D l. 742£5f

'eisj

rijkswaterstaat
dir. benedenrivieren

1

Oi

CZD

A'

BAG

CID

h s,/7

[D)
A'

m

'TTTTTTTTTTT

af d: haven m on den
hoek v hoi land

UA

GEPROGRAMMEERD
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In de baggenwereld worden tegenwoordig zelfvarende sleephopperzuigers ingezet met een waarde van f. 30. 000.000, - h f.

60.000. 000, -.

Met deze schepen is het mogelijk, ver uit de kust, onder nelatief slechte
weersomstandigheden te werken.
Het grondvenzet dat kan worden behaald is buitengewoon hoog: in zand
3
zijn produkties tot 700.000 m /week (vol continue) mogelijk. Deze hoge
produktie is noodzakelijk voor een goede rentabi liteit.
Het in de afgelopen 15 jaar gepleegde onderzoek was in hoofdzaak
gericht op de verbetering van de technische uitrusting,
zuigpijp,

sleepkop,

snelheid,

zoals pompen,

deiningscompensator, hoppercapaciteit,

bodemdeuren, enz. enz. , teneinde een hogere produktie te verkrijgen.
Op het gebied van bedrijfsorganisatie en modern management,

zoals

onderzoek van uitvoeringsmethoden met gebruikmaking van automatische
verwerving en verwerking van gegevens,

aanpassing van het proces naar

aanleiding van die gegevens, enz. werd in het baggerbedrijf tot dusverre
weinig aandacht besteed.
Dit artikel bedoelt te zijn een aanzet om te komen tot "geprogrammeerd
baggeren".

Probleemstel ling
De definitie van het probleem is vrij simpel: enerzijds moet de bodem
van een rivier,

een estuarium of de zee worden veranderd, anderzijds

is er een stuk gereedschap met de specifieke eigenschappen die het mogelijk
maakt deze wijzigingen te verwezenl i jken. De vraag is hoe deze onderwerpen het best op elkaar kunnen worden afgestemd.
De oplossing van dit probleem is niet eenvoudig doch een optimum van
verschi I lende mogel ijkheden,

De

te verkrijgen door relevante parameters.

bo demco n fi gu ra t i e
AMereerst is het noodzakelijk een goed overzicht te verkrijgen van

de bodemconfiguratie.
Daar het de bedoeling is ideebn te ontwikkelen,

zullen we de bestaande

technieken beschouwen en waar mogelijk inpassen in de nieuwe benadering.

Een -

Een gebruikel ijke opnamekaart bestaat uit een patroon van raaien,
welke het gebied waap moet wopden gebaggepd,

bedekt.

Pep tijdseenheid wopdt de positie van het opnemingsvaaptuig samen
met de bijbehopende diepte gepegistpeepd. De dieptecijfeps wopden late
gepeduceepd tot het vepgel ijkingsvlak en ingetekend op de lodingkaapt.
Doop inteppolatie van deze dieptecijfeps kunnen in de betpeffende paai
gewenste mapkante diepten wopden gevonden. Wanneep de punten van
dezelfde waapde met elkaap wopden vepbonden ontstaan dieptel ijnen.
Voop baggepdoeleinden is slechts het gebied boven de veplangde diepte
belangpi jk.
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loding raaien

[X\\] te baggeren gebied
lay out geul
bagger tolerantie

- Deze maniep -

Deze manier van presentatie van de opnameresultaten heeft een aantal
nadelen:
. veel van de verknegen informal ie moet met de hand worden verwerkt
. direkte opslag van de informatie in het geheugen van een computer
is niet mogelijk;
. berekening van te baggeren hoeveelheden kan niet automatisch
plaatsvinden;
, voor gebruik op de sleepzuiger is de lodingkaart te statisch:
na enkele dagen baggeren zijn de dieptecijfers niet meer aktueel;
. het met de hand verwerken van de gegevens geeft kans op het maken
van fouten;
. de kaart geeft slechts een 2-dimensionaal beeld;
. vergelijking met voorgaande lodingen voor morfologische doeleinden
of voortgangscontro|e is slechts globaal mogelijk;
, informatie in deze vorm is absoluut ongeschikt voor direkte invoer
in welk automatisch gecontroleerd baggerproces dan ook.

Het eerste doel moet zijn de verkregen gegevens zodanig te rangschikken
dat automatische verwerking mogelijk wordt om tot dezelfde presentatie
te komen,

maar rangschikking herbergt uiteraard meer mogelijkheden.

In de praktijk is het volgende systeem uitgewerkt:
Het opnamevaartuig is uitgerust met echoloodapparatuur en een daaraan
verbonden goIfcompensator,

een nauwkeurig plaatsbepalingssysteem en

een datalogger. Tijdens het varen van de raaien worden de tijd-,

diepte-

en positiegegevens verzameld en op ponsband gezet. Deze wordt samen
met de waterstandgegevens via een terminal aan het computercentrum
doorgegeven.
De Rijkswaterstaat heeft een computerprogramma ontwikkeld waarbij,
gebaseerd op de op ponsband verzamelde gegevens,

de gecorrigeerde

dieptecijfers automatisch in de goede positie worden getekend.
De geTnterpoleerde diepten in hele meters worden aangegeven met een kort
streepje.
Een voorbeeld van deze kaart wordt hieronder gegeven.
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Het gebruik van de op deze manier verzamelde en gepresenteerde gegevens
is zeer beperkt.
Teneinde ze beter hanteerbaar te maken wordt er over de kaart een
vierkantsnet gelegd. De oorspronkel ijke gegevens moeten wopden herleid
naar dieptecijfers op elke kruising van het raster, waarvoor eveneens
een computerprogramma werd ontwikkeld. In deze nieuwe presentatie zijn
de oorspronkel ijke gegevens niet langer van belang.
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Daap elk rasterpunt uitgedrukt kan worden in x, y en z is het niet
moeilijk meer de herleide dieptecijfers op te slaan in een computergeheugen.
Met gebruikmaking van bestaande programma's is het onmogelijk alle
soonten kaarten te tekenen. Het eerst noodzakelijk blijft de gebruikeIijke
2-dimensiona|e presentatie van de dieptekaarten. Alhoewel deze techniek
nog niet volledig operationeel is,

is het thans mogelijk deze kaarten door

een computer te laten tekenen.
Een voorbeeld daarvan is hieronder gegeven.
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Als de basisinformatie in het geheugen van de computer opgeslagen is,
zijn meer toepassingen mogelijk,
stereografisch tekenen,

zoals bijvoorbeeld automatische kubering,

het maken van isometrische- en perspectief

tekeningen in verschi I lende kleuren. Het is gemakkelijk de schaal,

de

richting en de hoek te veranderen. Ook kan men de computer dwarsprofielen
laten tekenen vanuit elk gewenst punt en in elke gewenste richting.
Het is nu Inogelijk de te baggeren vaargeul te programmeren om vooraf
een indruk te krijgen van de nieuwe situatie, terwijl tegel i jkert i jd de
computer de hoeveelheid bepaalt die gebaggerd moet worden; door het
trac6 van de vaargeul te varibren en daarbij de hoeveelheid te bepalen,
kan eenvoudig gekozen worden voor het gunstigste trac§ met een minimum
aan grondverzet.

Onderlinge vergelijking van opeenvolgende lodingen kan gerrakkelijk
door de computer worden uitgevoerd door alleen die diepteinformatie te
vragen die een positief, negatief of geen verschil ten opzichte van een
vorige dieptekaart weergeeft of bv.

de gebieden met een gelijke diepte.

Om verdere gedachten over geprogrammeerd baggeren te kunnen ontwikkelen moet een verbinding tussen de hopperzuiger en de bijbehorende
uitvoeringsbegeleiding worden gelegd. Een studie van beide onderwerpen
is dan ook noodzakel ijk.
De

s I eephopper zu i ger
Uit een oogpunt van uitvoeringstechniek zijn twee processen van

groot belang:
- het vaarproces (nautisch) van het schip, om de zuigkoppen
in de juiste positie te brengen;
- het baggeren zelf,

als een technisch proces om productie te maken

Uit het oogpunt van de opdrachtgever,

is het nodig om zowel de voort-

gang van het werk aan boord van de sleepzuiger, als de resultaten op de
zeebodem in de gaten te houden.
Bij het uitvoeren van baggerwerk met een sleepzuiger is het gebruikelijk
om te beginnen met het aanpakken van het ondiepste gedeelte.
De methode van uitvoeren hangt sterk af van:
- de situatie van het zuigvak
- de positie van het stortvak
- de hydro-meteo omstandigheden
- het vakmanschap van de bemanning
- de karakteristieken van de zuiger
_ de bodemconfiguratie.
Een van de meest gebruikelijke uitvoeringsmethoden is gebaseerd op
het gebruik van de zgn.

"vl ekkenkaart n. Dit is een tokening van het gebied

waar gebaggerd moet worden, waarop de ondiepe gedeelten rood gekleurd
zijn. De gebieden met voldoende diepte zijn blauw gekleurd.

De schipper

dient dan zijn schip in de rode gebieden te manoeuvreren. Door middel van
tussentijdse lodingen kan dan ce voortgang bepaald en de uitvoering aangepast worden.
Om een idee te kunnen krijgen van een stuk "normaIe" baggerpraktijk,
zal een voorbeeld uitgewerkt worden.
Als voorbeeld is gekozen een onderhoudsbaggerwerk in een scheepvaartgeul op zee.

Eij onderhoudsbaggerwerk is het meestal noodzakelijk

dat nauwkeurig omschreven ondiepten worden verwijderd.

geulbegrenzing

De hoeveelheid theoretisch grondvenzet kan op venschi I lende manienen
bepekend wopden.
Het opmeten van het gebied,
diepte,

begpensd doop de dieptelijn van de veneiste

gebeupt met behulp van een poolplanimetep; op deze maniep wopdt

de theopetisch te vepwijdepdepen hoeveelheid gpond bepekend.
Deze hoeveelheid wopdt vepmenigvuldigd met een "baggepfactop",
invloeden zoals uitschuping,
tolepantie etc.

agitatie, aanzancing, ovepdiepte,

waapin

baggep-

zijn vepvat.

De op deze maniep bepekende ppaktische hoeveelheid is de basis voop het
bepalen van de uitvoepingstijd. Hiepvoop is echtep ook een ppoductieschatting noodzakel ijk.
Gnondkapaktepistieken en eigenschappen van het baggepmatepieel in pelatie
tot de aanwezigheid van de ondiepe plaatsen,

zijn van gpo te invloed.

Het delen van de ppaktische hoeveelheid doop de geschatte weekppoductie
levept de vepwachte uitvoepingstijd.
In het begin van het wepk kan de zuigbaas, aan de hand van de "inpei I ing",
zien waap gebaggepd moet wopden; maap ondeptussen, tepwijl het baggepen
vopdept,

ondepgaat een bepaald gebied doop dat baggepwepk een vepandeping.

Dus moet ep na een bepaalde tijd een nieuwe loding gemaakt wopden,
die infopmatie vepschaft,

welke

die noodzakelijk is om het baggepppoces bij te

stupen en een beeld geeft van de vooptgang van het wepk.
Als de tijdsduup tussen twee vooptgangslodingen te veel uitloopt,

kan het

voopkomen dat de zuigep, wegens gebpek aan actuele infopmatie, niet (meep)
wepkt in het gebied, waap op dat moment baggepen noodzakelijk is.

f

In contracten op basis van huur van de zuiger pen dag of een prijs pen m°
strookt dat niet meer met de bedoeling van de opdrachtgever: Met zo weinig
mogelijk grondverzet een nautisch veilige watenweg te doen ontstaan.
In het bijzonden bij baggerwerk op zee, kan de periode tussen twee lodingen
zeer lang zijn,

in verband met onwenkbane weersomstandigheden voor de

pei Ivletten.
In het geval van "aangenomen11 werk is het voor de aannemen belangrijk
om met zo kort mogelijke uitvoeningstijd te kunnen baggenen met een minimum!
aan grondverzet en een hoge productie om een waterweg te krijgen,

die

net voldoet aan de eisen van de opdrachtgever.
Dus, als er geen nieuwe loding is, moet de voortgang van het baggerwerk
gebaseerd worden op de voorgaande, tesamen met bijkomende informatie,
die verkregen wordt door observatie van het baggerproces zfelf aan boord
van het schip.
De waarde van deze informatie hangt af van de ervaring van het personeel
aan boord. Het is duidelijk,

dat het van het grootste belang is om deze bij-

komende informatie hard te maken,

los van menselijke fouten. De hele opzet

van de uitvoering van het baggerwerk is gebaseerd op de ervaring van
de zuigbaas.
Het plannen en programmeren van de Uitvoering van het werk heeft geen
gelijke tred gehouden met de technische ontwikkelingen van de baggerwerktui gen.
Terugkoppeling van beschikbare gegevens om een effektieve inzet van
het baggerwerktuig te verkrijgen is nauwelijks aanwezig*
Zoals reeds is opgemerkt,

heeft het baggerbedrijf veel geld gestoken

in onderzoek op het gebied van de baggertechnische uitrusting,
pompen,

sleepkoppen,

deiningscompensatoren,

zoals

manoeuvreerbaarheid van

de sleepzuiger, voorzieningen voor het laden en lossen van de hopper, enz.,
maar op h€'t gebied van bedrijfsorganisatie zoals onderzoek naar uitvoeringsmethoden en automatisering daarvan, het verzamelen en verwerken van
doelgerichte informatie voor het tijdig bijsturen van het baggerproces
kan nog ontzettend veel worden verbeterd.

Een

nieuwe

benadering:

’’Geprogrammeend baggeren11

In het ontwikkelen van nieuwe methoden voor uitvoening van baggerwerken is het noodzakelijk een zodanige koers te volgen,

dat het uiteinde

lijke systeem;
1.

een verbetering in vergelijking met huidige methoden geeft;

2. eenvoudig en betrouwbaar is om mee te werken;
3. een venmindering van het zuigen van overdiepte geeft en daardoor
kostenbesparend werkt;
4.

het verkrijgen van informatie voor het bijsturen van het baggerproces levert;

5. een grotere onafhanke I i jkheid van het baggerproces ten aanzien
van informatie van buitenaf geeft;
6. de mogeIijkheid van toepassing op elke sleephopperzuiger biedt'
7. automatische analyse van de voortgang van het baggerproces
mogel ijk maakt;
8. van toepassing is op zowel nieuw baggerwerk als onderhoudsbaggerwerk.
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Voor een goed inzicht in de onderlinge samenhang van de systemen
is een korte analyse van het baggergebeuren noodzakelijk.
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Uitgaande van een bepaald abstractie niveau zijn er drie systemen
te onderschei den die samen de totale output bepalen.
1.

Seabed
Met betrekking tot het "seabed" zijn 2 belangrijke faktoren te onderscheiden die grote invloed op het baggergebeuren hebben.
Allereerst de gewenste verandering van de bodem. Deze hangt samen
met nautische eisen, beheers-economi sche overwegingen,

uitvoerings-

technische mogeiijkheden en de bodemconfiguratie,
a. Nautische eisen
De aan te leggen c. q.

te onderhouden vaapweg moet dienen a Is

tpanspoptweg, waapdoop schepen van alleplei aapd en gpootte
veilig kunnen vapen en manoeuvpepen. Dit levept eisen op ten
aanzien van de bpeedte,

de lengte,

het tpac6 en de diepte van

de vaapweg.
b.

Beheepseconomische overwegingen
Voop de beheepdep van de vaapweg is het van belang de kosten
van kapitaal- en ondephoudsbaggepwepk te peiatepen aan het
gebpuik van de vaapweg. Waap de nauticus stpeeft naap bpedep
en diepep,

za| de beheepdep bpeedte en diepte willen bepepken.

Doop b. v.

diepstekende schepen alleen in de hoogwatepfase van

het getij of alleen ondep gunstige golf- en weepsomstandigheden
binnen te laten vapen, kan de diepte van de vaapweg kleinep wopden
gekozen,

hetgeen een vepmindeping van aanleg en/of ondephouds-

kosten kan betekenen.
- Goede -

Goede nautische hulpmiddelen kunnen eveneens leiden tot verlaging
van de kosten van het baggerwerk,

omdat de schepen met behulp

hienvan met een geringene vaarwegbreedte kunnen volstaan.
Kapital isatie van kosten van aanleg en onderhoud kan leiden tot
het besluit om overdiepte te laten baggeren (preventief onderhoud).
Combinatie van baggerwerken van meerdere cpdrachtgevers zal
ook kostenverlagend kunnen werken.
Uitstel van onderhoud kan in bepaalde gevallen lonend zijn,

doordat

ten gevolge van consolidatieprocessen in de bodem op een later tijdstip een hogere produktie kan worden gehaald.
Voor de beheerder is het probleem de bodem tegen zo gering moge
lijke kosten order een bepaald niveau te houden.
c. Uitvoeringstechnische mogelijkheden
De hoeveelheid "seabed11 die verwijderd moet worden binnen een
bepaalde tijd stelt eisen aan de baggercapaciteit. Grondeigenschappen bepalen de soort materieel en de inzet ervan.
d. Bo demconfiguratie
De samenstel ling van de bodem: grondsoort,
ding,

diepte ligging,

uitgestrektheid,

gelaagdheid, versprei-

zuigbaarheid en andere eigen

schappen zijn van invloed op de output.
Het gedrag van de bodem is eveneens van invloed op het samenspel
van de systemen. De bodem ondergaat als gevolg van natuurlijke
invloeden een verandering: aanzanden of uitschuren.
Dit veranderingsgedrag,

de morfologie,

heeft uiteraard invloed op

het kunstmatige veranderingsproces van de bodem: het baggeren.
Het is nodig om de morfologische invloed te kwantificeren om
de verandering van de bodem ten gevolge van het baggeren alleen,
te kunnen vaststellen.
Om bovengenoemde faktoren en die,

welke nog bij de bespreking van

het "survey system" en het "dredging system" ter sprake zullen kome
te kunnen bestuderen,

zijn voor de Nederlandse kust op ca.

22 km

afstand van Hoek van Holland een baggerproefvak en een stortvak
gecre&erd, waarin op ware schaal het afgelopen jaar proeven zijn
uitgevoerd.

Stortvak
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Baggerpnoefvak
In het baggerpr*oefvak bevinden zich een drietal pibbels,

die ongeveer

evenwijdig lopen met de lange zijden van het vak (2, 5 x 1 km). Deze
zgn. megaribbels hebben een hoogte van ca.

8 - 10 m t.o.v.

het dal.

De hellingen van de nibbels zijn 1 : 30 en 1 : 7, 5.
De toppen liggen ca.

20 m - N. A. P.

Het pnoefvak is zo gekozen,

dat het in ieden opzicht repnesentatief is

voor de naderingsgeul naar Europoont.
Om de invloed van het baggersysteem op het proefgebied te kunnen
nagaan en de invloed van de natuur zelf,
voerig geinventariseerd.

is het proefgebied zeer uit-

Getracht is vanuit zoveel mogelijk oogpunten

de "nul"-situatie vast te leggen. Het proefvak is zeer nauwkeurig gelood, verder zijn sonia-opnamen gemaakt,
uitgevoerd,

side scan sonar-opnamen

boringen en bemonsteringen verricht,

dichheden bepaald,

stroom- en getijmetingen gedaan.
Positiebepaling gebeurt met behulp van de Decca Hi-Fix chain Rijnmond
Zuid en experimenteel met een acoustisch plaatsbepalingssysteem, waar
van de transponders aan een drietal vaste punten op de zeebodem zijn
bevestigd. Deze vaste punten,

3 platforms binnen het proefgebied,

gefundeerd op 10 m lange palen,
betrouwbaar referentievlak.

dienen tevens ter verkrijging van een

bo»©®C) /Ht-

5
I So . oOO^x

Op 66n van de platforms wordt het getij geregistreerd met een zgn.
"prikker" peilschaal.

Hierdoor kunnen extrapolatiefouten in de bere-

kening van het reductievlak voor dit proefvak worden geSlimineerd.
De platforms kunnen door de opnamevlet eenvoudig en snel (+ 1 0 min.)
worden opgespoord en aangelood.
Saggerproeven
E6n aspekt van de baggerproeven is,

na te gaan welke invloed het bag-

geren op de zeebodem op korte en langere termijn heeft. Daartoe is
een deel van de middelste ribbel tijdens de proefbaggerperiode van
15 februari - 1 maart 1974 weggezogen en geklapt in het
Nagegaan is hoeveel m

3

stortvak.

er in situ verwijderd is, hoeveel

3
rrT ,

gemeten

3
in het beun van het schip,

zijn gebaggerd en hoeveel m

daarvan terug

te vinden is in het stortvak.
Overzicht hoeveelheden
Gemeten in:
situ

345.800 m3

hopper

370. 000 m3

verschi I

24.200 m

3"

ca. 7% uitlevering

*3

hopper

370. 000 rrT'

stortvak

335. 000 m3

verschi I

35. 000 m3

Een programma van bewakingsmetingen is opgesteld en zal gedurende
5 jaar worden uitgevoerd, teneinde het verloop van de zandbalans
van het proefvak te kunnen nagaan.
Sinds februari kan aan de hand van de opnamen wordt vastgesteld
dat het gebied praktisch in rust is.

Overzicht kuberingen
Het lokale piaatsbepaiingssysteem van vaste bodempunten geeft een
prachtige referentie om de ligging en de eventuele verplaatsing van
de megaribbels te kunnen vaststellen. Gedurende de waarnemingsperiode is nog geen grote verschuiving geconstateerd.

Survey system
Het survey system meet in eerste instantie de informatie verschaffen
die nodig is om te beslissen waar en wanneer gebaggerd moet worden,
waarmee dan tevens de hoeveelheid kan worden bepaald. Deze informatie
is de input voor het operation system, ledere volgende survey verschaft
informatie over de voortgang en de stand van zakenj op grond waarvan
de sleepzuiger kan worden gedirigeerd.
Het karakter van het survey system is a_periodisch, wat betekent dat
het operation system met extrapolaties van wisselende tijdsduur moet
worden gevoed, hetgeen van invloed kan zijn op de nauwkeurigheid en
doelmat ighei d van werken. De voornaamste faktor die de extrapolat ieduur bepaalt,

is de werkbaarheid van de opnamevlet.

Om hieraan tegemoet te komen zijn verschi I lende dingen mogelijk.
Het meest voor de hand liggend i Sj om de werkbaarheid van de opname —
vlet te vergroten. De oorzaken van de onwerkbaarheid zijn ce onnauw —
keurigheden in de lodingsdata als gevolg van de scheepsbewegingen
die weer het gevolg zijn van de wind en golven.
De scheepsbewegingen kunnen verminderd worden door maatregelen
aan het schip zelf: anti siingertanks,

stabilizers,

groter schip,

2 rompen schip (catamaran), ofwel door elektronische correctie van
de bewegingen: heave compensator.
Een andere mogelijkheid is om het survey system geheel of gedeeltelijk
onder te brengen op de sleepzuiger zelf.

Door zijn grootte is de sleep-

zuiger minder weergevoelig dan de opnamevlet. Geheel vervangen van
de surveyvlet is met de sleepzuiger niet goed mogelijk vanwege de kosten.
Een sleepzuiger is een zo kostbaar instrument dat het in bijna a||e
gevallen niet lonend is om met de sleepzuiger te gaan loden op dezelfde
wijze als dat met een vlet gebeurt.
Pas als de periode na de laatste survey erg groot is,

bijv. 3-8 weken,

dan kan het de moeite lonen om met de zuiger zelf te gaan loden.
Er zijn echter andere mogelijkheden. Uitgangspunt moet dan echter zijn,
dat de lodingsaktiviteiten van de zuiger geen remmende invloed hebben
op de produktie;

met andere woorden tijdens het varen en zuigen zal

er gelood moeten worden: de zuigtrajekten mioeten de lodingsraaien
vervangen.

5.

Loden aan boord van cie sleepzuiger
Het doel van het loden aan boord van de sleepzuiger zelf(

is het ver-

krijgen van tussentijdse informatie over het baggervak.
De verkregen informatie wordt gebruikt voor het bijwerken van de
surveykaart.
Omdat de diepteinformatie tijcens het zuigen moet worden verkregen,
moet de methodiek hierop worden aangepast. Bij de reeds vermelde
baggerproeven van februari 1974 is het loden met de sleepzuiger getest
met gebruikmaking van het Decca Autocarta systeem.
Schematisch is de gang van zaken hieronder aangegeven:
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6.

T ransducer
De plaats van de transducer(s) is zodanig gekozen dat er geen storingen
in de waterbundel onder de transducer kunnen optreden als gevolg van
bijv. : luchtbel len of vaste stofdeeltjes. Tijdens de baggerproef waren
de transducers geplaatst voorin het schip, v66r de overvloeikokers.
Ben nadeel van deze positie is dat bij het loden van een ondiepte met
de sleepzuiger ten gevolge van de drifthoek de diepte gemeten wordt
naast de eigenlijke ondiepte.

__lodinss£ad.

transducer

_dc
zu iapad

\

zu iqpad

■'f.

Een betere plaats voor de transducers is ter h.oogte van de koppen.
De overvloeistroom kan dan echter storend werken. Door ofwel de
bakboordtransducer danwel de stuurboordtransducer te gebruiken kan
dit bezwaar worden ondervangen. De stampbewegingen van het schip
zijn hier ook geringer.
Proeven met deze opstelling wijzen in de goede richting.

stroom

overloop

cr

transducer

Storingszono transducer(s)
t.g.v. overloop

7.

Heave compensator
Om de resulterende scheepsbewegingen (roll, pitch,

heave) in vertikale

zin ter plaatse van de transducer te elimineren is boven de transducer
een heave compensator geplaatst,
tisch 2 maa| differentie6rt,

die de versne I lingen meet en automa-

zodat aldus de vertikale verplaatsing wordt

verkregen. Deze wordt als correctie rechtstreeks aan het echolood toegevoegd, waardoor op de gerr.eten diepte de vertikale transducerverplaatsing kan worden geSlimineerd.

Ervaringen tijdens de baggerproeven

waren zeer positief: golven van 2, 5 m bleken geen bezwaren op te leveren
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Geti j
Aangezien de lodingen,

uitgevoerd met de sleepzuiger,

diepten aangeven

ten opzichte van de w'aterspiegel is het niveau van de waterspiegel van
belang bij het omrekenen van de lodingsdata ten opzichte van het middenstandvlak. Daarvoor is getij-informatie nodig. Deze info kan met behulp
van een radiografische getijboei (bijv. type Westi) aan boord worden ge
registreerd en in het computergeheugen ingevoerd.
Bij voldoende lange waarnemingsperiode is het middenstandviak te bepalen

Diepgang
De laatste faktor oie van belang is voor een juiste berekening van oe
diepte is de diepgang van het schip. Een sleepzuiger heeft de eigenschap
dat de diepgang in de tijd aan sterke variaties onderhevig is ten gevolge
van het laden en lossen.
De diepgang ter plaatse van de transducer kan berekend worden door
de interpolatie van de diepgang v66r en achter,

zowel aan stuurboord

als aan bakboord. De lodingsdata kunnen dan eenvoudig herleid worden
tot diepten ten opzichte van de waterspiegel.

10.

Plaats en tijd
Om de op bovenstaande wijze berekende dieptecijfers in het geheugen
van de computer te kunnen opbergen voor latere verwerking,

moeten nog

een tweetal eigenschappen aan het dieptecijfer worden toegekend, en wel
de plaats (x, y) en de tijd waarop de waarneming is gedaan,
De plaats is nodig om de diepte in kaart te kunnen brengen en behoeft
dan ook vender geen toelichting, afgezien van een correctie ten gevolge
van het verschi I in positie van Hi-Fix antenne en transducer.
De tijd heeft grote betekenis voor de selectie van de dieptedata.
Als een zuiger lange tijd in eenzelfde baggervak werkt en tegelijkertijd
aan het loden is, komt het voor dat van eenzelfde punt,
omgeving daarvan,

of de onmiddelijke

meerdere dieptecijfers worden verkregen doordat

de zuiger meerdere malen dat betreffende punt passeert ten gevolge van
de wijze van uitvoering. .

Als aan het einde van een periode,
getekend,

bijv. d£n dag, een kaart moet worden

kan er per plaats maar £4n dieptecijfer worden gebruikt.

Er moet dus geselecteerd worden. Net als bij de lodingskaart gemaakt
met behulp van een opnamevlet, wordt het zuigvak gemakshalve in vierkanten verdeeld met zijden van bijv. 5 m of 10 m. Binnen 46n vierkant
mag na selectie maar 66n dieptecijfer,

de diepte van dat vierkant, over-

blijven.
De selectie procedure is aan de hand van een voorbeeld het best te
begrijpen.

Oven vienkant A B C D is de sleepzuiger (transducer) drie maa| been
gevaren. Om de 10 sec.

bijv.

wordt een waarneming gedaan.

Vender is er vanuit gegaan dat track I eerder gevaren is dan II en II
eerder dan 111. De waarnemingen binnen vienkant A B C D zijn chronologisch genummerd van 1 t/m 6. Waarneming 7 is de laatste en presenteert de diepte van vierkantje A B C D.
Track I heeft verdieping van vienkant A B C D tengevolge gehad,
idem met track 11 en track III,

daarna

zodat III de uiteindelijke diepte heeft

bepaal d.
Na selectie van al het dieptecijfermateriaal houdt de computer een lijst
over van a lie vierkantjes met een bijbehorenc’e diepte per vienkant.
Toevoer van deze gegevens aan de tekenmachine levert een kaart op
van het baggervak, waarmee de uitvoering van het baggerwerk kan worden
bi jgestuurd.
Door in het programma een drempeIwaarde in te bouwen waaronder geen
dieptecijfers behoeven te worden getekend, verschijnt er een kaart
waarop alleen nog de te baggeren ondiepten voorkomen.
1 1 .

Up dating
Op bovenstaande wijze verkregen diepte-informatie kan ook worden
gebruikt om de oorspronkelijke survey aan te passen. Deze kaart wordt
de input van het "programmed dredging system",

dat hier wordt be-

sproken.

1 2.

Ope rat ionsys tern
Om te komen tot een optimale uitvoering van sleepzuigbaggerwerken
is het nodig om de drie systemen: bodem,

survey en baggeren zo aciequaat

mogelijk op elkaar af te stemmen.
Het baggersysteem kan worden onderscheiden in 2 sub-systemen,

nl.

het baggerproces en het vaarproces.

13.

Baggerproces
Onder het baggerproces wordt begrepen het losmaken, opvoeren,

trans-

porteren en dumpen van de grond. De informatie die met behulp van
het instrumentarium aan de procesbestuurders ter beschikking wordt
gesteld,

bestaat uit de volgende grootheden:

- stand zuigpijp

(SB en BB)

t.o.v, waterspiegel

- toerental zandpomp
/■v

Q
v

- vacuum zuigleiding
-

opvoenhoogte

- mengselsnelheid
- mengselconcentratie
- pnoduktiemeter
- beladingsmeter
- stand overvloeischot
Deze parameters van bet baggerproces verschaffen continue informalie
en zijn op ieder moment afleesbaar. Voor een ervaren baggeraar is bet
mogelijk om aan de hand van deze gegevens bet proces te beoordelen
en zo nodig bij te sturen.
Om bet verloop van bet proces te kunnen beoordelen,

is bet echter nodig

om bet verloop van ce parameters te registreren en mathematisch te
analyseren.
Een optimale produktie is niet alleen in bet belang van de aannemer,
maar ook van groot beiang voor de opdrachtgever, omdat niet optimaal
werken toch direkt of indirekt door de opdrachtgever moet worden bekostigd.
Juist met bet oog hierop is getracht om tijdens de uitvoering van de
baggerproeven in februari 1974,

een inzicht te krijgen in ce mogelijk-

heden en moei li jkheden van de informatieverzameling, verwerking en
analyse van de baggerproces parameters.
Het is van belang te beseffen dat veel van de meetinstrumenten niet
ontworpen en afgestemd zijn op de doelstelling en wensen van de opdrachtgever van nu. Nauwkeurigheid, wijze van presentatie, betrouwbaarheid,
stabiliteit,

technische specificaties van het signaal e. d. zijn zaken

file de nodige aandacht vragen om deze apparatuur in te passen in
een procesbesturingssysteem.
14.

Vaarproces
De ligging van de ondiepte(n) en de stortplaats(en) bepalen de inzet
van de sleepzuiger. Afhankelijk van ervaring en inzicht van de zuigbaas
vaart de sleepzuiger vo Igens een a| dan niet gest ructureerd patroon
over de ondiepten been. De belangrijkste hulpmiddelen waarvan gebruik
wordt gemaakt zijn:

- dieptekaart met ingekleurde ondiepten en plaatsbepaling
- positiesystemen
. Hi-Fix, Sea Fix, Artemis e.d.
. trackplotter
. laser,

lichtenlijn,

raaimerken

. radar
- navigatiehulpmiddelen
. automati sche pi lot
. Seatrack (Anschutz)
. boeien,

landmerken

. boegschroef c. q.

straalbuis

- hydro-meteo informatie

De uitvoering van sleepzuigwerk,
of gedeeltelijk met de hand.

m.n. het vaarproces,

geschiedt geheel

So ms worden de tracks op de trackplotter

vastgelegd.
Deze wijze van varen leidt er toe dat, onder invloed van de grillige bodem
configuratie in combinatie met de vele faktoren die van invloed zijn op
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het vaargedrag van de sleepzuiger, vele m

naast het eigenlijke zuigvak

worden gezogen. Mede doordat men uitgaat van de plaats van de antenne
in plaats van de plaats van de sleepkop(pen). Vaar- en baggerproces
vormen een nauwelijks samenhangend geheel: de informatie uitwisseling
tussen beide processen blijft dan ook beperkt tot het a I lernoodzake I i jkste.
De pijpenlui sturen het baggerproces zonder te weten waar men precies
in het baggervak zit. Evenzo is de stuurman niet adequaat geinformeerd
ovep het baggerproces.
Om hierin verbetering te brengen,

is een systeemopzet gemaakt, waarvan

de basisprincipes tijdens de baggerproeven van februari jl. zijn cetest.
De resultaten hiervan wijzen op goede mogel ijkheden voor toepassing
in de baggerpraktijk. Voor gedetai I leerde informatie over de uitvoering
en resultaten wordt verwezen naar de rapporten hierover van de
Baggerdivisie Afdeling Havenmionden.
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Alle belangpijke elementen die samen het sailing system vonmen
moeten op elkaar afgestemd worden.
Voor het varen van de geprogrammeerde trajekten,
de hoofdstuk wordt besproken,

zoals in het volgen-

is het allereerst van belang na te gaan

welke informatie aan boord nodig is en in welke vorm.
Om met dat laatste te stapten,
kunnen wopden,

de infopmatie moet automatisch vepwepkt

met andepe wo opden de gegevens moeten in het geheugen

van de boopdcomputep wopden opgeslagen. Daapvoop moeten de meetappanaten naast de visueel geppesenteepde data,

ook signalen vepschaf

fen die op magneetband of ponsband kunnen wopden gezet.

‘k

Dit biedt tevens het voordeel dat deze aldus vastgelegde ppocesparametep
aan de wal kunnen worden geanalyseerd. Meer hiepover vepdepop,

15.

Baggepvak
De infopmatie ovep het baggepvak en het stoptvak is te beschpijven
doop middel van een kaapt waapin de volgende zaken zijn weepgegeven;
. plaatsbepaling
. diepte-infopmatie ovep het gehele gebied
. plaatsen waap gebaggepd moet wopden en tot welke diepte
. hoeveelheden
. datum
Van tijd tot tijd moet dit gegevensbestand wopden hepzien aan de hand
van nieuwe infopmatie van de eigen supvey (loden aan boopd) en/of
van de supveypesultaten van de opnamevlet.

16,

Hydpo-Meteo
Weeps- en zee omstandigheden zijn van belang voop het vapen c. q.
manoeuvpepen. Deze infopmatie omvat:
. voopspelde veptikale getij
• sktuele waapde van het veptikale getij
. hopizontale getij (gpootte en pichting)
. additionele infopmatie: luchtdpuk
tempepatuup
(facultatief)

golfhoogte/pichting
windsnelhei d/pi cht ing

Voop het vaapppoces is de stpoomsnelheid en pichting van gpote invloed,
wind en golven zijn in deze van secundaipe betekenis.
17.

Vaapeigenschappen
De vaapeigenschappen liggen bij iedepe sleepzuigep anders.
Dit hangt samen met de scheepsmaten, vopm,
vepmogen,

diepgang, voopstuwings-

boegstpaal, etc.

Voop de uitvoeping van geppogpammeepd baggepwepk is het nodig
een inzicht te hebben in het vaapgedpag van de sleepzuigep in pelatie
tot de extepne omstandigheden. Tijdens de baggepppoeven van febpuapi
jl. is nagegaan hoe nauwkeupig de sleepzuigep een pechte lijn kan vapen
(zgn. vaaplijn).

In principe kwam de test hierop neer dat de sleepzuiger 100 maal
een lijn van A naar B zuigend moest afleggen. De werkelijke tracks
werden vastgelegd op ponsband (X, 1J en t) en tegelijkertijd werden
koers, drifthoek, slingeren, stamper en snelheid gemeten en vastgelegd.
Analyse van de tracks moet de baanbreedte opleveren.
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In bovenstaande figuur is de methode aangegeven.
Evenwijdig aan de vaarlijn zijn stroken met een breedte van 5 m aangegeven. In vaarrichting is ieder trajekt verdeeld in tijdsinterval len van
10 sec.
Voor de berekening van de baanbreedte wordt de vaarlijn bijv. 50 maal
gevaren, van iedere track wordt elke 10 sec. bepaald in hoeverre de
positie buiten de vaarlijn ligt. Door alle posities binnen een bepaald
gebied bijv. 5

-10,10

- 15

etc. te turven en grafisch weer te geven,

ontstaat er een normale verdeling waarvan het gemiddelde en de spreiding
te berekenen is. De ligging van het gemiddelde zou theoretisch moeten
samenval len met de vaarlijn. Een verschuiving van het gemiddelde naar
onder of boven duidt op bijv. stroominvloed.
Door alleen die tracks te selecteren die onder gelijke stroomstandigheden zijn gevaren is de invloed van de stroom op het vaargedrag van
de sleepzuiger in een parameter (gemiddelde verdrifting) vast te leggen.

I

n

De baanbreedte van sleepzuiger X kan worden gedefinieerd als de
breedte van het vaargebied,

bij een bepaalde vaarlijn oncer bepaaide

hydro-meteo omstandigheden, waarbinnen 90% van de tracks ligt.
Tijdens de baggerproeven van februari jl. is getracht de waarde van
de baanbreedte na te gaan, waarbij zowel hand- als automatische besturing werd toegepast. Globaal kan als gemiddelde waarde 35 m worden
aangehouden. Voor gedetai I leerde resultaten wordt verwezen naar het
rapport van de Saggerdivisie Afdeling Havenmonden hieromtrent.
De verdrifting kan ook nog afhankelijk worden gesteld van de snelheid
ten opzichte van de bodem.
Niet alle ondiepten kunnen worden weggebaggerd door een patroon van
rechte lijnen te varen. In bepaalde omstandigheden is het zeer gewenst
om gebogen vaarlijnen toe te passen.
Op soortgelijke wijze a|s hierboven beschreven,

is dit nagegaan tijdens

de testperiode.
Analyseresultaten zijn op dit moment nog niet beschikbaar.
18.

Positie Info
Zonder twijfel is informatie over de positie van de sleepzuiger van
zeer groot belang. Eigenlijk is de positie van de sleepkop(pen) (X, IJ,
Z, en t) de enige relevante plaatsinformatie ten behoeve van het baggergebeuren. Om de kop(pen) echter in de geprogrammeerde posities te
krijgen,

zijn koers,

drifthoek en snelheid over de grond onmisbare gege-

vens voor de stuurman.
Voor de positiebepaling wordt op zee gebruik gemaakt van radiografische
plaatsbepalingssystemen: Decca Hi-Fix,
Artemis e.d.
met lasers,

Sea-Fix,

Trisponder, Toran,

soms voor kust- of estuariumbaggerwerken gekombineerd

lichtenlijnen,

landmerken e. d.

Met behulp van deze systemen wordt de positie van de antenne aan boord
van de zuiger gemeten. Tussen de positie van de antenne en de positie
van de sleepkop(pen) zitten verschillen. Om de positie van de koppen te
bepalen moeten hiervoor correcties worden aangebracht. Of dit de moeite
loont is nagegaan tijdens de baggerproeven. Daarvoor was het een vereiste de positie van de sleepkop(pen) nauwkeurig te meten. Dit is gerealiseerd door de sleepkop met een dunne staaldraad(snaar) te verbinden
met een vast punt van het schip. Deze draad wordt op een constante spanning gehouden door middel van een zgn. constant tension winch.

Van de snaar wonden constant de afgevierde lengte en de hoeken met de
vertikaal en de lengte as van het schip gemeten. Een eenvoudige goniometrische berekening geeft dan de positie (X, 1J,

Z) van de kop weep

ten opzichte van een vast punt aan boopd.

i.fix anten ne H

HLflx antennel

—

X'

oof
i /riO— 6 ”

Doop een eenvoudige bepekening na supeppositie van de scheepsbewegingen is de positie van dit vaste punt om te pekenen in de cobpdinaten
van het gebpuikte plaatsbepalingssysteem,
Zo kan de positie van de sleepkop in cobpdinaten ten opzichte van de
bodem wopden bepaald. In de testpepiode is dit een zeep bpuikbaap systeem
gebleken; de snaap heeft het slechts 66n keep begeven,

zij het dat de

samensteIlende componenten uit labopaotpium units bestond.
Voop opepationele toepassing zal een en andep moeten wopden gemodificeepd.

\

Voor het vaarproces zijn alleen de X en 1J van de sleepkop van belang;
voon het baggerproces is ook de Z van gnoot belang met name voor wat
betreft de tolepantie(s), waaronder de zgn. overdiepte.
De toleranties in horizontale zin (X en 1J) lenen zich,
schreven,

zoals reeds be

uitstekend om door middel van statistische analyse binnen

bepaalde grenzen te worden gehouden.
Voor de Z van de sleepkop kan een soortgelijke procesbesturing worden
opgezet.
Uitgangspunt is de streefdiepte,

zoals door de opdrachtgever is gewenst.

De streefdiepte wordt gegeven ten opzichte van een gekozen referentievlak dat voor werken op zee veelal de middenstand is,
chart datum,

zee bodem,

evenwel worden

of andere vergelijkingsvlakken ook wel gehanteerd.

Een goed referentievlak (nauwkeurigheid <10 cm) is op zee zeer moeilijk
te realiseren. Naar mate baggerwerken vender uit de kust plaatsvinden
is vergelijking (door middel van extrapolatie van het getij als gemeten
aan de kust) ten gevolge van het ontbreken van vaste punten een steeds
tnoeilijker wordende aangelegenheid.
Een onderdeel van de uitgevoerde baggerproeven is een studie van de
invloed van het baggeren op de morfologie van het proefvak. De daarvoor noodzakelijke vaste punten op de zeebodem verschaffen goede
mogelijkheden voor de nauwkeurige bepaling van een referentievlak.
Voor de uitvoering van grote baggerwerken op zee verdient het aanbeveling een betrouwbaar referentievlak te creSren; fouten van ££n decimeter
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leiden al snel tot verschillen in kuberingsresuItaten van 100.000 m
en meer.
Om vaste punten op de zeebodem eenvoudig en snel te kunnen terugvinden
zijn ze voorzien van sonar transponders. Deze sonar bak ens zenden
geluidssignalen uit zodra ze door bijv. een echolood worden aangestraa Id.
Het tijdsinterval tussen zend- en ontvangstimpuls wordt omgezet in
de afstand en op de echoloodrol weergegeven. Ervaring leert dat een
surveyvlet binnen tien minuten de echo van het vaste punt onder water
op het echogram kan krijgen. Tijdens de lodingsexperimenten met de sleepzuiger "Gateway!' bleek het eveneens mogelijk een platform aan te loden.
Deze mogel i jkheid,

de diepte indicatie te correleren en te controleren

aan vaste punten op de zeebodem,

heeft er toe geleid dat momenteel wordt

onderzocht in hoeverre wrakken op de zeebodem als vaste referentiepunten kunnen worden gebruikt. Het huidige onderzoek is gericht op de
reproduceerbaarheid van zgn. karakteristieke echo's.

Operationalisering

"Geprogrammeerd baggeren11

Nu a He eomponenten van een geautomati seerd baggersysteem de revue
gepasseerd zijn,

is het zaak na te gaan hoe hiermede in de praktijk gewerkt

zou kunnen worden.
Deze vraagstel ling kan het beste benaderd worden aan de hand van
een praktijksituatie.
Als voorbeeld is gekozen het opruimen van een omvangrijke ondiepte
ergens voor de kust.
1.

Survey
Begonnen wordt met het in kaart brengen van het baggervak.
Hiertoe gaat een zeegaand opnamevaartuig, voorzien van bijv.een Decca
Hi-Fix ontvanginstallatie, een Atlas Deso 10 echolood, een Datawell
golfcompensator en een Decca Datalogger 9816 B/l7 A naar zee voor
het uitvoeren van de survey.
Zoutgehalte en temperatuur van zeewater worden ter plaatse van het
lodingsgebied bepaald en het echolood hierop afgestemd. De diepte aanwijzing wordt gecalibreerd met behulp van een bar-cheque en het
loden kan starten.

Allereerst wordt nu het nabij gelegen vaste punt

aangelood en zo vervolgens iedere 2 uur.

De vlet vaart het raaienstelseI

systematisch af. De lodingsgegevens worden alien via de datalogger
op ponsband vastgelegd.
De aldus vastgelegde gegevens worden bij aankomst op de terminal gezet,
of per koerier naar de centrale computer gestuurd.
De gegevens worden uitgewerkt tot een diepte I ijnenkaart (volautomati sch)
en tevens worden de oorspronkel ijke lodingsdata geconverteerd in een
gridkaart, die in het geheugen opgesiagen kan worden.
Met behulp van gegevens van de beheersinstantie worden de te baggeren
hoeveelheden uitgerekend en in kaart gebracht. K leurverschi I geeft aan
wat verwijderd moet worden. Door de databank te raadplegen worden
kostenoverzicht, vakcoSffici6nt, uitleveringsprocent, baggercoSfficiSnt,
e. d. j automatisch meegerapporteerd.
De vo I gen de stap is de voorberei ding van de feitelijke uitvoering van
het werk. Daarvoor wordt het uitvoeringsprogramma voor de boordcomputer gemaakt. De basis wordt gevormd door de gridkaart van het
baggervak. Aan de hand van bekende gegevens van hydro-meteo, vaargedrag en uitvoeringswijze is voorprogrammering van de boordcomputer
de laatste stap voordat het eigenlijke werk begint.

De aanpak van de ondiepte is even eenvoudig als logisch.

trrr

.fase 1
-fase 2
.fase 3

Vaarlijnen

-24m.
23m.
22m.

Vanuit het oogpunt van energie beschouwd, kost het meer vermogen
de grond op te voeren naar mate de diepte toeneemt. Door de verdieping
over het baggervak zo gelijkmatig mogelijk uit te voeren kost het de minste inspanning en ook,

dat is veel belangrijker,

verloopt het baggerproces

veel gelijkmatiger doordat de sleepkop op nagenoeg vlak terrein blijft.
De aanpak van het baggervak wordt in tweeSn gesplitst; eerst zullen
de (hori zontale) vaaraspakten worden uitgewerkt en vervolgens de diepte
(vertikale) aspekten.
De positionering ten behoeve van het baggerwerk kan worden teruggebracht
tot het varen iangs zgn. vaarl ijnen. Deze worden berekend door om de
100 tot 1000 m, afhankel ijk van de gril lighei d van de bodem,
doorsneden te beschouwen.
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= gem. sneedikte per track
b

= gem. spoorbreerite sleepkop

B = gem. baanbreedte sleepzuiger
D = steekdikte
d

= gem. sneedikte per track per baan

De verdieping van het baggervak geschiedt laagsgewijs,
de laag,

de dikte van

steekdikte, wordt vastgesteld aan de hand van ervaring en

evaluatie van soortgelijke werken. Voor dit voorbeeld is een steekdikte
van 1 m gekozen.
Al eerder is nagegaan de baanbreedte van de sleepzuiger,

onder bepaal-

de omstandigheden.
Combinatie B en D levert de massa-ontgravingspunten a Is weergegeven
in fig.
ledere keen als de sleepzuiger een bepaalde doorsnede passeert wordt
binnen de braanbreedte, een strook over een gedeelte,

breed 2b,

d^ cm verdiept.
Omgerekend over de baanbreedte betekent dit een gemiddelde verdieping
2b
van-pr-x d = d cm, anders gezegd om de breedte B,d cm te verdiepen
Dig
moet de sleepzuiger-^ x deze bepaalde doorsnede passeren.
Om de gekozen doorsnede D cm te verdiepen moet de sleepzuiger
D
B
(~- x
x deze doorsnede passeren.

Gezien het stochastisch vaargedrag van de sleepzuiger binnen de baan B
is het voldoende de strook B in horizontale zin te karakteniseren door
de positie van het massa-ontgravingspunt.
Door verschi I lende doorsneden achter elkaar te beschouwen en de overeenkomstige massa-ortgravingspunten met elkaar te verbinden, ontstaan
D
B
de zgn. vaarlijnen. Door een vaarlijn
) rnaal te varen wordt
er een strook, breed B, D cm verdiept. Deze strook ligt min of meer
centrisch parallel met de bijbehorende vaarlijn.
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B = baanbreedte

De keuze van de massa-ontgravingspunten (M) is binnen een en dezelfde
steek gebonden aan de baanbreedte B. In horizontale zin kunnen de
punten M van bijv, steek II ten opzichte van de punten van steek III
vrij worden gekozen, of wel de onderlinge Jigging worden bepaald aan
de hand van de opgedane ervaringen.
Binnen een en dezelfde steek is het zeer wel denkbaar de punten IV.
zodanig te kiezen dat de bijbehorende banen elkaar gedeeltelijk overlappen.

Dit omdat de verdeling van de tracks binnen de baan B normaal verdeeld
is,

en overlapping een gelijkmatiger verdeling van de tracks binnen B

bewerkstel ligt.
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Om de "tramrails" effekten te voorkomen,

B

—

4

zijn verschi I lends program-

matische mogelijkheden aanwezig: bijv. horizontale verschuiving van
de punten M van verschi I lenoe steken, vo Igordekeuze van diverse vaar —
lijnen of vaarlijnen binnen steek II bijv. kruisend kiezen ten opzichte van
de vaarlijnen van steek III of I.
De op bovenomschreven manier verkregen vaarlijnen kunnen eenvoudig
worden voorgeprogrammeerd in een computergestuurd navigatiesysteem.
zgn. Nautomat, van AnschLtz uit Kiel,

biedt hiertoe zeer goede

perspekt ieven.
De statistische verdrifting ten gevojge van stroom en wind kan eenvoudig
in het programma worden meegenomen.
In de prakti jk komt het vaar I i jnensysteem eenvoudig neer op het achtereen
volgens afvaren van een aantal coOrdinaten,

tezamen een lijn vormend.

Deze cobrdinaten kunnen gelist worden. Een groot voordeel van deze
benadering is,

dat lange tijd doorgewerkt kan worden zonder dat, het

door omstandigheden niet voorhanden zijn van een recente lodingkaart,
de uitvoering van het baggerwerk onnauwkeuriger resultaten op gaat
leveren.
Praktische uitvoerino
Aan boord van de sleepzuiger vormt de boordco mputer de basis voor
de operaties, van daaruit wordt de noodzakelijke stuurinformatie
rechtstreeks aan de automatische pilot,

dan wel via displays aan de

betrokken uitvoerende funktionarissen toegevoerd. Op de brug zijn
een drietal displays geVnstal leerd,

t. w. het centrale display nabij

de stuunstand en 2 repeater displays

voor beide pijpenlui,

waardoor

de man "aan de pomp" ook adequaat getnformeerd is over de positie
van het schip en de zuigmond(en).
In plaats van gebruik te maken van een trackplotter biedt een elektronisch
rekentuig, in combinatie met een display,

de mogelijkheid om de gewenste

vaarlijn op het scherm te projekteren met tegel ijkerti jd de positie van
de koppen erbij. Bij sturen met de hand moeten de "lichtpuntjes" of wel
de zuigkoppen zo goed mogelijk op de vaarlijn gehouden worden.
Om dit te vergemakkeIijken worden de beide koppen vervangen door 46n
punt dat de koppen zo gunstig mogelijk ten opzichte van de vaarlijn
representeert.

e-7^3

LJ

Vender biedt het display de mogelijkheid om a||e andere relevante
informatie digitaal en in woorden weer te geven. Het is uiteraard ook
mogelijk om via een in de hut getnstal leerde display het baggerproces
te volgen op afstand.
Voor de pijpman worden op het scherm de voor hem noodzakelijke grootheden geprojekteerd,

zoals:

- streefdiepte

verschi I + of -

diepte zuigkop
- beladingsgraad
- optimale stand van de meters (berekend door de computer)
- momentane waarden
- eventuele onregelmatigheden
Als de zuigkop te diep hangt verschijnt een alarmsignaal op het scherm.
Na be&indiging van een vaarlijn kiest de computer aan de hand van het
programma een nieuwe vaarlijn,

die op het scherm geprojekteerd wordt.

Tijdens het varen/zuigen wordt tevens gelood. De verkregen diepteinformatie wordt aan het eind van de dag verwerkt in het bestand,
de computer een aangepast programme kan berekenen,

zodat

waarmee de vol-

gende dag verder gewerkt kan worden. Perioden van gebrek aan lodingskaarten kunnen zo overbrugd worden.

Flight Recorder
Om de prestaties van het baggersysteem te bewaken en te beoordelen
is het onmisbaar de procesparameters automatisch te registreren.
Tot nu toe zijn er bij baggerwerken onder direktie van Rijkswaterstaat
66n of meerdere toezichthouders aan boord van de sleepzuiger gestationeerd.

i

Hun taak omvat toezicht en controle op de uitvoering,
positiecontroles,

inhoudende:

hoeveelheidsmeting, tijdwaarneming van de bagger-

cyclus, naleving kontraktartikelen e. d.
Een groot deel,

zo niet de gehele taak,

zou kunnen worden uitgevoerd

door een zogenaamde "flight recorder", een apparaat dat automatisch
alle relevante parameters vastlegt op magneet
Een absolute voorwaarde is echter,

en/of ponsband.

dat de vastgelegde grootheden

een stabiele en betrouwbare meetbasis hebben, Bepaalde sensoren,
momenteel in zwang zijn op sleepzuigers,

welke

behoeven dan ook nog wel wat

verbetering of vervanging.
Wekelijks wordt de band van de fIight-recorder automatisch geanalyseerd
met behulp van de walcomputer (eventueel terminal van de direktievoerende
instantie), waarna gerapporteerd kan worden. Zo1 n weekrapport zal
de volgende items moeten bevatten:
- kontraktnummer
- baggervak
- naam zuiger + technische, administratieve en andere gegevens
- % overschrijding grenzen baggervak
- % diepteoverschrijding
- produktie
- gemiddelde cyclustijd, verletten,
- stand van zaken
- prognose
- financieel overzicht
_ efficiency baggervak e. d.

e. d

Het is duidelijk dat dit weekrapport een goede basis vormt voor de
periodieke werkvengadering tussen aannemer en opdrachtgever.
Een rreer rationele benadering van "hetgeen daar beneden gebeurt"
is dan mogelijk.
De gegevens van de flight recorder vormen een solide basis voor nacalculatie en evaluatie van uitgevoerde baggerwerken, hetgeen ongetwijfelc
za| leiden tot een meer wetenschappelijke aanpak van de uitvoering.

Van de baggerbeugel via tredmolen, stoommachines en uitgekiende porrpen
staat nu het tijdperk van de computer voor de deur, <56k voor de baggerwereld

Ir.W.H.A.van Oostrusi.

