ACHTERGROND

WRK WIL WAARBORG VOOR E E N MET P E - L I N E R VERSTERKTE
LEIDING

Gerenoveerde
waterleidingen moeten
weer50jaarmee
WatertrausportmaatschappijRijn-Kennemerland (WRK)transporteertwatervandeRijnbijNieuwegeinnaardeduinenvanNoord-Holland.BijBrcukelcnligteengedeeltevandebetonnentransportleidingen meteendiametervan1200mmtassenderijksweg Azeudespoorlijn Amsterdam Utrecht.Doordegcplandeverdubbeling vandespoorbaan enuitbreiding vandeAz kandeveengrond waarindeleiding ligt inbeweging komen.Uitonderzoek kwamnaarvorendatdekwaliteit
vandeleidinggoed is.Zeheeft nogeculevensduurvanminimaal50jaar. Doorbewegingvande
grond kunnen indeverbindingen echterafdichtingsproblemen ontstaan.Voorzekerstelling vande
verbindingen heeft WRKgekozcnvoor'relining'vaneendeel vandetransportleiding doormiddel
vanhetinbrengenvan eenPE-lmervolgeusde'subline'-techniekvandeEngelsefirma Subtcrra.Die
bestaateruitdat indebestaande betonnen leiding eenkoudgevouwendunwandigePE-linerwordt
ingebrachtdiedaarna onderdrukwordtuitgevouwen(zieH2onr.8,pagina 30).Omdatdebetonnenleiding nogminstens50jaar meekangaan,wenstWRKvoorde'lining'diewordtaangebracht
ookeenminimale levensduurvan50jaar. WRKwildezelevensduurendusde kwaliteitvan de
'liner'garanderendoormiddelvaneen keuring.Iwacobegeleiddehetproces.
Alsuitgangspunt voordeuit tevoeren
beproevingen werden deKiwa-beoordeIingsrichtlijncn BRL-K533/03(buizen van
PEvoor het transport vandrinkwater) en
BRL-K558/01 (buizen vanPE, fabrieksmatig
gevouwen, ten behoevevanderenovatievan
leidingen voor het transport van drinkwater)genomen.
Niet alleinderichtlijnen beschreven
beproevingen zijn evenrelevant voorde
beoogde toepassing. Bovendien ishet niet
alleendekwaliteit vandePEdiebepaalt of
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demet dePE-liner gerenoveerde betonleiding eenhernieuwde levensduur heeft van
vijftigjaar.Dezewordt bepaald door het
geheleontwerp vande'liner', datookrekening houdt met ontwerpeisen als onderdruk, mogelijke toekomstige hoekverdraaiïngenen zettingen vandeleiding.Daarnaast isookdekwaliteit van het werkbij het
installeren vande'liner' van belangvoorde
uiteindelijke levensduur.
Tijdens het invoeren wordtdePE-liner
inzeerkorte tijd aan ingrijpende vervor-

mingen blootgesteld.Na het inbrengen
wordt de'liner'eerstontvouwen en daarna
langzaam uitgerekt totdat hij overal tegen
debetonwand rust.Voorhet bepalen vande
levensduur zijn deweerstand tegen snelle
en langzame scheurvorming endeinvloed
van het koud vervormen vandebuis opde
eigenschappen vanhet materiaal van
belang.
Om debovengenoemde aspectendiepgaand tebeproeven isbesloten omdrie
soorten testen uit tevoeren:
• standaardtesten volgensdebeoordelingsrichtlijnen;
• specifieke testen omdekwaliteit vande
relatiefdunwandige linerbuis met van
destandaard afwijkende diameter te
kunnen beoordelen door vergelijking
vanreferentiewaarden van standaarden linerbuis;
• en specifieke testen omde invloedvan
deingrijpende vervormingen te kunnen
beoordelen doorvergelijking van referenriewaarden vooren na het vouwen
envan delassenopdevouw.
WRKenIwacohebben inoverleg met
Subterra en Kiwaeen lijst van keuringsaspecten opgesteld.Dezelijst isbesproken
met devoorzitter vandewerkgroep vande
EuropeseNormalisatie Commissieophet
gebied van'relining' door middel van kunststofmiddels de'close-fit'-methode.Zij volgt
zoveelmogelijk deEuropese normalisatie
opdit gebied.

Beproevingsschema
Dekeuring omvat devolgende vijf
aandachtsgebieden:
• beoordeling documentatie van het
ontwerp:

Devervormingv a n ^ebuisheeft^eennadeligeinvloedopdekwaliteit.

Daarnaast is op deze 355m m buis een drietal proeven gedaan ter verkrijging van referentiewaarden. Dezelfde referentieprocven
zijn ook uitgevoerd op de 'liner'. De kwaliteit van de 'liner' is beoordeeld door middel
van het bepalen van de OIT en treksterkte /
rek bij breuk en vergelijking van de referentieproeven.
•

controle bij de fabricage van de PE-liner:
Voor Kiwa lag een belangrijke taak bij de

kwaliteitsborging tijdens de productie van
de 'liner'. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de door de fabrikant geleverde linerbuizen niet voldoen aan degestelde criteria.
•

DedunwandißeFE-buis isredelijkstijj.

Aan de hand van de door Subterra verstrekte documentatie is de gekozen methode
van 'relining' en de dimensionering van de
'liner' beoordeeld. Op basis van de documentatie zijn accenten aangebracht in de
lijst van keuringsaspecten. Bij het beoordelen van de ontwerpaspecten zijn geen indicaties gevonden dat de gerenoveerde buis
niet aan de vereiste 50jaar levensduur zou
voldoen, mits de PE-liner als zodanig van
goede kwaliteit is.

beoordeling en controle op de bouw-

plaats:
De beoordeling van de apparatuur en
procedures voor het lassen en vouwen zijn
beoordeeld op basis van proeven op procflassen en proefvouwen. De aannemer is gecertificeerd voor het verwerken van PE-buizen
met grote diameters in het kader van de
erkenningsregeling buizenlcgbedrijven en

testmethode
OITISO/TR
treksterkte / rek bij breuk

•

evaluatie van het liner-materiaal:
De fabrikant heeft voor de productie van
de 'liner' gekozen voor PE-80.Beoordeeld is
of het gekozen materiaal inderdaad PE-80
materiaal is en dit is het geval.
•

MFR
OIT
trekstetkte /rek bij breuk
notched ting test

beproeving van de geproduceerde PE-

liner:
Een belangrijke proefvoor het bepalen
van de kwaliteit van een buis is het bepalen
van de weersrand tegen inwendige druk.
Deze proef kan slechts tegen zeer hoge
kosten op de geproduceerde PE-liner worden
uitgevoerd vanwege de afwijkende en grote
buitendiameter en de relatiefzeer dunne
wand. Daarom isgekozen voor een systeem
waarbij door middel van het vergelijken van
referentiewaarden de kwaliteit van de 'liner'
wordt beoordeeld. Als referentie heeft de
fabrikant een buis van 355m m geproduceerd van hetzelfde uitgangsmateriaal en
met een zelfde wanddikte (20mm) als de
'liner'. Op deze buis zijn zowel de standaardbeproevingen (OIT, weerstand inwendige druk, en treksterkte / rek bij breuk)
uitgevoerd. Hiermee is de kwaliteit van de
355m m buis beoordeeld en goed bevonden.

sharpy buigslagproef

personeel.
De keuring is uitgevoerd op basis van
het afgesproken schema (zie kader). De proeven zijn verricht bij de fabrikant van de
linerbuis in Duitsland en bij TNO in Delft.
De referentieproeven zijn uitgevoerd door
twee gerenommeerde instituten in Groot
Brittannië: Water Research Centre en Pipeline Developments Ltd.

Conclusie
De resultaten van de diverse beproevingen waren zeer bemoedigend en gaven geen
aanleiding tot het bijstellen van de te
verwachten levensduur. De verwachte
levensduur van ten minste 50jaar wordt
zonder problemen gehaald.
ing. J. Foekema, WRK
ir. A. Merkelijn, Iwaco bv
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