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regenwater voor todetspoeling in principe drie
mogelijkheden bestaan:
een algeheelverbod van decirca 50collectieve regenwatersystemen in Nederland;
•'V'•••'• imiBMnnn1"1"'- M

toelatingzonder analyseplicht (hoewel
bekend isdat denorm regelmatig wordt
overschreden].In ditgevaldient het waterleidingbedrijfalleen tecontroleren ofhet
systeem afdoende gescheiden isvan het
drinkwaternet. Depersonele inspanning is
gering,gezien het geringe aantal systemen;
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PVCwaterleidingen:
hoe langgaanzemee?

toelating met analyseplicht. Dit vergt veel
personele inspanning van VROMInspectie
en leidt tot analysekosten van circa1500
euro pereigenaar perjaar. Ook ingeval van
analyseplicht dient het waterleidingbedrijf
tecontroleren ofhet systeem afdoende
gescheiden isvan het drinkwaternet.
Het beleidsstandpunt van het Ministerie
vanVROMwordt aan het einde van deze
zomer verwacht.
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HetNederlandse waterleidingnet bestaatmomentee!voorongeveerde helft uit PVC-leidin^en. Over
het veroudertn(gs,gedra(g van PVC-buizen was tot voor kortechterweiunj bekend. Daar isnu verandering ingekomen na onderzoek, dat deel uitmaakt van het bednjjstakonderzoek voorde waterbedrijven. Devoorlopige conclusie van het onderzoek, metdetitel 'Conditiebepalingsmethoden PVC', limit
dut de levensduur van PVC-buizen afhangt van zowel materiaaleigenschappen nisde belastingen die
de buisondervindt. Aangenomen wordt dat deconditie van PVC-buizen deeerste ioo jaar met vermindert doorchemische degradatie. Het uiteindelijke doelvan het onderzoek ismethoden te ontwikkelen 0111 de lestlcvcitsduurvaii ingebruikzijndcPVC-leidingcii te bepalen.
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HetNederlandse waterleidingnet veroudert. Het zalonderhouden moeten worden om
aan de huidige en toekomstige eisen te blijven
voldoen.DeNederlandse watetbedtijven
onderkennen dit en werken in het bedrijfstakonderzoek (BTO)aan het beschikbaar maken
van dekennis en deinstrumenten die nodig
zijn om het waterleidingnet in conditie te
houden.Anno 2003bestaat het Nederlandse
waterleidingnet voorcircade helft uit PVC-leidingen (afbeelding 1). Het isbovendien het
meestgebruikte materiaal wanneer leidingen

A/b. 1:

aangelegd ofvervangen moeten worden.
Ondanks degrootschalige toepassing is het
veroudenngsgedrag vooralsnogeen 'black
box'.Met beschikbare technieken kan alleen
iets gezegd worden overenkele materiaaleigenschappen die niet indetijd veranderen.
Andere technieken diewelinformatie geven
over het gedragvan PVC-leidingenopde lange
termijn, zijn dermate bewerkelijk en kostbaar
dat zeniet in aanmerking komen voor grootschalige inzet. Gezien het belangvanPVC-leidingen in het Nederlandse leidingnet en het

Ontwikkeling van herwaterleidingnetinNederland sinds1955.
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gebrekkige inzicht indeveroudering ervan is
de beschikbaarheid van effectieve en efficiënte
conditiebepalingstechnieken dringend
gewenst.Sinds april 2002voertKiwa hiernaar
onderzoek uit.Datgebeurt in een samenwerkingsverband metTNO, Gastee,PVC-leidingfabrikanten en -grondstoffenleveranciers, met
TNO alstrekker van het project. Eind vorig
jaar kwamen deeersteresultaten van het
onderzoek beschikbaar.

Historie
PVCisrelatiefjong als leidingmateriaal en
heeft door dejaren heen een behoorlijke ontwikkelingdoorgemaakt. Doorde grondstoffenleveranciers, PVC-leidingfabrikanten en
onderzoeksinstituten is indezestiger, zeventiger en tachtigerjaren veelonderzoek verricht
naar de kwaliteit van PVC-buizen voor verschillende toepassingen.Tot halverwege de
jaren zeventig zijn door de leidingfabrikanten
diverserecepturen gehanteerd voor de samenstelling en productie,die leidde tot een wisselendekwaliteit. Bekendzijn, in negatieve zin,
de'oliecrisisbuizen' van beginjaren zeventig.
Daar staat tegenover dat het overgrote deel van
dePVC-leidingenuit debeginperiode nog
prima functioneert. Vanafcirca 15175 isde kwaliteit vandeproductie van PVC-leidingen op
een constant hoogniveau terechtgekomen.
Dezeontwikkelingen resulteerden in proceduresen testen diebeschreven staan in deKiwa
BRIK502.Alseen recent geproduceerdePVCbuis voldoetaan allegestelde eisen,dan wordt
verondersteld dat zon buis een minimale
technische levensduur heeft van tenminste
50jaar, mits gebruikt onder normale gebruiksomstandigheden en geen buitengewone externe factoren meespelen. Ervaringen in de praktijk geven aan dat in PVCrelatief weinig
storingen voorkomen.Afbeelding 2geeft de
resultaten weervan een inventarisatie naar
storingen in watetleidingen tussen 1993en

Ajk2:

AanlegvaneenPVC-Ieidtiyvoordedistributievandrinkwater.

1997.Delandelijk gemiddelde storingsfrequentie bedroeg in dezeperiode0,083P e r kilometer leiding perjaar, vanPVC-leidingen lag
deze op0,0351.

Hypothese verouderingsmechanisme
VoorPVCbestaat vooralsnoggeen duidelijkheid over het verouderingsmechanisme.
Het meest waarschijnlijke isdat microscheurtjes kunnen ontstaan door inwendige materiaalspanningen, diezichmet name concentteren rond onvolkomenheden in een buis
(verontreinigingen, beschadigingen). Onder
invloed van belasting en belastingwisselingen
kunnen microscheurtjes uitgroeien en aanleidinggeven tot het bezwijken van debuis.
Daadwerkelijke verandering (veroudering) van
het materiaal isonder normale omstandigheden nog niet aangetoond. Welisbekend dat
PVCaangetast kanworden door bepaalde
typen bodemverontreiniging en alsgevolg van

Gemiddeldestorimjfrequentie mverschillende wuterleidm^materialentussen1993en 1997.
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Het opstellen van eengenormeerde prognosevan hetgedrag vanPVC-leidingen opde
langetermijn isslechts mogelijk via meerdere
bepalingen van deweerstand tegen inwendige
watetdruk volgenseen barstdrukptoef Bepalingvandezeregressielijnen kostechter veel
geld en tijd en vereist eenaanzienlijke hoeveelheid leidingmateriaal.Voorhet verkrijgen van
een snelle indruk van éénvande dominerende
factoren van deuitgangsconditie vaneenPVCleiding tegen beperkte kosten isvooralde
dichloormethaantest geschikt.Hiermee wordt
degeleeigraad kwalitatiefbepaald.Degeleergraad iseen maat voordehomogeniteit van het
tijdens het verwerkingsproces opgebouwde
netwerk. Dezeparameter vetandert niet ofnauwelijks tijdens delevensduur engeeft infotmatieoverdeuitgangsconditie vandePVC-buis.
Daarnaast isbij storingen een goede stotingsanalyseeenbelangrijke bron van informatie.
Bijstoringen dient ookaandacht te wotden
besteed aan eventuele beschadigingen aan en
verontreinigingen in het PVC-materiaal.

Conditiebepalingsonderzoek

^Ê

Literatuuronderzoek
In het kadet vandeeerste fase van het
ondetzoek naar conditiebepalingsmethoden
vootPVC-leidingen heeft TNO een omvangrijke literatuurstudie uitgevoerd. Het doel
hiervan wasde belangrijkste parameters vast
testellen voot het conditieverloopvanPVCwatetleidingsystemen1).Uit dezestudie bleek
dat deeigenschappen vanPVCin de eerste40
jaar sowieso niet vetslechteren.Dit betekent
dat de slagsterkte en trekeigenschappen boven
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blootstelling aan zonlicht. Voor ondergrondse
leidingen isdit laatsteniet relevant.
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alskatalysator voor verderedegradatie van het
materiaal.Na afsplitsing van een eerste waterstofchloridemolecuul in een kunststofketen
zaldeaangrenzende vinylchloride-eenheid
ookwaterstofchloride afsplitsen, hetgeen leidt
tot een minder stabielestructuur. Om dit te
voorkomen wordt bij het productieproces van
PVC-buizen loodstabilisator toegevoegd ter
neutralisatie van het vrijgekomen waterstofchloride.Internationaal isslechts weinig
onderzoek gedaan naar chemische degradatie
vanPVCbij de temperaturen zoalsdie voorkomen tijdens het gebruik als waterleidingbuis.
Welisrelatiefveelonderzoek gepubliceerd
over hoge temperatuurdegradatie.Het blijkt
mogelijk degepubliceerdegegevensover hoge
tempetatuurdegradatie te vertalen naar degradatiesnelheden bij lagetemperatuur. Daartoe
heeft TNOeen algemeen degradatiemodel
opgesteld datde kenmerken van deverschillendemechanismen combineert. Het modelleten vanhet degradatiemechanisme leidde tot
onder meer de veronderstelling dat bij een
gebruikstijd van 100jaar bij lage temperatuur
(io°C)dechemischedegradatie van PVC-buizengeen rolspeelt2).Bijmetingen aan het stabilisatorgehalte in40jaar oude PVC-buizen is
dezeveronderstellingbevestigd. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat in depraktijk chemische degradatie van PVC-buizen geen
invloed heeft op deconditie bij een gebruikstijd tot 100jaar.

itoeenbreukmeen0500mmPVC-leidirçg.

denormen blijvenzoalsdie vanaf 1976aan
PVC-buizengesteld worden. Daarnaast werden
ookgeen veranderingen gemeten in het molecuulgewicht en het geleringsniveau. Het
gehalte aan stabilisatoren in dePVC-buizen is
voldoende om het polymeer voor tenminste
50jaar te beschermen. Experimenteel bewijs
hiervoor ontbreekt echter,zodat de chemische
stabiliteit van de PVC-buizen alsnog moet
worden aangetoond.
EenPVC-buis zalonder constante interne
waterdruk kruip vertonen.De tangentiële
wandspanning zal toenemen alsgevolgvan
toenemende buisdiameter en afnemende
wanddikte.Wanneer de tangentiële wandspanning de vloeispanning overschrijdt, zalde
buis taai falen. Het isechter meer waarschijnlijk dat een buis bros faalt bij een lagere wandspanning door scheurvorming, geïnitieerd
door (oppervlakte-)inhomogeniteiten. Buizen
met een leeftijd tot 40jaar vertonen in het

algemeen noggeen bros faalgedrag. Fysische
veroudering resulteert in een verschuiving van
het optreden van een brosse breuk naar kortere
tijden, mits in debuiswand een relatief hoge
spanning heerst, met alsgevolgdat delevensduur onder dezeomstandigheden wordt gereduceerd.Daarnaast neemt ookde slagsterkte af
met fysische veroudering.Bijdeaanleg van
waterleidingbuizen zorgt het zetten van
teruggestorte grond voor enige spanningsrelaxatiein de buizen, waardoor de kruipsnelheid van debuis afneemt. Dezevertraging van
de kruip heeft een langere levensduur tot
gevolg ten opzichte van niet ondersteunde
buizen.

Mechanische degradatie
Demechanische eigenschappen vanPVC
buizen worden bepaald door dekwaliteit van
degrondstof, het smelten engeleren tijdens de
extrusie en de condities waaronder debuis uiteindelijk wordt vervaardigde. Het gedrag van
PVC-buizen opde langeduur is onderzocht
dooronder andere Shell,Wavin enTNO. Het
onderzoek laat twee belangrijke aspecten zien,
namelijk verbrossing door fysische verouderingen weerstand van een PVC-matrix om
spanningsconcentraties rondom inhomogeniteiten, defecten en aanwezige deeltjes te kunnen weerstaan.Demattixsterkte moet voldoende zijn om diespanningsconcentratie te
weerstaan tijdens deaanleg,de verdichting
van degrond,de aanboring van nieuwe aansluitingen, mogelijke waterslagendeoptredende waterdruk bij omgevingstemperatuur.
Indevoorspelling van dereststerkte van oude
PVC-buizendient naast fysische veroudering
ookdeonthechting van deeltjes in het PVCen
spanningsrelaxatie worden meegenomen.

Vervolg
Chemische degradatie
Chemische degradatie ofveroudering van
PVCkan plaatsvinden door afsplitsing van
waterstofchloride (zoutzuur) bij verwarming.
Het vrijgekomen waterstofchloride fungeert

Binnen het BTO-onderzoek worden de
komende tijd testen ontwikkeld om de restlevensduur van oude PVC-buizen tevoorspellen.Hierbij worden buizen gebruikt die door
dewaterbedrijven zijn aangeleverd. De testen
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worden ontwikkeld op basis van metingen aan
initiatie,groeien stabiliteit van haarscheurtjes
onder verschillende belastingen samen met
stootbelastingen. Verder worden aanvullende
metingen verricht, zoals debepaling van de
geleergraad en de verdelingvan (toegevoegde)
deeltjes. Deontwikkelde procedures worden
gevalideerd met buizen in depraktijk. Uiteindelijk zaldit leiden tot een voorspelmodel,
gevalideerd aan conditiebepalingsmethoden,
voor de te verwachten levensduur vanPVCbuizen in het watetleidingnet.

Betekenis voor storingen in
PVC-leidingen
Naast het onderzoek in BTO-verband
onderzoekt Kiwa incidenteel schadegevallen
uit depraktijk.Tot nu toewerd aan ieder
schadegeval een afzonderlijke oorzaak toegekend.Alsoorzaak van een breuk werd in een
aantal gevallen deaanwezigheid vaneen vuilinsluitselgenoemd.Aande hand van de resultaten uit het conditiebepalingsonderzoek en
analysevan een aantal schadegevallen lijkt het
mogelijk om de breuken in PVC-leidingen van
deafzonderlijke oorzaken terug te brengen
naar een algemenere oorzaak.
Op moleculaire schaal bevat PVCeen aantal fysische knooppunten in een spaghettiachtige brei van langepolymeerketens. Tussen
de knooppunten bevinden zich kronkelige
ketendelen diespanningen in PVCkunnen
afvoeren. Bij het afvoeren van de spanningen
strekken de ketenszich en dragen de spanningen over naar het volgende fysisch knooppunt.
Deopbouw van het netwerk van fysische
knooppunten hangt afvan degelermg van
PVC.Eenhogegeleergraad isgunstig, omdat
hierbij een betere spanningsafbouw om de
onvolkomenheden inde PVC-buiswand
optreedt. Bijslecht gegeleerd PVCliggen de
fysische knooppunten vet uit elkaar. Hierdoor
kunnen spanningen moeilijk afgevoerd
worden.Bijde productie van PVCworden
altijd glasachtige deeltjes, kristallijne deeltjes
of'hot spots'gevormd. Het aantal van deze
onregelmatigheden ligt in deotde van tien per
kubieke millimeter. Het ontstaan van deze
deeltjes isinhetent aan deproductie vanPVC
en het voorkomen van dezedeeltjes isdei halveniet tevethinderen.Eenagglomeratie van
dezedeeltjes lijkt deoorzaak van het getoonde
breukvlak in delinker foto opdeze pagina.
Ook kunnen inPVCdeeltjes voorkomen die
afkomstig zijn uit het fabricageproces, zoals
bijvoorbeeld ijzerdeeltjes (ziefoto rechts).De
aanwezigheid vandezedeeltjes ofvuilinsluitseliste voorkomen door een zorgvuldige
bewakingvan het productieproces. Onregelmatigheden vormen vaak het begin van haatscheurtjes in PVC.Devraag isin hoeverre deze
tot bteuk zullen leiden. De haarscheurtjes
28
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KristallijnPVCdeeltjeineenPVC-leidingwemd.

VuilinsluitselineenPVC-Ieidmgwand.

groeien namelijk niet ofheellangzaam alsPVC
onder constante spanning wordt gehouden.
Onder invloed van wisselende spanningen of
zogeheten impactspanningen (slagofstoot)
zullen haatscheurtjes makkelijker kunnen
groeien, mits deoptredende belastingspieken
voldoende hoogzijn. Uiteindelijk kan dit leiden tot een breuk van eenPVC-leiding.Overde
grootte van de belasting waarbij scheurtjes
gaan groeien, isnoggeen kwantitatieve uitspraak mogelijk.

éndebelastingen diedebuis ondervindt.Aangenomen wordt dat deconditie van PVC-buizen niet wordt beïnvloed door chemische
degradatieprocessen bij gebruikstijden tot 100
jaar.«
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Analysevan schadegevallen levert inzicht
in de oorzaak van een breuk in eenPVC-leiding. Het blijkt nu mogelijk om de oorzaak
iets meer tedifferentiëren. Indien op het
breukvlak vuilinsluitsels worden aangetroffen,
dan kan worden aangenomen dat debreuk een
incident is,omdat een vuilinsluitsel een relatiefzwakke plaats in debuis tot gevolg heeft.
Indien op het breukvlak kristallijne deeltjes te
zien zijn, dan kan dit een aanwijzing zijn voor
een ongunstige belasting. Dit kan op den duut
leiden tot meer stotingen in het betreffende
leidingdeel.

Conclusies
Recentgeproduceerde PVC-buizen hebben
een minimale technische levensduur van tenminste 50jaar, mits deze toegepast worden
onder normale gebruiksomstandigheden. In
het onderzoek 'Conditiebepalingsmethoden
PVC'worden methoden ontwikkeld om de
restlevensduur van in gebruikzijnde PVC-leidingen te bepalen.Op basis van de literatuur
worden mogelijke degradatiemechanismen
vastgesteld, diegetoetst worden op basis van
onderzoek aan PVC-buizen uit de praktijk.
Begin 2004worden dedefinitieve resultaten
verwacht. Eenvoorlopige conclusie isdat de
levensduut van PVC-buizen afhankelijk isvan
een combinatie van materiaaleigenschappen
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