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INLEIDING ( 1 , 2 )
Kunststoffen worden reeds geruime tijd gebruikt als grondstof voor buizen. Ook gewapende kunststofferr zullen hiervoor
in de nabije toekomst op meer uitgebreide schaal worden toegepast.
Tot dusver zijn de toepassingen ervan beperkt gebleven tot
de olie- en de procesindustrie. Voor buizen in utiliteitstoepassingen zal als eerste in aanmerking komen de combinatie
van glasvezels met een thermohardende hars zoals onverzadigde
polyesterhars of epoxyhars. Hieruit vervaardigde buizen
zullen stijver en sterker zijn dan die van ongewapende kunststof. Ten opzichte van metaal en keramisch materiaal zal de
stijfheid daarentegen geringer zijn. Evenals bij ongewapende
buis—zal- ook bij gewapend kunststof buis de bestandheid tegen
milieuinvloeden, wanneer althans de buis op de juiste wijze
is vervaardigd, in het algemeen goed zijn. Wel zal het noodzakelijk zijn voor elke toepassing de chemische bestandheid
vooraf na te gaan.

1&y

Gewapend kunststof is uit de a-ar-d van de opbouw een samengesteld materiaal. Afhankelijk van de keuze van hars en
wapening en voorts van de wijze van vervaardigen en van de
opbouw van de wapening zullen de eindprodukten zeer uiteenlopende eigens-chappen kunnen bezitten. Naar de wijze van vervaardigen kan onderscheid worden gemaakt in centrifugaal
gegoten buizen en gewikkelde buizen. Alvorens deze beide
soorten te omschrijven is het nuttig een kort overzicht te
geven van de vormen, waarin het meest toegepaste wapeningsmateriaal, glasvezel, wordt verwerkt.

Wapening
Glasvezels worden vervaardigd door gesmolten glas tot dunna^...
meestal continue draden, de filamenten, uit te trekken. Dit
gebeurt aan de onderzijde van een platina spinbak, waar
zich onderin 200, 400 of meer tuitjes bevinden.
- 2 -

- 2 Grondstof is aluminium borosilicaatglas met een laag alkaligehalte, aangeduid als E-glas. Veel voorkomende filamentdiameters zijn circa 1D

micron en circa 13 micron.

De zo ontstane bundel filamenten wordt nog v/oor het opu/ikkelen voorzien van een avivage, e,en waterig mengsel van chemicaliën.
Tot de componenten van de avivage behoren onder andere een
bindmiddel, ten einde de 200 of 400 filamenten bijeen te
houden en een hechtmiddel, dat later dient om de hechting
tussen de, glasvezel en de kunststof te bevorderen. Na toevoeging van de avivage (ook wel finish genuemd) wordt het
filamentgaren (ook wel "strand" genoemd) opgewikkeld,, tot een
spinpakket.
Uitgaande van dit spinpakket kunnen verschillende wapeningsvormen worden gemaakt,
Roving
Roving bestaat uit eer» streng f ilamentgaren, parallel en
zonder twist opgewikkeld tot een cylindriscne klos.
Er zijn rovings van verschillend gewicht per lengte-eenheid'
in de handel. Deze worden-aangeduid met de eenheid "tex",
dit is 1 gram per 1.000 m. Een roving met 12.000 filamenten
van 10 mirron heeft een tex-waarde van 2.400. lïlen spreekt
nu van 2, 400-tex-roving.. Gebruikelijke waarden zijn 800-,
1.200- en 2.400-tex-roving.
Glasmat
iïlat is opgebouwd uit gesneden glasvezels, meestal met een
lengte van 2,5 - 5 cm. Elke vezel bestaat weer uit een groot
aantal filamenten, bijvoorbeeld 100 o-f'200. De vezels zijn
door middel van een chemisch bindmiddel aan elkaar gekleefd.
Als regel is de verbinding zo, dat een zeer goede samenhang
bestaat, terwijl de mat toch nog vrij soepel, plooibaar is,
hetgeen bij de vormgeving van gecompliceerde, of sterk gekromde produkten essentieel is.
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Glasmat wordt geleverd op rollen van verschillende breedte
en dikte.
Standaardgewichten van glasmat zijn onder andere 500, 400,
450 en 600 g/m . Naar de aard van het bindmiddel en het
aantal filamenten per (gesneden) strand zijn verschillende
soorten leverbaar.
Weefsel
Door filamentgarens te twisten ontstaan enkelvoudige glasgarens. lïlen kan verder gaan en door assembleren (= ongetiuijnd
samenvoegen) geassembleerde garens of door tmijnen getwijnde
garens maken.
Hiorvan kunnen weefsels morden gemaakt. Ook rovings kunnen
worden geweven.
Variabelen zijn hier de opbouw van het garen, respectievelijk
roving, gewicht per lengte-eenheid, uitgedrukt in tex, het
weefpatroon, eventuele voorkeursrichting (bijvoorbeeld extra
veel garens in de kettingrichting) en de aangebrachte of reed
op de garens c.q. roving3 aanwezige finish.
Ook weefsels worden op rollen geleverd.

2

Andere wapeningsmaterialen
In sommige gevallen worden polyester- en epoxyharsen wel gewapend met natuurlijke- of synthetische vezels, zoals asbest,
sisal, kunststofvezels, terwijl daarnaast ook andere wapeningsmaterialen denkbaar zijn, zoals metaaldraad.
Hoewel geen van deze materialen van dezelfde betekenis is als
glasvezel, kunnen zij in enkele gevallen nuttige diensten
bewijzen.
Asbestvezel
Dit is een natuurlijke vezel waarvan verschillende soorten in
de handel zijn.
lïlet asbestvezel als wapening kan een iets grotere stijfheid
worden verkregen dan met glasvezel, hetgeen vooral voor dunwandige buizen van grote diameter voordelen kan opleveren.

_ 4 (1.1.2)

Ook wegens de gunstige chemische bestandheid uiordt asbestwapening mei eens toegepast aan de binnenzijde van gewikkelde
buizen en tanks.
De geringere treksterkte maakt het gebruik van asbestvezel
echter minder wenselijk in buizen die onder druk worden toegepast»
51881'
Dit is een goedkope vezel, die echter ongeschikt is voor
produkten die veel met vocht in aanraking komen.

1.2

Uliezen
Naast de reeds genoemde versterkingsvezels wordt ook wel gebruik gemaakt van synthetische, organische vezelmaterialen.
Zij worden echter niet toegepast als wapeningsmateriaal, maar
in hoofdzaak als oppervlaktelaag, die evenals de wapening met
het bindmiddel geïmpregneerd wordt en waarachter de normale
wapening met glasvezels volgt.
De belangrijkste voordelen zijn dat de oppervlakte een verbeterde slijtvastheid en slagvastheid krijgt, hetgeen vooral
in vergelijking met een ongewapende gelcoat gunstig is.
Bovendien wordt in sommige gevallen een betere bestandheid
tegen chemicaliën verkregen. Als nadeel moet worden genoemd
de wat lastiger verwerking, waardoor het onder meer moeilijk
is om een poriënvrij oppervlak te verkrijgen.
De belangrijkste soorten zijns
Polyestervliezen (bijvoorbeeld Dacron, Terylene, Terlenka).
Deze vliezen zijn vervaardigd uit vezels van lineaire, verzadigde polyesters. Dit materiaal geeft een zeer taaie,
sterke en slijtvaste vezel, die goed bestand is tegen zuren,
alkaliën en oplosmiddelen. De hechting aan polyesterharsen
is uitstekend. Dit type vlies wordt vooral toegepast aan de
oppervlakte van produkten die een goede waterbestandheid
dienen te hebben.
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Polyacrylonitrilvliezen (bijvoorbeeld Draion, Orlon)
Deze zijn vooral bestand tegen sterke zuren, zwakke logen,
organische oplosmiddelen, stoom alsmede tegen weersinvloeden.
Deze vliezen worden vooral toegepast bij produkten die aan
sterke temperatuurschommelingen worden blootgesteld.
Polyamidevliezen (bijvoorbeeld Nylon, Perion)
Deze hebben een goede sterkte, taaiheid en slijtvastheid en
een goede bestandheid tegen de meeste alkaliën en oplosmiddelen, echter minder tegen zuren. Het materiaal neemt vrij
veel water op, waardoor het al s oppervlaktelaag voor kunstharsen, die constant met water in aanraking komen, toch
minder geschikt is.
Polypropeenvliezen
Dit nieuwe materiaal heeft eveneens een bijzonder goede
chemische bestandheid.
Voor al deze vliezen geldt dat zij de prijs van de buis aanmerkelijk verhogen. In hoeverre deze hogere prijs gerechtvaardigd is, moet van geval tot geval worden bekeken.

1.3

Kunstharsen
De voor het vervaardigen van gewapende kunststofbuizen in
aanmerking komende kunstharsen zijn onverzadigde polyesterharsen en epoxyharsen, beide behorend tot de thermohardende
kunststoffen.
Onverzadigde polyesterharsen zijn de reactieprodukten van
glycolen en verzadigde en onverzadigde meerbasische organische
zuren. De meest gebruikelijke onverzadigde zuren zijn
maleïnezuur en fumaarzuur, terwijl als verzadigde zuren
orthoftaalzuur, isoftaalzuur, adipinezuur en dergelijke worden
gebruikt. De benodigde glycolen kunnen onder meer zijn propyleenglycol, ethyleenglycol, diëthyleenglycol, terwijl ook
bisfenol een belangrijke grondstof is van bepaalde harsen.
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De door verestering van deze grondstoffen verkregen polyesters morden gemengd met een of meer daarvoor geschikte
vloeibare moncmeren; meestal is dit monostyreen. Deze
mengsels worden als laag, matig of hoog visceuze vloeistoffen
in de handel gebracht.
Door toevoeging van een geschikte initiator, vaak ten onrechte katalysator genoemd, (gewoonlijk een organische
peroxyde) wordt een polymerisatiereactie ingezet, waardoor
een chemische reactie optreedt tussen de onverzadigde groepen
in de polyesterhars en die in het monomeer, waarbij een driedimensionaal moleculair netwerk ontstaat. De styreenmoleculen
vormen hierbij "bruggen" tussen de ketenvormige harsmoleculen.
Deze uitharding of polymerisatie kan geschieden bij kamertemperatuur of bij verhoogde temperatuur (tot 160°C toe).
Bij temperaturen tot circa 80°C is behalve de initiator ook
toevoeging van een versneller noodzakelijk.
Bij kamertemperatuur uitgeharde harsen worden soms bij verhoogde temperaturen extra nagehard, ten einde de eigenschappen zo hoog mogelijk op te voeren.
De vele in de handel zijnde polyesterharsen kunnen in diverse
groepen worden onderverdeeld. Voor zover de chemische bestandheid van belang is (hetgeen bij buizen gewoonlijk het geval
is) bestaat deze onderverdeling uit de groepen:
a. harsen op basis van orthoftaalzuur (ftaalzuuranhydride).
Deze harsen hebben over het algemeen een goede bestandheid
tegen water, verdunde zuren, zwakke alkalioplossingen,
vele oplosmiddelen, zouten enz.;
b. harsen op basis van isoftaalzuur. Deze hebben een verbeterde bestandheid tegen alle bovengenoemde groepen, vooral
ten opzichte van alkaliën. Ook de temperatuurbestandheid
is beter^
c. harsen op basis van bisfenol A. Hier is in een aantal gevallen de chemische bestandheid beter dan bij de orthoen isoftaalzure harsen, vooral bij hogere temperaturen.
Bisfenol-polyesters worden vooral daar toegepast, waar
maximale eisen aan chemische bestandheid worden gesteld.
- 7 -
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Wan deze drie groepen hebben meestal de isoftaalzure typen
tevens de beste mechanische en impregneringseigenschappen,
zodat deze wel het meest ujorden toegepast voor hoogwaardige
buizen en aanverwante produkten.

Epoxyharsen ujorden vervaardigd door chemische reactie van
epichloorhydrine met difenolen, zoals bisfenol A (difenylol
propaan). De aldus verkregen harsachtige produkten bevatten
een aantal epoxygroepen, die met andere geschikte reactieve
stoffen ("verharders") kunnen reageren. Epoxyharsen worden in
de handel gebracht als matig of hoog visceuze vloeistoffen
of zelfs als vaste hars. Soms wordt de viscositeit verlaagd ■
door toevoeging van reactieve of nietreactieve verdunners,
waardoor een grotere impregneringssnelheid kan worden bereikt.
De uitharding van epoxyharsen vindt plaats door toevoeging
van een verharder die een grote invloed heeft op de uiteinde
lijke eigenschappen.
De belangrijkste groepen verharders zijn polyamiden, alifatische
en cycloalifatische polyaminen, aromatische polyaminen en
zuuranhydriden. De verharding kan plaatsvinden bij kamertem
peratuur of bij verhoogde temperatuur, afhankelijk van het
type verharder, r/let behulp van aromatische aminen als ver
harders worden de beste chemische bestandheid en een uit
stekende warmtebestandheid verkregen, zodat dit type ver
harder meestal wordt toegepast voor de vervaardiging van
buizen, en andere chemische apparatuur.
De verharding van deze combinatie vindt plaats bij verhoogde
temperatuur. Zijn de eisen die aan de buizen worden gesteld
minder hoog dan kan ook met andere verharders worden volstaan,
bijvoorbeeld de alifatische polyaminen.
In vergelijking met polyesterharsen zijn epoxyharsen aanzien
lijk hoger in prijs,' daar staat echter tegenover dat de
mechanische en diverse andera eigenschappen beter zijn, zo
dat epoxyharsen bij voorkeur u/orden gebruikt waar maximale
eisen aan buizen en dergelijke worden gesteld.

 8 
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1.4.1

Fabricagemethoden van bui?en
Centrifugaal gieten
Bij het centrifugaal gieten wordt als wapening gebruik gemaakt
van glasmat of van weefsel. Gedacht wordt hierbij aan de
methode zoals deze door "Fibercast" (Verenigde Staten en
Duitsland) wordt toegepast. De methode heeft enige overeenkomst met het centrifugaal gieten van metalen buizen. In een
cylindrische mal wordt de wapening en een vloeibare hars
aangebracht. De mal brengt men vervolgens aan het draaien,
waarbij ten gevolge van de centrifugale werking hars en wapening op de juiste plaats komen en de glasvezels door de hars
worden geïmpregneerd. Een essentieel verschil met het centrifugaal gieten van metaal is, dat de vormgeving niet plaatsvindt door stolling, maar als gevolg van een chemische reactie
waarbij de vloeibare hars overgaat in vast materiaal.
De buitendiameter van centrifugaal gegoten buis is nauwkeurig
aan de maat, waardoor deze buizen gemakkelijk zijn te fitten.
*

Het glasgehalte is vrij laag, bij glasmat als wapening tot
30 gew. % en bij weefsel ,.ot 40 a 50 gew» %. Het lage glasgehalte, vooral bij glasmat, heeft bij het uitharden van de
hars grotere krimp tot gevolg. Het centrifugaal gietproces
heeft zijn beperkingen ten aanzien van de maximum buislengte
en de middellijn (circa 600 mm 0 is het maximum).
De orde van grootte van de korteduur tangentiële sterkte bij
o

biaxiale barstdrukprooven bedraagt 1.000 tot 2.000 kgf/cm .
De mechanische eigenschappen zijn bij weefsel als wapening
hoger dan bij glasmat.
1.4.2

Wikkeltechnieken
Bij wikkeltechnieken wordt wapeningsmateriaal met hars geïmpregneerd en om een kern gewikkeld, waarna de hars uithardt.
Na het uitharden wordt de kern uit de buis verwijderd. Hier
is de binnenmiddellijn aan de maat, terwijl de buis inwendig
.glad is. Er kunnen twee systemen worden onderscheiden, het
tangentieel-axiaal wikkelen en het volledig machinaal onder
een hoek wikkelen.
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Tangentieel-axiaal wikkelen
Bij dit procas wordt een unidirectionaal weefsel in axiale
richting met de hand of machinaal, opgebracht. De tangentiële
wapening wordt met roving gewikkeld.
Deze methode wordt algemeen .toegepast bij tanks en bij grotere
maten buizen (bijvoorbeeld König und Günther en Burger
Eisenwerke, beide in Duitsland), Ook Drostholm, een commercieel verkrijgbare continue buismachine, werkt volgens dit
wikkelsysteem.
Met deze wikkelmethoden worden buizen verkregen met een korteduur tangentiële sterkte bij biaxiale barstdrukproeven in de
2
orde van grootte van 3.0G0 tot 4,000 kg/cm . Daarbij zijn
glasgehalten van 55 tot 65 gewichtsprocenten gebruikelijk.
Filament winding
Wanneer de produktie van buizen grotere omvang aanneemt is
een werkwijze, waarbij van roving wordt uitgegaan, de meest
aangewezene. Enerzijds is dit het goedkoopste wapeningsmateriaal, terwijl anderzijds hiermee de hoogste mechanische
eigenschappen zijn te bereiken. Wel vergt deze werkwijze
grotere investeringen.
Voor de precisie-wikkelmethode met roving, waarbij gestreefd
wordt naar de vervaardiging van een hoogwaardig produkt met
een minimum aan luchtinsluitingen, is de Engelse term
"filament winding" gebruikelijk.
De mogelijkheid om met rovings zeer hoogwaardige produkten
te vervaardigen heeft verschillende oorzaken. De vezels
kunnen nauwkeurig worden georiënteerd in de vereiste richting
en de roving-bundels kunnen alle worden aangebracht onder
dezelfde wikkelspanning. Relatief hoge glasgehalten
(70 tot 80 gewichtsprocenten) kunnen worden verkregen.
Verder kunnen de vezels grondig door de hars worden bevochtigd. Een goede impregnering is voor de kwaliteit van een
gewikkeld voorwerp van het grootste belang. Tenslotte mist
gewikkelde roving de nadelen die verbonden zijn aan een
weefsel.
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In weefsels beuinden de vezels zich nooit geheel gestrekt.
Zoals reeds vermeld kan het wikkelpatroon naar wens worden
ingesteld. De vezels kunnen worden gewikkeld onder een bepaalde hoek ten opzichte van de as, die wikkelhoek wordt
genoemd. Het is ook mogelijk om onder verschillende hoeken
te wikkelen.
Dit proces wordt in de U.S.A. algemeen toegepast door
A.O. Smith, Lamtex Ind. en Amercoat. In Europa zijn de
Amerikaanse (YlcClean-Anderson, de daarvan afgeleide
Joseph Baer machine, de Bolenz und Schafer (Duitsland) op
dit moment het meest bekend.
De korteduur tangentiële sterkte bij biaxiale barstdrukproeven bedraagt bij op deze wijze vervaardigde buizen
2
5.000 tot 6.000 kg/cm . Op het ogenblik is de situatie zo dat
de filament windingtechniek zich het best leent tot automatisering. De op de markt in grote hoeveelheid verkrijgbare
buizen worden op deze wijze vervaardigd.
De fabricage van gewikkelde pijpen vindt gewoonlijk discontinu plaats. Dit is geen principiële beperking maar een
praktische. Continue vervaardiging van gewikkelde buis brengt
vele technische problemen met zich mee. Deze methoden bevinden
zich nog in het ontwikkelingsstadium.
Het is waarschijnlijk dat het wikkelproces verreweg de belangrijkste vervaardigingsmethode zal worden. In de beginperiode van deze ontwikkeling, waarin de vraag naar gewapende
kunststofbuis nog betrekkelijk gering is, zullen de verschillende wikkeltechnieken nog naast elkaar bestaan.
Wanneer het toepassingsgebied zich uitbreidt zal de met
roving gewikkelde buis de beste kansen hebben. Het is om
deze reden dat in dit rapport de nadruk zal worden gelegd
op dit type buis.
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2.

EIGENSCHAPPEN

2.1

Mechanische eigenschappen (3, 4, 5)
Voor een goed begrip van de eigenschappen van gewapende kunststoffen is het noodzakelijk dat men de eigenschappen van de
samenstellende materialen kent. Deze eigenschappen komen goed
tot uitdrukking in het spanningsrekdiagram. In figuur 1 is
duidelijk te zien dat de zuivere glasvezel uitsluitend
elastische vervorming vertoont, luaarbij de Wet van Hooke tot
het moment van breuk geldt.
De harsen, zowel polyester als epoxy, volgen daarentegen niet
de UJet van Hooke hoeiuel bij hoge treksnelheden en kleine
deformaties de afwijkingen zeer gering zijn.
Door de grote sterkte en een elasticiteitsmodulus (E), die
ongeveer 20 x de E-modulus van de kunsthars is, lenen glasvezels zich uitstekend ais luapeningsmateriaal voor kunstharsen. In figuur 1 is tevens het spanningsrekdiagram van
een aantal gewapende kunststoffen opgenomen. Deze materialen
worden sterker en stijver naarmate het glaspercentage toeneemt. Dit geldt tot een zeker maximum, afhankelijk van de
wapeningsvorm (mat, roving of weefsel).
In tabel 1 is een overzicht gegeven van enkele belangrijke
eigenschappen van buizen van gewapende kunststof in vergelijking met die van conventionele materialen zoals staal,
asbestcement en PVC.
Gewapende kunststof
OngeplasAsbestStaal
Hars/mat
ticeerd
Filament winding
cement
35 gewichts %
PVC
70 gewichts %
glas
glas

Eigenschap

Dimensie

treksterkte
druksterkte
buigsterkte
E-modulus
s. g.

kgf/cm2 4,500
kgf/cm2 8.000
kgf/cm2
kgf/cm2 2.106
7,3

200
1.000

500
700

2.105
2,0

3.104
1,4

1.000
1.600
1 .600
0,8.105
1 ,6

5.000
5.000
5.500
2.105
1,9

Tabel 1 - Enkele eigenschappen van buismaterialen
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Verder kan nog morden opgemerkt dat de gewapende kunststoffen
in het algemeen minder bros zijn dan asbestcement en ongeplasticeerd PVC.
In tegenstelling tot de thermoplasten geldt dat praktisch
alle mechanische eigenschappen bij lagere temperaturen beter
morden? dit geldt ock voor de slagvastheid*
Door geschikte keuze van het harssysteem kan worden bereikt
dat de mechanische eigenschappen hun waarde behouden tot
50 a 60 C, bij bijzondere typen is dit zelfs tot boven 100 C
het geval. De corrosiebestandheid is ongeveer gelijk aan die
van PVC.
De in tabel 1 vermelde waarden zijn uit korteduurproeven bepaald aan nog niet eerder belaste laminaten of buizen. Zij
hebben slechts oriënterende waarde. Zoals ook het geval is
bij de thermoplastische kunststoffen moet namelijk ook hier
scherp onderscheid worden gemaakt tussen korteduursterkten
en de op langeduur toelaatbare spanningen. In de volgende
paragraaf zal nader worden ingegaan op deze spanningen.

2.1.1

Toelaatbare wandspanningen (6)
De volgende beschouwing is gebaseerd op de meetresultaten
verkregen uit een reeks proeven met gewikkelde buizen van
50 mm middellijn en een wanddikte van circa 1 mm, een wikkelhoek van 50 , ten opzichte van de as en een glasgehalte van
75 a 80 gewichtsprocenten. De wanden van de buizen waren
daarbij biaxiaal belast als gevolg van de inwendige druk.
Alle proeven zijn uitgevoerd bij 20°C.
De tangentiële wandspanning wordt berekend uit;
c

- PDi
t - TT

waarins
s~, = tangentiële wandspanning
P

= inwendige druk

t

= wanddikte

D.i = binnenmiddelliin.
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14 (2.1.1) Korteduurproeven, uitgovoerd aan deze op laboratoriumschaal
vervaardigde buizen, gaven voor verschillende harssystemen
de in tabel 2 vermelde resultaten.
Hars

Uitharding

Epoxy
I
Epoxy
II
Epoxy III
Polyes":er

1
v
1
1

h
h
h
h

100°C
ioo°c
100°C
10QOC

+
+
+
+

2
3
4
2

h 150°C
h ao°c
h 150°C
h 120°C

Zweetdruk ' Barstdruk
(ato)
(ato)
105
100
100
100

310
290
310
300

de druk waarbij "zweten" optreedt, zie blz. 15.
Tabel 2 - Zweetdruk en barstdruk van enige gewikkelde gewapende kunststofbuizen
De in tabel 2 genoemde harssystemen zijn nader omschreven
in tabel 3.
Epoxy

I

"EPIK0TE" 816/IPD (isophoron diamine) een cycloalifatische verharder, goed on eenvoudig verwerkbaar;
eigenschappen redelijk tot goed; warmhardond.

Epoxy

II

"EPIKOTE" 816/DTA (diethyleen triamine) alifatische
verharder, redelijk verwerkbaar (viscositeit goed,
verwerkingstijd zeer kort). Eigenschappen redelijk;
koudhardend.

Epoxy

III

Isoftaaizure pc lyester

"EPIKOTE" 328/DDM (diaminodifenyl - methaan)
aromatische vorharder, goed verwerkbaar bij 50° a
60°C. Eigenschappen zeer goed; warmhardend.
Setarol 3606 - cyclohexanon peroxide/cobalt octoaat;
goed en eenvoudig verwerkbaar. Eigenschappen
redelijk; warmhardend (eventueel bij kamertemperatuur) .

Tabel 3 - Omschrijving van de harsen van tabel 2
Uit tabel 2 blijkt, dat bij een zuivere korteduurbarstdrukproef (waarin de buis binnen 1 minuut tot barsten wordt gebracht) zowel de zweetdruk als de barstdruk nauwelijks van
het harssysteem afhangen. Heel anders wordt dit indien de
buizen gedurende langere tijd op een constante inwendige druk
worden gehouden en de buizen worden onderworpen aan een inwendige druk die niet constant is. Dit blijkt uit proeven
genomen met buizen, zoals beschreven in het begin van deze
paragraaf, die langdurig belast worden op een inwendige druk
die 60^ bedroeg van de korteduurbarstdruk.
- 15 -

- 15 (2.1.1)

Het aantal uren dat de buizen onder druk hadden gestaan tot
breuk optrad, is in tabel 4 vermeld.
Uren tot breuk

Hars
Epoxy
I
Epoxy II
Epoxy III
Polyester

f

700
450
1.350
100

Tabel 4 - Lanqeduurbarstdruktijden van enige gewapende kunststof buizen
De invloed van dynamische belasting op de levensduur van glasvezel gewapende laminaten wordt gedemonstreerd in de figuren 2
en 3.
De figuren 2 en 3 geven een indruk van het gedrag van met glasweefsel gewapende laminaten. Iedere andere combinatie van
hars en wapening zal andere curven te zien geven. Uit de
figuren blijkt dat de vermoeidheidsgrenzen van de diverse
laminaten hoog zijn.
Uit deze voorbeelden en vele andere uit de litaratuur bekend,
blijkt overduidelijk het gevaar de toegestane wandspanningen
direct te baseren op kortaduursterkten. Het fenomeen zweten
of tranen ('weeping") van buizen onder inwendige druk is het
gevolg van een onomkeerbaar destructief proces. De meeste
buizen zweten bij drukken gelijk aan 1/2 a 1/3 van de korteduurbarstdruko Ook als er een lining aanwezig is treedt dit
onomkeerbare destructieve verschijnsel op; het wordt dan
echter niet meer waargenomen in de vorm van waterdruppeltjes.
Een druk gelijk aan de helft van de korteduurbarstdruk (voor
de proefbuis is dat circa 150 ato, zie tabel 2) kan een buis
op grond van een voorzichtige extrapolatie, langdurig voli

houden, zoals uit langeduurproeven is gebleken.
UJordt deze buis daarentegen eerst cyclisch belast, bijvoorbeeld 5 tot 20 cycli op 150 ato en vervolgens constant op
150 ato gehouden, dan blijkt de levensduur, tot enkele dagen
te zijn gereduceerd.

- 16 -

-

16 -

spanhings amplitude
kgf/fcm^
1000900800 "
700 600500400300
200
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10

10

10

10-

10

7

10

Fig.2-AANTAL BELASTINGSWISSELINGEN TOT BREUK (trek-druk)
(Auteurs Smith and Omen)
Ret spanningsamplitude is hier bedoeld het verschil tussen de maximum en
minimum spanning. Het gemiddelde van de maximum en minimum spanning was 0.
Het aantal spanningsu/isselingen bedroeg 74 per minuut. De proeven zijn
uitgevoerd bij 20°C en een relatieve vochtigheid van 40 - 42^o aan vlak
plaatmateriaal.
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Dit alarmerende verschijnsel is het gevolg van niet toelaatbare irreversibele deformaties en structuurveranderingen die
reeds optreden bij drukken die belangrijk lager zijn dan de
korteduurbarstdruk. Hieruit volgt dat het meten van deformaties een veel duidelijker inzicht zal geven van u/at in een
glasvezel gewapende buis toelaatbaar kan morden geacht»
Volgen me het deformatiebeeld van een buis op de voet dan is
eerst een gebied aan te geven ujaarbij noch axiaal noch
tangentieel enige kruip is waar te nemen»
Bij opvoering van de druk wordt een gebied bereikt waar wel
kruip optreedt. De grens tussen beide gebieden is duidelijk
vast te stellen door een wisselende belastingproef waarbij
op diverse drukniveaus (10, 20, 30, 40, 50, 60 enz. ato) de
buis bijvoorbeeld 10 maal wordt belast en ontlast. Bij de
maximale belasting en na ontlasten wordt na 1 min. de deformatie in axiale en tangentiële richting afgelezen. Veranderen
de deformaties in beide richtingen niet, dan is het gebied
nog elastisch^. £odra een duidelijk verschil tussen de 1e en de
10e cyclus valt waar te nemen, is het gebied der inelastische
deformaties bereikt.
Het

deformatieverloop van een isoftaalzure polyesterbuis en

van een epoxy III-buis zijn aangegeven in figuur 4.
Voor ieder gebruikt harssysteem ligt de grens van het elastische
gelxied anders. Lüikkeltechnieken, wikkelhoaken en glasgehalte
hebben alle hun invloed op deze grens. Door middel van een
groot aantal metingen aan buizen met wikkelhoeken variërend
van 47

tot 61

zijn de elastische grenzen bepaald, waarbij

bleek dat het optimum dicht bij Gen wikkelhoek vart 54
tot 55

ligt, iïlet epoxy III-buizen van verschillende wikkel-

hoeken is voor de tangentiële wandspanning een grenswaarde
2
((Tel max.) gevonden van circa 1.250 kgf/cm , terwijl de
2
korteduurbarstdruk bij 7.500 kgf/cm ligt„ Stellen we de
toelaatbare spanning gelijk aan ongeveer de helft van deze
grenswaarde dan kan worden aangenomen dat in de buis ook na
langdurige statische of dynamische belasting geen blijvende
deformaties zullen optreden, indien de tangentiële wandspanning de toelaatbare wandspanning niet overschrijdt.
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Om dit te demonstreren zijn kruippisoeven uitgevoerd v/oor een
aantal wikkelhoeken, zouiel onder ale boven de optimale wikkelhoek, en bij verschillende belastingniveaus (figuur 5 ) .
Daaruit Is gebleken dat op circa 2/3 van de grenswaarde
(6el max.) belaste buizen na 8, 16 en 24 uur (3 cycli,
's nachts van druk af) nog geen veranderingen vertoonden.
Belasting boven <?el bleek desastreus te zijn. Hoe meer de
wikkelhoek afwijkt van de optimale waarde hoe duidelijker
het effect. Een buis met een ujikkelhoek van 47 , die onder

„ I

een inwendige druk van 220 ato werd gebracht vertoonde na
24 uur (3 cycli) reeds deformaties van ruim Z% in axiale
richting en 2,5^ in tangentiële richting. Indien de deformatie circa B% bedraagt, treedt onherroepelijk breuk op. Uit
al deze proeven is gebleken dat in epoxybuizen wan dit type
een tanqentiële wandspanning van circa 750 kgf/cm
3

en in
2

overeenkomstige polyesterbuizen van circa 600 kgf/cm

geen

blijvende deformaties (die tot breuk leiden) optreden,

v.

•*»

or

o

metingen uitgevoerd met van de industrie betrokken buizen
geven wat lagere waarden te zien. Volgens het hierbeschreven
criterium (Gel max.) zou bij epoxybuizen een tangentiële
wandspanning van 500 kgf/cm* en bij polyesterbuizen een tangentiële wandspanning van 335 kgf/cm2 kunnen worden toege-

WW

laten.
2.1.2

meerstand tegen inwen'diqe druk
Op grond van de beschouwingen onder 2.1.1 kan worden aange. nomen dat de toe te laten tangentiële wandspanning voor met
2
glas gewapende epoxybuizen 500 kgf/cm en voor met glas ge2
wapende polyesterbuizen 385 kgf/cm bedraagt.
Door doelmatig gekozen verdeling van de glaswapening kan
worden bereikt dat zowel in tangentiële als in axiale richting het materiaal volledig tot zijn toelaatbare spanning
wordt belast indien ook in lengterichting spanningen in de
buismand optreden.
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Bij buizen van 0 300 mm, 500 mm en 800 mm blijken, indien de
maximale ujerkdruk op 10 ato wordt gesteld, wanddikten nodig
als aangegeven in tabel 5.
Benodigde manddikte in mm bij
een maximale werkdruk van
Binnenmiddellijn
10 ato
in mm
Epoxyhars
300

pU','ZH

~

polyesterhars

3,0
5,0
8,0

/ -^500

^ 8 0 0
i.

4,0

/

6,6.^- *

1 o, I r ^ CG

Tabel 5 - Wanddikten van gewapende kunststof buizen
Het vervaardigen van buizen met wanddikten die voldoende
weerstand bezitten tegen de normaal voorkomende inwendige
drukken zal geen moeilijkheden opleveren.
2.1.3

meerstand tegen uitwendioe druk
Voor de berekening van elastische buizen op uitwendige druk
wordt in het algemeen de door Spangier aangegeven methode
(7, 8) en de in Duitsland gebruikelijke berekeningswijze toegepast (9).
Bossen heeft de berekeningsmethode beter gefundeerd en meer
verfijnd (10).
Alhoewel deze methode nog niet gepubliceerd is, is deze reeds
als uitgangspunt genomen om de weerstand van gewapende kunststofbuizen tegen uitwendige druk na te gaan.
Bossen stelt dat er in het algemeen drie criteria zijn waaraan
een buis moet voldoen ooi niet te bezwijken, een buigspanningscriterium, een flexibilitaits- en een stabiliteitscriterium.
Wanneer eerst de beide laatste criteria worden beschouwd dan
blijkt dat voor beide geldt t/r = f (E,C.p) waarins
E = tangentiële elasticiteitsmodulus van de buis
C e grondcoëfficiënt (11)*'
Keverling Buisman
vermeldt de volgende waarden voor C:
veen
3-10
klei 10 - 20
leem 20 - 50
zand 50 -400
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f

p = gronddruk = ^h
^ = soortelijk gewicht van ds grond
h = diepte van de buis onder de grond
t = wanddikte van de buis
r = straal van de buis
(Wanneer wordt gesteld dat het soortelijk gewicht van de
3
2
grond 1,9 g/cm

is dan is p = 0,19 h kg/cm

als h wordt uit-

gedrukt in meter.)
Bij verschillende waarden voor C kunnen aan de hand van beide
criteria de minimum t/r-verhouding worden vastgesteld, waarbij de grootste waarde maatgevend is.
Indien ten opzichte van de flexibiliteit een indrukking van
max. 2% van de buisdiameter wordt toegelaten dan is het
flexibiliteitscriterium

(7>>H (44,6-C).
Hieruit volgt al onmiddellijk dat altijd aan deze voorwaarde
wordt voldaan, indien C^44„
Als stabiliteitscriterium geeft Bossen:

Uit deze beide voorwaarden kunnen de waarden voor C worden
berekend die dezelfde minimum t/r-verhouding opleveren. Dit
vindt plaats bij C^0,5 en C -44. Nu heeft C = 0,5 geen betekenis, zodat gesteld kan worden dat het flexibiliteitscriterium geldt als C <.44 en het stabiliteitscriterium geldt
als C > 44.
Nu zijn op grond van inwendige drukeisen nog andere t/rverhoudingen van toepassing, namelijk, naar het zich laat
aanzien, voor epoxybuizen t/r ^.0,020 en voor polyesterbuizen t/r^0,026.
Het flexibiliteitscriterium levert als regel waarden voor
t/r op die groter zijn dan de bovengenoemde. Het stabiliteits
criterium doet dit echter niet. Als gesteld wordt dat
2
3
E = 200.000 kg/cm

en y= 1,9 g/cm

dan is voor een epoxybuis

met t/r = 0,02 het stabiliteitscriterium alleen van toepassing als C-$ 1 ,8 h.
- 24 -
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Wanneer dit wordt gecombineerd met vorengenoemde grenswaarde
van C = 44 dan volgt hieruit dat alleen bij een diepte van

r
circa 20 meter of meer instabiliteit een rol zal spelen.
Dit zal nooit voorkomen zelfs niet wanneer rekening wordt
gehouden met statische verkeerslasten. Voor polyesterbuis
kan op dezelfde wijze worden berekend dat deze diepte daar
zelfs meer dan 50 meter zou moeten bedragen.
Samenvattend betekent dit dat voor erg slecht aan te stampen
grond zoals veen, klei en leem de flexibiliteit bepalend is
voor de minimum t/r. l/oor grond met een hogere Cwaarde
zoals goede leemgrond en zand is de t/rverhouding die de
buizen reeds hebben op grond van eisen ten aanzien van in
wendige druk en hanteerbaarheid voldoende om uitwendige be
lasting te weerstaan.
Hiervan uitgaande is het noodzakelijk een controle uit te
voeren om na te gaan in hoeverre voldaan wordt aan het buig
spanningscriterium.
Daartoe wordt hetmeest ongunstige geval bekeken, namelijk de
buis met ruwe wand, waarin de volgende maximum buigspAftfiópo,
optreedt;

f A
r
6 = 1,47 p f J+
t

y

■3°

1,76 E   0,235/Cp f
r
'
t

3'
C  5,4 + 1,25  .()
p
r

Als E = 200.000 kg/cm

en p = 0,19 h kg/cm2 wordt dit:

C= 0,28 h ■£ +

352.000 - - 0,0447 hC f
r
'
t
C - 5,4 +

1 . 3 2 0 . 0 0 0 , t v3
£
(-)

In tabel 5 zijn voor een aantal waarden van respectievelijk
C en h de maximum buigspanningen opgegeven die optreden in
een drukloze buis die uitsluitend belast wordt door grond
van % = 1,9 g/cm . Het is duidelijk dat bij een bepaalde toe
gestane diameterverandering hogere buigspanningen op zullen
treden naarmate de wanddikte groter is.
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- 25 (2.1.3) In vrijwel alle in de tabel voorkomende belastingsgevallen
is de optredende buigspanning nog toelaatbaar met uitzondering
van die, waarop de tussen haakjes geplaatste a-waarden betrekking hebben.
Hieruit volgt dat voor flexibele buizen met spanningscriterium
ook in de meest ongunstige omstandigheden buiten beschouwing
kan worden gelaten.
Wanneer de buizen niet drukloos zijn zullen de optredende
deformatios als gevolg van doorbuiging altijd kleiner zijn.
De buigspanningen zullen ook veel kleiner zijn of zelfs nul.
Het is dus onjuist om tangentiële wandspanningen ten gevolge
>

^

van inwendige druk op te tellen bij deze buigspanningen.
De in deze beschouwingen voorkomende diepte h vereist een
tweetal correcties. De eerste heeft betrekking op additionele
verkeerslasten.
De hierdoor ontstane drukverhoging kan het eenvoudigst worden
uitgedrukt in een additionele diepte Ahs

Ah

2 L
1,971

w

als L de puntlast in tonnen
en h

de werkelijke diepte in m.
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epoxy

polyester

t/r

10

1
2
5

x
x

X
X
X

0,030
0,038
0,049

277
351
(513)

1
5

X
X
X

X
X
X

0,027
0,033
0,044

248
316
(451)

1

X
X
X
X

0,022
0,026
0,028
0,038

212
202
270
375

0,020
0,026
0,020
0,026
0,026

168
168
200
217
279

0,020
0,026
0,020
0,026
0,020
0,026

140
145
165
182
209
231

0,020
0,026
0,020
0,026
0,020
0,026

79
87
94
105
131
137

20

30

40

2
5

X
X

1

X

2

X

5

X

1

X

X

50

X
X

X

2

X

5

X

X
X

100

1

X
X

2

X

5

X

X
X

J>o

2 I
»T"( kg/cm ) |

c

X

—

I

Tabel 6 - Buigspanninqen in gewapende kunststofbuizen met
ruwe buitenzijde in tanqentiële richting als gevolg
van grondbelasting
E = 200.000 kg/cm2, Jf» 1,9 g/cm3 (= 1,9 t/m ) .
De invloed van de verkeerslast neemt snel af bij toenemende
3
2
d i e p t e . I n d i e n ^ = 1,9 g/cm en L = 20 ton u j o r d t ^ h = 6 , 7 / h
en de equivalente
diepte
h = h +^\h.
H
K
e
w
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De voor£h en h berekende maarden zijn in tabel 7 vermeld,

'h

(ra)
W

-

Ah (ra)
6,7
3
1,7
1,1
0,7
0,4

1
1.5
2
2,5
3
4

he

(ra)
7,7
4,5
3,7
3,6
3,7
4,4

Tabel 7 - Equivalente diepte als gevolg van 20 ton verkeerslast
Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat het soortelijk gewicht van de grond 1,9 g/cm

bedraagt. Wanneer het werkelijke
yhu»

soortelijk gewicht X is dan is de eguivalente diepte ^ g .
De totale equivalente diepte
<£ is dus:

T79 < h w +

3h

•)•

Tenslotte is aangenomen dat gewapende kunststofbuis geen kruip
vertoont, er is namelijk gerekend met de initiële tangentiële
elasticiteitsmodulus 200.000 kg/cm". Hoewel exacte cijfers
hierover ontbreken kan toch worden gesteld dat dit niet in
overeenstemming met de werkelijkheid is. Hoeu/el in veel
mindere mate dan thermoplastische buis zal ook gewapende
kunststofbuis enige kruip vertonen. Een achteruitgang van de
E (als gevolg van de kruip) van Z0% wordt echter reeds opgevangen door de wanddikte 10% groter te kiezen.
Samengevat kan worden gesteld dat indien gewapende kunststofbuizen, met een wanddikte/middellijn-verhouding die gebaseerd
is op inwendige drukcriteria, belast worden op uitwendige
gronddruk:
geen instabiliteitsverschijnselen zijn te duchten;
b. in goede grond (C -^45) de flexibiliteit kleiner is dan de
toegestane Z% waarbij de optredende buigspanning gering
zal zijn;
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- 28 c, in slechte grond (C<45) de flexibiliteit en veelal ook de
daardoor optredende tangentiële buigspanning, te groot
zullen zijn.
Hier zal of wel de grond plaatselijk verbeterd dienen te
worden of wel de wanddikte/middellijn-verhouding dienen
te u/orden aangepast (tabel 6 ) .
Slaqvastheid
De bestandheid van gewapende kunststofbuizen tegen plaatselijke slag of stoot is een eigenschap die nader onderzoek
vereist. Het is mogelijk dat in kwalitatief slechtere buizen
ten gevolge van deze slagbelasting inwendige breukverschijnselen optreden die aan binnen- en buitenoppervlakte van de
buis niet zichtbaar zijn. Deze breukverschijnselen zullen
daarentegen zeker decrel max. dus ook de toelaatbare inwendige druk kunnen beïnvloeden.
Het zal noodzakelijk zijn ten aanzien van de slagvastheid
keuringseisen vast te stellen. Als keuringsmethodiek is het
daarbij denkbaar een slagproef te koppelen aan de bepaling
van deC~el max. door middel van inwendige drukdeformatiemetingen.
Bestandheid tegen drukstoten
In het algemeen moet ook rekening worden gehouden met het optreden van drukstoten in waterleidingen.
Bij de beschouwingen over de in gewapende kunststofbuizen
maximaal toelaatbare drukken is uiteengezet dat een buis die
boven de "zweet"-grens (^el

max.) is belast, blijvend is

beschadigd.
Ook een kortdurende belasting boven deze grens is derhalve
ontoelaatbaar. Bijgevolg dient de wanddikte zo te worden
gekozen, dat wandspanningen die kunnen ontstaan door drukstoten beneden de wandspanning blijven waarbij zweten optreedt.
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2.2

Thermische eigenschappen
De belangrijkste thermische eigenschap bij buizen is de
thermische uitzettingscoëfficiënt. Bij gewapende kunststoffen
is het vervormingsgedrag bij temperatuurveranderingen vrij
complex. Het wordt beïnvloed door de opbouw van de wapening
en door het glasgehalte.
Verder is dit gedrag sterk richtingsafhankelijk.
De lineaire uitzettingscoëfficiënt van polyester- en
-5 o
epoxyhars is in de orde van 10.10 / C, van glasvezel circa
-5 o
0,5.10 / C. Buizen vervaardigd door filament winding bij
het gebruikelijke glasgehalte hebben in de axiale richting
een lineaire uitzettingscoëfficiënt van 1 tot 2.10~ / C in
het temperatuurtraject van -40 tot +40°C.

2.3

- u / 9 to

Invloed van het milieu op de buis
Bij een juiste keus van de harssoorten zijn gewapende kunststofbuizen voldoende bestand tegen de in Nederland voorkomende
bodemcondities en tegen de inwerking van te transporteren
water of gas.
Het gedrag als afvoerbuis zal in bepaalde gevallen dienen te
worden onderzocht.
Op langere termijn kan achteruitgang van mechanische eigenschappen in het bijzonder van

orthoftaalzure polyesterharsen

onder invloed van de inwerking van water worden verwacht.
Tenslotte wordt opgemerkt dat bij gewapende kunststoffen geen
duidelijke voorbeelden bekend zijn van spanningscorrosieverschijnselen.
2.4

Invloed van de buis op de buisinhoud
De grondstoffen waaruit deze buizen thans worden vervaardigd
zijn niet schadelijk voor de gezondheid. Glasvezel gewapende
tanks worden onder andere gebruikt voor het transport van
melk en de opslag van wijn.
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2.5

Functionele eigenschappen

2.5.1

Strominqsweerstand
Daar de voor toepassing in aanmerking komende buizen op een
kern morden gewikkeld zijn de buizen inwendig glad en zullen
een geringe stromingsiueerstand aan het doorstromende gas of
vloeistof bieden.

""•

Verwacht mag worden dat, ev/enals dat met leidingen van andere
kunststoffen het geval is, aangroeiing van betekenis niet
zal optreden, zodat ook de stromingsweerstand van langer in
gebruik zijnde leidingen laag zal blijven. De verbindingen
kunnen enige stromingsweerstand veroorzaken.

2.5.2

Transport en legtechniek
In verband met de mogelijkheid dat door stoten plaatselijk
eveneens spanningen kunnen ontstaan, die boven de c~el max.
liggen, zodat daar het materiaal blijvend is beschadigd,
dient bij transport en leggen een zekere mate van voorzich\

2.5.3

tigheid te worden betracht.
Verbindingen
Voor het onderling verbinden van de buizen zijn een aantal
reële mogelijkheden aanwezig (zie 3.1).

2.5.4

Aanboren
Het uitvoeren van aanboringen onder druk is een moeilijk
purft, dat nadere studie behoeft.
Daar hier vermoedelijk geen eenvoudige oplossingen voor te
geven zijn, zullen deze buizen voor toepassing als distributieleidingen minder geschikt zijn, in vergelijking met
buizen van PVC, asbestcement en gietijzer.
Een bezwaar van willekeurig gaten boren is onder andere het
doorsnijden van glasvezels.
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Dit buismateriaal zal dus eerder in aanmerking komen voor
wijde transportleidingen, waarop geen grote aantallen aanboringen behoeven te worden uitgevoerd, dus onder dezelfde
omstandigheden waar gewapende betonbuizen toepassing vinden.
Samenvattend kan worden vastgesteld dat indien aan bepaalde
kwaliteitseisen wordt voldaan uit technisch oogpunt geen
principiële bezwaren bestaan tegen dé toepassing van gewapende kunststofbuizen als waterleiding-, gas- en rioolbuis.

3.

VERBINDINGSIYIETHODEN EN LEGTECHNIEK
De wijze waarop buizen van gewapend kunststof op het werk
dienen te worden gehanteerd en gelegd zal naar wordt verwacht
niet veel afwijken van de werkwijze die voor buizen van ongéplasticeerd PVC wordt gevolgd.
In het algemeen is de kwetsbaarheid van gewapende kunststofbuizen iets groter dan die van ongeplasticeerd PVC-buizen.
Het is bij gewapende kunststofbuizen minder gemakkelijk om
tijdens het transport en het hanteren opgelopen beschadigingen vast te stellen.

3.1

y/erbindinqsmet noden
Voor het onderling verbinden van deze buizen bestaan verschillende mogelijkheden, waaruit op grond van de doelmatigheid,
welke mede wordt bepaald door het toepassingsgebied, een
keuze zal moeten worden gemaakt. Het is in dit stadium nog
niet mogelijk een definitief oordeel te geven over de verschillende beschikbare methoden, omdat do orvaring daèroedBnog te. gar ing is.r
De beschikbare verbindingsmethoden kunnen worden onderverdeeld
ins
1. lijmverbindingen,
2. flensverbindingen,
3. rubberringverbindingen,
4. schroefverbindingen,
5. verbindingen met behulp van metalen, in de handel verkrijgbare, koppelingen zoals de Gibault-koppelingen en de
UI AG A-koppelingen.
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1. Li.imverbindinqen
Hierbij morden twee methoden onderscheiden, namelijk:
1B. die, waarbij de einden van de buizen koud tegen elkaar
worden geplaatst, waarna om de aldus ontstane naad
met de hand een laminaat wordt ar.ngebracht (zie
figuur 6 ) .
Deze verbindingsmethode is in het veld niet op eenvoudige wijze uit te voeren;
2e. die, waarbij om de verbindingsnaad een mof van gewapend kunststof wordt aangebracht nadat de buiseinden en de binnenzijde van de mof zijn voorbewerkt
en met lijm bestreken (zie figuur 7 ) .
De verbinding kan worden versterkt door om de uiteinden
van de mof en de buis een laminaat aan te brengen
(zie figuur 8 ) .
In plaats van een losse mof kan een aan de buis gevormde mof worden toegepast al dan niet met laminaat
versterkt (zie figuren 9 en 10).
Al deze verbindingen zijn gecompliceerd.
2. Flensverbindingen
De buiseinden zijn voorzien van een flsns (zie figuur 11)
of wel van een kraag die één geheel vormt met de buis en
derhalve deel uitmaakt van de buisconstructie (zie
figuur 12).
Indien de buizen van een kraag zijn voorzien, worden vbbr
het leggen 2 halve losse stalen flenzen om de buis gelast.
Deze verbindingen hebben voor ondergrondse toepassing
weinig betekenis, in verband met het aan de flensverbinding verbonden bezwaar,vdat deze te star is. Bovendien
maakt in het bijzonder de vaste flens de buizen,kostbaar.
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fig. 7 - Lijnverbinding met dubbele mof van gewapende kunststof.
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fi&. 18 - Lijnverbinding met dubbele mof van gewapende kunststof en versterking Eet laminaat,;
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3. Verbindingen met rubberafdichtinqselementen
Hierbij kan onderscheid morden gemaakt tussen buizen aan
één zijde van een mof voorzien en buizen met gladde uiteinden (zie figuur 13), waarbij voor de verbinding gebruik wordt gemaakt van een losse dubbele mof (zie
figuur 14).
Het rubberafdichtingselement kan morden uitgevoerd als rolring of als een in een kamer opgesloten afdichtingselement
waarlangs de buis in de mof uiordt geschoven. Deze verbindingen zijn geheel analoog aan die, melke voor PVCbuizen en asbestcementbuizen morden toegepast.
Hun bruikbaarheid voor toepassing in combinatie met gewapende kunststofbuizen hangt af vanj
1e. de mogelijkheid om de wanden van de mof en spie voldoende stijf te maken, zodat de benodigde vlaktedruk
tussen de wanden van spie respectievelijk mof en
rubberring ook op de langeduur voldoende groot blijft.
In het algemeen zal dit bij gewapende kunststofbuizen
geen moeilijkheden opleverenj

•'»

2e. de nauwkeurigheid waarmede de maatafwijkingen en de
onrondheid yan mof en spie in de hand kunnen worden
gehouden. Doordat de buizen vrij stijf zijn (stijver
dan buizen van PVC) is het vaak moeilijk een buis
voldoende te vervormen om deze inleen mof te kunnen
steken;
3e. de mogelijkheid om het buitenoppervlak van de spie
(buiseinde) en de binnenzijde van de mof voldoende
glad te kunnen afwerken.
Dubbele moffen behoeven niet van gewapend kunststof te
zijnj de dubbele moffen van PVC, die voor de verbinding
van buizen van laatstgenoemd materiaal worden gebruikt,
kunnen ook voor de verbinding van gewapende kunststofbuizen goed dienstig zijn.
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4. Schroefverbindingen
Het zonder meer aanbrengen van schroefdraad in de mand van
deze buizen verdient geen aanbeveling, omdat de buismand
daardoor plaatselijk wordt verzwakt, lüel is het mogelijk
reeds bij de vervaardiging van de buis schroefdraad aan
te brengen, op zodanige tuijze dat de buismand plaatselijk
nog voldoende sterk blijft.
5. Verbindingen met behulp van metalen koppelingen
.Hiermede zijn goede verbindingen tot stand te brengen.
C '.

Deze zijn in het algemeen duur.

£, Conclusie
'■■*>) Op het ogenblik is de verbinding met behulp van een
dubbele mof met in een kamer opgesloten geprofileerd af
t dichtingselement van rubber nog de meest aanvaardbare
verbinding.

3.2

Legtechniek
De legtechniek zal in grote lijnen overeenkomen met die van
PVCbuizen. Gezien de grote verscheidenheid van grondsoorten
in Nederland is het onmogelijk hiervoor een algemeen voor
schrift te geven. Bovendien kunnen bijzondere omstandigheden
waaronder het werk soms moet worden uitgevoerd, leiden tot
aangepaste methoden van leggen. In dergelijke gevallen is
overleg tussen buizenfabrikant en afnemer gewenst.
De volgende punten kunnen als richtlijn worden gehanteerd;
 De sleuf wordt op dezelfde wijze gegraven als voor andere
buizen gebruikelijk is.
De buizenmogen evenals buizen van PVC niet worden gelegd
op een harde grondslag. In het algemeen dient voorkomen te
worden dat aan de onderzijde een lijnbelastingstoestand
ontstaat.
 De sleuf wordt geïnspecteerd op voorwerpen welke de te
leggen buis zouden kunnen beschadigen, zoals stenen,
wortels, e.d..
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- De buis moet spanningsloos in de sleuf worden gelegd.
- Indien gelijmde leidingen worden toegepast moet voordat tot
aanaarding wordt overgegaan, gecontroleerd worden of de
lijm goed droog is.
- Evenals bij het leggen van buizen van PVC dient het aanvullen zorgvuldig te geschieden.

4.

KOSTPRIJS
Om een indruk te verkrijgen van de toepassingsmogelijkheden
van gewapende kunststofbuizen is het van het grootste belang
de kostprijs van deze buizen te kennen.
Daartoe zijn door enkele van elkaar onafhankelijke bronnen
berekeningen gemaakt, zowel gebaseerd op de situatie van het
ogenblik als voor het stadium, dat technische en economische
aanloopmoeilijkheden reeds zijn gepasseerd en produktie en
afzet geen problemen meer vormen.
Deze berekeningen leveren voor het ogenblik de volgende
prijzen ops
polyester-glasvezelbuis f 6,20 per kg;
epoxy-glasvezelbuis

f 8,20 per kg.

In de toekomst bij opvoering van de bezettingsgraad «van de
produktie-eenheden zullen deze prijzen kunnen dalen tot
f 5 , — a f 5,50 per kg voor polyesterbuizen en tot
f 6,50 a f 7,20 per kg voor epoxybuizen.
De prijzen per m buis kunnen worden berekend door deze
prijzen per kg te vermenigvuldigen met 0,1^rD.t.y. , waarinj
D

= middellijn buis in cm,

pn

= wanddikte buis in cm (te berekenen uit t = -r^rt
3
t
y. = s.g. buis in g/cm (^b = circa 1,9).
t

zie 2.1.1),

Aan de hand van deze gegevens zijn de wanddikten en de voor
het ogenblik en in de toekomst te verwachten verkoopprijzen
van gewapende kunststofbuizen met binnenmiddeliijnen van
300,'500 en 800 mm, geschikt voor een inwendige druk van
10 ato, berekend.
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- 45 In tabel 10 zijn de resultaten van deze berekening vermeld.
Daaruit blijkt dat de verkoopprijs van een epoxybuis, ondanks
de hogere prijs per kg, als gevolg van de hogeie toe te laten
tangentiële wandspanning vrijwel gelijk is aan de verkoopprijs van een overeenkomstige polyesterbuis.
Epoxy

Polyester
Binnenmiddellijn
in mm

Wanddikte
t
in mm

Gewicht
in
kg/m

Verwachte
huidige
prijs in
gulden/m

Verwachte
toekomstige
prijs in
gulden/m

Wanddikte
t
in mm

Gewicht
in
kg/m

Verwachte
huidige
prijs in
gulden/m

Verwachte
toekomstige
prijs in
gulden/m

300

3,9

7.0

45

35 * 37,50

3,o

5,4

45

35 a 40

500

6,5

19,4

120

95 k 110

5.0

14,9

120

95 a 110

800

10,4

49,7

310

250 a 275

8,0

38,2

315

250 a 275

Tabel 10 - Verwachte tegenwoordige en toekomstige prijzen per m
van gewapende kunststof buizen, voor een inmendiqe
druk van 10 ato
*
In tabel 11 zijn de wanddikten, gewichten en de uiteindelijk te
verwachten prijzen van de kunststofbuizen vergeleken met de
"s
*
wanddikten, gewichten en de momenteel gangbare prijzen van
overeenkomstige buizen van asbestcement en gewapend beton
aangegeven.
Prijs in guldens per m
6ewicht in kg/m
Wanddikte in mm
Binnenmiddeliijh
Poly- Asbest- Voorgesp.
Poly- Asbest- Voorgesp.
Poly- Asbest- Voorgesp.
Epoxy
Epoxy
'in mm Epoxy
beton
beton
ester cement
ester cement
beton
ester cement
300

3,0

3,9

20

500

5,0

6,5

34

800

8,0

10,4

50

50
60

5,4

7,0

45

14,9

19,4

120

38,2 49,7

310

45
240
450

45

25

120

120

60

95

315

310

140

130

Tabel 11 - Vergelijking van de wanddikte, het gewicht en de
prijs van buizen van gewapende kunststoffen met die
van buizen van asbestcement en voorgespannen beton
Uit deze gegevens volgt dat wat de meterprijs betreft de gewapende kunststofbuizen in het nadeel zijn ten opzichte van
de traditionele materialen; ze zijn daarentegen belangrijk
lichter,
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- 46 Uiteraard morden de kosten van een project in belangrijke mate
mede bepaald door transport- en legkosten. Als gevolg van het
belangrijk geringere geuiicht zijn hier de gewapende kunststofbuizen in het voordeel.
Op grond van de in hoofdstuk 2 (2.1.3) gegeven berekeningswijze
kan men aannemen, dat voor drukloze buizen onder uitwendige
belasting (rioolbuizen) in goede gronden (met C-waarden ? 45)
volstaan kan worden met een u/anddikte van *\% van de binnenmiddollijn, hetgeen nagenoeg overeenkomt,

met de wanddikte van

een 10 ato-buis. Buizen die in minder gunstige grond moeten
worden gelegd zullen afhankelijk van de C-waarde van die grond
(belangrijk) grotere wanddikten moeten bezitten. Daar de prijs
van asbestcement en betonnen rioolbuizen in het algemeen aanzienlijk lager is dan van overeenkomstige drukbuizen, zijn de
hier in hoofdzaak behandelde rioolbuizen met een massieve wand
van kunststof in dit opzicht nog sterker in het nadeel, mogelijkheden om hieraan tegemoet te komen bieden buizen met samengestelde wandcor.structies, waardoor de stijfheid van de buisdoorsnede verhoogd wordt. Ook hier zal het nadeel van een
hogere prijs weer geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd
door geringere leg- en transportkosten als gevolg van het
lichte gewicht, terwijl deze buizen in vrij grote lengton
kunnen worden gefabriceerd. Voorts kan de grote corrosievastheid ten opzichte van de bodem en het te transporteren afvalwater een belangrijke factor in het voordeel van deze buizen
zijn.
CONCLUSIE
Tot dusver zijn met glasvezel gewapende kunststofbuizen ervaringen opgedaan in de procesindustrie en bij een aantal toepassingen van bijzondere aard. Voor civiel-technische toepassingen zoals waterleiding-, gas-, riool- on afvoerbuis bestaat op het ogenblik welwillende belangstelling maar nog
weinig praktische ervaring. Op grond van gegovens die uit velerlei bronnen kenden worden vergaard, kan in het vooruitzicht
worden gesteld dat in de toekomst glas gewapende buizen met
redelijk goede mechanische en functionele eigenschappen van
polyesterhars voor een verkoopprijs van f 5 , — a f 5,50 en van
epoxyhars voor een verkoopprijs van f 6,50 a f 7,20 per kg
buisgewicht zullen kunnen worden geproduceerd.
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,tDaar de toelaatbare tangentie'la wandspanning in epoxybuizen
^4jXhoger is dan in polyesterbuizen zal de prijs per m van beide

XT

t* typen buizen van gelijke sterkte niet veel uiteenlopen.

De
At/v* kj 'Ir
P r i J s i s s t e r k afhankelijk van de prijzen van de grond
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stoffen (glasvezel en hars). Momenteel bedraagt de verkoop
l
■T\* \r
«j/*^ yj prijs ongeveer tweemaal de grondstofprijs, deze zal in de
'' ■$' Vn
toekomst kunnen dalen tot 1,5 a 1,6 maal de grondstofprijs,
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Ten aanzien van de mechanische eigenschappen moet worden
geuiaarschuuid tegen het hanteren van gegevens die gebaseerd

zijn
p bbarstdrukmetingen.
, zijn op

°

Noch de bij metalen buizen ge
ke korteduurbarstdrukmetingen, noch de bij thermo
plastische kunststof buizen toegepaste langeduurtai^tcteokretingenkunnen
voor dit materiaal morden gehanteerd als methode om de toe
laatbare inwendige druk te bepalen. De toe te laten inwendige
druk houdt verband met de wandspanning, waarbij de structuur
van het materiaal nog juist niet wordt verstoord. Een
methode om de inwendige druk waarbij de verstoring plaats
vindt op te sporen wordt in dit rapport aangegeven. Een
andere mechanische eigenschap die zowel van de zijde van de
fabrikanten als van degenen die keuringsmethoden op willen
stellen bijzondere aandacht zal vragen, is de bestandheid van
gewapende kunststofbuizen tegen slag en stoot.
Ondanks de verwachting dat drukstoten zoals optreden in water
leidingsystemen goed opgevangen zullen kunnen worden,blijken
deze buizen kwetsbaar te kunnen zijn ten aanzien van plotse
linge plaatselijke belastingen zoals optreden tijdens het
transport van de buizen. De hierbij optredende structuur
verstoringen kunnen van invloed zijn op de toelaatbare in
wendige druk, de gas en vloeistofdichtheid en het veroude
ringsgedrag.
In riool eh afvoersystemen zullen de toepassingsmogelijkheden
afhankelijk zijn van de bestandheid van de buizen tegen uit
wendige druk.
De inzichten hieromtrent hebben nog geen definitieve vorm
gekregen.
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- 48 Voor gassystomen zal het zwakke punt zijn de gasdichtheid,
al dan niet als gevolg van plaatselijke beschadigingen.
In de waterleidingtechniek zal voor diameters boven 30 cm
een toepassingsgebied mogelijk zijn. De beperkingen zullen
hier van praktische aard zijn zoals de verstoring van de mechahische eigenschappen bij aanboren.
Op grond van bepaalde .ervaringen kan morden verwacht dat bij een
juiste grondstofkeuze veroudering van het materiaal geen ernstige
moeilijkheden zal veroorzaken.
Bij gewapende kunststofbuizen zijn geen duidelijke gevallen
bekend van spanningscorrosie. In het algemeen zijn thermohardende kunststoffen hiervoor minder gevoelig dan thermoplastische. Voor het verbinden van de buizen onderling zijn een
aantal constructies beschikbaar, terwijl te verwachten is dat
nog anderen zullen worden ontwikkeld. Een definitief oordeel
over de thans gebruikelijke verbindingsmethoden is moeilijk te
geven, omdat daarmede nog niet over voldoende ervaring

wordt

beschikt.
Een moeilijkheid bij verbindingen is dat in vrijwel alle gevallen
de verbinding inferieur is ten opzichte van de mechanische
hoogwaardige buis.
Het laat zich aanzien dat zich op dit punt nog nieuwe ontwikkelingen zullen voordoen.
Samenvattend kan worden gesteld dat gewapende kunststofbuis een
reële basis heeft voor toepassingen in de civiele techniek op
meer uitgebreide schaal, zowel voor leidingqn als voor tanks.
X
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