Case study
S&P FX-70 ® & FRP

HERSTEL PIEREN ZEEHAVEN
BONAIRE

Project:
Herstel Pieren t.b.v. Cruiseschepen
Locatie : Haven Kralenburg
Land

: Ned. Antillen Bonaire

Jaar

: 2018

Duur

: 4 maanden

foto: de aangetaste constructie van de pier

Project Omschrijving
waarbij de levensduur met 30 to 40
jaar wordt verlengdt.
Met het FX-70 ® -systeem kunnen beschadigde palen op locatie, in het water
en aan land worden gerepareerd,
zonder de noodzaak van ontwateren
of buiten gebruik stellen van de constructie.
FX-70 ® is corrosiebestendig. Hij verlengt de levensduur van de steunen
aanzienlijk.

Het FX-70 ® -systeem wordt aangepast
aan de exacte specificaties van het
bouwproject
FRP
De Pieren zijn verder voorzien van
een nieuwe toplaag waarbij gebruik
is gemaakt van S&P koolstofwapening verlijmd in uitgefreesde groeven
waardoor de levensduur en belasting
aanmerkelijk is toegenomen.

foto: de aangetaste palen en betoncontructie

De haven van Bonaire kent twee
pieren en is diep genoeg voor de
grootste schepen. De pieren worden
gebruikt voor zowel goederen als
passagiers.
De techniek die is gebruikt is voor het herstel van de palen is S&P FX-70 ® waarbij een
glasvezel jacket rond de beschadigde paal
wordt bevestigd.
De ontstane ruimte tussen de paal en de
jacket is afgevuld met speciale mortels
foto: de nieuwe jackets om de palen
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foto: plaatsen van de inkeeplamellen
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Gebruikte producten
FX-70 ®
•
•
•
•

FX-70 ® Jacket - glasvezel mantel
FX-70-6MP™ Multifunctionele epoxymortel
FX-225 Krimpvrije onderwatermortel
FX-763 epoxy lijm/hars

FRP
•
S&P C-Laminates inkeeplamellen
•
S&P Resin 220 HP
Voordelen

In plaats van zware metalen casings en stalen
balken aan de onderkant is nu gekozen met licht
gewicht versterkings materialen, bij de palen de
FX-70 Jacket-Glasvezel mantels en bovendeks
de koolstof inkeeplamellen.
foto: de nieuwe jackets om de palen
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