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Innovatieprijs
Nieuwe methode voor
reparatie defect riool
Rioolstelselswordensteedsvaker met camera's
periodickgeïuspecteerdombeschadigingenen
zettingen bijtijds tekunnen signaleren. Gebeurt
dit met en blijkt pas te laat dat hetriool beschadigd is,danmoetsomseen deelvanhetrioolstelsel vervangen worden. Sindskort beschikthet
bcdnjfVandcrvalk+dcgroot Onderzoek&
Advies uitPoeldijk overeen licentie voorhet
plaatsen van dezogeheten Quick-Lock reparatiemanchet. Meteen inspectiecamera eneen
plaatsingsballou o/roborwagen kande manchet
opelkegeweiisteplaats inhetrioolworden aangebracht. Omdatgeeu injectievlocisto/o/kunsthars nodig is,isdereparatiesnel,schoonen
doeltreffend uittevoeren.Hetsysteem kanconcurrerenmetde bestaande oplossingen.
Een groot deel vanhet rioleringsysteem
dateert vandejaren vijftig vande vorige
eeuw. Uitgaande vaneenlevensduur van
tussen de50en60jaar betekent ditdatde
komendejaren optalvanplaatsen riolen
vervangen moeten worden. Nederland
beschikt over circa 83.000kilometer riool.
Bedroegen dekosten voor aanleg enhet
beheer enonderhoud vanrioleringen in 1999
nog 1S66miljoen gulden, ditjaar zalditcirca
1950miljoen bedragen.
Uit inspecties blijkt datinveel riolen
kleine schades aanwezig zijn dieop termijn
grote gevolgen voor hetrioolstelsel zullen

DeQuick-Lock reparatiemanchet isontwikkeld door Urich KanaltechniekGMBH inGeisingen
(Duitsland).Hetsysteem bestaat uiteenroestvast stalen buis dieaandebuitenzijde bekleedis
met EPDMrubber. Specialerubber afsluitprofielen ofaanvullend zwelrubbcr zorgen vooreen
water- endrukdichte verbinding vandemanchet endebestaande rioolbuis.
Demanchet wordt doordeaangekoppelde rijdende camera opdeplaatsvanbestemming
gebracht. Door hetaflaten vandelucht kandeapparatuur verderdoor hetrioolrijden. Bij gebruik
vanderoborwagen wordt hetkliksysteemdooreentandrad-as uitgedraaid.Alsdemanchet tegen
debuiswand geklemd zit,wordtdetandrad-as ingetrokken enkanderobotwagen doorrijden.
In 1997isherQuick-Locksysteem beloond metdedr.RudolfEberle-Preis,eeninnovatieprijs van
hetDuitseministerie vanWetenschap.Vandervalk+degroot heeft hetalleenrechr inNederland om
hetQuick-Lock-systeem inlicentie releverenenteplaatsen.Hetsysteem isblijvendflexibel,vernauwt hetdoorstroomprofiel metslechtszesmillimeter enkan laterzonodignagesteld worden.
InNederland enBelgië'zijn indeafgelopen 1,5jaar ruim 300manchetten inopdracht van
diversegemeenten envooraannemers vanrioleringswerken aangebracht.

hebben, bijvoorbeeld slecht aansluitende
rioolbuizen, uithangend voegmateriaal
zodat grondwater enzand inhet riool
stroomt enverzakking en verstopping
ontstaat, doorgroeiende boomwortels die
de rioolbuis beschadigen enhet riool
verstoppen endedruk vanhet (vrachtverkeer.

ringsduur vaneentraditionele en nieuwe
methode opgenomen.

DeQuick-Lock reparatiemanchet, die
ontwikkeld enuitgetest isinDuitsland, is
sterk, flexibel enlater nastelbaar. Rioolsystemen kunnen hiermee van binnenuit
snelendoeltreffend gerepareerd worden.Ter
vergelijking zijn in tabel 1 de verschillende
werkzaamheden, dekosten ende uitvoe-

Tabeli

Ook voor gesprongen of stukgeraakte
leidingen ishetsysteem metde Quick-Lock
manchet geschikt. Degebruikte materialen
(RVSen EPDM) zijn goed bestand tegen
zuren enoplosmiddelen diein riolen aanwezig kunnen zijn, zoblijkt uit jarenlange
ervaring bij roepassing inde rioolzuivering.

Combi-voertuig metmonitorruimte
Vandervalk+degroot heeft eenspeciale
vrachtauto ingericht waarin eenvideoinspectiesysteem opgenomen is,evenalseen

Overzichtactiviteitenenkostenvanmeerioolrenovatieoplossin^en.

traditionele reparatie*

kosten plaatsing Quick-Lock m a n c h e t k o s t e n
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Meteentakellaatmendejreesrobot'inhetriool

(fl.)

zakken.
reiniging
inspectie
verwijdering verharding
(zom 2 ) (3 u u ra105)
vrijgraven rioolbuis
(4u u ra105)
buizen verwijderen en afvoeren
leveren enplaatsen prefab
controle pur
nieuwe buizen leverenen plaatsen
aanvullen en verdichten
(5u u ra78)
verharding aanbrengen
(20 m 2 ) (20 u u ra60)
eindcontrole
totale reparatietijd 35u u r
totale k o s t e n circa
f
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630
600
315
420

reiniging
inspectie
boomwortels of voegmateriaal
wegfrezen
leveren enplaarsen manchet
(diameter 400-600mm)

630
600
520
1750

350
1150
2000

39O

1200
225

7280

eindcontrole
totale reparatietijd 2u u r
totale k o s t e n circa

3720

Opstellingvandecamera-robotmetdeliulpwqgenen
Quick-Lockmanchet.

'freesrobot' metfreeskoppen voordevoorbereidingen voorhetplaatsenvaneen manchet,eenplaatsingsballon (voor manchetten
tot500mm)eneenrobotwagen (voorgrotere
diameters).Ineenmonitorruimte kunnen
devideobeeldengecontroleerd worden.
Verderzitindezeauto apparatuur om
hetverhangvanleidingenendeaanwezigheidendeconcentratievanzuurstofen
rioolgassen tekunnen meten.

Voorbeeldprojecten
• Opdeluchthaven Schipholwordenenkelegebouwengerenoveerd. Hierbij legt
menondersomsmoeilijke omsrandigheden(beperkteruimteenhogegrondwaterstand) nieuweriolenaan.Als
opleveringscontrole verlangtde
opdrachtgever eenvideo-inspectie,waaruitblijkt dathetrioolsysteem foutloos
aangelegd is.Inspectievanhetrioolsysteemleverdeopeenaantal plaatsen
uithangende verbindingsringen enaansluitingen meteentegrote voegwijdte
op.Omdit optelossenzijn twintig
manchetten geplaatstin tweewerkdagen.LuchthavenSchiphol ispositief
overhetsysteem."Het iseensnelle
betrouwbareoplossingwaarmee hinder
wordtvoorkomenenkosten bespaard
kunnen worden.Ideaalom schoonheidsfoutjes sneloptelossen".
• Elkevijfjaar wordt het rioolsysteem in
Tilburgmetvideo-logging gecontroleerd.
Bijdeperiodiekeinspectiebleekdatde
bestaande leidingvanbetonbuizen nog
ingoedestaatverkeerde.Welwarenlokalefouten indevormvan uithangend
voegmateriaalzichtbaar.Doorhet plaatsenvandeQuick-Lockmanchetten kan
derioleringdekomendetien tot 15jaar
weerzonderproblemen functioneren.
Doetmenditniet,dan isdekansgroot
datoverenkelejaren eennieuwrioolaangelegd moet worden.

• IndeCorstvanderLindenstraat inIJsselstein isonlangseenaantal woonhuizen
opgeleverd.Deaannemerdiederiolering
aanlegde,lietvoordeopleveringalle
rioolbuizen inspecteren.Hierbij kwamen
eenaantalschoonheidsfoutjes aan het
licht:geenoptimaleaansluitingen, vochtplekkenofeengrindnest inderioolbuis.
Doorherplaarsen vandeQuick-Lock
manchetten werdinvieruur tijd hetriool
gereinigd,geïnspecteerd enplaatste men
driemanchetten,eenterplaatsevaneen
grindnest,eenbijeenaansluitingvan
tweebuizenendelaatsteovereenvochtigeplek.Deopdrachtgever ontvingals
bewijs eenCDmetde inspectiebeelden
diemenopeenPCkan bekijken.

Rioolbeheer in de toekomst
Steedsmeer beheerdersonderkennen het
belangvaneenperiodiekereinigingen
inspectievanrioleringssystemen. Hierdoor
wordthet onderhoud beter beheersbaar en
kandelevensduur vanhetrioolstelsel toenemen.Methetnieuwereparatiesysteem is
eenmethode beschikbaargekomen om
afwijkingen innieuweenbestaanderioolsystemen snelentegen lagekosten optelossen.Dit isgunstigvoordebeheerder en het
milieu (minder onnodig mareriaalgebruik),
maarookvoordeonderhoudskosten van het
rioolstelselsinNederland enBelgië, f
met dankaanMartin Nederlof
(Leitecinfrascan) en
John Witkamp
(Vandervalk+degroot)
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Noviteiten op de
vakbeurs Riolering
Op^, 10,11 en12oktoberwordtinDenBosch
detweejaarlijkse vakbeursRioIeriruj^chouden,
eenbeursoverrioleringenkleinschaligewaterzuivering.Behalvedepraktijkbijeenkomsten en
de themapresentatiesophet^ebiedvanriolering
enaanverwantezaken latenverschillendeJabrikantenhunnieuweproductenzien.Onderstaandeenaantal noviteitendattijdensdeze
beurstezienis.

floweenbergingvan 100mm.Verderwordt
hetwatermeteengereinigd:zwaremetalen
wordengebondenaaneenvlijlaagindewegfundatie, koolwaterstoffen worden'opgegeten'doorspeciaaltoegevoegdebacteriën.
Hetconcept kanookgebruikt worden
alsinfiltratievoorziening voor hemelwater.
Doordeondiepeliggingvan50cm-MVkan
ookingebieden met eenhoge grondwaterstand watergeïnfiltreerd worden.Invergelijkingmetwadi'sisAquaflow makkelijker
inpasbaar enuireindelijk ooknogbegaanbaar.Alsinfilrratie niet mogelijk ofgewenst
iskanhet hemelwater vertraagd afgevoerd
worden.
Uitrekenmodellen blijkt datAquaflow
inveelsituatieseconomisch aantrekkelijk is
tenopzichtevantraditionele infiltratie- en
bergingssystemen, waarbij deextramogelijkheden ophetgebied van waterzuivering
nognietzijn meegenomen.
HetbedrijfDatawattBVuitWolvega
levertalbijna 25jaar telemetriesystemen
voorhet opafstand bewaken, monitoren,
besturen enautomatiseren van bijvoorbeeld
rioolgemalen, bergbezinkbassins, drukriolering,stuwen engemalen.Daarkomtnu iets
nieuws bij:het opafstand beherenvanIBAsystemen (IndividueleBehandeling Afvalwater).DoordeIBA tevoorzienvaneentelemetrie-unitkunnendeteplaatsenIBA'sop
afstand bestuurd enbewaaktworden.Bijhet
optredenvaneenstoringvandebeluchterof
pompvandeinstallatie kandeunit dezestoringrechtstreeks meldennaareen semafoon,
semadigit of(GSM)telefoon vandedienstdoendestoringsmonteur. Ookkunnen de
storingen naareenhoofdpostsysteem wordendoorgemeld diebijdegebruiker staat.
Tenslottekunnen ookdedraaiuren vande
compressor-beluchterofpompworden bijgehouden,zodatduidelijk wordtwanneerde
IBAonderhoud nodigheeft.<[
Voormeerinformatie:Hetonson(0183)5693 a,
Datawatt[0561)61yz05.

HetAquaflowconceptivordtgetestmeteenstortbui.

ZointroducerenJonkerBetonenBetonsonhetAquaflow-concept, waarbijdak-en
straathemelwater opstraatwordtgeborgen,
gezuiverd,geïnfiltreerd, vertraagd afgevoerd
eneventueelhergebruikt.Demeestin het
oogspringendeeigenschapishetgrorebergingsvermogen.Waargemengde rioolstelsels
uitgaan vannegenmm berging,biedrAqua41

