ACTUALITEIT

CONDITIE DRINKWATERLEIDINGEN OOK TE BEPALEN
ZONDER OPGRAVING

Inwendig onderzoek
gietijzeren leiding goed
alternatiefvoor
uitwendige inspectie
Conditie-onderzoek vanleidingenkanwordengedaanmetinwendigeinspecnetechnieken.De
conditiewordtdaarbij 'niet-destructie/bepaaldovereenlangelengteendegeheleomtrekvaneen
leiding,integenstelling totzogehetendestructie/onderzoek,waarbijeenleidingwordtopgegravenen
eenpuntmetmgplaatsvindt. Ineenveldproefisdeconditievaneenvijfmeterlangegietijzeren leiding bepaaldmeteeninwendigeinspectietechniek,genaamd RemoteFieldTechnique.Deconditie
vandeleiding isdaarnaastdestructiefbepaald,waamaderesultaten vanbeidetechniekenzijnvergeleken.Uitdevergelijking blijktdatdeRemoteFieldTechniqueeenbruikbareinspectietechniekis
diegoederesultaten leverténmeerwaarde biedttenopztchtevandestructiefonderzoek.
Voorhet maken van saneringsbeslissingenén voorhetvoorkomen en beheersen
van lekkenen breuken inhet leidingnet is
hetnoodzakelijk omdeconditie van hetleidingnet tekennen.Zokomt bijeen leidingbreuksteevastdevraagnaar boven 'Kunnen
wedeleidinglaten liggen ofmoeten wetot
vervangingovergaan?'.Uit kostenoverwegingen isniet vervangen zeer aantrekkelijk,
maardat leidt toteengrotere kansopeen
nieuw incident. Deafweging van het risico
tegendekosten speeltduseengroterol.Om
hetrisicogoed in tekunnen schatten, isken-

nisvandetoestand vandeleiding noodzakelijk.
Gietijzeren leidingen worden aangetast
dootcorrosie.IJzerwordt onttrokken aande
leidingwand en koolstofblijft over.Ditprocesheetgrafitering. Dematevan grafitering
wordt totophedendestructiefbepaald door
eendeel vandeleidingwand uit tenemen en
nazandstralen teonderzoeken op aantasting
('schulponderzoek'). Voorhet uitvoeren van
destructieve metingen moeten leidingen
worden opgegraven.Bovendien leverteen
schulponderzoek slechts informatie overéén

Demeetsondenauitvoenngvaniefroef.Desondebevattweesensorendiemetkoperendradenunmagnetischveldopwekkenendetecteren.Dezwartematerieaanhet
beginvandesondebestaatuttgtenjzerendeeltjes.
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punt (het uitgenomen deel),terwijl uit de
resultaten vaneerderschulponderzoek bleek
datdeconditie vandeleidingopkorte
afstand sterk kan verschillen.
Omdezetweeredenen isbinnen het
bedrijfstakondetzoek vande drinkwaterbedrijven eenproject begonnen datzich
richtopinwendige inspectietechnieken, die
niet-destructiefoverdegeheleomtreken
een(veel)grotete lengtedeconditie vaneen
leiding vaststellen. Dezetechniek laat veel
meer vandeconditieziendan eenschulponderzoek(puntmeting).Bovendien hoeven
leidingen niet meer teworden opgegraven.
Vaakkaneen leidingzelfs volledigmet water
gevuld blijven.

Offshore-industrie
Detechnieken waarop het onderzoeksproject zich richt, hebben veelalhun oorsprong indeoffshore-industrie, waar het
belangvaneen integer leidingnet vele malen
groter isvanwegedemilieukundige eneconomischeconsequenties.Dat komt tot
uiting indetoelaatbare kosten vooreen
inwendige inspectie.Waardekosten voorde
inspectievaneenolieleidinginde tonnen
mogen lopen,ligt hetomslagpunt bijeen
drinkwaternet eetder bijduizenden euro's.
Deuitdaging zitdus in hetvertalen van
(veelalzeerdure) inspectietechnieken uit de
offshore-industrie naar toepasbare techniekenvoordedrinkwatersector, waarbij naast
dekosten ookhet hygiënisch werkeneen
grote rolspeelt.
Eénvandetechnieken voothet inwendig inspecteren van metalen leidingenisde

Deuugenomengietijzerenleidingwaaropdeykmgvandemeetsondeisuitgevoerd.

genoemde'RemoteFieldTechnique(RTF)'.
Bijdezetechniek,oorspronkelijk ontwikkeld
voorhet inspecteren vanstalen warmtewisselaarpijpen indepetrochemie,wordt ineen
meetsondeeen wisselend magnetisch veld
opgewektdooreenzendspoel.Het magnetisch veld wordtdoordepijpwand gezonden
enopgevangen dooreeneveneens inde
meetsondeaanwezigeontvangstspoel. Tijdens hetafleggen van het traject vanzendspoelnaarontvangstspoel wordt het magnetisch veld verzwakt en vertraagd.Demate
vanverzwakkingen vertraging,die wordt
bepaalddoordehoeveelheid doorkruist
materiaal endemagnetische eigenschappen
van het doorkruiste materiaal,wordt vervolgensgemeten. Eengietijzeren leidingdie
vooreendeelgegrafiteerd is,zaldaarom een
ander meetresultaat gevendan eenonaangetaste leiding.

Praktijkproef
Bijhet Belgischewaterbedrijf Pidpa blekenbijsaneringswerkzaamheden meerdere
leidingen inslechtetoestand teverkeren,
waardoordeconditievanalle soortgelijke
leidingen indeomgevingin twijfel werd
getrokken.Omdeconditie tebepalen,iseen
inwendige inspectieuitgevoerd opéén van
dieleidingen:een80mm gietijzeren leiding
u l
' t 957gelegen inkleigrond indeplaats
Boom.
Dezeinspectiehad tweedoelen:nagaan
ofde'Remote FieldTechnique'alsinspectietechniek kon worden toegepast opeengietijzeren leidingendeconditie bepalen van
dieleidingovereenlengtevanvijfmeter.Als
blijkt datdezeleiding inslechte conditie
verkeert,dan wordensoortgelijke leidingen
m
deomgeving gesaneerd.
Omdeinspectietechniek teijken op
g^tijzeren leidingen iseersteen leidingdeel
Va
n 2,5meter uitgenomen. Daarna is
getracht omdemeetsonde in te brengen,
"^ar dooraangroei wasdedoorgang belem-

merd.Meteengrondboor isdeaangroei verwijderd, waarnademeetsonde alsnog kon
worden ingebracht. Hetschrapen heeft tot
gevolgdatdeleiding nietzonder meer
opnieuw ingebruik kanworden genomen,
omdat debeschadigde wand zal leiden tot
onoverkomelijke waterkwaliteitsproblemen.
Deleidingzaldaarom eerst moeten worden
bekleed.
Nahetschrapen vandeleidingisde
meetsonde ingebracht enisoverdegehele
lengtevanvijfmeterdeconditiebepaald.De
complexemeetresultaten vandesonde
waren echter niet direct tevertalen in mate
vanaantasting.DCIMeettechniek heeft de
gegevensvertaald instukken leiding met
veelen met weinig aantasting. Opvallend
wasdateendeelvandegeïnspecteerde leidinggeheelleekteontbreken;dit leidingdeel-zobleek later-wasvervangen door
PVC.

Validatie met destructieve
proeven
Nadeinwendigeinspectieisdeleiding
opgegraven,gezandstraald endegrafitering
ervan bepaald.Opmeerdere plaatsen inde
leiding bleekdevolledigewand gegrafiteerd
tezijn, waardoor ergaten invielen.Opdeze
plaatsen werddeleiding letterlijk dootde
kleibijelkaar gehouden.
Deaantasting wasinsommige delen
zeer plaatselijk en inanderedelenoverde
geheleomtrek.Hieruit blijkt datdeinwendigeinspectietechniek grote meerwaarde
heeft tenopzichtevandepunrmeting bij
destructieve testen.

soortgelijke leidingen kanworden geconcludeerddatzesnel moeten worden gesaneerd.

Hogere kosten
Uitdeproefbij Pidpa blijkt dat de
inwendige inspectietechniek eengoedalternariefisvoordeconditiebepaling vangietijzeren leidingen viaschulponderzoek.
Het isaan tebevelen omzoklein mogelijke meetsondes in tezetten,zodatdenoodzaak tot hetschrapen van leidingen kleiner
wordt.Het schrapen hoeft inveelgevallen
echtergeen probleem tezijn. Deinspectietechniek kanookworden toegepast opleidingdelen diereedsuitgenomen zijn ter
controleöfter onderbouwing vandegenomen saneringsbeslissing.Ookishet voor
sommigewaterbedrijven een standaardprocedureomgeschraapte leidingen te
bekleden,waardoor eventuele waterkwaliteitsproblemen achterwege blijven.
Het kan hetzeer rendabel zijn een klein
deelvanhet leidingnet 'opteofferen' voorde
inwendige inspectieomdeconditievan
andereleidingen invergelijkbare omstandigheden tekunnen beoordelen.
Ofeen inwendige inspectiesowieso
rendabel is,hangt afvandeverhouding russensanerings-en inspectiekosten.Voor
drinkwaterleidingen ligtdeuitdaging in het
vinden vangoedeinspectietechnieken die
tegen lagekosten kunnen worden uitgevoerd. *
E.Trietsch (Kiwa Water Research)
K.Vangeel (Pidpa)
S.Nagelhout (DCI Meettechniek)

Deresultaten vande inspecrictcchniek
endedestructievemeting blijken goedovereen tekomen. Daaruit kanworden geconcludeerd dat metdeinspectietechniek de
toestand vangietijzeren leidingen adequaat
kan worden bepaald.Voordeomliggende.
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Qoonnede linksonaVnn zijngegrafluerd.Sommigedelenwarenhelemaalgegrafitd en werdendoorh« zandstralengeheelweggestraald

!

Ookdudee!vandeleiding isflinkaangetast,zowelvan bmn«ialsvanbuiten.
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