Aanleg riool-persleiding inbestaande gasleiding
met lining-techniek in Amsterdam

Inleiding
In verband met het uit bedrijf nemen van
een gedeelte van de rwzi Amsterdam-Zuid
aan de Kort Oudekerkerdijk in 1989 moest
er een verbinding tot stand worden
gebracht tussen deze inrichting en de
rwzi Oost gelegen op het eiland Zeeburg.
Voor een deel kon gebruik gemaakt
worden van bestaande voorzieningen,
maar tussen het Martin Luther Kingpark
en hei rioolgemaal Rhijnspoorplein moest
een persleiding aangelegd worden.
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Fasering
Omdat het niet mogelijk was de leiding in
één keer uit te voeren is gekozen voor de
volgende fasering:
1. Rhijnspoorplein via Mauritsstraat en
Weesperzijdc tot Ruyschstraat;
2. Passage langs Nieuwe Amstelbrug tot
Blasiusstraat;
3. Weesperzijde tussen Blasiusstraat en
Burmanstraat;
4. Weesperzijde tussen Burmanstraat en
Jan Bernardusstraat;
5. Passage Amstel;
6. Amsteldijk tussen Amstelkade en
Uithoornstraat;
7. Amsteldijk tussen Uithoornstraat en
Martin Luther Kingpark.
Het gedeelte aan de Weesperzijde voor de
Nieuwe Amstelbrug is gelegd tijdens de
werkzaamheden aan de landhoofden van
de brug (eind 1986). De overige fasen zijn
uitgevoerd in samenhang met het vernieuwen van de riolen vanaf eind 1987 tot
najaar 1989.
Het sluitstuk was fase 7, waarvan de
uitvoering is gestart op 22 augustus 1989,
direct na de bouwvakantie. Het hele
project moest op 1 november 1989
gerealiseerd zijn.
Ontwerp
Tijdens het vooronderzoek bleek al
spoedig dat het vinden van een tracé in de
Amsteldijk tussen de President Kennedylaan en de Berlagebrug geen eenvoudige
zaak was.
Kr bleken duidelijk tegenstrijdige
belangen aan deze zaak te kleven; zo de
ruimte in de ondergrond aanwezig zou
zijn kon het uitvoeringsaspect wel eens
voor onoverkomelijke bezwaren zorgen,
onder andere geredeneerd vanuit de
verkeersafwikkeling. Len alternatief werd

Aft).1 -Zelfrijdende w-camera voor leidinginspectie.

gevonden in een bestaande, buiten
gebruik gestelde gasleiding o 900 mm.
Na overleg is deze leiding voor de oudijzerprijs overgenomen van het energiebedrijf Amsterdam, afdeling Gasnet.
Deze leiding zal in het vervolg als mantelbuis dienen voor een watervoerende buis
pvc o 630 mm.
De gronddekking op gasleidingen is
minimaal, zodat onze persleiding bij de
passage van de Vrijheidslaan (voor de
Berlagebrug) hydraulisch gezien te hoog
zou komen te liggen.
Om dit probleem te omzeilen is ervoor
gekozen de gasleiding ter hoogte van de
Waverstraat te verlaten en de Vrijheidslaan op een lager niveau te passeren met

behulp van een sleufloze techniek (doorpersen). De totale lengte, waarbij de gasbuis als mantelbuis dient, is 640 meter.
Inspectie
Alvorens te kiezen voor het gebruik van
de gasleiding als mantelbuis is deze
gereinigd en geïnspecteerd.
Hiertoe is op de plaatsen waar een syfon
aanwezig was, het deksel van het mangat
gelicht.
Met behulp van een hogedrukreiniger is
de leiding schoongespoten. De inspectie is
uitgevoerd met een zelfrijdende tv-camera
(afb. 1).
Alle opnamen zijn vastgelegd op videotape, terwijl van aangetroffen gebreken
detailopnamen zijn gemaakt (afb. 2).
Een aardige bijkomstigheid was, dat bij de
laatste camera-inspectie voor het invoeren
van de buis, bleek dat er meer afzuigpijpjes aanwezig waren dan bij de voorinspectie.
Aanleiding voor deze verrassing waren de
deksels waarmee de mangaten weer
werden afgesloten, die nog voorzien
bleken van pijpjes.
Uitvoering
Het werk is na een openbare aanbesteding
opgedragen aan BV Aannemingsbedrijf
Cultuurweg uit Alphen aan de Rijn.
Voor het aanbrengen van de persleidingbuizen, o 630 mm in de stalen mantelbuis
o 900 mm zijn op een aantal locaties in het
tracé van de gasleiding invoerpunten
gecreëerd (onder andere op die plaatsen
waar de gasleiding in een bocht ligt).
De locaties zijn zodanig gekozen dat
verkeersoverlast beperkt kon blijven bij
een maximaal te verwachten inbreng-

Ajb. 2 - Opname van de camera-mspectic.
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en korte kabels waarna met een
hydraulische kraan het geheel in de
mantelbuis zou worden getrokken.
De eerste buis zou aan de voorkant voorzien worden van een demontabele overmaatse stalen 'bolle bodem', die als zoeker
dienst zou doen, terwijl in overweging
werd genomen om deze bodem te voorzien van en smeringsmechaniek, waardoor
het inglijden van het geheel makkelijker
zou verlopen.
In de praktijk was de weerstand tijdens
het invoeren echter zo gering, dat het
mogelijk bleek met een bepaalde bescherming de buis rechtstreeks door de
stick-arm van de hydraulische kraan in te
voeren (afb. 6). Het passeren van een
aantal kleine bochten (2°) in de leiding
verliep zonder problemen.
De langst ingebrachte sectie bedroeg
360 meter. De bochten van 18° zijn uitgevoerd als getrokken bochten, die als
sluitstuk werden aangebracht.

Afb. 3 - Deontvangkuipliet verkeer aanbeidezijden toe.

lengte van circa 200 m1. Bijzonder gecompliceerd bleef het punt tegenover de
Waverstraat, waar drie rijstroken 'stad-in'
zijn en waar de bewuste gasleiding in de
middelste rijstrook ligt.
De ontvangkuip is in overleg (riolering,
wegen, politie, GVB) zo gekozen dat
verkeer aan beide zijden mogelijk bleef
(afb. 3 en 4). Op de invoerpunten is, na
het vrijgraven van de 'mantelbuis', de
bovenste helft van deze buis verwijderd,
waarna secties van de buis konden
worden gereinigd en geïnspecteerd (afb. 5).
Naar aanleiding van de bestekcisen was
gekozen voor PVC-buis voor drukleidingen o 630 x 593,2 mm, SDR 34,
0,75 MPa in lengten van 10 meter en met

verbindingen door middel van PVC-druksteekmoffen 1,0 MPa. De buislengten
werden bovengronds voorzien van de
moffen en afstandhouders (zogenaamde
insulators) en in zijn geheel ingelaten in
de geopende mantelbuis, waarna het
spie-eind van de reeds ingebrachte buis
en de mof van de nieuwe sectie in elkaar
werden getrokken.
Om het risico van vastlopen bij het
invoeren zoveel mogelijk te voorkomen,
was bij de mangaten de syfonbodem volgemetseld tot een stroomprofiel; hierbij
zijn tevens de laatste pijpjes verwijderd.
Oorspronkelijk zou aan het spie-eind van
de nieuwe buissectie een constructie
worden aangebracht voorzien van lange

Na het gereed komen en het afpersen van
de persleiding zijn de einden van de gasbuis dichtgezet en de holle ruimte tussen
de mantelbuis en de persleiding opgevuld
met schuimbeton (s.g. 800 kg/m 3 ), waarbij
als hydraulische eis voor het gedeelte
tussen de Waverstraat en de Kromme
Mijdrechtstraat gold, dat de persleiding
onderin de mantelbuis dient te liggen (in
verband met hydraulische berekening).
Dit werd bereikt door de persleiding vol
water te pompen, voordat met volschuimen werd begonnen.
Vanaf half november is de leiding in
gebruik; sindsdien is de afbouw van een
gedeelte van RI-zuid begonnen.

Afb. 4 - Ontvangkuip Berlagebrug.

Afb. 5-Invoerpuntpersleiding.

Aß. 6-Invoerpvc-buis m de mantel.

