan goed slobberen.
x Pomp is ook geschikt voor vloeistoffen met vaste bestanddelen.
x De capaciteit is eenvoudig regelbaar door toerenvariatie.
x Zelf aanzuigend .
x Hoge drukken zijn, ook bij lage capaciteit, eenvoudig bereikbaar.
Minpunten
x De opbrengst is sterk pulserend.
x De capaciteit varieert sterk met de temperatuur en druk.
x Niet geschikt voor hoge temperaturen.
x De slang als slijtartikel moet regelmatig vernieuwd worden.
x Moeten beveiligd worden tegen overdruk.
(PumpSupport, 2005) (Bedu) (Sulteq, 2013)
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Zuigerpomp
Zuigerpompen worden vaak gebruikt om beton te verpompen. Omdat eerder de vergelijke pykrete
spuitbeton is gemaakt, wordt dit pomp type ook behandeld. De zuiger pompen kunnen in 2
categorieën ingedeeld worden namelijk enkelwerkend en dubbelwerkend.
Enkelwerkend:
Als de zuigerstang de zuiger naar rechts trekt ontstaat in de cilinder links van de zuiger een
onderdruk. De vloeistof in de zuigleiding drukt de zuigklep open en stroomt de cilinder binnen. De
persklep is op dat moment gesloten. Als de zuigerstang de zuiger naar links duwt, ontstaat in de
cilinder links van de zuiger een overdruk. De vloeistof in de cilinder drukt de persklep open en
stroomt in de persleiding. De zuigklep is op dat moment gesloten.

Afbeelding 63 Werking zuigerpomp

Een zuigerpomp levert een zeer onregelmatige vloeistofstroom. Een enkelwerkende zuigerpomp
levert tijdens de zuigslag helemaal geen vloeistof. Tijdens de persslag is de vloeistofstroom ook niet
constant. De zuigersnelheid wisselt namelijk tijdens de persslag van nul naar een maximum en dan
weer naar nul. Het resultaat is een zeer pulserende vloeistofstroom. Dit is weergegeven in figuur 13.
Langs de horizontale lijn is de tijd weergegeven die de zuiger voor elke zuig- en persslag nodig heeft,
op de verticale lijn de opbrengst. De grafiek geeft aan welke opbrengst de pomp op een bepaald
moment van zijn persslag levert.

Afbeelding 64 Weergaven vloeistofstroom

Punt A: De snelheid van de zuiger is hoog. De opbrengst [Q] is groot.
Punt B: De snelheid van de zuiger is laag. De opbrengst [Q] is klein.
Punt C: De persslag is voorbij en de zuigslag begint. De opbrengst [Q] is nul.
Punt D: Er begint een volgende persslag.
Dubbelwerkend:
Aan beide zijden van de zuiger zit een zuigklep en een persklep. Als de zuiger aan één kant vloeistof
in de persleiding perst wordt op het zelfde moment aan de andere kant vloeistof via de zuigklep
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aangezogen. Per omwenteling van de krukas zijn er twee zuig- en twee persslagen. Daardoor
ontstaat een meer regelmatige vloeistofstroom, maar in Afbeelding 66 is te zien dat ook de
dubbelwerkende zuigerpomp een pulserende vloeistofstroom geeft.

Afbeelding 65 Werking dubbelwerkende zuigerpomp

Afbeelding 66 Weergaven vloeistofstroom

Pluspunten
x De pomp heeft per heen-en-weer gaande slag twee persslagen, dus de pomp geeft continue
opbrengst.
x Zeer goed zelf aanzuigend.
x Betrouwbaar.
x Kan goed slobberen.
Minpunten
x Gecompliceerde aandrijving door middel van een kruk/drijfstang mechanisme of
stoomzuiger.
x Onderhoudsgevoelig.
x Duur in aanschaf.
x De pomp geeft tijdens de zuigslag geen opbrengst.
x De opbrengst is sterk pulserend.
x De zuig- en perskleppen zijn storingsgevoelig.
x De vloeistof stroomt bij stilstand niet door de pomp terug.
(Forsthoffer, 2005) (PumpSupport, 2005)
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Membraanpomp
Werkingsprincipe van membraampomp
Membraanpomp enkelwerkend
De werking van een membraanpomp komt in grote lijnen overeen met die van een enkelwerkende
zuigerpomp. In plaats van een zuiger is er een soepel membraan met een vrij grote diameter. Dit
membraan is in het midden aan de drijfstang bevestigd. Langs de buitenomtrek is het membraan
tussen twee delen van het pomphuis geklemd. Zodra het membraan aan het middelste gedeelte
omhoog getrokken wordt ontstaat onder het membraan een onderdruk. Daardoor kan vloeistof uit
de zuigleiding, via de zuigklep in de pomp stromen. De persklep is op dat moment gesloten. Wordt
het membraan vervolgens weer naar beneden gedrukt, dan ontstaat er in de pompruimte onder het
membraan een overdruk. De vloeistof wordt uit de pompruimte geperst en stroomt via de persklep
in de persleiding. De zuigklep is nu gesloten. Doordat het membraan de pompruimte volledig afsluit
heeft de pomp geen as-afdichting nodig. Hij is daardoor lekvrij en kan onbeperkt drooglopen. Bij een
breuk van het membraan kunnen ernstige problemen optreden. In aangepaste vorm is een
membraanpomp geschikt voor sterk verontreinigde vloeistoffen. Evenals een enkelwerkende
zuigerpomp levert de membraanpomp een zeer onregelmatige vloeistofstroom.

Afbeelding 67 Werking membraanpomp (enkelwerkend)

Membraanpomp (dubbelwerkend)
Om de stroming van de vloeistof wat regelmatiger te laten verlopen worden membraanpompen ook
wel uitgevoerd met 2 membranen. Als het linker membraan de zuigslag maakt, perst het rechter
membraan de vloeistof uit de pomp, en omgekeerd. De pomp heeft in dit geval 2 zuigkleppen en 2
perskleppen. De stroming van de vloeistof van een 2-membraanpomp komt overeen met die van een
dubbelwerkende zuigerpomp met één cilinder. Dit type pomp wordt veelal met lucht aangedreven.
Beide membranen zijn dan met elkaar verbonden en er wordt via stuurkleppen beurtelings lucht
achter een membraan toegelaten, waar bij de ruimte achter het andere membraan wordt ontlucht.
De maximale pompdruk is dan gelijk aan de druk van de aandrijflucht en door het regelen van de
luchttoevoer kan ook de volumestroom geregeld worden. Sommige constructies mogen geheel
onder de vloeistof gedompeld worden. Deze pompen worden ook gebruikt voor vloeistoffen waarbij
de as-afdichting problemen op kan leveren.

Afbeelding 68 Werking membraanpomp (dubbelwerkend)

86

Bijlage afstudeerrapport
Membraanpompen hebben een aantal grote voordelen ten opzichte van andere pompprincipes. De
belangrijkste voordelen zijn dat ze geen as-afdichting hebben waardoor de kans op lekkage minimaal
is, droog zelf aanzuigend zijn, onbeperkt droog mogen lopen, geschikt zijn voor het verpompen van
waterdunne tot hoog viskeuze vloeistoffen en vloeistoffen kunnen verpompen met vaste
bestanddelen.

Pluspunten
x Pomp kan onbeperkt drooglopen.
x Door lage snelheden goed slijtbestendig.
x Zeer goed zelf aanzuigend.
x Betrouwbaar.
x Kan goed slobberen.
Minpunten
x Membraan is gevoelig voor breuk.
x Pomp is niet geschikt voor hoge temperaturen.
x Gecompliceerd kruk/drijfstang mechanisme.
x De pomp geeft tijdens de zuigslag geen opbrengst.
x De opbrengst is sterk pulserend.
x De zuig- en perskleppen zijn storingsgevoelig.
x De vloeistof stroomt bij stilstand niet door de pomp terug.
(PumpSupport, 2005) (Forsthoffer, 2005) (Bedu) (Sulteq, 2013)
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Van de behandelde pompen zijn de wormpomp , tandwielpomp en de schroefpomp niet geschikt. De
andere pompen zijn wel geschikt voor het verpompen van pykrete en zullen in het morfologisch
schema staan. Tevens wordt de optie hoogte verschil toegevoegd, bij deze methode is geen pomp
nodig om druk op te wekken.

Geleiden t.b.v. transport pykrete
Het transport van het pykrete over de bouwplaats kan d.m.v. slangen of een rijdend reservoir.

Spuiten op hoogte
Het spuiten van pykrete op een hogere plek kan geschieden door gebruik te maken van de volgende
werkwijzen. Met een hoge druk vanaf de grond spuiten, hiervoor zal gebruik gemaakt moeten
worden van een waterkanon. De arbeider kan op een steiger of hoogwerker gaan staan tijdens het
spuiten. De laatste werkwijze is het gebruiken van een lans. Het punt waar het pykrete de slang
verlaat is daarmee hoger waardoor er ook verder gespoten kan worden. In de slang werken er 2
krachten op het pykrete, de druk opgewekt door de pomp (+) en de zwaartekracht (-), zodra het
pykrete de slang verlaat valt de druk weg en is de enige grote kracht de zwaartekracht.
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Aanbrengen pykrete
Met het aanbrengen van pykrete wordt bedoeld wie het aanbrengt. Tijdens de bouw van de SFiI
werd het pykrete aangebracht door arbeiders die de spuiten en de slang over de bouwplaats
verplaatsten. Uit het onderzoek bleek dat dit een arbeidsintensief proces was met een grote kans op
overbelasting. Tenzij men de slang met voldoende arbeiders over de bouwplaats verplaatsen. Een
optie die de arbeidsintensiteit verlaagd is het gebruiken van een hulpmiddel, bijvoorbeeld een spuit
op en onderstel welke de druk kan opvangen. Een 3de optie is het gebruiken van een hydraulische
arm of iets anders mechanisch.

Sproeien pykrete
Tijdens de bouw van de SFiI is uit onderzoek gebleken dat er geen een spuit voldeed aan alle gestelde
eisen. De aluminium brandweerspuit en de spuit bestaande uit een plat geslagen buis voldeden
beide niet aan een eis. De brandweer spuit raakte toch nog af en toe verstopt en de platgeslagen
buis had een te groot debiet.
Omdat er dus nog geen goede werkwijzen is wordt er gekeken naar welke sproeimethoden er
allemaal bestaan. De methoden die lijken te voldoen aan de eisen zullen terug te vinden zijn in het
morfologisch schema.
De eisen waren
x Gelijkmatige verdeling over de koepel
x Niet verstopt raken door houtdeeltjes
x Beperken van thermische schok
x Bij bevriezen gemakkelijk te ontdooien
x Goed te ontkoppelen van de slang
x Koude handen
De wens
x Laag gewicht van de spuit

Er bestaan verschillende soorten sproeimethoden. Deze zullen een voor en aan bod komen.
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Afbeelding 69 Werking turbulentie sproeier

Turbulentie sproeier
In deze sproeier zit een gedraaide stremming of wervelkamer die de
vloeistof een draaiende beweging geeft. Deze draaiende beweging
veroorzaakt turbulentie bij de vloeistof waardoor deze uit elkaar valt in
druppels. Deze druppels vormen een volkegelpatroon wanneer ze de
sproeien via de opening verlaten. Volkegelsproeiers geven een gelijkmatig
over het hele oppervlak verdeeld, kegelvormig sproeibeeld. In het
onderstaande plaatje zijn de s vormige doorgangen (de gedraaide
stremming) goed te zien. Wanneer deze doorgangen groot uitgevoerd
worden is het mogelijk om een vervuilde vloeistof te sproeien zonder
verstopping. Bij de aluminium brandweerspuit is het sproeien gebaseerd op
deze methode.

Afbeelding 71 Straalsproeier deze werkt volgens het princiepen van een turbulentie
sproeier
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Afbeelding 72 Werking persluchtverstuiver

Persluchtverstuivers (2-stof sproeiers)
Persluchtverstuivers geven de fijnst mogelijke verstuiving door het mengen van vloeistof en perslucht
(of een ander gas). De perslucht breekt de vloeistof op in kleine druppeltjes. Deze methode is niet
geschikt voor vervuild vloeistoffen. De opening van de sproeier moet namelijk klein zijn zodat de
perslucht het water ook uit elkaar duwt wanneer het de opening verlaat.

Afbeelding 73 Werking nevelsproeier

Nevelsproeiers (verstuivers)
Bij deze sproeier verlaat de vloeistof de sproeier door een rond gat waarna de vloeistof tegen een
pinnetjes komt welke in het directe pad van de straal zit. Het pinnetje verstoort de straal en breekt
de vloeistof op in kleine druppeltjes. Omdat de vloeistof door impact veranderd wordt in druppels is
het mogelijk om de opening van de spuit te vergroten zodat het ook mogelijk is om vervuilde
vloeistoffen te sproeien. Deze sproeiers worden vaak gebruikt voor stofpreventie.
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Afbeelding 74 Werking vlakstraalsproeier

Vlakstraalsproeiers
Vlakstraalsproeiers sproeien als het ware over een lijn. Om een oppervlak te kunnen besproeien
moet men de sproeier op en neer bewegen. Het sproeipatroon bij deze variant ontstaat door de
vorm van de opening van de sproeier. Omdat deze vorm lang en smal is om een vlakke straal te
creëren is deze sproeier niet geschikt voor vloeistoffen met deeltjes erin.

Afbeelding 75 Werking vlakstraalsproeier d.m.v. deflectie

Vlakstraalsproeiers
Bij deze vlak straalsproeier wordt een staal door een plat vlak gebroken. Omdat bij deze sproeier de
opening niet belangrijk is kan deze sproeier wel vloeistoffen sproeien met vaste deeltjes.
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Afbeelding 76 Werking spiraalsproeier

Spiraalsproeier
De spiraalsproeier werkt ook d.m.v. deflectie. De vloeistof straal raakt een oppervlak in de vorm van
een smaller wordende helix. Op de helix kaatst de vloeistof af en valt uit elkaar in druppels. Door de
helix structuur ontstaat er een sproeipatroon waarin niet overal evenveel druppels voorkomen. Zoals
het plaatje illustreert zijn er plekken met een hogere intensiteit.
De helix levert echter ook voordelen op. Er zijn geen interne delen die voor het sproeien zorgen.
Tevens heeft de helix en grote vrije doorlaat dit maakt hem verstoppingsongevoelig, er kunnen grote
delen met gemak oor de openingen heen gaan.
De laatste manier van sproeien is afgeleid van beregeningstechnieken die gebruikt worden in de land
en tuinbouw. Hierbij wordt de vloeistof in een straal in de lucht gespoten door een sectorsproeier.
De vloeistof zal onder invloed van een onderbrekingsmechanisme en de zwaartekracht naar de
grond vallen.

De

Afbeelding 77 Irrigatie sproeier

Afbeelding 78 Irrigatie sproeier
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turbulentie sproeier kan ook sproeien wanneer er vervuild water gebruikt wordt, wanneer deze
toegepast wordt in de vorm van een brandweerspuit (dit zijn vaakn turbulentie sproeiers) voldoet die
ook nog aan de andere gestelde eisen.
Om te sproeien met de brandweerspuit moet men de hendel een kwart draaien, op dat moment
schuift er een speciaal blad in de waterstroom. dit blad is zo gevormd dat het water gaat roteren in
de spuit. Door de centrifugaal krachten die hierbij ontstaan zal het water wanneer het de spuit
verlaat alle kanten op sproeien. Het sproeien met deze spuit is gebaseerd op het opwekken van
turbulentie in de spuit.
De nevel sproeier en spiraalsproeier voldoen ook aan de eis dat ze vervuild water kunnen sproeien.
Ze werken beide op de zelfde manier namelijk deflectie van de vloeistofstraal. Echter zijn de druppels
geproduceerd door de nevel sproeier te fijn. Daarom zal alleen de spiraal sproeier als werkwijze in
het morfologisch schema staan.
De laatste optie is een water kanon/ irrigatie-installatie. Deze installatie spuit een straal pykrete de
lucht in waar deze door de zwaartekracht uit elkaar valt over de koepel. Omdat er met een straal
gespoten wordt is er sprake van een grote opening (vrije doorgang), die niet verstopt kan raken door
vervuild water.
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Mal
De mal zal bestaan uit een opgeblazen ballon. Deze werkwijze heeft zich nu al bewezen bij de bouw
van de Pykrete Dome en de SFiI. Tevens is het de makkelijkste manier om een lichte, gekromde mal
te realiseren. (Arno Pronk) De 2de optie is om geen mal te gebruiken en de koepel laag voor laag op
te bouwen, zoals bij 3D printen gebeurd.
Aan de McGill University is het professor Pieter Sijpkes gelukt om een 3D printer te maken die
ijsprint. Voor het printen wort gebruik gemaakt van een robotarm. Deze robotarm wordt
aangestuurd door software die een 3D model van de computer omzet geometrische informatie. Deze
informatie wordt gebruikt voor de stuurgegevens die de robotarm gebruikt om de juiste bewegingen.
Bij het uiteinde van de robotarm wordt water en methylester aan gebracht in lagen van 0,25 mm. Dit
gebeurd bij een temperatuur van -22°C. Om ervoor te zorgen dat de vloeistof opening niet dicht
vriest houdt een verwarmingselement deze opening constant op een temperatuur van 20°C. De
methylester fungeert als tijdelijk materiaal wanneer ergens een gat in het geprinte object moet
komen. Methylester smelt namelijk eerder dan het water wanneer de temperatuur verhoogd wordt.
Bij een hogere temperatuur is het dus gemakkelijk te verwijderen terwijl het ijs nog intact blijft.
Wanneer er 5 lagen aangebracht zijn zal en laser de geometrie van de top laag scannen en via
software corrigeren op eventuele afwijkingen. Het maken van een model kan enkele uren tot dagen
duren afhankelijk van de grote. (Sijpkes , 2011) (Gammon, 2011)

Afbeelding 79 3D printen met ijs

Afbeelding 80 3D printen met ijs
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Droog proces
Bij de variant waar het zaagsel en water pas later gemengd worden zijn een aantal functies en
werkwijzen anders. De extra functies zijn “leveren energie t.b.v. transport zaagsel” , “leveren energie
t.b.v. transport water” en “geleiden t.b.v. transport zaagsel”. Bij de functies “mengen zaagsel &
water” , “uitmeten verhouding pykrete” en “sproeien pykrete” zijn er andere of extra werkwijzen.
Leveren energie t.b.v. transport zaagsel
Het zaagsel is een vast stof deze kan via verschillende werkwijzen getransporteerd worden. Zulke
werkwijzen zijn: transportband, compressor (ook gebruikt bij het droge spuitbeton proces) , een
trechter waar het zaagsel uitvalt onder invloed van de zwaartekracht, handmatige arbeid met een
emmer of een zuigerpomp gebruikt om beton te pompen.

Afbeelding 81 Compressor voor transport cement

Leveren energie t.b.v. transport water
In feite zijn alle pompen die pykrete kunne verpompen ook geschikt voor het verpompen van water.
De enige pomp die niet geschikt is si de betonpomp de andere pompen, centrifugaalpomp,
dompelpomp, membraampomp en slangen pomp zijn wel geschikt. Een extra optie is zwaartekracht.
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Geleiden t.b.v. transport water
Het transport van het water over de bouwplaats kan d.m.v. slangen of een rijdend reservoir.

Geleiden t.b.v. transport zaagsel
Het transport van het zaagsel over de bouwplaats kan d.m.v. slangen of een rijdend reservoir.

Mengen zaagsel en water
Bij het droge proces vind het mengen van het zaagsel en water pas plaats bij het aanbrengen. Het
mengen kan plaatsvinden in de spuit, in de lucht voordat het de koepel berreikt of op de koepel zelf.

Uitmeten verhouding pykrete
Hiervoor kan met 2 werkwijzen hanteren. Bij de productie van een constante hoeveelheid pykrete
kan men met de grote van de toevoer buizen ervoor zorgen dat de verhoudingen van het mengsel
kloppen. Wanneer de hoeveelheid pykrete verschild zal men gebruik moeten v]=maken van
regelbare kleppen op de spuit. Dit wordt ook toegepast bij spuitbeton.
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Sproeien pykrete
Wanneer het zaagsel en pykrete in de spuit bij elkaar komen of wanneer men water spuit zal men
gebruik moeten maken van de sproeikoppen. Dit kan met een turbulentie sproeier dit was de spuit
die tijdens de bouw van de Sagrada Familia in Ice aan de meeste eisen voldeed, echter niet alle. Een
verbetering is wellicht een spiraal sproeier, deze sproeikop kan grote deeltje in een vloeistof wel
goed verwerken. De laatste optie die en water kanon/ irrigatie-installatie. Deze installatie spuit een
straal pykrete de lucht inw aar deze door de zwaartekracht uit elkaar valt over de koepel.
Voor het verspreiden van zaagsel kan men tevens gebruik maken van een ventilator die een
luchtstroom opwekt die het zaagsel verspreid.
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Bijlage 8 - Meten ijsdikte
In deze paragraaf zal de werkwijze voor de functie “meten dikte ijs” gekozen en ontworpen worden.
Deze werkwijze staat los van de andere functies. Er zijn vijf werkwijzen gevonden die de dikte van het
ijs kunnen meten, namelijk:

Afbeelding 0.2 Meten ijsdikte met
rolmaat

Afbeelding 0.1 Meten ijsdikte met objecten op de ballon
als referentie

Boren gat
Deze methode is toegepast bij de bouw van de Pykrete Dome en de Sagrada Familia in Ice. Op een
plek waar men de dikte wil weten, boort men met een klopboor een gat. Vervolgens meet men met
een rolmaat de dikte van het ijs.
Object als referentie
Deze methode is door Kokawa toegepast toen deze professor in Japan ijskoepels bouwde. De dikte
werd gemeten aan de hand van een object dat op de ballon geplakt werd.

Afbeelding 0.3 3D
laserscanner

Afbeelding 0.4 3D-model gemaakt met 123D catch

Afbeelding 0.5 Radiometer om
ijsdikte ijsbaan te meten

3D-laserscanner
Dit is een opkomende techniek voor het inmeten van bestaande ruimten. Een laserscanner is een
apparaat dat met hoge snelheid reflectieloos metingen verricht en zo een pointcloud maakt. Die kan
omgezet worden in een 3D-model, waaruit alle afmetingen gehaald kunnen worden.
123D-catch
Dit is een nieuw programma van Autodesk dat door middel van foto’s een 3D-model kan genereren.
Men beweegt met een camera om een object heen en maakt tegelijk foto’s. Al deze foto’s worden
door een softwareprogramma omgezet in een 3D-model.
Radiometer (geluid)
Geluidsgolven worden al gebruikt om te meten op welke diepte het grondwater zit of om zwakke
plekken in dijken te zoeken. In 2013 heeft het bedrijf Miramap succesvol de ijsdikte van een
landijsbaan weten te meten met een radiometer.
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Formulering
van :

Werkt ook
wanneer het
sneeuwt

Gevoeligheid
voor lage
temperatuur
(<-0°C)

Meetpunt
gevoelig voor
ijsvorming

100

Arbeidsintensit
eit bij gebruik
methode (lager
is beter)

x

Conclusie eisen

vaste
eis

Beoordelen
methoden meten
dikte ijs

eventueel loslaten lijm
bevestiging op ballon

accu ondervond geen
problemen, boren op
netstroom mogelijk via
stopcontact hoogwerker

alleen aflezen

4

1

boren van elk gat intensief
werk

Voldoet niet

Voldoet

Voldoet niet

Voldoet

Voldoet

staafjes die dienen voor
referentie zijn gevoelig
voor ijsvorming door
rijpen en bevriezen

aflezen referentie punt
lukt wanner het
sneeuwt,

boren en aflezen rolmaat
ondervinden geen last van
sneeuw

Voldoet

Voldoet

Voldoet

meetpunt wordt ter plekken
geboord

Object als referentie

--

Slecht
1

Boren gat

Symbool

Waardeoordeel
Cijferwaardering

Tabel 8 Beoordelen methoden meten dikte ijs
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wens

verplaatsen laser en
aflezen

3

Voldoet niet

maken foto's rondom
koepel (70 (123d catch)
of 250 (ReCap photo)

3

Voldoet niet

Voldoet
objecten in omgeving
dienen als referentie
(zoals een gebouw of
lichtmast)

Voldoet

condenseren vocht op
lens (kans klein)

Voldoet

sneeuw verstoort foto's

Voldoet niet

123D Catch of ReCap
Photo (foto's)

+

Goed
3

laser werkt m.b.v.
referentie bollen die
boven hetzelfde meetpunt
moeten staan, dit
meetpunt is gevoelig

accu gaat sneller leeg

Voldoet

sneeuw verstoort laser
straal

Voldoet niet

3D laser scanner

-

onvoldoende
2

Radio meter langs koepel
bewegen

3

Voldoet

referentie aan de hand van
GPS positie
meetapparatuur

Voldoet

accu gaat sneller leeg

Voldoet

meter wordt langs
oppervlak koepel bewogen
ondervind geen problemen

Voldoet

Radio meter (geluid)

++

Zeer goed
4

4

idea
al

5

Alles voldoet

Eventueel oplossen eis

x

Kan opgelost worden

7

± 10 mm

± 1 mm

Totale score wensen

Zo nauwkeurig
mogelijk

3

4

Niet op te lossen valt af

7

± 1 mm

4

Niet op te lossen valt af

±12mm, ±11mm, ±4
mm (x,y,z)(afhankelijk
van grote object, aantal
foto's en kwaliteit
foto's)
7

4
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Alles voldoet

6

± 10 mm

3
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8

4
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Tabel 9 Behaalde scores tijdens de beoordeling van de varianten voor het meten van de ijsdikte

Boren gat

Object als
referentie

3D laser
scanner

123D Catch of
ReCap Photo
(foto's)

Radio
meter
(geluid)

ideaal

Totale score wensen

5

7

7

7

6

8

Eventueel oplossen
eis

Alles
voldoet

Kan opgelost
worden

Niet op te
lossen valt af

Niet op te
lossen valt af

Alles
voldoet

Bij het beoordelen van de werkwijzen aan de eisen blijkt dat er drie niet voldoen aan de eisen. De
werkwijzen “3D laser scanner” en “123D catch” voldoen niet aan de eis dat ze moeten werken als het
sneeuwt. Hiervoor is ook geen oplossing te vinden, beide methoden werken alleen als ze het te
meten object zonder hinder kunnen zien. De ijsvorming op een “object als referentie” kan eventueel
wel opgelost worden door een ander materiaal te kiezen dat dient als object.
Bij het beoordelen van de werkwijzen ten aanzien van de wensen scoort “object als referentie” het
beste. Direct gevolgd door “radio meter”. Het meten d.m.v. geluid is een nieuwe ontwikkeling waar
nog maar enkele keren mee geëxperimenteerd is op ijsbanen. Daarom zal er gekozen worden om
“object als referentie” verder uit te werken. Tijdens het uitwerken zal er gezocht worden naar en
oplossing voor de ijsvorming op het object, zodat de werkwijze aan alle eisen voldoet.
Het uitwerken van de methode om de dikte te meten door middel van een referentie punt zal
gebeuren aan de hand van methodisch ontwerpen. Daarvoor wordt nu een morfologisch schema
opgesteld. De functies die vervuld moeten worden zijn: bevestigen aan ballon, materiaal object,
vorm object, manier van aflezen en voorkomen van ijsvorming op object.
Voor deze functies zijn werkwijzen gevonden en hiermee is een morfologisch schema opgesteld. De
eerste structuurlijn die gemaakt wordt is zoals Kokawa de dikte op zijn ijskoepels meet. Namelijk een
vastgelijmd stuk polystyreen. Op het polystyreen is de gewenste dikte van de ijskoepel afgetekend,
deze wordt met het blote oog afgelezen.
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In het morfologisch schema komen 3 manieren van montage aanbod, namelijk: lijmen, mechanisch
bevestigen en lassen.
Het aflezen van de dikte kan met het blote oog, met een hulpmiddel in de vorm van een verrekijker,
een hulpmiddel in de vorm van licht, in de vorm van geconcentreerd licht (laser) of in de vorm van
een opvallend of reflecterend oppervlak.
Het voorkomen van ijsvorming kan door gebruik te maken van een water minnend/ waterafstotend
materiaal, een chemische coating, een nano-coating, en verwarmingselementje of een vloeistof zoals
antivries.
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De structuren die ontstaan uit de combinatie van werkwijzen in het morfologisch schema vormen de
varianten. Deze varianten zullen nu nader toegelicht worden. Er zijn 3 structuren ontworpen die de
functies vervullen om de dikte van het ijs te meten. Van deze structuren zal kort uitgelegd worden
hoe ze werken en dit zal geïllustreerd worden met een afbeelding hoe deze structuur er mogelijk uit
kan zien.
Variant 1 methode Kokawa
Bij deze methode wordt er een stuk polystyreen (ook bekend als piepschuim) op de ballon gelijmd
om de dikte weer te geven. Bepalen of het ijs al dik genoeg is, zal met het blote oog gebeuren.
Variant 2 coating
Dit is een houten cilinder (stokje) welke op de ballon gelast wordt. Het hout heeft een felle kleur
zodat het goed opvalt en is tevens behandeld met en fluorescerende verf, die oplicht wanneer er
met licht (normaal, UV of laser) op geschenen wordt. Om ijsophoping te voorkomen is het stokje
tevens behandeld met een waterafstotende laag. Er zullen twee water afstotende lagen toegepast
worden:
- Never wet, Rust-oleum. Dit is een spray die zijn werking baseert op het lotuseffect . Dit
effect is afgeleid van de lotus plant waar water op het blad blijft liggen en niet plakt.
- Vaseline, deze stof is een restproduct van de aardolie industrie en werkt waterafstotend.
Tijdens het werken in koude omstandigheden wordt het aangeraden om vaseline op de
blote huid te smeren tegen de kou en nattigheid.
Variant 3 teflon
Dit is een teflon cilinder die op de ballon gelast wordt. Teflon is een waterafstotend materiaal en
voorkomt op deze manier ijsvorming.
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Beoordelen varianten meten ijsdikte
Het beoordelen van de opgestelde varianten voor het meten van de ijsdikte is gedaan doormiddel
van een experiment.
Het doel van het experiment zal zijn om te testen welke variant voldoet aan de gestelde eisen. Deze
eisen zijn als volgt:
x Bevestiging op ballon maakt een hoek van 90° met de ballon
x Verbinding is bestand tegen lage temperatuur (< -10°C)
x Amper ijsvorming op ijsobject zodat de dikte nog goed af te lezen is
Tevens is er de wens dat het maken van de bevestiging gemakkelijk gaat.
Aanpak
De referentie objecten worden gerealiseerd. Er worden 6 verschillende objecten gemaakt gebaseerd
op de ontworpen varianten.
1. Een houten stokje met een fel gele verflaag, dient als nulmeting
2. Een houten stokje met fel gele verflaag en een water afstotende laag in de vorm van vaseline
3. Een teflon stokje
4. Een houten stokje met fel gele verflaag en een waterafstotende coating (never wet)
5. Een houten stokje met een fel gele en fluorescerende verflaag met een waterafstotende
coating (never wet)
6. Een polystyreen stokje, methode Kokawa
De objecten zullen vervolgens aan een stuk pvc doek gemonteerd worden dat dienst zal doen als het
oppervlak van de ballon. Dit is hetzelfde pvc doek als dat waar de ballon van de SFiI van gemaakt
was. Het polystyreen stokje wordt zoals Kokawa dit doet gelijmd aan het pvc doek, de andere stokjes
worden aan het pvc doek gelast. Wanneer de verbindingen gemaakt zijn kan het geheel in een
vriescel geplaatst worden. Hier zal water verneveld worden op het pvc doek dat het ballon oppervlak
simuleert.
Tijdens het bevestigen aan de ballon zal vastgelegd worden hoe dit gaat en hoeveel tijd dit kost.
Tijdens het experiment in de vriescel zal gekeken worden of de verbinding van het object met de
ballon bestand is tegen de lage temperatuur. Tevens zal bekeken worden of er ijsvorming is op het
object. De temperatuur zal tijdens de test gemonitord worden dit zal verwerkt worden in de bijlage.
Resultaat
Monteren stokje
Het lassen van de stokjes duurt gemiddeld 3 minuten per stuk en gaat het beste met 2 personen. Een
persoon last het pvc aan elkaar en de andere persoon ondersteunt door het te lassen doek het de
lasser mee te geleiden.
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Afbeelding 89 Voetje met stokje
op oppervlak ballon

Afbeelding 88 Stuk PVC om te
lassen over stokje geschoven

Afbeelding 87 hete luchtpistool
voor lassen

Afbeelding 90 Stokje voor experiment, dankzij voetje blijft de hoek van de
stokjes met het oppervlak van de ballon 90°
Afbeelding 91 Gelast stokje

Bevestiging op ballon maakt een hoek van 90° met de ballon
Ook in de uiterste stand namelijk haaks op de zwarte kracht blijven de stokjes onder een hoek van
90° op het doek van de ballon staan. Dankzij het flexibele plastic waar het stokje op gemonteerd is
blijft het stokje ook onder een hoek van 90° staan wanneer het oppervlak een bolling vertoont.
Verbinding bestand tegen lage temperatuur
Tijdens het uitvoeren van het experiment in de vriescel hebben de verbindingen niet los gelaten.
Nadat het experiment in de vriescel klaar was is er gekeken hoe sterk de verbindingen nog waren,
door aan de stokjes te trekken. Alle lasverbindingen bleven goed vast zitten. De lijm verbinding liet
echter los tijdens het trekken.
IJs ophoping
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De 6 objecten zijn in een diepvries cel geplaatst met een gemiddelde temperatuur van -16,5°C. Hier is
om de 10 / 15 minuten water op de stokjes gespoten met een plantenspuit. Er is gespoten met een
nevel of een straaltje.

Afbeelding 92 De stokjes na de test in d vriescel, 1 normaal, 2 vaseline, 3 teflon, 4 never wet coating, 5 never wet coating
+ fluoriderende verf, 6 piepschuim

Variant 1, houten stokje met een fel gele verflaag, dient als nulmeting.
Er is ijsvorming op het stokje, hierdoor groeit het ijs van het stokje met het ijs van de koepel
mee.
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Variant 2, houten stokje met fel gele verflaag en een water afstotende laag in de vorm van vaseline.
Er is ijsvorming op het stokje, echter hecht het ijs zich niet goed aan het stokje door de
vaseline. Het is ijs was gemakkelijk van het stokje te verwijderen met de hand.
Variant 3, teflon stokje.
Er is ijsvorming op het teflon stokje. Echter hecht het zich niet aan het stokje en is het
mogelijk om het ijs handmatig van het stokje te schuiven.
Variant 4, houten stokje met fel gele verflaag en een waterafstotende coating (never wet).
Op dit stokje vormde zich plaatselijk ijs. Dit was vooral op de bovenkant de oorzaak hiervan is
dat de bovenkant wellicht niet goed ingespoten was of de druppels bleven op de coating
liggen omdat de zwaartekracht ze niet naar onder kon trekken.
Variant 5, houten stokje met een fel gele en fluorescerende verflaag met een waterafstotende
coating (never wet).
Op dit stokje vormde zich ook plaatselijk ijs, echter meer dan bij variant 4. Dit is te verklaren
door dat de coating niet goed wilde hechten aan de fluorescerende verf. De coating liet
namelijk los wanneer het stokje aangeraakt werd. Op de plekken waar het ijs zich gevormd
had, zat waarschijnlijk geen coating meer.
Variant 6, polystyreen stokje, methode Kokawa.
Zoals Kokawa ook al in zijn paper aangaf is er veel ijsvorming op het polystyreen.
De stokjes waar het ijs zich niet aan hechte konden ook gemakkelijk verwijderd worden uit het ijs. Dit
waren het teflon stokje en de stokjes het de vaseline laag en never wet coating.

Afbeelding 94 IJs schuift makkelijk van teflon stokje
af
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Afbeelding 93 IJs schuift makkelijk van stokje met never
wet coating af
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Afbeelding 96 IJs laat makkelijk los van teflon
stokje

Afbeelding 95 Fluoriderende verf geeft licht op
de plekken waar het ijs nog niet heel dik is.

Conclusie
Een object als referentie gebruiken voor het meten van de dikte lukt indien dit object behandeld is
met een waterafstotende coating zoals never wet. Bij het verwijderen van de ballon valt het stokje
uit de ijslagen omdat het ijs zich niet aan het stokje hecht. Wel wordt de aanbeveling gedaan om een
stokje te pakken die taps toelopen zodat het stokje nog makkelijker uit het ijs valt.

Afbeelding 97 Stokjes vlak na experiment in vriescel , daglicht voor betere foto
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Bijlage 9 - Experiment stokjes in vriescel
In bijlage 9 staan de gedetailleerde gegevens van de omstandigheden tijdens de test met de stokjes
in de vriescel.
Tabel 10 Tijden waarop gespoten is.

Waterspuiten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Meten
ijshoogte
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Tijdstip
[hh:mm:ss]
12:20:00
12:35:00
12:45:00
13:00:00
13:15:00
13:35:00
13:50:00
14:00:00
14:10:00
14:20:00
14:30:00
14:45:00
15:00:00
15:15:00
15:35:00
15:45:00
16:00:00
16:15:00
16:20:00
16:30:00
16:45:00
tot
17:00:00

Tabel 11 Hoogte stokje voor en na experiment, het verschil is de dikte van
het ijs op het oppervlak van de ballon

1
2
3
4

Hoogte
voor
experiment
[mm]
241
241
242
241

5

254

245

6

260

255

Referentie
object

Hoogte na
experiment
[mm]
232
233
232
226

IJs dikte
[mm]
2,5
1
2
0
0 tot
2.5
3

Temperatuur [°C]
-5

-25
11:58:00
12:07:00
12:16:00
12:25:00
12:34:00
12:43:00
12:52:00
13:01:00
13:10:00
13:19:00
13:28:00
13:37:00
13:46:00
13:55:00
14:04:00
14:13:00
14:22:00
14:31:00
14:40:00
14:49:00
14:58:00
15:07:00
15:16:00
15:25:00
15:34:00
15:43:00
15:52:00
16:01:00
16:10:00
16:19:00
16:28:00
16:37:00
16:46:00
16:55:00
17:04:00
17:13:00
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Luchttemperatuur tijdens experiment vriescel
Luchttemperatuur (°C)

25

20

15

10

5

0

-10

-15

-20

Tijd [hh:mm:ss]

Grafiek 2 Luchttemperatuur tijdens de etst van de stokjes in de vriescel
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Bijlage 10 - Spiraalsproeier

112

112

Bijlage afstudeerrapport

Bijlage 11 - berekenen druk in ballon
In bijlage 11 staan de berekeningen voor de druk in de ballon uitgeschreven.
Om uit te rekenen hoe hoog de druk in de ballon moet zijn om er ijs op te maken, moet er
uitgerekend worden hoeveel druk er nodig is om de ballon op te blazen (berekening 1) en hoeveel
tegendruk nodig is om de ijsconstructie die gemaakt wordt op de ballon te kunnen ondersteunen
(berekening 2). Deze berekening is een vereenvoudiging van de werkelijke situatie. Er kan wel een
indicatie gegeven worden of de ventilatoren voldoende druk kunnen opbouwen.
Oppervlakte ballon : 2910 m2
Volume ballon: 5179 m3
Oppervlakte ijs brug : 675 m2 (voltooid)
Volume ijs brug: 1062 m3 (voltooid)
Berekend via Rhinoceros (3D teken programma)

Berekening 1
Druk in ballon:

(m2  m1 ) RT
VM

m1 = massa lege ballon
m2 = massa volle ballon
R = constante 8,13
T = temperatuur in Kelvin
Kelvin = 273, 15 +ºC
V = Volume
M = molaire massa lucht (29 g/mol)

Massa lege ballon
De ballon is gemaakt van PVC doek met en dikte van 1,5 mm en
een gewicht van 0,650 kg/m2.
De totale oppervlakte van de ballon is 2910 m 2.

Massa volle ballon
De massa van een volle ballon is m1+ massa lucht in ballon.
We weten dat de inhoud van de ballonnen 5179m 3 is.
De dichtheid van de lucht in Finland is 1,293 kg/m 3bij 0°C.

Massa lege ballon is [m1]
2910 m2 * 0,65 = 1891,5
Massa lege ballon is: m1= 1891,5 kg

Massa volle ballon is [m2]
M=ρ*V
ρluchtl= 1,293 kg/m3
Vballon= 5179 m3
5179 * 1,293 = 6696,4
Massa volle ballon is: m2= 6696,4 kg
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Nu kan berekening 1 ingevuld worden.
Berekening 1
Druk in ballon:

(m2  m1 ) RT
VM

m2 = 6696,4 kg
m1 = 1891,5 kg
R = 8,13
T = -10ºC = 263
V = 5179 m3 = 5179000 l
M = 29 g/mol

(6696,4  1891,5)8,13 u 263
= 68,4 Pa
5179000 u 29

Druk ballon 0,0684 kPa = 68,4 Pa =6,84 * 10-4 bar
Nu bekend is hoeveel druk er nodig is voor het opblazen van de ballon kan er uitgerekend worden
hoeveel extra druk er nodig is om de druk van het ijs te compenseren.
Om te weten hoeveel druk er nodig is om het ijs van de brug te kunnen ondersteunen moet
berekend worden wat de kracht per m2 van het ijs op de ballon is.
Berekening 2
Druk ijs op ballon
M = ρ*V
Ρijs= 0,85 g/cm3 = 850 kg/m3
Vijs brug= 1062 m3
850 * 1062 =902700 kg
1kg = 10N
Dit geeft een druk van 9.027.000 N.
1 Pa = 1 N/m2
Oppervlak ballon waar brug op ligt = 646 m2
9.027.000 N / 646 m2 = 13973,7 Pa

De totale druk in de ballon is dan 13973,7 Pa + 68,4 Pa = 14042,1 Pa
100.000 Pa= 1 bar
De benodigde druk is 0,140 bar
Totale druk ballon = 0,140 bar
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Bijlage 12 - Debiet berekening pomp
In bijlage 12 staan de berekeningen voor het minimale debiet van de pomp uitgeschreven.
Met formule 4 en formules 2 en 3 kan tevens berekend worden wat het minimale debiet van de
pomp moet zijn om constant te kunnen blijven spuiten op de sneeuw. Dit is de minimale waarde om
constant te blijven spuiten. Met een hoger debiet kan ook gespoten worden. Alleen moet men dan,
nadat de hele koepel gespoten is, een pauze plannen, zodat het sneeuw + pykretemengsel kan
bevriezen en een ijslaag kan vormen, voordat men weer sneeuw aanbrengt en opnieuw spuit.
ܵ௩ ൌ

ௐೢ
௧

Sv = hoeveelheid water per tijdseenheid en oppervlak voor continue bevriezing [l/min]
tf = bevriezingstijd van 1 cm sneeuw [min]
Ww = hoeveelheid water benodigd voor hele koepel [l]
Invullen:
Ww = 598, 7 liter of 1197,4 liter (met correctie voor verlies)
tf = bevriezingstijd van 1 cm sneeuw [s]
ሺఘ ିఘ ሻ


ೞ
ݐ ൌ ͺǡʹͶ ൈ  ͳͲହ ሺହǡଽହିǡଶଶହ்

ೌሻ

3

3

= 0,85 g/cm
ρi = dichtheid ijs [g/cm ]
3
ρs= dichtheid sneeuw [g/cm ] = 0,4 g/cm3 (sneeuw samengedrukt / bewerkt met sneeuwblower)
Ta = lucht temperatuur [°C]
= variabel
Tabel 12 Debiet van pomp voor canstant sproeien met als varaibele de buitentemperatuur

Dichtheid
ijs
[g/cm3]

Dichthei
d
sneeuw
[g/cm3]

Oppervlakt
e koepel
[cm2]

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000

Lucht
temperatuu
r [°C]

Ww =
hoeveelhei
d water
benodigd
voor hele
koepel [l]

tf =
bevriezingstij
d van 1 cm
sneeuw [min]

Sv =
hoeveelhei
d water per
tijdseenhei
d en
oppervlak
voor
continue
bevriezing
[l/min]

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69

112.5
100.0
90.1
81.9
75.1
69.4
64.4
60.2
56.4
53.1
50.2

5.3
6.0
6.6
7.3
8.0
8.6
9.3
10.0
10.6
11.3
11.9

Debiet
(met
correcti
e 50%
verlies)
[l/min]

10.6
12.0
13.3
14.6
15.9
17.3
18.6
19.9
21.2
22.5
23.9
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0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000
1220000

-12
-13
-14
-15
-16
-17
-18
-19
-20
-21
-22
-23
-24
-25
-26
-27
-28
-29
-30

598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69
598.69

47.5
45.2
43.0
41.1
39.3
37.7
36.1
34.8
33.5
32.3
31.2
30.1
29.2
28.3
27.4
26.6
25.8
25.1
24.4

12.6
13.3
13.9
14.6
15.2
15.9
16.6
17.2
17.9
18.5
19.2
19.9
20.5
21.2
21.9
22.5
23.2
23.8
24.5

25.2
26.5
27.8
29.2
30.5
31.8
33.1
34.4
35.8
37.1
38.4
39.7
41.1
42.4
43.7
45.0
46.3
47.7
49.0

Debiet (met correctie 50% verlies)
[l/min]
60.0
50.0
40.0
30.0

Debiet (met correctie
50% verlies) [l/min]

20.0
10.0

-1
-3
-5
-7
-9
-11
-13
-15
-17
-19
-21
-23
-25
-27
-29

0.0
Grafiek 3 Het debiet dat de pomp moet hebben om constant te kunnen blijven spuiten t.o.v. de buitentemperatuur

Het debiet van de pomp moet gemiddeld 35 l/min zijn voor een gemiddelde bouw temperatuur van
-20°C. Dit is vrij laag en de meeste pompen halen dit met gemak. Het werkelijke debiet van de pomp
zal hoger gaan liggen. De pomp moet namelijk ook een bepaalde druk produceren om vanaf en
hogere plek te kunnen spuiten. Wanneer de geproduceerde druk van een pomp toeneemt neemt
ook het debiet toe dat de pomp kan produceren.
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Met formule 4 en formules 2 en 3 kan tevens berekend worden wat het minimale debiet van de
pomp moet zijn om constant te kunnen blijven spuiten op de sneeuw. Dit is de minimale waarde om
constant te blijven spuiten. Met een hoger debiet kan ook gespoten worden. Alleen moet men dan,
nadat de hele koepel gespoten is, een pauze plannen, zodat het sneeuw + pykretemengsel kan
bevriezen en een ijslaag kan vormen voordat men weer sneeuw aanbrengt en opnieuw spuit.
ܵ௩ ൌ

ௐೢ
௧

Sv = hoeveelheid water per tijdseenheid en oppervlak voor continue bevriezing [l/min]
tf = bevriezingstijd van 1 cm sneeuw [min]
Ww = hoeveelheid water benodigd voor hele koepel [l]

Invullen:
Ww = 3238,8 liter of 6477,6 liter (met correctie voor verlies)
tf = bevriezingstijd van 1 cm sneeuw [s]
ሺఘ ିఘ ሻ


ೞ
ݐ ൌ ͺǡʹͶ ൈ  ͳͲହ ሺହǡଽହିǡଶଶହ்

ೌሻ

ρi = dichtheid ijs [g/cm3]
= 0,85 g/cm3
ρs= dichtheid sneeuw [g/cm3] = 0,4 g/cm3 (sneeuw samengedrukt / bewerkt met sneeuwblower)
Ta = lucht temperatuur [°C]
= variabel
Tabel 13 Debiet van pomp voor canstant sproeien met als varaibele de buitentemperatuur

Dichtheid
ijs
[g/cm3]

Dichthei
d
sneeuw
[g/cm3]

Oppervlakt
e koepel
[cm2]

0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

6600000
6600000
6600000
6600000
6600000
6600000
6600000
6600000
6600000
6600000
6600000
6600000
6600000

Lucht
temperatuu
r [°C]

Ww =
hoeveelhei
d water
benodigd
voor hele
koepel [l]

tf =
bevriezingstij
d van 1 cm
sneeuw [min]

Sv =
hoeveelhei
d water per
tijdseenhei
d en
oppervlak
voor
continue
bevriezing
[l/min]

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13

3238.82
3238.82
3238.82
3238.82
3238.82
3238.82
3238.82
3238.82
3238.82
3238.82
3238.82
3238.82
3238.82

112.5
100.0
90.1
81.9
75.1
69.4
64.4
60.2
56.4
53.1
50.2
47.5
45.2

28.8
32.4
35.9
39.5
43.1
46.7
50.3
53.8
57.4
61.0
64.6
68.1
71.7

Debiet
(met
correcti
e 50%
verlies)
[l/min]

57.6
64.7
71.9
79.1
86.2
93.4
100.5
107.7
114.8
122.0
129.1
136.3
143.4
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0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4

6600000
6600000
6600000
6600000
6600000
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Grafiek 4 Het debiet dat de pomp moet hebben om constant te kunnen blijven spuiten t.o.v. de buitentemperatuur

Het debiet van de pomp moet gemiddeld 193 l/min zijn voor een gemiddelde bouw temperatuur van
-20°C. Dit is vrij laag en de meeste pompen halen dit met gemak. Het werkelijke debiet van de pomp
zal hoger gaan liggen. De pomp moet namelijk ook een bepaalde druk produceren om vanaf en
hogere plek te kunnen spuiten. Wanneer de geproduceerde druk van een pomp toeneemt neemt
ook het debiet toe dat de pomp kan produceren.
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Bijlage 13 - Berekening bereik tijdens spuiten
In bijlage 13 staat de berekening voor het bereik tijdens het spuiten uitgeschreven.

Afbeelding 98 Schematische weergave van spuit

Een spuit met daarin een constante stroom water is schematisch weergegeven in Afbeelding 98.
Voor deze spuit geldt:
Dat het oppervlak van de doorsnede bij de slang groter is dan het oppervlak van de doorsnede bij de
opening van de spuit.
Aslang > Aspuit
Dat de snelheid van het water op punt 1 kleiner is dan de snelheid op punt 2, waar het de spuit
verlaat, is goed voor te stellen (planten water geven met tuinslang zonder spuit, bij induwen slang en
dus versmallen van de opening kan men verder spuiten).
Vslang < Vspuit
Het gespoten medium is water.Water heeft een vast volume en dichtheid wanneer het door de spuit
beweegt. Water kan niet samengeperst worden.
mslang=mspuit
ρslang= ρspuit = constant
Met andere woorden de hoeveelheid water die door de slang stroomt is gelijk aan de hoeveelheid
water die uit de spuit komt.
Qslang=Qspuit
of
Vslang Aslang = Vspuit Aspuit
Omdat er een continue aanvoer van water is, moet het debiet in de slang gelijk zijn aan het debiet
dat de spuit verlaat. Omdat de doorsnede van de slang kleiner wordt en dus ook het oppervlak van
de doorsnede [A] moet de snelheid groter worden [V] om toch hetzelfde debiet te behouden.
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Continuïteitsvergelijking bij vloeistoffen in
een leiding:
q slang = q spuit
V slang A slang = v spuit A spuit
of

ͳ
ͳ
 ȗ Ɏʹ ൌʹ ȗ Ɏʹ
Ͷ
Ͷ

Volume debiet:
qv = v * A
qv = volume debiet [m³/s]
v = snelheid [m2/s]
A= oppervlak [m2]

Afbeelding 99 Debiet Grindex Major H

De gebruikte dompelpomp is een Grindex major H met en maximale capaciteit van 73 m³/uur en een
maximale opvoerhoogte van 46 meter (zie curve hiernaast).
Er zal met een waterkanon 1 meter vanaf de grond gespoten worden. De vraag is hoe ver de straal
van het waterkanon komt.
Snelheid waarmee water spuit verlaat:
Debiet pomp =
Diameter slang/leiding =
Diameter opening waterkanon =

73 m³/uur = 0,02 m³/s
50 mm = 0,05 m
20 mm = 0.02 m

q slang = q spuit
debiet pomp = q slang
ͳ
ͳ
 ȗ Ɏʹ ൌʹ ȗ Ɏʹ
Ͷ
Ͷ
ͳ
ͲǡͲʹൌʹ ȗ ɎͲǡͲʹʹ
Ͷ
v spuit= 64 m/s
Wegens turbulentie en wrijving van het water in de spuit is de snelheid buiten de spuit lager
daarom factor 0,8
v spuit= 51,2 m/s
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Het spuiten gebeurd onder een hoek van 45° de horizontale en verticale snelheden zijn dan:
cos(45°) * 51,2 m/s = 36,2 m/s
Hoe hoog komt deze straal water
(Ez)spuit + (Ek)spuit= (Ez)hoogste punt+ (Ek)hoogste punt
m g hspuit + 0.5 m vspuit2 = m g h hoogste punt

(Ek)hoogste punt= 0 m/s
m wegstrepen
g = 9.81 m/s2

9,81 * 1 m + 0.5 * 36,22 = 9,81 * h hoogste punt
(9,81 + 655,22) / 9,81 = h hoogste punt
h hoogste punt= 67,8 m

Echter met luchtweerstand en andere processen die niet meegenomen zijn in de berekening dient de
hoogte met 50% vermindert te worden. (Agnus Fire) Hoogte die straal bereikt is 33,9 meter. Deze
waarde lijkt te groot, dit komt waarschijnlijk omdat de situatie te versimpeld is en de luchtweerstand
en andere processen binnen de vloeistof stroom meer invloed hebben op het bereik van de straal
water.
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Bijlage 14 - Veiligheid
In deze bijlage worden de oplossingen besproken die genomen moeten worden om de veiligheid en
gezondheid van de arbeiders op de bouwplaats te kunnen garanderen. Het V&G plan is gemaakt voor
het project Bridge in Ice. In het plan zullen risico’s behandeld worden, die bij alle ijsprojecten
voorkomen. Tevens komen er risico’s aan bod die specifiek gelden voor dit project door de specifieke
locatie met omgevingsfactoren en het ontwerp van het te maken bouwwerk.
Om het personeel op de bouwplaats te beschermen tegen de risico’s die kunnen optreden moeten
maatregelen worden genomen. Voor het uitvoeren van die maatregelen moet het personeel de
opdracht krijgen beschermende voorzieningen aan te brengen/uit te voeren en in stand te houden.
Deze maatregelen worden in het V&G-plan besproken. De maatregelen voor de risico’s zijn op te
delen in vier categorieën, deze luiden van algemene oplossingen tot beperkte oplossingen:
Categorie 1: Eliminatie van het gevaar.
Categorie 2: De bron van het gevaar afschermen van de mens.
Categorie 3: De mens afschermen van het gevaar.
Categorie 4: Persoonlijke beschermingsmiddelen.
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Ongelukken door slecht
zicht

Breken of omvallen
elektriciteitskabels

Werken naast
elektriciteit kabels

Sneeuwstorm of mist

Onbegaanbare
bouwplaats en wegen

Algemeen locatie

Uitglijden

Lopen over
bouwplaats

Ongewenste aanwezigheid
van buitenstaanders

Werkplek slecht
begaanbaar

Lopen over
bouwplaats

Algemeen locatie

Vallen in water

Risico

Werken naast water

Activiteit

Onvoldoende verlichting

Rammen elektriciteitspaal,
raken draden

Sneeuw en ijs

Publieke en goed bereikbare
locatie, onvoldoende afzettingen

IJs en sneeuw op bouwplaats

Obstakels op werkplek
(waterslang , kabels)

Consequentie

Lichamelijk letsel
Materiële schade

Uitvallen stroomnetwerk

Materieel kan niet op juiste
locatie komen

Onveilige situaties

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

Onderkoeling

Algemeen
Uitglijden en vallen in beek
(i.v.m. omleiden water)

Oorzaak

Ongewenste gebeurtenis

Tabel 14 Tabel met risico’s en de genomen maatregelen
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• Plaatsen genoeg verlichting op
bouwplaats
• Dragen
fluorescerende/reflecterende
kleding

• Plaatsen barrière in de vorm van
hekken
• Valbeveiliging (harnas)
• Altijd met 2 man werken in de
buurt van water
• Kabels en slangen geordend
neerleggen
• Stroomkabels ingraven
• Grind strooien om oppervlak
meer ruwheid te geven (grip)
• Pinnetjes onder schoenen
dragen
• Bouwhekken om de bouwplaats
plaatsen
• Verbodsborden
• Pasjes met naam en foto voor
bevoegde personen
• Na sneeuwbui sneeuwschuiven
• Strooien grind voor grip
• Wegen en obstakels markeren
• Kabels goed verlichten
• Arbeiders op de hoogte van
aanwezigheid kabels

Mogelijke maatregelen

2
4

2
2
3
3
1

2
3
4

2
4

3
2

2
4
1

Categorie

Voorkomen gebeurtenis

Tijdens
werkzaamheden op
bouwplaats

Dronken / aangeschoten
op bouwplaats

Ongeval door
onbekendheid van
gevaren

• Beklemming
• Aanrijding

Horizontaal transport

Voorlichting

• Beklemming
• Vallende last

Van de weg raken
materieel

Bevriezingsverschijnselen
aan ledematen

Hijsen/verticaal
transport

Werken met
materieel

Werken in extreme
kou (< -15°C)

Alcohol nuttigen of reeds
genuttigd

Niet op de hoogte gebracht van
aanwezige gevaren

Onoplettendheid

Onoplettendheid

Onvoldoende rekening houden
met gladde omstandigheden

Blootstelling aan lage
temperaturen (-15°C) en wind

Lichamelijk letsel
Materiële schade

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

• Lichamelijk letsel
• Materiële schade

bevriezingsverschijnselen
Lichamelijk letsel

• Geen alcohol drinken op
bouwplaats
• Niet drinken voor shift

• Goed inlichten
arbeiders/vrijwilligers voordat
deze gaan bouwen (rondleiding
over bouwplaats, presentatie)
• Waarschuwingsborden,
informatie borden waar noduig

• Goede beschermende kleding
dragen
• Aanwezigheid warme ruimt op
bouwplaats
• Niet werken wanneer de
windchill-index in zonde 3 of 4
valt
• Rijden met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen
• Wegmarkering (reflectoren)
• Niet onder lasten begeven
• Goedgekeurd
hijsmateriaal/materieel
• Waarschuwen arbeiders in de
buurt van transport
• Arbeiders bewust maken van
dodehoek machinist
• Bestuurders voertuigen rijden
met aangepaste snelheid
(stapvoets)
• Geluidssignalering
• Lichtsignalen en/of
alarmbeepers bij beweging
machine(-onderdelen)

1
1

1
3

3
3
3

1
1

1
3

4
3
1

125

Bijlage afstudeerrapport

Te hoge fysieke belasting

Handmatig
verplaatsen net
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Net verplaatsen

Vallen

Openhalen handen

Vast komen te zitten in
ballon

Werkzaamheden in
ballon

Vastmaken touwen

Flauwvallen in ballon

Vallen / struikelen over
grondanker
Aanrijding materieel met
arbeider

Lopen over
bouwplaats
Werken met
materieel

Werkzaamheden in
ballon

Te hoge fysieke belasting

Handmatig
verplaatsen ballon

Veilig bouwen met pykrete

Stalen verbindingen touwen

Verkeerd of te zwaar voorwerp
verplaatsen

Struikelen over touw

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

Net plaatsen

Niet vinden uitgang / niet bij
uitgang kunnen komen

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

Slecht zicht bestuurder

• Te weinig zuurstof
• Claustrofobie

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

Uitstekende grondankers

Verkeerd of te zwaar voorwerp
verplaatsen

Ballon plaatsen

• Rustig te werk gaan
• Niet in net lopen maar aan
buitenkant

• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om
bepaalde zware arbeid te
verrichten
• Dragen Handschoenen

• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om
bepaalde zware arbeid te
verrichten
• Grondankers opvallen
gemarkeerd
• Arbeiders bewust maken van
dodehoek machinist
• Bestuurders voertuigen rijden
met aangepaste snelheid
(stapvoets)
• Verklikkers/beepers voor
bestuurder en alarmbeepers bij
beweging machine(-onderdelen)
• Altijd met 2 personen gaan
• Mes mee nemen om in
noodgeval weg naar buiten te
snijden
• Altijd met 2 personen gaan
• Mes mee nemen om in
noodgeval weg naar buiten te
snijden

1
1

4

1
1

1
4

1
4

1
1

2

1
1

Breken ankers door
windvlaag
Te hoge druk

Opblazen ballon

uitvallen hoogwerker
tijdens werkzaamheden

IJs op werkkleding

Werken op hoogte

Bouwen bij
temperaturen onder
0°C

• Vallend voorwerp
• Vallend ijs

Vallen arbeider

Werken op hoogte

Werken naast
ijskoepel

Omvallen hoogwerker

Werken op hoogte

Opblazen ballon

Windvlaag die ballon
wegblaast

Opblazen ballon

Windvlagen, onstabiele
ondergrond, slecht onderhoud
materieel, materieel
onvoldoende afgestemd op uit
te voeren werkzaamheden.

IJsvorming door gesproeid
pykrete, water en sneeuwlans

Nalatigheid bij omgang met
gereedschap op hoogte, los
raken ijs door bewegen ballon
Niet op tijd bijvullen diesel

Struikelen

Ernstige verstoring
bouwproces
Ernstige verstoring
bouwproces

Ernstige verstoring
bouwproces

Bemoeilijkt fysieke
handelingen

Arbeiders staan vast dit
vergroot risico op
onderkoeling/bevriezing

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

Maken ijsconstructie

Kapot scheuren ballon

Pieklast op enkele ankers

• Niet goed vastgezette ballon
• Onverwachte windvlaag

Opblazen ballon

• Bij begin shift tank inhoud
controleren
• Aanwezigheid van voorraad op
bouwplaats
• Voorkomen dat arbeiders in
aanraking komen met water
• Aanwezigheid verwarmde
ruimte op bouwplaats

• Dragen van helm en
veiligheidsschoenen

• Dragen harnas en zekeren aan
machine

• Opstellingskeuring en controle
inzet materieel
• Controle op geldige
keuringsticker, aanwezigheid
kraanboek en
deskundigheidsbewijs machinist

• Ballon goed verankeren
• In de gaten houden
weersverwachting
• In het uiterste geval ballon leeg
laten
• In de gaten houden
weersverwachting
• Drukmeter
• Constant observeren
membraamspanning

1
3

1
1

4

4

1
1

1
1

1

1
1
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IJsvorming op materieel

Aanwezigheid
materieel op
bouwplaats
Gebruiken
sneeuwploeg
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Omvallen boom door
ijsvorming

Continu spuiten water
om bevriezen te
voorkomen

water moet blijven stromen
daarom spuiten water in
omgeving bouwplaats

Hoge buitentemperatuur

Hoge buitentemperatuur

Smelten sneeuw en ijs

Smelten sneeuw en ijs

Hoge buitentemperatuur

Slang slecht f nog niet
verbonden

• Rijpen van vocht op machines
• Machine staat in sneeuwlans
of spuit bereik
Wanneer sneeuwploeg aanstaat
met handen of voeten in sneeuw
inlaat komen
Verkeerd omgaan met
gereedschap

Uitglijden

• Geen inzet hulpmiddelen
• Werken met te weinig
personen

Los schieten hogedruk
slang (luchtdruk en water
20 bar)
Smelten sneeuw en ijs

• Brandwonden
• Ontploffen gasfles

Hoge temperaturen
(>0°C)
dooien

Hoge temperaturen
(>0°C)
dooien
Hoge temperaturen
(>0°C)
dooien

Werken met
sneeuwlans

Gebruiken gasbrander
voor ontdooien

Vallen van aanhanger

Spuiten vanaf
aanhanger

Vast komen te zitten in
mechanisme

Hoge fysieke belasting

Werken met
water/pykreteslang

Veilig bouwen met pykrete

Opnieuw bevriezen van
ontdooide sneeuw en ijs
levert zeer gladde plekken
op
• Lichamelijk letsel
• Materiële schade

Grotere kans op uitvallen
stroomnet

Zwakker ijs

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

Materiële schade

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

• Spuit niet in de richting van
bomen plaatsen

• Op tijd grind strooien

• Nood aggregaten aanwezig

• Afstand houden van
ijsconstructie

• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om
bepaalde zware arbeid te
verrichten
• Installeren valbeveiliging
• Verwijderen ijs van
werkoppervlak
• Afdekken machines wanneer
deze stilstaan in bereik van spuit
of sneeuwlans
• Wanneer sneeuwploeg aanstaat
niet in de buurt komen van inlaat
sneeuw
• Goede instructie voor arbeiders
• Dragen juiste beschermede
kleding
• Verwijderen brandbare en/of
explosieve stoffen
• Voldoende brandblussers
aanwezig
• Controleren verbindingen
slangen voor aanzetten pompen

1

2

1

3

1

1
4

1

3

3
3

1
1

Vallen

Vallen

Lopen over brug

Instorten ijsconstructie

Leeg laten ballon

Lopen naar ijsproject

Vallend ijs

Vrijkomen splinters

Niet sterk genoeg

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

Oogletsel

Gladheid en hoogte verschil

Lichamelijk letsel

Lichamelijk letsel

Gebruiksfase

Ondersteuning door ballon
wordt opgeheven

Zagen in hout of ijs (met touw)

Gladheid

Geen water of pykrete
toevoer meer

Afbreken zwak ijs (vallend
ijs)
Ernstige verstoring
bouwproces

Opleveren ijsconstructie

Lage buitentemperatuur (>0°C)

• Niet goed vastgezette ballon
• Onverwachte windvlaag

Windvlaag die ballon
wegblaast

Bevriezen water leidingen
of pykrete/waterslang

Uitvallen ventilator of een lek

Leeg lopen ballon

Leeg laten ballon

Werken met
kettingzaag

Bouwen met water

Bouwen met een
ballon
Bouwen met een
ballon

• Strooien grind
• Valbeveiliging (hekken of rand)

• Strooien grind

• Afstand houden van
ijsconstructie tijdens het leeg
laten van de ballon
• Dragen bouwhelm
• Sterkte testen d.m.v. plaatsen
last op constructie

• Dragen veiligheidsbril en kleding

• Sensors die een waarschuwing
geven bij wegvallen druk in ballon
• Ballon goed verankeren
• In de gaten houden
weersverwachting
• Continu stromen water/pykrete
• Isoleren leidingen
• Verwarmen leidingen

2
3

2

1

1
4

4

1
2
2

1
1

1
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IREQ
Met behulp van de Required Clothing Insulation (IREQ) kan de benodigde kledingisolatie worden
berekend
Om de IREQ te kunnen bepalen is het noodzakelijk de luchttemperatuur, straling, luchtsnelheid,
luchtvochtigheid en het inspanningsniveau te weten. Op basis van deze gegevens wordt berekend
hoeveel kleding (in Clo) nodig is om in thermisch evenwicht te blijven. Hoe hoger de koude belasting,
hoe hoger de IREQ. In de ISO 11079 wordt de procedure beschreven hoe de IREQ wordt berekend. In
ISO 9920 staat beschreven welke kleding met welke hoeveelheid Clo overeenkomt. De IREQ berekent
ook een IREQmin. De IREQmin doet een uitspraak over de hoeveelheid kleding die nodig is om het
warmte-evenwicht in het lichaam op een subnormaal niveau van gemiddelde lichaamstemperatuur
te handhaven. In de praktijk moet voor de hoeveelheid kleding worden gekozen die tussen de IREQ
en de IREQmin inzit. Eventueel kan ook op basis van de werkelijke hoeveelheid Clo die wordt
gedragen, een aanbeveling worden gedaan voor de maximale blootstellingstijd aan een bepaald
klimaat.
http://www.eat.lth.se/fileadmin/eat/Termisk_miljoe/IREQ2009ver4_2.html
Tabel 15 Grote van metabolisme van het lichaam tijdens bepaalde activiteiten
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Tabel 16 Grote van metabolisme van het lichaam tijdens bepaalde activiteiten
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Tabel 17 Isolatiewaarden van bepaalde kleding combinaties

Tabel 18 Windsnelheden bij een bepaalde windkracht

Minimale
Windkracht snelheid
[m/s]
1
0,3
2
1,6
3
3,4
4
5,5
5
8,0
6
10,8
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Maximale
snelheid
[m/s]
1,5
3,3
5,4
7,9
10,7
13,8

Bijlage afstudeerrapport

Bijlage 15 - Terreinplan
In deze bijlage staat het terreinplan.
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Bijlage 16 - Verlet berekening
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Bijlage 17 - Samenvatting interviews t.b.v. toetsing
Toetsing bij Finnen
Het gedeelte van het draaiboek dat in dit verslag staat is voorgelegd aan twee Finnen die afgelopen
jaar betrokken waren bij het project Sagrada Familia in Ice. Deze personen zijn:
x Ari Jaaranen technisch manager bij de gemeente Juuka en deels verantwoordelijk voor de
veiligheid tijdens de bouw van de Sagrada Familia in Ice.
x Matti Tuominen tijdens het project Sagrada Familia in Ice verantwoordelijk voor technische
steun (materieel & gereedschap).
x Arno Pronk, 1ste begeleider van afstudeerders Hijl en Pluijmen tijdens Pykrete Dome project,
1ste begeleider van afstudeerders Kern en Verberne tijdens project Sagrada Familia in Ice en
1ste begeleider van afstudeerders Koekkoek en Nieuwenhof voor het project Da Vinci’s Bridge
in Ice
Daarbij is hun gevraagd om 4 vragen te beantwoorden. Deze vragen met hun antwoorden zullen nu
behandeld worden.
1.

Is het ontworpen concept pykrete proces uitvoerbaar? Is het mogelijk met het gebruikte
materieel?
Ari Jaaranen: Het gebruik van de bobcat en kleine sneeuwploeg is goed . Maar als er genoeg plek is
op de bouwplaats, is het verstandiger om de tractor te gebruiken met frontloader/sneeuwploeg.
Matti Tuominen: In orde
Arno Pronk: Ja, wanneer het meterieel beschikbaar is.
2
Is de concept pykrete bouwmethode veilig? (minimale risico’s en lage fysieke arbeid)
Ari Jaaranen: De risico’s zijn uitgebreid geïnventariseerd en je hebt oplossingen gevonden om ze te
minimaliseren.
Matti Tuominen: In orde
Arno Pronk: Ja
3.
Is de conceptbouwmethode een realistische manier om in de toekomst met pykrete te
bouwen?
Ari Jaaranen: Ja (als het weer dit toelaat)
Matti Tuominen: Ok
Arno Pronk: Ja
4.
Is de doelstelling gehaald?
Ari Jaaranen: Ja
Matti Tuominen: Ok
Arno Pronk: Ja
5.
Andere opmerkingen of vragen?
Ari Jaaranen: Matti Tuominen: Water en pykrete spuiten moeten altijd open staan, nooit volledig sluiten. Ik denk
dat 15 minuten voordat de slangen en spuiten bevriezen te lang is bij een temperatuur van -15°C, dit
gebeurd eerder.
Arno Pronk: 140

Bijlage afstudeerrapport

Bijlage 18 - Draaiboek
Het draaiboek begint met een SADT schema van het gehele proces. Hierin is weergegeven welke
activiteiten er uitgevoerd dienen te worden en in welke volgorde dit gebeurd. Na het SADT schema
volgt het draaiboek waarin deze activiteiten uitgewerkt worden. Per activiteit is uitgewerkt wat het
benodigde materiaal, materieel en arbeid is.
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Draaiboek
Veilig bouwen met pykrete

Graafmachine
2 man

1.1.1

Grond verbetering

1.1

Voorbereiden
bouwplaats

Hulpmiddel
.. Man (tillen max. 23
kg/man)

1.2.1

Grondboor
2 man

Hulpmiddel
.. man

1.2.2

Hulpmiddel
.. man

1.2.3

Uitrollen ballon

Hulpmiddel
2 man

1.1.4

1.3

Installeren net

Voorzieningen
aanbrengen

Bouwkeet
Afdak
Opslag container
Water aanvoer

1.1.3

Maken
grondankers

Verplaasten
ballon

Uitzetten locatie
ankers
Grondankers

Uitladen ballon

Graafmachine
2 man

1.1.2

Rechtmaken
a
bouwplaats
pl

1.2

Installeren ballon

Maken
ijsconstructie

Hulpmiddel
Hele team

1.2.4

Positioneren
ballon

Bouwplan
Tekeningen ballon

Hele team

1.2.5

Tijdelijk fixeren
ballon

1.4

Opblazen ballon

Hele team

1.2.6

Aanbrengen
maatvoering

1.5

Realiseren ijs

Hulpmiddel
.. man

3 man

Drukmeter

1.4.1

2 man

Sneeuwploeg op
graafmachine, bestuurder
1 man
sneeuw

1.5.1

3 man

sneeuwploeg,
2 man

Hulpmiddel
.. man

pykrete

Hamer
Spijkers
3 man

1.3.5
1
3

slang, spuitkop,
pomp, 3 man

1.5.3

Opspuiten
pykrete

1.4.4

1.5.4

Opspuiten
sneeuw

Hele team

slang, spuitkop,
pomp, 3 man

1.5.5

Opspuiten water

1.4.6

Fixeren ballon

1.5

Realiseren ijs

sneeuwploeg,
bestuurder graafmachine,
2 man
sneeuw
water

1 man

1.4.5

Ventilator
aanzetten

1.4

Opblazen ballon

Controle
verbindingen

Ventilator
beschermen

1.5.2

Opspuiten
sneeuw

1.4.3
3

Hout
Zeil

Hulpmiddel
.. man

1.3.4

1.3

Installeren net

Fixeren net

Ventilator
positioneren

Opvullen holte
(tussen ballon en
grond)

1.4.2

Installeren
drukmeter

Hulpmiddel
.. man

1.3.3

Positioneren net

1.2

Installeren ballon

1.3.2

Verplaatsen net

Ballon verbinden
aan ventilator

Ventilator
Spanband
Verbindingsbuis

Hulpmiddel
.. man

1.3.1

Uitladen net

1.1

Voorbereiden
bouwplaats

Maken
ijsconstructie

2 man

1.5.2.1

Installeren
sneeuwlans

Water

1.2.6.1

Pakken stokje

Sneeuwlans

1.5.2.2

Maken sneeuw

1.2.6.2

Zoeken locatie

Sneeuwploeg
2 man

1.5.2.3

Sinteren sneeuw

1.5.2

Aanbrengen
sneeuw

1.2.6.3

Schoonmaken
oppervlak

1.2.6

Aanbrengen
maatvoering

Bobcat
Bestuurder

1.5.2.4

Transporteren
sneeuw

1.2.6.4

Lassen / lijmen
verbinding

Sneeuwploeg op
graafmachine
Bestuurder
1 man

1.5.2.5

Opspuiten
sneeuw

Zaagsel

Mechanische
zeefmachine

1.5.3.1

Zeven zaagsel

Zandwagen of
vrachtwagen

1.5.3.2

Leveren zaagsel

2. Voor het preciezer spuiten kan
men een korte slang aan de
pykrete buffer koppelen

1. Het spuiten vanaf het mobiele
werkplatform

Of

Bobcat/ vorkheftruck
Bestuurder + 1 man
Pickup + aanhanger
Watertank

1.5.3.4

Lossen zaagsel

Er zijn 2 methoden om het
pykrete te spuiten:

Hulpmiddel
2 man

1.5.3.3

Uitmeten
hoeveelheid

1.5.3

Aanbrengen
pykrete

Pickup + aanhanger
Bestuurder

Slang (10 m)
2 man

1.5.3.7.2

Uitrollen slang

Verplaasten
werkplatform
1.5.3.7.1

Dompelpomp
Waterkanon

1.5.3.7.2

Rijdend spuiten

Mixer

1.5.3.6

Mengen pykrete

Pickup + aanhanger
Bestuurder

1.5.3.7.1

Verrijden
werkplatform

Hulpmiddel
2 man

1.5.3.5

Toevoegen water

Spuit
Slang (10 m)
3 man

1.5.3.7.3

Handmatig
spuiten

1.5.3.7

Spuiten pykrete

2. Voor het preciezer spuiten kan
men een korte slang aan de
pykrete buffer koppelen

1. Het spuiten vanaf het mobiele
werkplatform

Er zijn 2 methoden om het
pykrete te spuiten:

Of

Pickup + aanhanger
Bestuurder

1.5.5.2.1

Slang (10 m)
2 man

1.5.5.2.2

Uitrollen slang

Verplaasten
werkplatform

1.5.5.2.2

Rijdend spuiten

Dompelpomp
Waterkanon

1.5.5.2.1

Verrijden
werkplatform

1.5.5.2

Spuiten water

Pickup + aanhanger
Bestuurder

Waterslang
1 man
Pickup + aanhanger
Watertank

1.5.5.1

Buffer vullen

1.5.5

Aanbrengen
water

Spuit
Slang (10 m)
3 man

1.5.5.2.3

Handmatig
spuiten

Verwijderen slechte grond

Aanbrengen zand en grind. Dit vormt de dragende laag, door de
belasting over een groter oppervlak te verdelen kunnen zwakke
onderliggende lagen de krachten ook beter opnemen. Tevens loopt
water snel oor een grind of zandlaag weg door hun relatief grote
korrels in vergelijking met bijvoorbeeld klei of löss dan. Wanneer het
gaat vriezen zit er geen water in deze laag, het bevriezen van water
zorgt voor een volume vergroting, dit zorgt voor een oneven maaiveld.

2.

locatie

1.1.3

Maken grondankers

visualaisatie

1.1.2

Egaliseren bouwplaats

1.

1.1.1

Grond verbetering

Voorzieningen
aanbrengen

1.1 Voorbereidend werk
1.1.4

Info
• Inrichting terrein
• Locatie ijsconstructie
• Rijden met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen
• Waarschuwen arbeiders in de buurt
van transport
• Geluidssignalering

Deelplan
Terreinplan

V&G plan

Arbeid:
Bestuurder bulldozer, bestuurder graafmachine,
bestuurder zandwagen

Materiaal:
Zand, grind

Materieel:
Buldozer, graafmachine, zandwagen

Benodigdheden

Verwijderen grote stenen

Storten toplaag van grind (max. 10 mm)

Vlak maken maaiveld

2.

3.

locatie

1.1.3

Maken grondankers

visualaisatie

1.1.2

Rechtmaken bouwplaats

1.

1.1.1

Grond verbetering

Voorzieningen
aanbrengen

1.1 Voorbereidend werk
1.1.4

Info
• Inrichting terrein
• Locatie ijsconstructie
• Rijden met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen
• Waarschuwen arbeiders in de buurt
van transport
• Geluidssignalering

Deelplan
Terreinplan

V&G plan

Arbeid:
Bestuuder buldozer, bestuurder graafmachine,
bestuurder zandwagen

Materiaal:
Zand, grind

Materieel:
Buldozer, graafmachine, zandwagen

Benodigdheden

Uitzetten locatie grondankers met meetlint + hoek-/gradenmeter

Voorboren gaten met hydraulische hamer. Tussen de grond zaten nog
grote stukken steen waar de boor niet doorheen kwam.

Handmatig boren gat met pneumatische boor

Aanbrengen grondanker

Grondanker in grond drukken met hydraulische arm tractor

2.

3.

4.

5.

Voorbeeld

1.1.3

Maken grondankers

visualaisatie

1.1.2

Rechtmaken bouwplaats

1.

1.1.1

Grond verbetering

Voorzieningen
aanbrengen

1.1 Voorbereidend werk

Info
• Inrichting terrein
• Locatie ijsconstructie
• Waarschuwen arbeiders in de buurt
van transport
• Geluidssignalering
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten

Deelplan
Terreinplan

V&G plan

Arbeid:
Bestuurder grondboor
2 arbeiders, bedienen pneumatische boor

Materiaal:
Grondankers

Materieel:
1.1.4 Tractor met hydraulische arm en hydraulische hamer
Pneumatische boor
Meetlint + hoek-/gradenmeter

Benodigdheden

Plaatsen bouwkeet

Installeren waterslang naar bouwplaats

Instaleren waterpomp

Inrichten opslag

Bouwhekken plaatsen

Bouwplaats verlichting plaatsen

2.

3.

4.

5.

6.

locatie

1.1.3

Maken grondankers

visualaisatie

1.1.2

Rechtmaken bouwplaats

1.

1.1.1

Grond verbetering

Voorzieningen
aanbrengen

1.1 Voorbereidend werk
1.1.4

• Locatie grondankers

Maatvoeringsplan

• Rijden met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen
• Waarschuwen arbeiders in de buurt
van transport
• Geluidssignalering
• Niet onder lasten begeven
• Goedgekeurd hijsmateriaal/materieel

• Inrichting terrein
• Locatie ijsconstructie

Terreinplan

V&G plan

Info

Deelplan

Arbeid:
Bestuurder
1 man aanpikken

Materiaal:
Verwarmde slang
Bouwkeet
Hout en zeil (afdak)
Bouwhekken
Verlichting

Materieel:
Vrachtwagen met kraan

Benodigdheden

Uitladen ballon d.m.v. voldoende mankracht of een hulpmiddel

2.

1.2.4

Positioneren
ballon

visualaisatie

1.2.3

Uitrollen ballon

Zoeken juiste ballon in opslagcontainer

1.2.2

Verplaasten
ballon

1.

1.2.1

Uitladen ballon

locatie

1.2.5

Tijdelijk fixeren
ballon
1.2.6

Aanbrengen
maatvoering

1.2 Installeren ballon

Info
• Inrichting terrein
• Locatie ijsconstructie
• Locatie ballonen
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten
• Grondankers opvallend gemarkeerd
• Arbeiders bewust maken van
dodehoek machinist
• Bestuurders voertuigen rijden met
aangepaste snelheid (stapvoets)• Rijden
met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen• Niet onder lasten
begeven
• Goedgekeurd hijsmateriaal/
materieel• Waarschuwen arbeiders in
de buurt van transport
• Geluidssignalering

Deelplan
Terreinplan

V&G plan

Arbeid:
Aantal man afhankelijk van te verplaatsen last (max. 14,5
kg per persoon)

Materiaal:
Ballon

Materieel:
Hefvorktruck, kraan (optioneel voor uitladen ballon)

Benodigdheden

Zoek op bouwplaats plattegrond waar ballon naar toe moet

Bepaald kortste weg en kijk of deze vrij is van obstakels

Verplaats ballon d.m.v. voldoende mankracht of hulpmaterieel

2.

3.

4.

1.2.4

Positioneren
ballon

visualaisatie

1.2.3

Uitrollen ballon

Zoek referentie op ballon om te weten welke het is (wanneer er meer
ballonnen zijn)

1.2.2

Verplaasten
ballon

1.

1.2.1

Uitladen ballon

locatie

1.2.5

Tijdelijk fixeren
ballon
1.2.6

Aanbrengen
maatvoering

1.2 Installeren ballon

Info
• Inrichting terrein
• Locatie ijsconstructie
• Locatie ballon
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten
• Grondankers opvallend gemarkeerd
• Arbeiders bewust maken van
dodehoek machinist
• Bestuurders voertuigen rijden met
aangepaste snelheid (stapvoets)• Rijden
met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen• Niet onder lasten
begeven
• Goedgekeurd hijsmateriaal/
materieel• Waarschuwen arbeiders in
de buurt van transport
• Geluidssignalering

Deelplan
Terreinplan

V&G plan

Arbeid:
Aantal man afhankelijk van te verplaatsen last (max. 14,5
kg per persoon) (duwen trekken 16 kg kracht er persoon
voor het opgang brengen van beweging, 12 kg kracht per
persoon voor het opgang houden van de last)

Materiaal:
Ballon

Materieel:
Hefvorktruck, kraan (optioneel voor verplaatsen ballon)

Benodigdheden

Zorg dat de grond waar de ballon over uit gerold gaat worden vrij is
van obstakels

Rol de ballon uit

2.

3.

1.2.4

Positioneren
ballon

visualaisatie

1.2.3

Uitrollen ballon

Maak touwen die ballon bij elkaar houden los (doe dit door de knoop
los te maken, gebruik geen mes i.v.m. beschadigen ballon)

1.2.2

Verplaasten
ballon

1.

1.2.1

Uitladen ballon

locatie

1.2.5

Tijdelijk fixeren
ballon
1.2.6

Aanbrengen
maatvoering

1.2 Installeren ballon

• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten
• Grondankers opvallend gemarkeerd
• Arbeiders bewust maken van
dodehoek machinist
• Bestuurders voertuigen rijden met
aangepaste snelheid (stapvoets)• Rijden
met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen• Niet onder lasten
begeven
• Goedgekeurd hijsmateriaal/
materieel• Waarschuwen arbeiders in
de buurt van transport
• Geluidssignalering

• Locatie ijsconstructie
• Locatie ballon

Terreinplan

V&G plan

Info

Deelplan

Arbeid:
Aantal man afhankelijk van te verplaatsen last (max. 14,5
kg per persoon) (duwen trekken 16 kg kracht er persoon
voor het opgang brengen van beweging, 12 kg kracht per
persoon voor het opgang houden van de last)

Materiaal:
Ballon

Materieel:
-

Benodigdheden

Wanneer dit niet het geval is moet het grondvlak met voldoende
mankracht of hulpmateriaal op de goede positie gelegd worden

2.

1.2.4

Positioneren
ballon

visualaisatie

1.2.3

Uitrollen ballon

Bepaal of het grondvlak van de ballon goed tussen de ankers ligt

1.2.2

Verplaasten
ballon

1.

1.2.1

Uitladen ballon

locatie

1.2.5

Tijdelijk fixeren
ballon
1.2.6

Aanbrengen
maatvoering

1.2 Installeren ballon

Info
• Locatie ijsconstructie

• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten
• Grondankers opvallend gemarkeerd
• Arbeiders bewust maken van
dodehoek machinist
• Bestuurders voertuigen rijden met
aangepaste snelheid (stapvoets)• Rijden
met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen• Niet onder lasten
begeven
• Goedgekeurd hijsmateriaal/
materieel• Waarschuwen arbeiders in
de buurt van transport
• Geluidssignalering

Deelplan
Terreinplan

V&G plan

Arbeid:
Aantal man afhankelijk van te verplaatsen last (max. 14,5
kg per persoon) (duwen trekken 16 kg kracht er persoon
voor het opgang brengen van beweging, 12 kg kracht per
persoon voor het opgang houden van de last)

Materiaal:
Ballon

Materieel:
Kraan (optioneel voor optillen ballon)

Benodigdheden

Haal touw door ijzen beugel

Loop naar lus van ballon en haal de beugel met touw door de lus

Hal het touw door het oog van het grond anker en bind touw vast. Het
touw moet niet strak staan. Wanneer de ballon opgeblazen word/is
worden de touwen van de ankers op spanning gezet door ze aan te
trekken.

Bij hoge ballonen lig het bovenste deel over sommige ankers en lussen
heen. Wanneer dit het geval is dient de ballon opgetild te worden
wanneer alle bereikbare akers vast zitten. De ballon wordt dan op al
reeds vast gemaakte akers gelegd zodat men de onbereikbare ankers
nu ook vast kan maken.

2.

3.

4.

5.

1.2.4

Positioneren
ballon

visualaisatie

1.2.3

Uitrollen ballon

Pak een ijzen beugel en een touw

1.2.2

Verplaasten
ballon

1.

1.2.1

Uitladen ballon

locatie

1.2.5

Tijdelijk fixeren
ballon
1.2.6

Aanbrengen
maatvoering

1.2 Installeren ballon

Info
• Locatie ijsconstructie

• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten
• Grondankers opvallend gemarkeerd
• Arbeiders bewust maken van
dodehoek machinist
• Bestuurders voertuigen rijden met
aangepaste snelheid (stapvoets)• Rijden
met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen• Niet onder lasten
begeven
• Goedgekeurd hijsmateriaal/
materieel• Waarschuwen arbeiders in
de buurt van transport
• Geluidssignalering

Deelplan
Terreinplan

V&G plan

Aantal man afhankelijk van te verplaatsen last (max. 14,5
kg per persoon) (duwen trekken 16 kg kracht er persoon
voor het opgang brengen van beweging, 12 kg kracht per
persoon voor het opgang houden van de last)

Arbeid:
1 man per anker

Materiaal:
Touw
Grondanker
IJzeren beugel om kracht touw gelijkmatig over te
brengen op lus van ballon

Materieel:
Kraan (optioneel voor optillen ballon)

Benodigdheden

Pak juiste stokje en bij behorend bevestigingsmateriaal en
gereedschap

Zet stokje op juiste referentiepunt

Las het stokje vast aan de ballon d.m.v. het hete lucht kanon en de
roller terwijl een persoon het stokje vast houdt

2.

3.

4.

1.2.3

Uitrollen ballon

Zoek in maatvoeringsplan op welk referentie punt welk lengte stokje
moet komen

1.2.2

Verplaasten
ballon

1.

1.2.1

Uitladen ballon
1.2.4

Positioneren
ballon
1.2.5

Tijdelijk fixeren
ballon
1.2.6

Aanbrengen
maatvoering

1.2 Installeren ballon

Info
• Locatie stokjes

• Dragen handschoenen om verbranden
handen te voorkomen

Deelplan
Maatvoerinsplan
V&G plan

Arbeid:
2 man

Materiaal:
Stokjes met bevestigingsmateriaal

Materieel:
Hete lucht kanon
Roller

Benodigdheden

Uitladen net d.m.v. voldoende mankracht of een hulpmiddel

2.

1.3.2

Zoeken juiste net in opslagcontainer

1.3.1

Verplaatsen net

1.

Uitladen net

visualaisatie

1.3.3

Positioneren net
1.3.4

locatie

Fixeren net
1.3.5

Controle verbindingen

1.3 Installeren net

Info
• Inrichting terrein
• Locatie ijsconstructie
• Locatie ballon
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten
• Grondankers opvallend gemarkeerd
• Arbeiders bewust maken van
dodehoek machinist
• Bestuurders voertuigen rijden met
aangepaste snelheid (stapvoets)• Rijden
met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen• Niet onder lasten
begeven
• Goedgekeurd hijsmateriaal/
materieel• Waarschuwen arbeiders in
de buurt van transport
• Geluidssignalering

Deelplan
Terreinplan

V&G plan

Arbeid:
Aantal man afhankelijk van te verplaatsen last (max. 14,5
kg per persoon)

Materiaal:
Net

Materieel:
Vorkheftruck, kraan (optioneel voor uitladen net)

Benodigdheden

Zoek op bouwplaats plattegrond waar net naar toe moet

Bepaald de route naar de plek op de bouwplaats en kijk of deze vrij is
van obstakels

Verplaats net d.m.v. voldoende mankracht of hulpmaterieel

2.

3.

4.

1.3.2

1.3.3

Positioneren net

Zoek referentie op net om te weten welke het is (wanneer er meer
zijn)

1.3.1

Verplaatsen net

1.

Uitladen net
1.3.4

locatie

Fixeren net
1.3.5

Controle verbindingen

1.3 Installeren net

Info
• Inrichting terrein
• Locatie ijsconstructie
• Locatie ballon
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten
• Grondankers opvallend gemarkeerd
• Arbeiders bewust maken van
dodehoek machinist
• Bestuurders voertuigen rijden met
aangepaste snelheid (stapvoets)• Rijden
met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen• Niet onder lasten
begeven
• Goedgekeurd hijsmateriaal/
materieel• Waarschuwen arbeiders in
de buurt van transport
• Geluidssignalering

Deelplan
Terreinplan

V&G plan

Arbeid:
Aantal man afhankelijk van te verplaatsen last (max. 14,5
kg per persoon) (duwen trekken 16 kg kracht er persoon
voor het opgang brengen van beweging, 12 kg kracht per
persoon voor het opgang houden van de last)

Materiaal:
Net

Materieel:
Vorkheftruck, kraan (optioneel voor verplaatsen net)

Benodigdheden

Verbind midden net met kraan

Personen pakken uiteinden van net vast, deze uiteinden worden vast
gemaakt aan de grondankers

Kraan tilt net op en verplaatst het midden boven het midden van de
ballon, arbeiders lopen met beweging van kraan mee zodat het
uiteinde bij het juiste anker uitkomt

3.

4.

visualaisatie

2.

1.3.2

1.3.3

Positioneren net

Verwijder bescherming welke om net zit voor transport

1.3.1

Verplaatsen net

1.

Uitladen net
1.3.4

locatie

Fixeren net
1.3.5

Controle verbindingen

1.3 Installeren net

Info
• Inrichting terrein
• Locatie ijsconstructie
• Locatie ballon
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten
• Grondankers opvallend gemarkeerd
• Arbeiders bewust maken van
dodehoek machinist
• Bestuurders voertuigen rijden met
aangepaste snelheid (stapvoets)• Rijden
met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen• Niet onder lasten
begeven
• Goedgekeurd hijsmateriaal/
materieel• Waarschuwen arbeiders in
de buurt van transport
• Geluidssignalering

Deelplan
Terreinplan

V&G plan

Aantal man afhankelijk van te verplaatsen last (max. 14,5
kg per persoon) (duwen trekken 16 kg kracht er persoon
voor het opgang brengen van beweging, 12 kg kracht per
persoon voor het opgang houden van de last)

Arbeid:
Bestuurder kraan

Materiaal:
Net

Materieel:
Kraan

Benodigdheden

Haal touw (uiteinde net) door oog anker heen

Knoop touw vast

2.

1.3.1

1.3.2

Verplaatsen net

1.

Uitladen net

visualaisatie

1.3.3

Positioneren net
1.3.4

locatie

Fixeren net
1.3.5

Controle verbindingen

1.3 Installeren net

Info
• Locatie ijsconstructie
• Locatie net
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten
• Grondankers opvallend gemarkeerd

Deelplan
Terreinplan

V&G plan

Arbeid:
1 man per touw

Materiaal:
Net

Materieel:
-

Benodigdheden

1.

1.3.1

1.3.2

Verplaatsen net

visualaisatie

1.3.3

Positioneren net

Per ankerpunt wordt gecontroleerd of de knoop goed gelegd is door
personen die weten hoe de juiste knoop eruitziet (bij het anker is dit
een paalsteek), dit wordt gedaan om te voorkomen dat de knoop los
schiet en de ballon zo niet de juiste vorm aanneemt

Uitladen net
1.3.4

locatie

Fixeren net
1.3.5

Controle verbindingen

1.3 Installeren net

Info
• Locatie ijsconstructie
• Locatie net

• Dragen handschoenen

Deelplan
Terreinplan

V&G plan

Arbeid:
2 man (met verstand van knopen leggen)

Materiaal:
-

Materieel:
-

Benodigdheden

Ventilator op verhoging plaatsen, rekening houden met voldoende
ruimte om, om de ballon heen te kunnen rijden

Verbindingsbuis aan ventilator koppelen. De buis past over de uitgang
van de ventilator. Om het geheel luchtdicht te maken wordt er een pvc
doek om de koppeling gewikkeld en vast gezet d.m.v. touwen.

Vervolgens kan men de sluis van de ballon over de andere helft van de
verbindingsbuis trekken en d.m.v. de touwen vast maken. (op de buis
zit een opstaande rand zodat de touwen en het doek niet van de buis
afschuiven.

2.

3.

4.

visualaisatie

1.4.3

Ventilator
positioneren

Pakken ventilator, verbindingsbuis en touwen

1.4.2

Installeren
drukmeter

1.

1.4.1

Ballon verbinden
aan ventilator
1.4.4

Ventilator
beschermen

locatie

Ventilator
aanzetten
1.4.5

Benodigdheden

Info
• Vrijhouden rijpaden
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten

Deelplan
Terreinplan
V&G plan

Arbeid:
3 man om alles te instaleren

Materiaal:
Touwen

Materieel:
Hefvorktruck (optioneel)
1.4.6
Ventilator
Verbindingsbuis

Fixeren ballon

1.4 Opblazen ballon

DE drukmeter aansluiten op het daarvoor bestemde gat in de ballon

2.

1.4.3

Ventilator
positioneren

De drukmeter pakken uit de container

1.4.2

Installeren
drukmeter

1.

1.4.1

Ballon verbinden
aan ventilator
1.4.4

Ventilator
beschermen

locatie

Ventilator
aanzetten
1.4.5

1.4.6

Fixeren ballon

1.4 Opblazen ballon

• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten
• Grondankers opvallend gemarkeerd
• Arbeiders bewust maken van
dodehoek machinist
• Bestuurders voertuigen rijden met
aangepaste snelheid (stapvoets)• Rijden
met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen• Niet onder lasten
begeven
• Goedgekeurd hijsmateriaal/
materieel• Waarschuwen arbeiders in
de buurt van transport
• Geluidssignalering

• Locatie ijsconstructie
• Locatie ballon

Terreinplan

V&G plan

Info

Deelplan

Arbeid:
1 man

Materiaal:
Lijm

Materieel:
Drukmeter

Benodigdheden

1.

1.4.2

Installeren
drukmeter

visualaisatie

1.4.3

Ventilator
positioneren

Ventilator positioneren zodat deze niet kan omvallen wanneer de
ballon opgeblazen wordt en uitzet.

1.4.1

Ballon verbinden
aan ventilator
1.4.4

Ventilator
beschermen

locatie

Ventilator
aanzetten
1.4.5

1.4.6

Fixeren ballon

1.4 Opblazen ballon

Info
• Locatie ballon
• Locatie rijbanen om ballon
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten

Deelplan
Terreinplan

V&G plan

Arbeid:
1 man
Echter afhankelijk van te verplaatsen last (max. 14,5 kg
per persoon) (duwen trekken 16 kg kracht er persoon
voor het opgang brengen van beweging, 12 kg kracht per
persoon voor het opgang houden van de last)

Materiaal:
-

Materieel:
-

Benodigdheden

Bevestigen zeil op frame zodat de ventilator beschermd is tegen water,
sneeuw en ijs

2.

visualaisatie

1.4.3

Ventilator
positioneren

Maken frame om ventilator heen, hierbij moet er rekening mee
gehouden worden dan men makkelijk bij de luchtinlaat van de
ventilator kan komen om de druk te regelen. Tevens moet er
voldoende lucht bij de inlaat kunnen komen.

1.4.2

Installeren
drukmeter

1.

1.4.1

Ballon verbinden
aan ventilator
1.4.4

Ventilator
beschermen

locatie

Ventilator
aanzetten
1.4.5

Info
• Locatie rijbaan om ballon heen
• Locatie ballon
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten

Terreinplan

V&G plan

Benodigdheden

Deelplan

Arbeid:
2 man

Materiaal:
Spijkers
Schroeven
Touw
Hout
Zeil

Materieel:
Hamer
1.4.6
Boor

Fixeren ballon

1.4 Opblazen ballon

4.

3.

Afhankelijk van het aantal ankers zijn er personen die de spanning op
de ankers, de ankertouwen en de ankerlussen controleren. Wanneer
het touw te kort geknoopt is en de spanning op de ankerlussen te hoog
wordt moet men de touwen losser maken.

Een hoge smalle ballon moet geholpen worden door een kraan die de
ballon optilt tijdens het opblazen, dit is om plaatselijk hoge pieklasten
te voorkomen.
Zeker een persoon controleert de spanning op het pvc doek van de
ballon tijdens het opblazen van de ballon en geeft instructies aan de
persoon of personen bij de ventilator.

2.

visualaisatie

1.4.3

Ventilator
positioneren

Bij de ventilatoren gaan personen staan die de luchttoevoer en zo ook
de luchtdruk in de ballon kunnen regelen.

1.4.2

Installeren
drukmeter

1.

1.4.1

Ballon verbinden
aan ventilator
1.4.4

Ventilator
beschermen

locatie

Ventilator
aanzetten
1.4.5

Benodigdheden

Info
• Locatie ballon
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten
• Grondankers opvallend gemarkeerd
• Arbeiders bewust maken van
dodehoek machinist
• Bestuurders voertuigen rijden met
aangepaste snelheid (stapvoets)• Rijden
met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen• Niet onder lasten
begeven
• Goedgekeurd hijsmateriaal/
materieel• Waarschuwen arbeiders in
de buurt van transport
• Geluidssignalering

Deelplan
Terreinplan
V&G plan

Arbeid:
Hele team

Materiaal:
-

Materieel:
Ventilator
1.4.6
Kraan (optioneel bij een hoge ballon, zoals de 30m ballon
van de Sagrada Familia in Ice)

Fixeren ballon

1.4 Opblazen ballon

Dit geschiedt door de knoop los te maken (kennis knopen leggen is dus
vereist, anders is het heel moeilijk knopen los te maken)

De ijzeren beugel op zijn plek te duwen. De ijzeren beugel heeft als
functie de kracht van het touw te verdelen over het gehele oppervlak
van de PVC lus. De beugel moet dus ter hoogte van de lus zitten.

Het touw op spanning brengen

Het touw weer vast te knopen

2.

3.

4.

5.

visualaisatie

1.4.3

Ventilator
positioneren

Ankertouwen die nog te los zitten nadat de ballon volledig opgeblazen
is moeten aangetrokken worden.

1.4.2

Installeren
drukmeter

1.

1.4.1

Ballon verbinden
aan ventilator
1.4.4

Ventilator
beschermen

locatie

Ventilator
aanzetten
1.4.5

1.4.6

Fixeren ballon

1.4 Opblazen ballon

Info
• Locatie ankers
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten

Deelplan
Terreinplan
V&G plan

Arbeid:
1 man per anker

Materiaal:
-

Materieel:
-

Benodigdheden

1.5.2

Opspuiten sneeuw

visualaisatie

(let op dat dit niet de fundering van de koepel gaat vormen, de mechanische
eigenschappen zijn namelijk lager dan die van het pykrete)

6. Dit proces herhalen tot dat de overgang van de ballon naar het maaiveld in een
vloeiende lijn gaat.

1.5.3

Opspuiten pykrete

5. De snice aandrukken met de bak van de bobcat of handmatig met schep zodat er
sneller ijs ontstaat.

4. Sneeuw besproeien met water zodat er snice ontstaat.

3. Sneeuw met sneeuwploeg tussen ballon en maaiveld spuiten

2. Sneeuw tussen maaiveld en ballon plaatsen

1. Kunstmatige sneeuw met bobcat naar rand ballon brengen.

1.5.1

Opvullen holte (tussen
ballon en grond)

locatie

1.5.4

Opspuiten sneeuw
1.5.5

Opspuiten water

1.5 Realiseren ijs

V&G plan

• Installeren valbeveiliging
• Verwijderen ijs van werkoppervlak
• Rijden met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen
• Waarschuwen arbeiders in de buurt
van transport
• Geluidssignalering
• Wanneer sneeuwploeg aanstaat niet
in de buurt komen van inlaat sneeuw

• Sinteren sneeuw

• Mobiele werkplek (watertank 6500
liter aggregaat, pomp, , waterkanon)
• Pick-up truck
• Bobcat

Materieelplan

Materiaalplan

Info

Deelplan

Arbeid:
Bestuurder bobcat
Bestuurder pick-up truck
Bedienen water kanon 1 man

Materiaal:
Sneeuw, water

Materieel:
Bobcat, mobiele werkplek, slang

Benodigdheden

1.5.2.2

Maken sneeuw

1.5.2

Opspuiten sneeuw

1.5.2.3

Sinteren sneeuw

1.5.3

Opspuiten pykrete

Wanneer het water of pykrete om wat voor een reden dan ook stopt met stromen
in de leidingen of slangen zal dit bij temperaturen van -15° C binnen 10 minuten
bevriezen. Daarom moet bij het stoppen van het stromen van water direct
gehandeld worden. De slangen moeten leeg gemaakt worden door deze te
ontkoppelen en op te rollen. De pomp moet ook leeg gemaakt worden.

1.5.2.1

Installeren
sneeuwlans

1.5.1

Opvullen holte (tussen
ballon en grond)

locatie

1.5.2.4

Transporteren
sneeuw

1.5.4

Opspuiten sneeuw

1.5.2.5

Opspuiten
sneeuw

1.5.5

Opspuiten water

1.5 Realiseren ijs

• Sinteren sneeuw
• Installeren valbeveiliging
• Verwijderen ijs van werkoppervlak
• Rijden met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen
• Waarschuwen arbeiders in de buurt
van transport
• Geluidssignalering
• Wanneer sneeuwploeg aanstaat niet
in de buurt komen van inlaat sneeuw

V&G plan

• Mobiele werkplek (watertank 6500
liter aggregaat, pomp, , waterkanon)
• Pick-up truck
• Bobcat

Materieelplan

Materiaalplan

Info

Deelplan

Arbeid

Materiaal

Materieel

Benodigdheden

1.5.3.2

Leveren
zaagsel

1.5.3.3

Uitmeten
hoeveelheid

1.5.2

Opspuiten sneeuw

1.5.3.4

Lossen
zaagsel

1.5.3

Opspuiten pykrete

Wanneer het water of pykrete om wat voor een reden dan ook stopt met stromen
in de leidingen of slangen zal dit bij temperaturen van -15° C binnen 10 minuten
bevriezen. Daarom moet bij het stoppen van het stromen van water direct
gehandeld worden. De slangen moeten leeg gemaakt worden door deze te
ontkoppelen en op te rollen. De pomp moet ook leeg gemaakt worden.

1.5.3.1

Zeven
zaagsel

1.5.1

Opvullen holte (tussen
ballon en grond)

1.5.3.5

Toevoegen
water

locatie

1.5.3.6

Mengen
pykrete

1.5.4

Opspuiten sneeuw

1.5.3.7

Spuiten
pykrete

1.5.5

Opspuiten water

1.5 Realiseren ijs

• Sinteren sneeuw
• Installeren valbeveiliging
• Verwijderen ijs van werkoppervlak
• Rijden met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen
• Waarschuwen arbeiders in de buurt
van transport
• Geluidssignalering
• Wanneer sneeuwploeg aanstaat niet
in de buurt komen van inlaat sneeuw

V&G plan

• Mobiele werkplek (watertank 6500
liter aggregaat, pomp, , waterkanon)
• Pick-up truck
• Bobcat

Materieelplan

Materiaalplan

Info

Deelplan

Arbeid

Materiaal

Materieel

Benodigdheden

1.5.3

Opspuiten pykrete

Herhalen van stap 1.5.2

1.5.2

Opspuiten sneeuw

Wanneer het water of pykrete om wat voor een reden dan ook stopt met stromen
in de leidingen of slangen zal dit bij temperaturen van -15° C binnen 10 minuten
bevriezen. Daarom moet bij het stoppen van het stromen van water direct
gehandeld worden. De slangen moeten leeg gemaakt worden door deze te
ontkoppelen en op te rollen. De pomp moet ook leeg gemaakt worden.

1.5.1

Opvullen holte (tussen
ballon en grond)

locatie

1.5.4

Opspuiten sneeuw
1.5.5

Opspuiten water

1.5 Realiseren ijs

• Sinteren sneeuw
• Installeren valbeveiliging
• Verwijderen ijs van werkoppervlak
• Rijden met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen
• Waarschuwen arbeiders in de buurt
van transport
• Geluidssignalering
• Wanneer sneeuwploeg aanstaat niet
in de buurt komen van inlaat sneeuw

V&G plan

• Mobiele werkplek (watertank 6500
liter aggregaat, pomp, , waterkanon)
• Pick-up truck
• Bobcat

Materieelplan

Materiaalplan

Info

Deelplan

Arbeid

Materiaal

Materieel

Benodigdheden

1.5.5.1

1.5.5.2

locatie

1.5.4

Opspuiten sneeuw

Spuiten water

1.5.3

Opspuiten pykrete

Buffer vullen

1.5.2

Opspuiten sneeuw

Wanneer het water of pykrete om wat voor een reden dan ook stopt met stromen
in de leidingen of slangen zal dit bij temperaturen van -15° C binnen 10 minuten
bevriezen. Daarom moet bij het stoppen van het stromen van water direct
gehandeld worden. De slangen moeten leeg gemaakt worden door deze te
ontkoppelen en op te rollen. De pomp moet ook leeg gemaakt worden.

1.5.1

Opvullen holte (tussen
ballon en grond)
1.5.5

Opspuiten water

1.5 Realiseren ijs

• Sinteren sneeuw
• Installeren valbeveiliging
• Verwijderen ijs van werkoppervlak
• Rijden met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen
• Waarschuwen arbeiders in de buurt
van transport
• Geluidssignalering
• Wanneer sneeuwploeg aanstaat niet
in de buurt komen van inlaat sneeuw

V&G plan

• Mobiele werkplek (watertank 6500
liter aggregaat, pomp, , waterkanon)
• Pick-up truck
• Bobcat

Materieelplan

Materiaalplan

Info

Deelplan

Arbeid

Materiaal

Materieel

Benodigdheden

8. Bij -5°C een rij sproeiers gebruiken voor water (standaard)
Bij -10°C kan hendel 2 open gezet worden zodat er een 2de rij sproeiers aan gaat
Bij -15°C kan hendel 3 open gezet worden zodat er ook een 3de rij water sproeiers
aan gaan. (hoe kouder hoe meer sneeuw er gemaakt kan worden)

7. Aanzetten externe pomp (35 bar)

6. Aanzetten compressor

5. Aansluiten waterslang aan externe pomp en sneeuwlans

1.5.2.3

Sinteren sneeuw

4. Aanzetten verwarming van compressor (verwarming 15 minuten laten opwarmen
voordat de volgende stap uitgevoerd kan worden)

3. Aansluiten krachtstroom

2. Afstempelen onderstel sneeuwlans en los koppelen pick-up truck

1.5.2.2

Maken sneeuw

1. Plaatsen sneeuwlans met pick-up truck

1.5.2.1

Installeren sneeuwlans

locatie

1.5.2.4

Transporteren sneeuw
1.5.2.5

Opspuiten sneeuw

1.5.2 Aanbrengen sneeuw

Info
• Locatie sneeuwlans
• Rijden met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen
• Waarschuwen arbeiders in de buurt
van transport
• Geluidssignalering
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten
• Controleren verbindingen slangen voor
aanzetten pompen
• Kabels en slangen geordend neerleggen

Deelplan
Terreinplan
V&G plan

Arbeid:
Bestuurder pick-up
2 man

Materiaal:

Materieel:
Sneeuwlans, pick-up truck

Benodigdheden

1.5.2.2

Maken sneeuw

visualaisatie

1.5.2.3

Sinteren sneeuw

2. Wanneer de sneeuwlans in werking is dient er gecontroleerd te worden of de
compressor nog lucht blaast door de luchtslangen. Deze slangen vriezen nog wel
eens dicht door snelle veranderingen van de luchtvochtigheid. Door in de nevel te
staan kan met checken of er sneeuwkristallen of water druppels uit de sneeuwlans
komen. Bij water druppels zijn de luchtslangen van de compressor naar de kop dicht
gevroren.
A. In geval van bevriezen dient men de compressor uit te zetten
B. De luchtslangen los te draaien bij de compressor
C. De luchtslangen vullen met antivries.
D. De luchtslangen opnieuw bevestigen aan de compressor
E. De compressor aanzetten, op deze manier wordt er getracht het ijs uit de slangen
te blazen. Wanneer dit niet werkt dient de hele sneeuwlans uitezte te worden. De
lucht slangen moeten los gekoppeld worden en op een verwarmde plek gelegd
word om te ontdooien. Tevens dient men al het water uit de waterslangen en
sneeuwlans te laten lopen.

1. De sneeuwlans maakt sneeuw op een daarvoor bestemd sneeuwveld.

1.5.2.1

Installeren sneeuwlans

locatie

1.5.2.4

Transporteren sneeuw
1.5.2.5

Opspuiten sneeuw

1.5.2 Aanbrengen sneeuw

Info

V&G plan

• Controleren verbindingen slangen voor
aanzetten pompen

Materieelplan • Sneeuwlans
• Opruimen slangen volgens beschreven
werkwijze

Deelplan

Arbeid:

Materiaal:
Water

Materieel:
Sneeuwlans, sneeuwploeg

Benodigdheden

1.5.2.2

Maken sneeuw

visualaisatie

2. Loop met sneeuwploeg in banen over het sneeuwveld.

1. Start sneeuwploeg

1.5.2.3

Sinteren sneeuw

Door de dichtheid van sneeuw te vergroten neemt de tijd van bevriezen op de
koepel af. De dichtheid van de sneeuw wordt groter door een proces dat sinteren
heet. Dit proces kan versneld worden door overdag (als de temperaturen hoger zijn)
de sneeuw te bewerken met een sneeuwploeg. Doordat de sneeuw beweegt
breken de uiteinden van de kristallen. De afgekroken punten van de kristallen
smelten sneller samen met andere kristallen. Hierdoor zit er minder lucht tussen de
kristallen en neemt de dichtheid toe.

1.5.2.1

Installeren sneeuwlans

locatie

1.5.2.4

Transporteren sneeuw
1.5.2.5

Opspuiten sneeuw

1.5.2 Aanbrengen sneeuw

Info

V&G plan

• Wanneer sneeuwploeg aanstaat niet in
de buurt komen van inlaat sneeuw

Materiaalplan • Uitleg sinteren sneeuw
• Tabel dichtheden sneeuw en
bevriezingstijd bij bepaalde
buitentemperatuur

Deelplan

Arbeid:
1 man, bedienen sneeuwploeg

Materiaal:
Sneeuw

Materieel:
Sneeuwploeg

Benodigdheden

1.5.2.2

Maken sneeuw

visualaisatie

Bij het pakken van de sneeuw op het sneeuwveld moet erop gelet worden dat men
niet over nog goede sneeuw heen rijd. Het aandrukken van de sneeuw leid namelijk
tot ijs. Wanneer deze brokken ijs op de ballon komen veroorzaken deze zwakke
plekken in de voltooide ijsconstructie. Aangezien het ijs geen vezels bevalt die het
versterken.

4. Wanneer bak leeg is proces herhalen totdat langs de hele ballon sneeuw ligt

1.5.2.3

Sinteren sneeuw

3. Sneeuw lossen langs de ballon in kleine hoeveelheden, eventueel met behulp van
een arbeider en (sneeuw)schep

2. Vervolgens met een volle bak sneeuw naar de rand van de ballon rijden

1. Met de bobcat sneeuw opscheppen van het sneeuwveld

1.5.2.1

Installeren sneeuwlans

locatie

1.5.2.4

Transporteren sneeuw
1.5.2.5

Opspuiten sneeuw

1.5.2 Aanbrengen sneeuw

Info
• Locatie sneeuwveld
• Rijden met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen
• Waarschuwen arbeiders in de buurt
van transport
• Geluidssignalering
• Wanneer sneeuwploeg aanstaat niet in
de buurt komen van inlaat sneeuw

Deelplan
Terreinplan
V&G plan

Arbeid:
Bestuurder bobcat
1 arbeider met (sneeuw)schep

Materiaal:
Sneeuw na sinteren (hogere dichtheid)

Materieel:
Bobcat

Benodigdheden

1.5.2.2

Maken sneeuw

visualaisatie

3. Wanneer de ballon bedekt is kan men verder gaan met de volgende stap (1.5.3).
Wanneer nog niet alles bedenkt is herhaalt men de vorige en deze stap (1.5.2.4 en
1.5.2.5).

1.5.2.3

Sinteren sneeuw

2. Loop met sneeuwploeg om de ballon heen. Tijdens het lopen wordt de sneeuw
op de ballon gespoten. Er dient een laag van maximaal 10 mm aangebracht te
worden op de ballon.

1. Start sneeuwploeg

1.5.2.1

Installeren sneeuwlans

locatie

1.5.2.4

Transporteren sneeuw
1.5.2.5

Opspuiten sneeuw

1.5.2 Aanbrengen sneeuw

Info
• Rijden met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen
• Waarschuwen arbeiders in de buurt
van transport
• Geluidssignalering
• Wanneer sneeuwploeg aanstaat niet in
de buurt komen van inlaat sneeuw
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten

Deelplan
V&G plan

Arbeid:
1 man bedienen sneeuwploeg
1 man met (sneeuw)schep

Materiaal:
Sneeuw na sinteren (hogere dichtheid)

Materieel:
Sneeuwploeg

Benodigdheden

1.5.3.2

Leveren zaagsel

Het opvangen kan in een zandwagen of in big bags.

4. Opvangen van gezeefd zaagsel voor transport naar bouwplaats

3. Zaagsel wordt gezeefd

1.5.3.3

Uitmeten
hoeveelheid

2. Lossen zaagsel in mechanische zeef met kraan en grijper

1. transport van zaagsel naar mechanische zeef

1.5.3.1

Zeven zaagsel

visualaisatie

1.5.3.4

Lossen zaagsel
1.5.3.5

Toevoegen
water
1.5.3.6

Mengen pykrete

Benodigdheden

Info

V&G plan

• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten

Materieelplan • Per keer is er 356 dm³ zaagsel nodig om
de pykrete buffer op de mobiele
werkplaats te vullen, leveren zaagsel in
big bag van 0,35 kuub of los

Deelplan

Arbeid:
1 man bedienen zeefmachine
1 man bedienen kraan/vrachtwagen

Materiaal:
Zaagsel (niet gezeefd)

Materieel:
Mechanische zeefmachine
1.5.3.7
Vrachtwagen met kraan + grijper
(big bags)

Spuiten pykrete

1.5.3 Aanbrengen pykrete

1.5.3.2

Leveren zaagsel

3. Lossen zaagsel

2. Aanduiden locatie voor tijdelijke opslag zaagsel

1. Aankomst vrachtwagen bouwplaats

1.5.3.1

Zeven zaagsel

1.5.3.3

Uitmeten
hoeveelheid

visualaisatie

1.5.3.4

Lossen zaagsel
1.5.3.5

Toevoegen
water

locatie

1.5.3.6

Mengen pykrete
1.5.3.7

Spuiten pykrete

1.5.3 Aanbrengen pykrete

Info
• Locatie voor tijdelijke opslag zaagsel
• Rijden met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen
• Waarschuwen arbeiders in de buurt
van transport
• Geluidssignalering

Deelplan
Terreinplan
V&G plan

Arbeid:
Bestuurder vrachtwagen (tevens bestuurder kraan)

Materiaal:
Zaagsel (gezeefd)

Materieel:
Zandwagen of vrachtwagen met kraan

Benodigdheden

1.5.3.2

Leveren zaagsel

1.5.3.3

Uitmeten
hoeveelheid

visualaisatie

2. Met bobcat een keer een volle bak scheppen en daarna een bak van 929 dm³

Big bag met zaagsel
1. Met hefvorktruck big bag van 1 kuub (m³) aanpikken en n 2de big bak aanpikken
waar 71 dm³ zaagsel uit verwijderd is met een emmer van 10 dm³

1. Een bak/trechter maken met een inhoud van 1929 dm³ en een opening aan de
onderkant.
2. Deze bak vullen met de bobcat

Of

1.5.3.4

Lossen zaagsel

Los zaagsel
1. Aangeven op bak van de bobcat wat 929 dm³ is bij en bak inhoud van 1000 dm³

1.5.3.1

Zeven zaagsel
1.5.3.5

Toevoegen
water

locatie

1.5.3.6

Mengen pykrete

Benodigdheden

Info

V&G plan

• Rijden met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen
• Waarschuwen arbeiders in de buurt
van transport
• Geluidssignalering
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten

Materieelplan • Mengverhouding 1929 dm³ zaagsel met
5850 liter (dm³) water

Deelplan

Arbeid:
Bestuurder bobcat / vorkheftruck
1 man

Materiaal:
Zaagsel gezeefd

Materieel:
Bobcat of vorkheftruck
1.5.3.7
Emmer
Schep
(big bag)
(zelf gemaakte bak van 1929 dm³)

Spuiten pykrete

1.5.3 Aanbrengen pykrete

1.5.3.2

Leveren zaagsel

1.5.3.3

Uitmeten
hoeveelheid

2. Lossen zaagsel via gat aan onderkant big bag door touwtjes los te maken

Big bag met zaagsel
1. Big bag boven pykrete buffer maneuvreren

visualaisatie

1.5.3.4

Lossen zaagsel

Los zaagsel
Dumpen zaagsel in pykrete buffer met bak bobcat of met speciale trechter/bak

1.5.3.1

Zeven zaagsel
1.5.3.5

Toevoegen
water

locatie

1.5.3.6

Mengen pykrete

Benodigdheden

Info

V&G plan

• Rijden met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen
• Waarschuwen arbeiders in de buurt
van transport
• Geluidssignalering
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten
• Niet onder lasten begeven
• Goedgekeurd hijsmateriaal/materieel

Materieelplan • Mengverhouding 1929 dm³ zaagsel met
5850 liter (dm³) water

Deelplan

Arbeid:
Bestuurder bobcat / vorkheftruck
1 man

Materiaal:
Zaagsel gezeefd

Materieel:
Mobiele werkplatform
1.5.3.7
Pykrete buffer
Bobcat of vorkheftruck
Emmer
Schep
(big bag)
(zelf gemaakte bak van 1929 dm³)

Spuiten pykrete

1.5.3 Aanbrengen pykrete

1.5.3.2

Leveren zaagsel

1.5.3.3

Uitmeten
hoeveelheid

visualaisatie

5. Slang lichtjes open terug leggen op locatie waar het water goed wegloopt

4. Pykrete buffer vullen met water tot aangegeven niveau

3. Openen slang in pykrete buffer

2. Naar pykrete buffer lopen met slang

1.5.3.4

Lossen zaagsel

1. Dichtdraaien spuit (deze staat lichtjes open in verband met het stromend houden
van het water in de slang om bevriezen te voorkomen.

1.5.3.1

Zeven zaagsel
1.5.3.5

Toevoegen
water

locatie

1.5.3.6

Mengen pykrete

Benodigdheden

Info

V&G plan

• Spuit niet in de richting van bomen
plaatsen
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten
• Continu stromen water/pykrete
• Isoleren leidingen
• Verwarmen leidingen

Materieelplan • Mengverhouding 1929 dm³ zaagsel met
5850 liter (dm³) water

Deelplan

Arbeid:
1 man

Materiaal:
Water

Materieel:
Mobiele werkplatform
1.5.3.7
Pykrete buffer
Waterslang
Brandweerspuit

Spuiten pykrete

1.5.3 Aanbrengen pykrete

1.5.3.2

Leveren zaagsel

1.5.3.3

Uitmeten
hoeveelheid

visualaisatie

1.5.3.4

Lossen zaagsel

1. Wanneer het zaagsel en water in de pykrete buffer zit kan de mixer aangezet
worden. Deze zal zorgen voor een homogeen mengsel in de pykrete buffer en zal er
tevens voor zorgen dat het water niet bevriest.

1.5.3.1

Zeven zaagsel
1.5.3.5

Toevoegen
water

locatie

1.5.3.6

Mengen pykrete

Benodigdheden

Info

V&G plan

• Installeren valbeveiliging
• Verwijderen ijs van werkoppervlak

Materieelplan • Mobiele werkplek bestaat uit
aanhanger en pick-up truck
• Pykrete buffer is een water tank van …
liter

Deelplan

Arbeid:
1 man

Materiaal:
Pykrete

Materieel:
Mobiele werkplatform
1.5.3.7
Pykrete buffer
Mixer (type bepalen afhankelijk van grote en vorm buffer)
Aggregaat

Spuiten pykrete

1.5.3 Aanbrengen pykrete

3. Met 3 man pykrete op de koepelspuiten. Een persoon spuit de 2de staat direct
achter hem en zorgt dat de slang mee beweegt met het spuiten. De 3de persoon
zorgt dat het overige deel van de slang mee beweegt en kan de pomp uitzetten

2. Uitrollen van de 10 meter slang. De slang aan een zijde aan de pomp koppelen en
aan de andere zijde aan een spuit.

3. De bestuurder van de pick-up truck rijd langs de ballon. Op aanwijzingen via
walkietalkie van de persoon op het mobiel werkplatform zal hij de snelheid
aanpassen.
Of
1. Verrijden mobiel werkplatform naar rand ballon

1.5.3.7.1

1.5.3.6

Mengen pykrete

locatie

1.5.3.7.2

Uitrollen slang

1.5.3.5

Toevoegen
water

Verplaasten
werkplatform

1.5.3.4

Lossen zaagsel

2. Dompelpomp aanzetten en met waterkanon het pykrete over de ballon spuiten.
Door de stand van het waterkanon te veranderen kan men lichtjes sproeien voor
een goede spreiding

1. Verrijden mobiel werkplatform naar rand ballon

1.5.3.7.2

Of

1.5.3.3

Uitmeten
hoeveelheid

Rijdend spuiten

1.5.3.2

Leveren zaagsel

1.5.3.7.1

Verrijden
werkplatform

1.5.3.1

Zeven zaagsel

Benodigdheden

Info

V&G plan

• Pykrete goed over sneeuw verspreiden
zodat er geen sneeuw overblijft, echter
niet te veel spuiten omdat het dan van
de ballon zakt. Hoeveelheid afhankelijk
van temperatuur, zie tabel in deelplan
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten
• Installeren valbeveiliging
• Verwijderen ijs van werkoppervlak
• Rijden met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen

Materieelplan • Mobiele werkplek bestaat uit
aanhanger en pick-up truck
• Pykrete buffer is een water tank van …
liter
• Dompelpomp Grindex 8104.180

Deelplan

Arbeid:
Bestuurder pick-up truck
1 man op mobiele werkplek of 3 manspuiten met slang

Materiaal:
Pykrete

Materieel:
Mobiele werkplatform
1.5.3.7
Pykrete buffer
Mixer (type bepalen afhankelijk van grote en vorm buffer)
Handmatig
Aggregaat
spuiten
Dompelpomp
1.5.3.7.3 Waterkanon of slang (10m) met spuit
Walkietalkie

Spuiten pykrete

1.5.3 Aanbrengen pykrete

1.5.5.2

Spuiten water

5. Slang lichtjes open terug leggen op locatie waar het water goed wegloopt

4. Pykrete buffer vullen met water tot deze vol zit

3. Openen slang in pykrete buffer

2. Naar pykrete buffer lopen met slang

1. Dichtdraaien spuit (deze staat lichtjes open in verband met het stromend houden
van het water in de slang om bevriezen te voorkomen.

1.5.5.1

Buffer vullen

locatie

1.5.5 Aanbrengen water

V&G plan

Materieelplan

Deelplan

Arbeid:
1 man

Materiaal:
Water

• Spuit niet in de richting van bomen
plaatsen
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten
• Continu stromen water/pykrete
• Isoleren leidingen
• Verwarmen leidingen

Info

Materieel:
Mobiele werkplatform
Pykrete buffer
Waterslang
Brandweerspuit

Benodigdheden

Of

3. Met 3 man water op de koepelspuiten. Een persoon spuit de 2de staat direct
achter hem en zorgt dat de slang mee beweegt met het spuiten. De 3de persoon
zorgt dat het overige deel van de slang mee beweegt en kan de pomp uitzetten

2. Uitrollen van de 10 meter slang. De slang aan een zijde aan de pomp koppelen en
aan de andere zijde aan een spuit.

3. De bestuurder van de pick-up truck rijd langs de ballon. Op aanwijzingen via
walkietalkie van de persoon op het mobiel werkplatform zal hij de snelheid
aanpassen.
Of
1. Verrijden mobiel werkplatform naar rand ballon

2. Dompelpomp aanzetten en met waterkanon het water over de ballon spuiten.
Door de stand van het waterkanon te veranderen kan men lichtjes sproeien voor
een goede spreiding

1. Verrijden mobiel werkplatform naar rand ballon

1.5.5.2.2

Rijdend spuiten

Verrijden
werkplatform

1.5.5.2.1

1.5.5.2

Spuiten water

1.5.5.1

Buffer vullen

1.5.5.2.1

Verplaasten
werkplatform

locatie

1.5.5.2.2

Uitrollen slang
1.5.5.2.3

Handmatig
spuiten

1.5.5 Aanbrengen water

Info

V&G plan

• Water goed over sneeuw verspreiden
zodat er geen sneeuw overblijft, echter
niet te veel spuiten omdat het dan van
de ballon zakt. Hoeveelheid afhankelijk
van temperatuur, zie tabel in deelplan
• Gebruiken hulpmiddelen
• Voldoende arbeiders om bepaalde
zware arbeid te verrichten
• Installeren valbeveiliging
• Verwijderen ijs van werkoppervlak
• Rijden met aangepaste snelheid
• Sneeuwkettingen

Materieelplan • Mobiele werkplek bestaat uit
aanhanger en pick-up truck
• Pykrete buffer is een water tank van …
liter
• Dompelpomp Grindex 8104.180

Deelplan

Arbeid:
Bestuurder pick-up truck
1 man op mobiele werkplek of 3 manspuiten met slang

Materiaal:
Water

Materieel:
Mobiele werkplatform
Pykrete buffer
Mixer
Aggregaat
Dompelpomp
Waterkanon of slang (10m) met spuit
Walkietalkie

Benodigdheden

Veilig bouwen met pykrete
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