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O N C O N V E N T I O N E L E OPLOSSING BIJ GROTE WERKZAAMHEDEN

WRKwintprijs
met 'sublinen'bij
Breukelen
Watertransportmaatschappi) RMn-Keunemcrlaud{WRK} isop24maart inManchesterbeloondmet
deInternational MillenniumAwardvoorhetVelinen'vande transportleidingbijBreukelenvorig
jaarzomer.DeprijsontvingzevandeUKSociety/orTrenchlessTechnology.Doordetoekomstige
uitbreiding vanzoweldespoorlijn alsdesnelweg tussenAmsterdam enUtrechtwerdhetrisico van
lekkagesgroterenwarenaanpassingen noodzakelijk omdeievcriugszekerheidtewaarborgen.
Bij'rclincn' wordteen nieuwe kunststof
buis in debestaande betonnen leiding
getrokken omdieweerwaterdicht te maken.
Hierbij worden eerstallevoegengeïnspecteerd en oneffenheden verwijderd, waarna
dekunststof leidingen van 24meter in het
veld aanelkaargelast worden tot één lange
leidingvan 350meter.Dezeleiding wordt
dooreen machinegevoerd diehaar vouwt,
waarna handmatig omdehalve meter
kunststof bandjes worden aangebracht om
deleidingengevouwen tehouden. Terwijl
demachinedegevouwen buis voorzichtig
door deoude leidingduwt, wordt vanafde
andere kant licht aan denieuwe leiding
getrokken om tevootkomendat zeinde
betonnen leidingopstroopt.Daarna wordt
water in degevouwen leidinggelaten.Doot
dewaterdruk ontvouwt deleidingzich,
springen debandjes losen isdeleidingweer
voor tientallenjaren tegebruiken. Een technisch hoogstandje, wantdetechniekvan
'rclincn'isweleerder toegepast, maar nooit
eerder in buizen metzo'ngrote diameter.
DeWRKheeft hiermeeeen wereldprimeur.
WRKisin 1952opgericht doorde
provincieNoord-Holland endegemeente
Amsterdam met alsbelangrijkste taak het
leveren vanvoorgezuiverd wateraande
waterleidingbedrijven van Noord-Holland
en degrote industrie in het IJmondgebied.
Vanuit het pompstation inNicuwcgcin
loopt eendubbele leiding met een inwendigediameter van 1200mm enéén leiding
met een inwendige diameter van 1500mm
naarafnemers in Noord-Holland. Demaximalecapacircir vandit leidingsysteem
bedraagt 20.000kubieke meter per uur bij
eendruk vanafhet pompstation van
750 kPa.
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Indegemeente Breukelen looprde
dubbele leiding tussen despoorbaan
Amstcrdam-UtrechrendeA2. Zowelde
spoorbaan alsderijksweg zullen verbreed
worden.Deleidingen overdit tracédeel
bestaan uit zesmeter lange voorgespannen
betonbuizen met eenmof-spie verbinding
en eenrubberringafdichting. Het gebied
rond Breukelen heeft eenzeerslappegrondslagen hogegrondwarerstand. Elkebuis is
daaromgefundeerd op heiwerk, bestaande
uit tweeheipalen eneen dwarslegger.

Zware belasting
Opdeplaatsen waatnieuweop-en afrittenvandeteverbredensnelwegkomen,
zullenoverkluizingen overdeleidingen
wordengebouwd.Langshet aansluitende
tracédeelzaldespoorbaan wordenverbreed
enverhoogd,waardoordehorizontalebclas-

'Sublirtiiig'vanc'en invoerputvnmiitdeluchtje

tingenzullen toenemen.Berekeningen tonen
aandathierdoor horizontalegrondverplaatsingenzullenoptreden.Daardoor kunnende
voegverbindingen indeWRK-leidingtever
opengaanstaan,zodatdewaterdichtheid niet
langergewaarborgd zalzijn.Daaromheefrde
WRKbeslotenditleidingendeel aantepassen.
Erzijn in samenwerking metIwacodrie
mogelijke oplossingen onderzocht: verplaatsingvandeleidingnaar eennieuw tracé,
vervanging in het bestaande tracéen
'opwaardering'vanhet bestaande leidingsysteem door middelvanbijvoorbeeld een
rcliningtcchniek.
DeWRKsteldealsvoorwaarden datde
dubbele leidingnietgelijktijdig uit bedrijf
mocht wordengenomen,de buitendienststelling zokort mogelijk moest zijn,de
gekozen oplossingeenminimale levensduur
van 50jaar zou hebben,de maatschappij
niet hoefde in televerenopde rechtspositie
vandehuidige leidingligging,de leidingen
bereikbaar zouden blijven voor periodiek
onderhoud endegekozen oplossingeconomisch en voordeligzouzijn en bovendien de
instemming zou kunnen krijgen vande
WRKéndeNS.
Het aan tepassen lcidingtracewas
2,3km lang.Hiervoorzijn devolgende
varianten onderzochc:
Verleggingnaaroostzijde vandeA2
inclusiefboringen 36miljoen gulden
Verleggingwestelijker t.o.v.bestaande
tracé+ boring 19 miljoen gulden
Nieuwe buis inbestaande traceenoverkluizingen 18 miljoen gulden
'Rclinen'+ overkluizingen endamwanden 12,5 miljoen gulden

Delaatsteoptiekwam metgrote voorsprongalsmeesteconomische uit debus.
Het bestaande tracéblijft namelijk gehandhaafd, hetgeen kostenen tijd bespaart.De
juridischegrondslagvande leidingligging
(zakelijk recht)blijft ookintact.De
bestaande leidingen hoeven niet teworden
verwijderd enverwerkt. Entenslotte is het
handhaven vandeleidingen te prefereren
uit het oogpunt van maatschappelijke overlasten milieukundige aspecten,zoalsgeen
afvoer vanmateriaal,minder inzet van
materieel eneen beperktebemalingc.q
lozingvangrondwater.
Opbasisvandeanalyse isdeWRKeen
haalbaarheidsonderzoek begonnen naarde
verschillende mogelijkheden voor het
'relinen'vandeleidingen.In principe
kunnen drie technieken worden onderscheiden:
• structural:debuis-in-buismethode, als
deoorspronkelijke watervoerende buis
onvoldoende reststerkte heeft;
• sub-structural:hetaanbrengen van
dunwandigcPE-lincrsofinepoxy
gedrenkte textiel-kous.Deoorspronkelijke watervoerende buis moet overeen
blijvende voldoendereststerkte te
beschikken;
• non-structural:het aanbrengen van
cementspray ofeenandere coating,
waarbij debuis nogoverdevolledige
sterktemoet beschikken.
Omdat het beoogdedoelhet voorkomen
van lekkagesopdevoegenwas,vielende
'non-structural'-technieken af Dezebieden
immersgeen bescherming aandevoegen,
maar slechtsaande buiswand.
Omeenafweging tekunnen maken of
lining meteen 'sub-structural'-mcthode
sowiesomogelijk was,iseerstdeconditie

restlevensduur vandebuizen bepaaldop
meerdan50jaar.
Ditbetekende voordeWRKdat naast
een 'structural'-methode ook toepassingvan
een'substructural'-methode in principe
mogelijk was.Metdezewetenschap heeft de
WRKeenprogramma vaneisenopgesteld
vooreenreliningenhiervoor drieaannemersgevraagd een voorstel tedoen.Zij
waren hierbij vrij indekeuzevandetechniek.Dit heeft geresulteerd in aanbiedingen
voor:
• een'relining'door middel van het
aanbrengen vanstalen ofGVK buizen
met eendiameter van 1000mm;
• een'sublining'door middel van het
invoeren vaneenPE-linermeteen
diameter van 1180mm volgensdesublinemethode.Hierbij werd aangetekend
dat hetsysteemslechts tot5100 mm
operationeelwas;
• eenepoxy-kous techniek. Hierbij werd
aangetekend dat dezetechniek indeze
diameter niet binnen dedoordeWRK
gestelde tijd beschikbaar was.

vandebestaande leidingen endete
verwachten reststerkte enlevensduur vastgesteld.Doorperiodiekevisuele inspecties
tijdens onderhoud wasbekend,datde
leidingen in-enuitwendig ineenzeergoede
conditieverkeren.Erwasevenwel sprake
vanongelijke hockverdraaiingen.Met
anderewoorden:deleidinglagniet recht.
Bijsommige voegen wasdemaximaal toegestane verdraaiing vandriegraden bereikt
enwaren debuizen indevoegmaximaal uit
elkaargeschoven.Deleidingkentgeen
historievan'klappers',waardoor waterstofbrosheid vanhet voorspanstaal niet waarschijnlijk is.Het isbekenddat zwerfstromeneen negatiefeffect opdewapening van
voorgespannen beton buizen kunnen
hebben en waterstofbrosheid beïnvloeden.
Omdat zwerfstromen indit tracéechterveel
voorkomen doordespoorlijn eneenbovengronds hoogspanningsnet, zijn debuizen
voordezekerheid hierop toch onderzocht.
DeWRKheeft insamenwerking met het
Kiwadezwerfstromen in kaart gebracht;
hierbij isheteffect vanpasserende treinen
duidelijk vastgesteld. Opplaatsen waar hoge
concentraties zwerfstromen voorkwamen,
zijn debuizen nader visueelen fysisch
chemisch onderzocht onder andereophet
chloridcgehalteen mogelijke aantasting
door veenzuren (debetonbuizen zijn ter
plaatse voorzien vaneen bitumen coating).
Deverkregen waarden zijn getoetst aande
oorspronkelijke producticgegevens.Het
Kiwaheeft opdevoorspanwapeninggeleidbaarheidsmetingen uitgevoerd enderesultaten getoetst aan referentiewaarden.

Uitvoeringstechnisch stond nietvoor
100 procent vastdat 'relining' met stalenof
GVK-buizenmeteendiameter van 1000mm
mogelijk was,dit vanwegede ongelijke
hockverdraaiingen vandebestaande leidingenendedaardoor optredende wrijvingskrachten tijdens het intrekken vande
nieuwe leidingen. Hoeweldeinvesteringskosten van'relining' laagzijn, zou naaanleg
tijdens deexploitatie blijvend openergiekosten moeten worden ingeleverd.

Deconclusieluidt datde betonbuis
sindsdeaanlegin 15)67geen waarneembare
veroudering heeft ondergaan.Bovendienis
dewapeningniet verdacht van waterstofbrosheid.Opbasis hiervan heeft het Kiwade

Naevaluatievandetwee overblijvende
aanbiedingen isde'subline'-methodegeselecteerd alseconomisch en uitvoeringstechnisch meestgeschikte oplossing.

Buis in buis
Eertbuiswaarop'subliniry'istoegepastmeteentrekkop.

Degekozen 'subline'-methode isin
Engelandontwikkeld doorSubterra en
wordt inNederland uitgevoerd door onder
andereNelisInfra bvinsamenwerking met
Etersolnvuit België,diedelicentievoorde
BeneluxenFrankrijk heeft. Bijdeze techniek
wordt eendunwandige PE80-buisdoor
middel vanspiegellasscn totsttengen gelast
met eenlengtevan(inditgeval)circa350
meter.Vervolgens worden desttengen door
een machinekoud in eenU-vorm gevouwen
en met bandjes indievormgefixeerd.De
linerbuis heeft dan nogcirca60procentvan
zijn oorspronkelijke omvang.Deterenoveren leidingwordt opafstanden vancirca350
meteropengebroken door hetuitnemen van
buissegmenten.Aanhet uiteinde vande
gevouwen linerbuis wordt een trekkop
gelast,waarnadezemet behulp vaneenlier
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indebestaande opengebroken leiding wordt
getrokken.Na installatie wordt de linerbuis
metkoudwatetgevuldenonder druk
gebracht (het inversieproces).Hierbij breken
debandjes en herneemt delinerbuis zijn
oorspronkelijke ronde vorm.Doordedruk
enkeledagen tehandhaven wordtdeliner
door relaxatie 'close-fit' tegen debestaande
buisgedrukt.Deuiteinden vande 'liner'
worden verbonden met debetonbuis door
middelvanspecialekoppelingen, dezogenaamde 'linergrips'.Vervolgenswordt de
leiding hydrostatisch getest engereinigd en
wordendelcidingsecties onderling
gekoppeld.
Hetinvoerenvandeaangepastebuis indeoorspronkelijkebu

Flinke investering
InGroot-Brittanniëworden regelmatig
reliningen met behulp van het 'subline'systeem uitgevoerd tot een maximale
diameter van900 mm.Voordeopschaling
naardevoordeWRKbenodigde diameter
van 1180mm washet noodzakelijk nieuwe
machines tebouwen.Geziendehogeinvesteringen wasdeleverancierslechts bereid
dit tedoen naopdrachtvetlening.DeWRK
ophaar beurt wenstevootafdezekerheid te
hebben,dat hetsysteem zouvoldoen aande
eerdergenoemde randvoorwaarden.De
complicerendefactot hierbij wasdebeperkt
beschikbare tijd.

kunnen optreden bij watctslagzijn hierbij maatgevend.Vootkomen moet
worden dat de'linet'implodeert.De
veiligewanddikte isbijeen maximaal
optredende onderdruk van75kPa
bepaald op20mm
• en het bepalen vandeexacte uitwendige
diameter vandePE-liner,inditgeval
1180mm. Het isvan belangdat de 'liner'
na het invetsieptoecsvolledigin zijn
oorspronkelijke vorm tetugkomt.Alsdit
niet hetgevalis,zalde'liner'bij onderdrukken makkelijker imploderen.

Deterclinen tracélengtein Breukelen
bedroeg tweemaal 14kilometer. Delengte
isverdeeld over tweekeerviertreksectics
vanelkcirca 350meter.Cruciale projectonderdelen bij de toegepaste techniek waren:
• dekeuzevandesccticlcngten(350 m).
Hierbij zijn deteverwachten optredende trekspanningen van belang;
• desituering vandeinvoer-en trekputten.Hierbij spelen met name logistieke
aspecteneenbelangrijke rol;
• deberekening vandewanddikte van het
linermateriaal.Onderdrukken die

Naast locatiespecificke factoren speelde
detemperatuur tijdens deuitvoeting van dit
project eenbelangrijke rol.Dootdezomerse
temperaturen raaktenderelatiefdunwandigcendoordezwarte kleur veel warmte
opnemende buizen snelvervormd tijdens
het transport endeopslag.Hietdoor hadden
delassersveelmoeitedebuizen tespiegcllassen.Doorkrimp bijdelagerenachttempetaturen traden lengteveranderingen van meer
danéénmeteropindegelastestrengen.Ook
de'handling'vandedunnebuizen en strengenvergt speciale aandacht.
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Wens in vervulling
DeWRK heeft metdeuitvoeringvan dit
project eenjarenlang gekoesterde wensin
vervullingziengaan, namelijk het vinden
vaneen techniekdiehet mogelijk maakt de
optredende deflecties in het transportleidingnet optevangen endaardoor lekkages
tevermijden. Alles wijst eropdatdelevensduurverwachting van50jaargehaald wordr.
Metde uitvoeringvandit project isbewezen,dat de'subline'-methode eengoed
uitvoerbare methodeis.
Daarnaast heeft deWRK indit specifieke
gevalettelijke miljoenen guldens bespaatd
dooreen 'relining'-methode tekiezen boven
conventionele methoden,zoalshetverleggen.Hierbij moet welopgemerkt worden
dat het aldan niet beschikbaar zijn vaneen
nieuw ttacéendemogelijkheid omde
leidingen langbuiten bedrijf testellen
medebepalend zijn voordegekozenoplossing.
ing.Jelle Foekema,WRK
Hein van Egmond MSc, Iwaco bv

