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Samenvatting
De gemeenteRotterdambeheertongeveer312 km persleidingen,
waarvan75 km hoofdpersleiding
in stedelijkgebied.Dezehoofdpersleidingen
zijn cruciaalvoor het functionerenvan het
afvalwatersysteem
van de stad.De gemeenteheeftonvoldoendeinzichtin de kwaliteiten
'Hoe langkan een
restlevensduur
van de persleidingen.
Hierdoorkan ztlconcretevragenals:
betonnenpersleidingvan 50 jaar oud nog mee?'nietafdoendebeantwoorden.
Rotterdamheeftwel een duidelijkevisieop de gewenstetoekomstigewerkwijze.Hierbijstuurtzij
Voor
het preventiefen grootonderhoudaan de persleidingen
op basisvan een risicobenadering.
deze risicobenadering
is inzichtnodigin:
1 de kansop falenbinnenkomendeperiode;
2 de (financiële)gevolgenvan falen,zoals:
a herstelkosten
en kostenvan tijdelijkemaatregelen;
b schadeaan wegen,gebouwenof dijken;
c hindervooren beperktetoegankelijkheid
van woningenof bedrijven.
Met dit inzichtkan de gemeenteafiruegen
of zij bijvoorbeeldmeerinspectie,ondeaoek en
preventiefbeheerwil doen of kiestvoor mitigerendemaatregelenals een adequate
storingsafhandeling
met snelherstelvan de leiding.
Rotterdamwil antwoordop de volgendevragen:
1. Welkeinformatie
is nodigom voldoendeinzichtte kunnenkrijgenin de toestandvan
persleidingen?
2. Hoe is deze informatiete verkrijgen?
Aangeziendezevragengeneriekzijn voor alle beheerdersvan persleidingen,
is dit projectsamen
met StichtingRIONED/STOWA
in een proeftuinopgepakt.Het doel is een modelte ontwikkelen
waarmeebeheerdersde toestandvan persleidingen
kunnenbeoordelen.
Proeftuinproject
Een uitgebreideinventarisatie
via interviews,een enquête,een workshopen literatuuronderzoek
heeftinzichtgegevenin de relevantefaalmechanismen
Hieruitvolgtdat lang
voor persleidingen.
niet alleenverouderingsprocessen
de aanleidingvormenvoorfalen.Een belangrijkdeelvan deze
faalmechanismen
hangtsamenmet anderefactoren(grondverzet)
of vindtzijn oorzaakin de
bediening
van pompenen afsluiters.
Dit houdtin dat met alleeninspectieslechtseen deelvan de
calamiteiten
is te ondervangen.
Daarnaastkwam uit de inventarisatie
naarvorendat het falenvan leidingenis samente vattentot
drie typen:lekkage,constructiefbezwijkenen verminderdehydraulische
functionaliteit.
Aansluitendis gezochtnaartechniekenwaarmeede beheerderhet optredenvan de
faalmechanismen
Andersdan
kandetecteren.
Dit heeftgeleidtot een'longlist'vantechnieken.
waar velenmet visueleinspectieoverdenkente beschikkenvoorvrijvervalriolering,
rolt hieruit
geen 'one sizefits all'-techniek.
Veel van deze techniekenzijn behoorlijkkostbaaren soms ingewikkeld.
Ook is de meerurraarde
voor bijvoorbeeldlevensduurverlenging
lang nietaltijdaanwezig.Daaromis onderscheidgemaakt
in onderzoekop het niveau'basis'enhet niveau'verdieping'.
Op het basisniveau
ontstaat
algemeeninzichtin het optredenvan een van de driefaalvormen,gecombineerdmet een analyse
parameter.Het niveau'verdieping'is aan de orde als uit de eerdere
van zettingals voorspellende
analysenaarvorenkomtdat naderonderzoeknoodzakelijkis.
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Beoordelingsmodel persleidingen
Op basisvan de inventarisatie
en de nadereanalysevan faalmechanismen
en de bijbehorende
onderzoeks-en inspectietechnieken
is een beoordelingsmodel
voor persleidingen
opgesteld(zie
figuur1). Het modelgeefteen stappenplandat een beheerderkan doorlopenom de kwaliteitvan
persleidingen
te beoordelen.Centraalstaanhierbijeen goedeinventarisatie
en een terugkerende
afirueging
van de meemraarde
van verderonderzoek.Het laatsteis belangrijk,omdatonderzoek
ook forsefinancíêÍeconsequenties
en risico'smet zich mee kan brengen.Zekerbrlkleinere
leidingenzondergroteimpactop de omgevingzal toepassingvan dit stappenplanwaarschijnlijk
leidentot de zogenaamde'failand fix'-strategie.
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persleidingen
Figuur1: Stappenplan
beoordeling
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1 lnleiding
1.í Aanleiding
waarvan75 km
De gemeenteRotterdambeheertongeveer312 km persleidingen,
Dezehoofdpersleidingen
z'rjncruciaalvoor het functionerenvan het
hoofdpersleiding.
afvalwatersysteem
van de stad.De gemeenteheeftonvoldoendeinzichtin de kwaliteiten
'Hoelangkan een
restlevensduur
van de persleidingen.
Hierdoorkanz4 concretevragenals:
betonnenpersleiding
van 50 jaar oud nog mee?'nietafdoendebeantwoorden.
Rotterdamheeftwel een concreetbeeldvan de gewenstetoekomstigewerkwijze.Hierbijstuurtzij
Voor
hetpreventief
en grootonderhoud
op basisvan een risicobenadering,
aan de persleidingen
dezerisicobenadering
is inzichtnodigin:
1 de kansop falenbinnende komendeperiode;
gevolgenvan falen,inclusief:
2 de (financiële)
a herstelkosten;
en de kosten
van het afvalwatersysteem
b de financiëlewaardevan het disfunctioneren
van tijdelijkemaatregelen
;
schadeaanwegen,gebouwen
c de invloedop de omgeving,hetzijdirectdoorbijvoorbeeld
van woningenoí
of dijken,hetzijindirectdoorhinderen beperktetoegankelijkheid
bedrijven.
Met dit inzichtkan de gemeenteafwegenof zij bijvoorbeeldmeer inspectie,onderzoeken
preventief
als een adequate
beheerwil doenof kiestvoormitigerende
maatregelen
storingsafhandeling
met snelherstelvan de leiding.
De gemeenteRotterdamheeftvoldoendeervaringmet het inschattenvan de financiëlegevolgen
Binnende
van falenals het gaat om herstelkosten
en het functionerenvan het afvalwatersysteem.
is veelervaringmet risicokaarten,
drinkwatersector
waarmeede gemeentede mogelijkeinvloedop
en werkdruk.Maarde
de omgevinginzichtelijk
kan makenafhankelijk
van diameter,diepteligging
gemeentekande kansop falennog nietgoedinschatten.
Hiervoorzijn namelijkinzichtnodigin de
huidigetoestandén een voorspelling
van de verandering
van de toestandin de komendeperiode.
gegevensontbreken
hoede gemeentedezehet
De hiertoebenodigde
en bovendienis onduidelijk
meestefficiëntkan verkrijgen.
í.2 Doel
De gemeenteRotterdam
wilantwoordop de volgendevragen:
1 Welkeinformatie
is nodigom voldoendeinzichtte kunnenkrijgenin de toestandvan de
persleidingen?
2 Hoe is deze informatiete verkrijgen?
is dit projectsamen
Aangeziendezevragengeneriekzijnvoorallebeheerders
van persleidingen,
met StichtingRIONED/STOWA
in een proeftuinopgepakt.Rotterdambeschiktover vrijwelalle
gangbarematerialen
Hetdoelvande proeftuin
en een groterangeaan diametersen aanlegjaren.
kunnen
is een modelte ontwikkelen
waarmeebeheerders
de toestandvan persleidingen
Ditwerkrapport
beoordelen.
beschrijft
de (tussen)resultaten
van de proeftuin.
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1.3 Aanpak en organisatie
Het projectbestaatuit vierfasen:
Fase I
Inventarisatie
van de faalmechanismen.
Om inzichtin de mogelijkefaalmechanismen
van persleidingen
te krijgen,is via een workshopen interviewsde aanwezigekennisin
Rotterdam,in de internationale
literatuur,bij expertsvan RoyalHaskoningDHV
en via
een enquêtebij beheerders
gebundeld.
in Nederland
Fasell
Nadereanalysevan de faalmechanismen.
Perfaalmechanisme
zijnde onderliggende
processenmet bijbehorendetijdschalengeanalyseerden ook de wijze waarophet falen
tot uitdrukkingkomt.Dezetijdschalenbiedendirectinzichtin de mogelijkheden
om het
faalmechanisme
Uberhaupt
tijdigte kunnendetecteren.
Fase lll
Inspectie-en onderzoeksmethoden.
Voor de relevantefaalmechanismen
is verkend
welkedirecteen indirectetechniekenbeschikbaarzijn om ze te detecterenen
aansluitend (voor zover mogelijk) te kwantificeren/classificeren.
Fase lV Opstellenvan het beoordelingsmodel
en afronding.In de laatstefase zijn de resultaten
uit de eerstedrie fasengebundeldin een beoordelingsmodel/stappenplan.
Organisatie
Het projectteambestaatuit:
Cornelisde Haan
RoyalHaskoningDHV
JeroenLangeveld RoyalHaskoningDHV
Met bijdragenvan Ton de Vries,ChristofLubbersen Harm Snoeren(allenRoyalHaskoningDHV).
De begeleidingscommissie
bestaatuit:
ElijanBes
gemeenteRotterdam,voorzitter
Jan Kranendonk
gemeenteRotterdam
WyboKuperus
gemeenteRotterdam
Wim van derVliet
gemeenteRotterdam
Ton Beenen
StichtingRIONED,medenamensSTOWA
De klankbordgroep
bestaatuit:

NicoBeumer
RichardKors

Waternet
gemeente
Rotterdam

GeorgeMesman

BramWisse

KWRWatercycleResearchInstitute
WaterschapScheldestromen

Frankvan Zijll
Rienvan Wanrooij

WaterschapBrabantseDelta

Aan de enquête(fase l) werktenmee:
Geertvan Ooijen(WaterschapAa en Maas),FrankvanZijl (BrabantseDelta),Rienvan Wanrooij
(BrabantseDelta),MichelSikkes(WaterschapDe Dommel),H.R.Wendt (WaterschapGroot
Salland),Jan Meerman(Hoogheemraadschap
HollandsNoorderkwartier),
KrisSpierings
(Hoogheemraadschap
van Rijnland),MartinVermeulen(Hoogheemraadschap
van Delfland),Leo
Kole(WaterschapReggeen Dinkel),R. Laponder/R.van den Anker(WaterschapRivierenland),
BramWisse (WaterschapScheldestromen),
MandyStroeve(WaterschapVelt en Vecht)en Nico
Beumer(Waternet).
Aan de interviews(fasel)werktenmee:
Cees Bos,Jan Kranendonk,RichardKorsen Cor van Kan (allengemeenteRotterdam).
í.4 Leeswijzer
Hoofdstuk2 geefteen kortebeschrijving
van de persleidingen
in Rotterdam.
Hoofdstuk3 beschrijftde faalmechanismen
die zijn afgeleiduit de workshop,de interviews,de
enquêteen het literatuurondezoek
in fase l.
Hoofdstuk4 gaatper faalmechanisme
in op de mogel'rjkheden
om deze met een bepaalde
ondezoeks-of inspectietechniek
te detecterenof zelfste kwantificeren.
Hoofdstuk5 geefteen opzetvoor het beoordelingsmodel.
Dit modelfaciliteerthet besluitom te
gaan inspecterenen - zo ja - hoe.
Hoofdstuk
6 besluitmet conclusies
en aanbevelingen.
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2 Persleidingenin Rotterdam
'hoofdpersleiding'.
Deze
ln Rotterdamligt circa 312km aan persleidingen.
Hiervanis zo'n 75 km
leidingenzijn cruciaalvoor het transportvan het afvalwaternaarde rwzi's,ztl vormenfeitelijkde
hoofdaderen
van het gehelerioolsysteemin Rotterdam.
fn figuur2.1zietu wanneerde persleidingen
Bijna20 km is vóór 1960
in Rotterdam
zijnaangelegd.
aangelegden verdientalleenal daardoorextraaandacht.Figuur2.2laat zien dat Rotterdamover
vrijwelalle gangbarematerialenbeschikt.Ook heeftde gemeenteeen groterangeaan diameters
(ziefiguur2.3).Hiermeebiedtde Rotterdamse
voorvergelijking
situatievolopaanknopingspunten
met anderepersleidingen
in Nederland
en daarbuiten.
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3 Inventarisatiefaalmechanismen
op basisvan een workshopin
De mogelijkefaalmechanismen
zijn in fase I geïnventariseerd
en KeesPos,Cor van Kan en
Rotterdam,interviewsmet Ton de Vries (RoyalHaskoningDHV)
en een enquêteonder
RichardKors (Gemeentewerken
Rotterdam),literatuuronderzoek
beheerders.Deze inventarisatie
heeftgeleidtot een enormewaslijstaan mogelijke
in een
faalmechanismen.
te kunnenanalyseren,ztlnze venrverkt
Om dezesystematisch
foutenboom(ziefiguur3.2 in de bijlage).Hierbijis voorde eenvoudgeenformelenotitie
(de eersteaanleiding)
en
aangehouden,
maarzijnde gebeurtenissen
tusseneen basisgebeurtenis
pijlverbonden.
(falen)meteen eenvoudige
topgebeurtenis
3.1 Definitie falen en afbakening
Dezestudieverstaatonderhet falenvan een leiding:het niet meervolledigvoldoenaan de
specificaties
voor lekdichtheid,
constructieve
sterkteen hydraulischfunctioneren.Dezedefinitieis
brederdan in veel literatuur,waarinalleenlekkageen constructiefbezwijkenals falenworden
gezien.De hiergehanteerde
definitievan
definitiesluitwel aan op de in SUF-SASgehanteerde
falen,waarbijook gedeeltelijk
falen ('pompenop halvekracht')als falengeldt.Daarnaastsluitdeze
definitieaan op de gangbareaanpakvoor vrijvervalriolering.
Bijzondere
Verderis gekozenvoor een insteekdie zich beperkttot de leidingen de verbindingen.
en gemalen)kennenandere
waterslagvoorzieningen
constructies(zoalsafsluiters,ontluchters,
Dezebijzondere
faalmechanismen
en vragenuiteindelijk
om geheelandereinspectiemethoden.
constructies
vallendaarombuitende scopevan deze studie.
3.2 Foutenboom: inzicht in faalmechanismen
Figuur3.1 geefteen overzichtvan de bovenkantvan de foutenboom,met daarinde drie vormen
van falen:lekkage,constructiefbezwijkenen verminderdhydraulischfunctioneren.
o Lekkagekan het gevolgzijn van een lekkebuisof een lekkeverbinding.Een lekkebuis
kan weerwordenveroorzaaktdoor een scheurof gat, of juist door poreusmateriaal.
. Constructiefbezwijkenkan het gevolgzijn van overbelasting,
al dan niet gecombineerd
met een afnemendeleidingsterkte.
. De verminderdefunctionaliteit
hangtsamenmet een afnamevan de toelaatbaredruk of
een toenamevan de weerstand.

*a

l-ekkebuis, iLekkeveÈínding

Figuur3.1 Opbouwfoutenboom
Figuur3.2 (Zie bijlage)geeftde totalefoutenboomweer.
Falenis vaak het gevolgvan een combinatievan factoren.Maarin de praktijkis het vaak moeilijk
om de daadwerkelijke
van de bijdragevan
combinatiete achterhalen.Dit maakthet kwantificeren
verschillende
lastig.De foutenboomgeeftmet
factorenop basisvan historischefaalgebeurtenissen
rodegetallenweer hoe vaak respondenten
een gebeurtenishebbengenoemden hoe vaak deze
gebeurtenisvoorkomtin de vragenlijst.Dezerodegetallenvormeneen eersteaanzetom het
relatievebelangvan de verschillende
faalgebeurtenissen
te verkennenen daarmeeuiteindelijk
voor een inspectie-en onderzoeksplan.
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De meestgenoemde
oorzakenvan falenzijn:
1 (grond)werkzaamheden
derdennabijleidingen(met stip op 1, internationale
literatuurbevestigt
dit ook);
2 buismateriaal;
3 onjuistebedieningvan afsluiters;
4 ongelijke zetting;
5 overbelastinghydraulisch;
6 overbelastingdoor verkeer;
7 lekkage.
Alleende vetgedruktegebeurtenissen
zijn via inspectie-en onderzoeksmethoden
in beeldte
krijgenen te volgen.De overigegebeurtenissen
vragenom:
o specifiekeaandachtbij de uitvoeringvan werken;
. handleidingen
voor en toezichtop bedieningvan afsluiters;
o het bewakenvan de verkeersbelasting.
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4 Nadereanalysefaalmechanismen:processenen effecten
processen
en
De nadereanalysevan de faalmechanismen
in figuur3.2 brengtde onderliggende
met
in beeld.Op basishiervanis te bepalenwelkefaalmechanismen
bijbehorende
tijdschalen
dit niette verwachten
inspectietechnieken
in beeldte brengenzijn en voorwelkefaalmechanismen
is.
4.í Voorbeeld: bezwijkproces
met andere
Elkestartgebeurtenis
uit de foutenboom
in figuur3.2 kan,al dan nietin combinatie
gebeurtenissen,
leidentot falen:lekkage,constructiefbezwijkenof verminderdehydraulische
functionaliteit.
Een voorbeeldvan een bezwijkproces
is:
op een locatie
Bezwijkenvan een leidingdoor afnamevan de buiswanddiktedoor HzS-aantasting
in de leidingmet luchtophopingdoor luchtinslagbij een gemaal,gecombineerdmet een oniuist
ontwerp van de leiding.
In het voorbeeldwordenop een locatiein de leidingde conditiesgecreëerdvoor aantasting,wat
uiteindelijkkan leidentot bezwijken.Dit bezwijkproces
is op meerderemanierente volgen/te
detecteren:
(luchtophoping)
A door de voorwaardenvoor H2S-aantasting
te detecteren:
o de toenamevan de leidingweerstand
is meetbaar;
door luchtophoping
o de locatiewaar de luchtophoping
zich bevindt,is te detecterenmet:
- meetapparatuur
pomp,zie CAPWAT
vanuithet gemaal(analyseopstartregime
onderzoek,C. Lubbers- l. Pothoff);
- piggingen analysevan de hoeveelheidverwijderdvuil én het herstelvan de functionaliteit
na pigging;
- op basisvan een profielanalyse
van het leidingtracé(met behulpvan de CAPWATinzichten);
- detectieapparatuur
vanafhet maaivelddie in staatis holtesin de ondergrondte
detecteren.
B doorde matevan aantastingte detecteren:
o Írêt destructieve(boorkern)en niet-destructieve
technieken(analysevan de vorm van de
leiding/bin
nendiameter).
C door het uiteindelijke
bezwijkenzelf te detecteren:
. waarnemen
van gronduitspoeling
;
r drukvalin de leiding.
Een beheerderwil uiteraardtegenzo weinigmogelijkeinspanningzo vroegmogelijkinzichtkrijgen
in (het mogelijkeoptredenvan) dit proces.ln het voorbeeldis een voorwaardevoor het
(luchtophoping)
bezwijkproces
te detecterenen te meten.Het onderzoekenvan de matevan
Aangezien
aantastingis pas noodzakelijk
als bekendis dat luchtophoping
heeftplaatsgevonden.
aantastingeen procesis datjaren tot decenniakan duren,heefteen beheerderook de tijd om de
locatiesmet mogelijkeproblemen
doorluchtinslag
op te sporen.Daarnaastis de snelheidvan het
aantastingsproces
afhankelijkvan de beschikbaarheid
van zuurstofop de locatievan de
luchtophoping.
4.2 Processen en effecten per faalvorm
Dezeparagraafbeschrijftop welketijdschaalde processendie een rol kunnenspelenbij de drie
faalvormen(lekkage,constructiefbezwijkenen verminderdehydraulische
functionaliteit)
plaatsvinden
en welkegevolgendezefaalmechanismen
hebben.
gecombineerd
in
Waar mogelijkis met het oog op de leesbaarheid
een aantalstartgebeurtenissen
één tabel.Figuur4.1 (zie bijlage)geeftaan welkeblokjesuit de foutenboomuit hoofdstuk3 in
welketabelstaan.Ook geeftde figuureen indicatievan hoe de Íaalmechanismen
te detecteren
zijn,wat centraalstaatbrjde verkenningvan de inspectiemethoden
en -technieken.
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4.2.1 Lekkage
Doorlekkageverdwijntop zichzelfal een deelvan de functionaliteit,
namelijkhet lekvrij
transporteren
van afvalwater.Maar lekkagekan ook leidentot gevolgschade,
zoalsconstructief
bezwijken
doorhet uitspoelen
van grond.

Condities/orocessen
Lekkageverbinding
tussen
leidingdelen.
Oorzaken:
. Verkeerdeaanleg/montage
(ontbrekenafdichting,onjuiste
montageafdichting).
. Veroudering,
van het
aantasting
(zietabel4.2).
voegmateriaal
. Openstaande
voegdoor
hoekverdraaii
ng doorongelijke
zettino(zietabel4.3).
Beschadiging
van het
leidingmateriaal
leidttot lekkage:
. Kwaliteitmateriaal(niet
waterdicht)
bij aanleg.
. Lokaalbezwijkendoorte grote
belastingof afnamevan de
sterkte.Voorbeeld:scheurdoor
grondwerkzaam
hedennabij
leidinq.
Tabel4.1Nadereanalyselekkage

Gondities/processen

Tiidschaal

. Significante
lekkageblijkt
snelna aanleg
o Decennia

Detectiemoqeliikheden
meten,
Algemeen:lekverliezen
grond,DTS meeleggenin
uitspoelen
sleuf.
. Dichtheidsbesproevi
ng (bij
oplevering)met waterof lucht
. Dichtheidsbeproeving
voegen

. Enkelejarentot
enkeledecennia

o Visueleinspectie,
hellingsmeting,
zakbakens

. Significante
lekkageblijkt
snelna aanleg
. Diverse
oorzaken,
diverse
tijdschalen
/zietabel4.4\

r Dichtheidsbeproeving
bij
oplevering

Tiidschaal

r Visueleinspectie

Detectiemoqeliikheden

. In het verleden(eerstehelft20e
o Denkaan gas (slechteervaringen
o Decennia
geluidsmetingen
mee),uitgraven,
eeuw)werd voor voegdichting
jijntouw(hennepgedrenktin
teer) met lood gebruikt.Dit
materiaalkan uitdrogen
(bijvoorbeeld
bijdrogebodemof
leiding),
droogstaande
waardoor
het poreuswordt.
. Afhankelijkvan toegepaste
o Dichtheidsbeproeving
. Decennia
voegen
soortrubberrot natuurrubber
weg bij lagepH
o Anderematerialen?
o Dichtheidsbeoroevino
voeoen
Tabel4.2 Nadereanalyseaantasting,
voegverbinding
veroudering
Ongelijkezetting(zietabel4.3)kan leidentot hoekverdraaiing
tussenbuizen.Hierdoorkomtde
voegverbinding
opente staan,wat leidttot lekkage.Dit kan ook ontstaandoor ongelijkezettingtot
voorbijde ontwerplengte
van het pendelstuk.Daarnaastkan ongelijkezettingzorgenvoor een
van de bovenbelasting
ongelijkeverdeling
en daarmeetot overbelasting
van de leiding.Ook kan het
ophogenvan het maaiveldna zettingleidentot extragronddrukop de leiding.Dit probleemspeeltook
na verloopvan jaren.
bij opgraven/ontgraven
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Gondities/processen

Tiidschaal

Treedtop in zettingsgevoelige
0 - 2 cmljaar
bodems:veen,veen/klei,
veen/zand,
zoalsin grotedelenvan ln extreme
West-Nederland,
conditiessneller
in combinatie
(bijv.door
met:
plotselinge
. Verschillen
in grondslag
of
toenamegronddruk
bovenbelasting
: leidttot
door
ongelijkmatige
bodemdaling.
werkzaamheden)
r Aansluitingen
bij gemalenof
bijzondereconstructies:
nietonderheid
zaktten opzichtevan
onderheid.
r Zettingtot voorbijlengte
pendelstuk.
r Foutenbij ontwerp/aanleg:
funderingvan onvoldoende
kwaliteit,waardoorgeen druk
ongelijkwordtverdeeld.
o Pigging,doordatde pigzich
doorde buis-grondcombinatie
heenmoetwringenals er al een
knipiein de leidinqzit.
abel4.3Nadereanalyseongelijkezetting

Detectiemoqeliikheden
. Hellingsmeting
leiding
. Visueleinspectie
. Inmetenliggingbuisvanaf
maaiveld
. Inmetenliggingbuisvanuitbuis
(slimmepig of 'duikboot')
. Zetbaken
. ToepassenDSS-kabelvoor
(meeleggen
bij
zettingsmeting
nieuweleidingen)
. Satellietbeelden
niveau
maaiveldin tijd
. Archieflandmetingen
o Drukmetingen

4.2.2 Constructief bezwij ken
weg.
Als een leidingconstructief
bezwijkt,valtde dragendefunctievan de grond-buiscombinatie
doorgronduitspoeling,
Dit kantot gevolgschade
leidenaan andereobjecten/infrastructuur
instortendewegenen/ofwaterschade.

Condities/processen

Tiidschaal

Een leidingbezwijktals de op de
van
Samenspel
leidinguitgeoefende
belastingen korteen lange
groterzijn dan de sterktevan de
processen:
leiding.Belastingen sterktezijn
variabelin de tijd en ruimteen van
veelfactorenafhankelijk.
o De sterktevan de leidingneemt
. Afnamesterkte:
jaren,decennia
af door een afnamevan de
materiaalkwaliteit
en/ofde
wanddikte(zie tabel4.12).
o Aan de kantvan de belasting
e Belastingen:
zijn het vaakde piekbelastingen instantaan/
(bijv.waterslag,zie tabel4.7) of
secondentot
jaren/ decennia
dynamische
trillingen
die zorgen
voorbezwiiken(zietabel4.5).
Tabel4.4 Nadereanalyseconstructiefbezwijken

kheden
Detectiemoqelii
Ontwikkeling
sterkteis over het
algemeengoedte volgenin de tijd.
is ookte
overbelasting
Langdurige
volgen,terwijI kortdurende
moeilijkop een
overbelasting
goedemaniermet inspectie
te
volgenis. Hieris vooralhet goed
nalevenvan veilige
noodzakelijk.
bedrijfshandleidingen
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Condities/Drocessen

Tiidschaal

Detectiemooeliikheden

Mechanische
belastingvan de buis lnstantaan
/
jaren
is instantaan
of trillinggerelateerd: maanden,
o Pigging,
o Nietzinvol.voorkomen
o lnstantaan
waarbijdoor
onvoldoende
aandachtvoorde
wijzevan pigging(hardepig
i.p.v.zachtepig versus
geleidelijke
opbouwgroottepig)
de pig zorgtvoor te grote
g/drukverschillen.
belastin
. Cavitatiezorgtvoor
o Nietzinvol,voorkomen
o lnstantaan
schokgolven
in pomp/leiding.
. Trillingen
. Instantaan/jaren o Waarnemen
doorbeheerder
doorop de leiding
pompen.Hiervoor
aangesloten
zijncompensatoren
in gebruik.
Wanneerde pompfrequentie
samenvaltmet eigen
frequentiesin het systeem,
wordende trillingenversterkten
de belastingop de leiding
oroter.
Tabel4.5 Nadereanalysemechanische
overbelasting

Condities/processen

Tiidschaal

Detectiemoqeliikheden

Oorzakente hogewerkdruk:
Faleninstantaan. Metenwerkdruken controlerenmet
. Onjuistebedrijfsvoering
(door
Conditiesvoorfalen beoogdewerkdrukuit
systeemoverzicht,
aangevuld met
vaakpermanent
onvoldoende
kennisover
hydraulische
lijnonderverschillende
aanwezig.
sterktes,druklijnen,
etc.of
condities.Detectieberustop
bewustoverschrijden
van de
onderkennen
conditiesvoorfalen.
ontwerpnormen).
(Achterliggende
oorzakenniet
geanalyseerd.)
o Mogelijkkande statischedruk
significant
toenemenals de
leidingdoorzetting(veel)lager
komtte liggen(ordegrootte
1 m).
Tabel4.6 Nadereanalysehydraulische
overbelasting:
werkdruk

Condities/orocessen

Tiidschaal

Detectiemoqeliikheden

Te snelsluitenvan afsluiters
Detectieberustop onderkennen
Gebeurtenis:
veroorzaakteen drukgolf
instantaan.
conditiesvoorfalen.Voorkomenis
(waterslag).
van
Te snelsluitenkan
mogelijkdoor bewustwording
Conditiesdie een
door bedienings-of ontwerpfouten. systeemgevoelig
dezeconditiesop juisteniveauin
Drukgolven
kunnenook ontstaan makenvoor
organisatie.
doorplotseling
ontluchten
of vullen, waterslagvaakmin
plotselinge
pompuitval
of hetfalen of meerpermanent
van compenserende
aanwezig.
waterslagvoorzie
ningen.
Materiaal
en materiaalkeuzen
bepalenin belangrijkemate de
omvangvan dit probleem.Met
goed getesteen ontworpen
is veel te
softwareregelingen
(Achterliggende
voorkomen.
oorzakennietqeanalvseerd.
)
g: waterslag
T abel4.7 Nadereanalysehydraulischeoverbelastin

SP-14-060
Gondities/orocessen

Tiidschaal

Voor de externebelastingdoor
Piek:instantaan.
verkeeris de piekbelasting
Toenamevan
maatgevend.Dit speeltvooraleen piekbelasting
in de
rol wanneerde functievan de
loopvan decennia
bovengrondin de tijd wijzigt.
door steeds
Afnamegronddekking
doorzetting zwaardere
(vracht)auto's.
van maaiveldbij standzekere
ondergrondseinfrastructuur.
Tabel4.8 Nadereanalyseverkeersbelasting

Detectiemoqeliikheden
continumeten.
Verkeersbelasting

Een
(zietabel4.9)kunnenleidentot directebeschadiging
Bouwwerkzaamheden
in allerleivormen.
deel daarvanis te voorkomendoor goedeinformatieover liggingvan de leidingin de bodem.
Internationaal
wordtwel gewerktmet metalenstripsop kunststofleidingenom deze detecteerbaar
van de bodembij
te maken.Daarnaastbestaatde kansop indirectebeschadiging
door instabiliteit
werkzaamheden
naastde leiding,waardoorde gronddrukafneemt.Grondverzetbovende leiding
kan leidentot zowelexterneoverbelasting
doorte hogegronddrukals een afnamevan de
gronddrukbij ontgraven,waardoorde bodemniet langercompenseertvoor de werkdruk.

r Directebeschadiging:
doorde
leidingheenfrezenof een
doorde leidinq.
o Plotselingetoe- of afnamevan
de gronddrukdoor

o Instantaan

o Seconden/uren
tot dagenlater

o Veranderende
hydraulische
weerstand
. Visueleinspecti
. Nietzinvol,voorkomen

Tabel4.9 Nadereanalysebouw-/grondwerkzaamheden
Persleidingen
wordenzo ontworpendat de leidingenbestandzijn tegende werkdrukvan binnenuit
en tegende gronddruken verkeersbelasting
van buitenaf.Normaalgesprokenwerkt de gronddruk
mee om de interne(werk)drukte weerstaanen draagtzo brl aande sterktevan de persleiding.
Doorafnamevan de bodemdrukof van de internedruk wordtde leidingzwaarderbelasten kan
deze imploderenof knappen(zietabel4.10).

Gondities/orocessen

Tijdschaal

Detectiemogeliikheden

. Leegzettenvan de leiding:
o Minuten,uren
o Metenvulling
ontbrekeninternedruk.
o Ontgraving
o Uren
o Nietzinvol.voorkomen
nabijde leiding:
ontbrekenexternedruk.
. Uitspoelen
. Uren-maanden o Zie lekkagedetecterenin tabel
van grond(zietabel
4.11):ontbrekenexternedruk.
4.1
Tabel4.10 Nadereanalyseafnamesterktebodem-buisconstructie
Het wegspoelenvan grondrondde persleidingleidttot verminderdesterkteen resulteertin
bezwijken.Ook anderebovenliggende
bezwijken,doordathet
objectenof infrastructuur
wegspoelen
van grondde funderingveawakt(zietabel4.11).
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Gondities/processen

Tiidschaal

Het waterdat bij lekkageuit de
Uren-maanden
persleidingstroomt,transporteert
doorde bodemen spoeltuit op het
maaiveld(berm),in een lek
vrijvervalriool,
drainsof een
watergang.
Daarbijspoeltgrond
mee uit.Hettempovan uitspoelen
wordtbepaalddoorde grondslag,
de groottevan de openingen de
drukin de leidinq.
Tabel4.11Nadereanalyseuitspoelen
grond

Detectiemoqeliikheden
. Visuelewaarneming
uitstromen
water/zanduit maaiveld
r Zie lekkagedetecterenin tabel
4.1

De aantastingvan het buismateriaal
leidttot een afnamevan de materiaalsterkte
en/ofvan de
wanddikte(zie tabel4.12).

Condities/processen

Tiidschaal

Corrosiedoorwaterstofsulfide
(H2S)treedt
op bij beton,AC, staal
en gietijzer,
wanneerniet
beschermd
doorcoating
:
Afvalwaterbevataltijdeen deel
sulfaatof andere
zwavelverbindingen.
In anaerobe
condities(persleiding
met
voldoendeverblijftijd)wordtsulfaat
biologisch
omgezetin 52-(sulfide).
Bij een lagepH reageertS'- met
waterstof(H') tot H2S.Wanneer
HzSin contactkomt met zuurstof
(bijv.luchtbellen
in de leidingdoor
luchtinsluiting),
zet een bacterie
(thiobacillus)
dit op de buiswand
om in zwavelzuur(H2SOa).
Bevorderlijke
conditiesvoor
vormingvan H2Szijn:
o afvalwatermet een hoge
concentratie
zwavelverbind
ingen(vaak
bedrijfsafvalwater);
. lagepH van het afualwater;
o hoogbiochemisch
zuurstofverbruik
in het
afvalwater;
. hogetemperatuur;
o langeverblijftijden
onder
anaerobecondities(lange
persleidingen);
o laoestroomsnelheden.

Jaren
Beton/AC:
aantasting
tot 10
mm/jaarmogelijk
Gietijzer:
1 mm/jaar

Detectiemoqelii
kheden
o Detecterenconditiesvoor
:
aantastingsprocessen
luchtinsluiting,
aanwezigheid
leidingen
die soms(deels)
lopenmet
leegstaan/leeg
aandachtbij zwanehals
specifieke
- vernauwingen
of verwijdingen
in
dalendebenen.
. Visueleinspectieleiding
o Destructieve
en niet-destructieve
inspectietechnieken
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sterkmateriaalen
Corrosievan metalenleidingen
doorzwerfstromen
of onvoldoende situatieafhankelijk
kathodische
bescherming.
Verwekingvan pvc.Verschillende sterkmateriaalen
situatieafhankelijk
aromaten,
stoffen(gealkyleerde
gechloreerdekoolwaterstoffen,
ketonen,anilinesen
kunnenpvcnitrobenzenen)
leidingenverzwakken.Doorde
reactiemet pvc verweekthet pvc.
Dezeprocessenkunnenoptreden
vanafconcentraties
van 10%en
hogervan de maximale
concentratiein (grond)water
of van
in
de maximaledampconcentratie
(bodem)lucht
(KiwaWater
Research).Aantastingkan dus
zowelvan binnenuitals van
buitenafplaatshebben.
g buismateriaal
T abel4.12 Nadereanalyseaantastin

Condities/Drocessen

Tiidschaal

Decennia
in
Hogestroomsnelheden
met sedimentin het
combinatie
afualwaterveroorzakenuitschuring
van de buiswand(onderkant).Met
treedt
lagestroomsnelheden
aantasting
dooruitschuring
nauwelijksop (alleenin specifieke
gevallen).
(kleiner
Luchtinsluiting
doorstroomdoppervlak)zorgt
lokaalvoorhogere
waardoordeze
stroomsnelheden,
locatiesqevoeliqerziin voor erosie.

o Visueleinspectieleiding
. Destructieve
en niet-destructieve
inspectietechnieken
o Detecterenaanwezigheid
weekmakersin
grondwater/bodem
en in
specifiekegevallenook het
afvalwater.Specifiekeaandachtis
nodigwaargrotekansis oP
met diesel/benzine
verontreiniging
gasfabrieken.
en bij (voormalige)

Detectiemogelijkheden
en niet-destructieve
Destructieve
om restdikte
inspectietechnieken
buiswandte bepalenen eventuele
veranderingdiameter.

erosie
Tabel4.í3Nadere
analyse
4.2.3Vermi nderdehydraulische functionaliteit
druk
eenafnamein detoelaatbare
omvatbijvoorbeeld
hydraulische
functionaliteit
Eenverminderde
debiette leveren.
hetmeerenergiekostom hetzelfde
vande weerstand,
waardoor
of eentoename
Gondities/processen

Tiidschaal

vermindertals het Als gevolgvan een
De functionaliteit
onjuistontwerp:
minderkan
transportsysteem
binnenenkele
transporteren
dan waarvoorhet
ontworpenis, dooreen afnamevan uren/dagen.
Andersvaak proces
de toelaatbaredruk of dooreen
grotereweerstand,waardoorhet
van maanden/jaren
(zietabel4.15).
en de werkdruk
energieverbruik
toenemen.
T abel4.14 Nadereanalyseverminderdefunctionaliteit

kheden
Detectiemoqelii
. Veranderingvan energieverbruik
. Weerstandsmeting
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Faalmechanisme

Tiidschaal

Luchtinsluiting
is een gevolgvan
Uren/dagen
ontwerpfouten
en/ofslecht
Conditiesdie een
functionerende
ontluchting,
systeemgevoelig
waardoorvia de pomp luchtin de
makenvoor
leidingkomtdie daarluchtbellen
luchtinsluiting
vormt.Hierdoorneemtde
permanent
hydraulische
weerstandtoe.
aanwezio.
Scalingis een zachteof harde
Jaren
aangroeiin de leiding,veroorzaakt
door stoffenin (bedrijfs)afvalwater,
zoalsCaCO3,A(OH)3.(Deltares)
Sedimentopbouw
bij lage
Maanden-jaren
stroomsnelheden
waardoor
sedimentatie
optreedten er
onvoldoendeperiodenmet hoge
stroomsnelheden
zijn, waardoor
onvoldoenderesuspensieoptreedt.
Een kleineredoorstroombare
diameter.dus meerweerstand.
Toenamewandruwheiddoor
Jaren
aantastingmateriaaÍ.Corrosievan
bijvoorbeeldgietijzer/beton
verhoogtde wandruwheiden
daardoorde weestand.
Vervormingbuis (platdrukken
door Dagen-jarenna
hogegronddruk).Kleinere
aanlegof na
doorstroombare
d iameterverhoogt grondwerkzaamhed
de weerstand.
en
Toenamewandruwheiddoor groei Weken
biofilm:met namebij lage
stroomsnelheden
kan biofilm
uitgroeienen bij hogere
stroomsnelheden
de weerstand
verhooen.
Relining(somsalleenbijvoegen
Directna uitvoering
(bijv.aquaring),soms totaal):door of na uitzakken
reliningneemtde internediameter aquaringen
(aren)
af.
Tabel4.15Nadereanalysemeerweerstand

Detectiemoqeliikheden
r Weerstandsmeting
c Zie CAPWAT-handleiding

. Energieverbruik
o Weerstandsmeting
o Visueleinspectie
. Bepaleninternediameter
e Piggingmet slimmepig (drukval
over pig)
o Mobielemetingop onderzeeboot
(sonar/akoestisch)

o Weerstandsmeting
. VísueÍeínspectíe

. Visueleinspectie
. Inspectievorm buis
r Weerstandsmeting
vóór en na
reiniging

. Goed registrerenreliningen
reparaties

Figuur4.2 ScalingvanAL(OH)3in een ronde600 mm AC-buis(Bron:Deltares)
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5 Beoordelingsmodel:inspectie-en onderzoeksmethoden
Dit hoofdstukgeefteen opzetvoor een beoordelingsmodel.
Het biedteen overzichtvan de te
Dit stappenplan
doorlopenstappenom persleidingen
zo doelmatigmogelijkte kunnenbeoordelen.
faciliteerthet besluitom te gaan inspecterenen - zo ja - hoe.
5.1 Het beoordelingsmodel
geldende volgendeuitgangspunten:
Figuur5.1 geefthet stappenplan
weer.Bij dit stappenplan
. Goedekennisvan het systeemvoorafgaandaan inspectie.
r Inzetvan techniekenvan grof naarfijn:dus eerstonderzoekenof er Uberhauptlekkageis,
daarnazoekennaarde locatievan de lekkage.
'verdieping'.
. De onderzoekstechnieken
Technieken
zijnverdeeldin de niveaus'basis'en
'basis'zijn
van de leidingen
op niveau
materiaalonafhankelijk,
vereisengeendroogzetten
zijnextern(er hoevengeen'spullen'in de leiding).
. Voor het toepassingsgebied
per techniekop niveau'verdieping'(materiaal,type defect)is
van tabel5.1,die de geïnventariseerde
samenvat.
uitgegaan
technieken
'basis'of 'verdieping'
. De beslissing
om al dan nietoverte gaantot inspectieop het niveau
Zo zal het
is medeafhankelijkvan de mogelijkegevolgenvan falenen de inspectiekosten.
reparerenvan een A 300 in een weilandwellicht10.000euro kosten,terwijlinspectieeen
veelvoudkan zijn.Bij een groteleidingin het stadscentrumligtdit weer anders.
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persleidingen
Figuur5.1 Stappenplan
beoordeling
Het stappenplanin figuur5.1 is gerichtop het ondersteunen
van de afwegingtussende benodigde
inspanningen
voor onderzoeken inspectieen het beperkenvan de risico'sop falen.Dit houdtin dat u
als beheerderna elkestapvia de balkbesluitvorming
(rodebalk)kuntbesluiten
tot nietsdoen,
bijstellenvan de functioneleeisen(bijvoorbeeld
verlagingvan de maximalewerkdrukof het debiet)
naderonderzoekof directovergaantot maatregelen,
variërendvan reparatietot vervanging.
Geziende leeftijdvan veel leidingenen het feit dat tot nu toe vrijwelgeen reguliereinspecties
plaatsvinden,
zal het doorlopenvan het stappenplanvan de fase 'verkenning'en waar nodigdelen
'basis'
van niveau
het karakterkrijgenvan een nulmeting,
die inzichtmoetgevenin de huidigestaat.
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Techniek
groep
Positiebepaling
leiding

Leiding
opgravenen
beproeven
van
buitenaf/
destructief
onderzoek
Visuele
technieken
(incl.laser
en sonar)

Naam

Electroscannino
Lekkagebepalingmet
infrarood

Geeft inzicht in
Diameter
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee*
Nee
Ja

Wanddikte
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

Lekkaqe
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja

Zettinq

Ja

Ja

Nee

Ja

Voegmetingmet
Videowagen
Panoramo/Laserdioden

Evt.

Nee

Evt.

Ja

- laser
Deformatiemetinq
Lasergeometriemetinq
HD cameramet Led met lasergemonteerdop
boot
Videotankvoertuig

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja

Evt.

Nee

Evt.

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Deelsqevuldriool
Gevuldriool
N.v.t.

Ja
Ja
Ja

Nee
Nee
Nee

Nee
Nee
Nee

Ja
Ja
Ja

Gemonteerdop
videowagen- eventueel
van buitenaf
Gemonteerdop
videowagen- eventueel
van buitenaf
Gemonteerdop
videowagen- eventueel
van buitenaf
Sondedoor riooltrekken
(onderwater)
Videowagen

Evt.

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Evt.

Nee

Evt.

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Vanuitde luchtof vanaf
maaiveld

Nee

Nee

Ja

Nee

Afpersensegmentdoor
bestaandeafsluitersof
tijdelijkeafsluiterste
olaatsen
Videowagen

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

LMPH& ATU
XYZ-pio
ZettingSatelliet
RadioXYZ
Hellinoshoekmetino
Zenderen
Zakbakens
Diverse
Gravenen destructiefof
niet-destructief
onderzoek
Fenolftaleïnetest
(voorbeeldvan
destructievetest)

Videorobot

Diktebepalingen
toestandsbepaling
(asbestcement)beton

Werkwijze

Videoboot
Onderzeeboot
Combinatie
videolasersonar
Rioolradar
Ultrasonisch
onderzoek
beton
Oppervlakte
hardheidsmetingbeton
Electroscanning

Lekkagebepaling
met
infrarood
Lekkagebepaling
met
infraroodvanafmaaiveld
- uit de lucht
Lekkagebep Waterdichtheidstest
met
alingdoor
luchten/ofwater leidingwaterdeelvanpersleiding
luchtdichtheidstesten Waterdichtheidstest
met
luchtindividuele
voeo

Trekken
Piooino
Vanuitlucht
Videowaqen
Videowagen
Trekken
Graven
Graven/vanaf
maaiveld
Gravenaldan nietin
combinatie
met
destructiefonderzoek
Gravenen destructief
onderzoek

Videowaqen

Boot
Boot
Rupsvoertuig
-videowaoen)
Rupsvoertuig
-videowaqen)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Beperkt
Ja
Ja
Ja
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Techniek
groep

Naam

Lekkagebepalingmet
geluid

Smartball

Overige
inspectietechnieken

Bal die meegevoerd
wordttijdensnormale
bedriifsvoerino
Videowagen

Geeft inzicht in
Diame Wand- Lek-ter
kage
dikte
Ja
Nee
Nee

Zettinq
Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee
Elkepaar honderd
metereen
geluidsopnemer
installeren
Nee
Sensordoorriool
Saharainsoectiesvsteem
trekkenin nattetoestand
Evt.
Geluiddoor leiding
Rapiddetectionof
zendenen ontvangen,
sewerblockagesand
defectsusingacoustic op een plekwaardit kan
basedinstruments
Nee
Pigging
lCEPigging
als
alternatiefvoor
piqs
harde/zachte
Ja
AcousticResonance
Pigging
Technoloqv
Evt
MagneticFlux
Pigging
Leakaqe
Ja
UT (ultrasonictestino) Pioqino
Pigging
Evt.
PIGLET(A. Hak)en
crawlinooio
Tracers(onderandere Ondermeergasinjectie Nee
Hvdrooenlekdetectie) in leidino
Mechanische
Plaatsingin ondergrond/ Nee
evt.nabijleiding
sensoren

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Evt.

Ja

Evt.

Nee

Ja
Evt.

Evt.
E!'t.

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Ja

Ja

Sonar/techniek
voor
lekbeoalino
Correlatormeting

Opsporing
vervuiling
en/oflucht
met oeluid
Pigging

Werkwijze

Evt.

bodemverandering
Fibreoptictechnieken Ingravenglasvezelkabel Nee
naast/nabii
leidinq
Tabel5.1 Overzichtinspectietechnieken

5.2 Stap 1: Inventarisatie functionele eisen en beheerfilosofie
De eerstestap bij de beoordelingvan persleidingen
van de functioneleeisen
is het inventariseren
en de beheerfilosofie
die van toepassingzijn.Tot de functioneleeisenbehorenondermeer het
ontwerpdebiet
en het bijbehorende
werkpunt,bij voorkeurinclusiefeen acceptabelebandbreedte
voor debieten opvoerhoogte.
geeftinzichtin de beheerwijzedie de ontwerperooit heeftvoorzien.Denk hierbij
De beheerfilosofie
periodiekevervangingdaarvan.Daarnaast
aan de aanwezigheid
van coatingen de noodzakelijke
moet u als beheerderbeschikkenover een calamiteitenplan.
Daarmeeis geborgdwelkeactie
noodzakelijkis als een leidingtijdensde normalebedrijfsvoering
of inspectiesbezwijkt.Dit is vooral
relevantvoor leidingendie 'too big to fail' zijn.Oftewelleidingenwaarbijde
omleidingsmogelijkheden
van afvalwaterbeperkVgecompliceerd
zijn (het latenrijdenvan
vrachtwagensmet afualwateris dan nietmeer mogelijk).Dit geldtook voor leidingendie
bijvoorbeeld
vlak naastgasleidingenliggenen waar snellereparatie(< 24 uur\door ontgravenniet
in het
mogelijkis. Brengvoorleidingen
die binnendezecategorievallenvoldoenderedundantie
geheleafualwatersysteem
voor dwa
omleidingsroutes
aan. Bijvoorbeeld
doorcompartimentering,
of een parallelle
leiding.
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Figuur5.2Kostenca

pliceerde
100.000in combinatie
metbeperkte/gecom

Op de linkerfotostaateen
afualwaterbij 'too big too fail'-leidingen.
omleidingsmogelijkheden
gerepareerdepersleiding,op de rechterfotois een duikerdoendemet ondezoek ter voorbereiding
vanh een reparatie.
5.3 Stap 2: Leidinginventarisatie
In deze stapvezamelt u alle relevanteinformatieom te kunnenbesluitenof ondezoek of inspectie
nodigis. Tot de relevanteinformatiebehoortin elk geval:
o actueleen goedesysteembeschrijving
van de leiding(zie paragraaf5.3.1);
o inzichtin de faalhistorievan het te onderzoekentracé (zie paragraaf5.3.2);
. hydraulischprofielvan de leiding(zie paragraaf5.3.3);
o inzichtin relevantefaalmechanismen
(zie paragraaf5.3.4).
5.3.í Systeembeschrijving leiding
De systeembeschrijving
van de leidingomvatde volgendesysteemkenmerken:
o tracéen diepteligging
(X, Y, Z);
kleppen);
. brjzondere
onderdelen(zoalsont-en beluchters,waterslagvoozieningen,
. diameteren materiaal(ook aanwezigheid
coating/relining);
a
(ondermeeraanwezigheiden leeftijdaquaringen);
iaar van aanleg/renovatie
a
hydrauIisch profiel/dwarsprofiel conformontwerp;
a
(inclusiefontluchting/waterslag);
bedieningsvoorschrift
(gasleiding,
a
trambaan,
gebruikmaaiveld/ligging
ten opzichtevan andereinfrastructuur
drjk);
a
gheidgebied;
zettingsgevoeli
a
bodemkarakteristieken
;
a
van toepassinguit eigen/externenormen(in Rotterdam
externbepaaldeleidingklasse
bijvoorbeeldI tot lV of NEN3651bij dijken);
afual-of grondwater(voormaligegasfabrieken
aanwezigheid
van bijzonderesamenstelling
en/ofspecifiekevergunningenbij industriegebied);
a
revisie/aanleggegevens;
a
sterkteberekeningen;
glasvezel,zakbakens);
a
aanwezigheid
voozieningeninspectie(piglanceerunits,
a
kabelsen leidingen;
a
vergunningen.
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Daarnaastbevatde systeembeschrijving
voor:
de ontwerpui^tgangspunten/toleranties
. Lekkage:conformNEN 1610magdit 015llm'zijn tijdensbeproeving
van 30 minutenbij
een relatieflagewaterdruk.
o Sterkte:leidingmoet1,2tot 1,5keermaximalebedrijfsdruk
conformontwerpkunnen
kunnen
weerstaan.
Als de leidingdie drukaankan,moetdezeook de normalebedrijfsdruk
na realisatie.
weerstaan.
De factor1,5wordtvaakaangehouden
bij beproeving
r Weerstand/hydraulisch
functioneren:
toelaatbareextraweerstand,minimumvan I 0%
dynamischeopvoerhoogte
of 0,5 mWk. Dezeacceptabeleextraweerstandis afhankelijk
van:
- toelaatbare
leidingdruk;
- toelaatbaarextraenergieverbruik;
- praktische
piggenschietnietop...);
(dagelijks
haalbaarheid
- functionerenafvalwatersysteem
nietkan
ontwerpdebiet
doordatgemaal/persleiding
afvoeren,
o Zetting:openstaande
van materiaal
en
zijnafhankelijk
voegen/hoekverdraaiing,
toleranties
diameteren beschikbaar
via leveranciers.
o Zetting:zaklengtependelstukken
conformontwerpspecificaties.
5.3.2 Faalhistorie tracé
van hette
Doorde historische
faalgebeurtenissen
krijgtu inzichtin de faalhistorie
te analyseren,
onderzoekentracé.Dezehistoriekan veel informatiegevenoverde te verwachten
de aangewezen
faalmechanismen.
ls er geendatabase,dan zijn interviews
met oudgedienden
manierom de faalhistorie
te achterhalen.
5.3.3 Hydraulisch profiel
Het hydraulischprofiellaatzien waar welkewerkdrukte verwachtenis en waar eventuele
onderdrukkanoptreden.Daarnaastkrijgtu zichtop waar in de leidingeen kansbestaatop
waar luchtaanwezigkanzijn,
luchtophoping
of zelfstijdelijk(deels)droogstaan.
De leidingdelen
hebbennamelijkeen groterekansop aantasting.
5.3.4 Relevante faalmechanismen
Op basisvan de beschikbare
informatie
overde leidingen hetgebruikdaarvankuntu bepalen
welkefaalmechanismen
relevantzijn. Hierbijkijkt u naarvier hoofdcategorieën:
de drie
bezwijken
en verminderde
topgebeurtenissen
uit de foutenbomen:
lekkage,constructief
voorspellende
hydraulische
functionaliteit.
En de vierdeis zetting,omdatdit een belangrijke
parameterkan zijn voorfalenen daarmeeeen belangrijkepreventievewerkingkan opleveren.
5.4 Stap 3: Analyse resultaten - Overwegen onderzoek en inspectie op niveau
is om de leidingte
Uitanalysevan de resultaten
uit de stappen1 en 2 volgtof er een aanleiding
op het inspectieniveau
onderzoekenof te inspecterenop een of meervan de vier hoofdcategorieên
'basis'.Tabel5.2 (zie paragraaf5.4.2)
biedtdaarbijhouvast.
5.4.1 lnspectie- en onderzoeksmogelijkheden op niveau 'basis'
op
Dezeparagraafbeschrijftper hoofdcategorie
de mogelijkeinspectie-en onderzoeksmethoden
het niveau'basis'.Op dit niveauzet u technieken
moetengevenoverde vraagof
in die uitsluitsel
en zonder
een bepaaldfaalmechanisme
optreedtzonder(grote)verstoringvan de bedrijfsvoering
faalmechanismen
te introduceren
doorde inzetvan interneonderzoekstechnieken.
Lekkage
Het nalopenvan hettracéen visueleinspectie
in het maaiveldkunneneen
van veranderingen
indicatiegevenvoorlekkage.Ook een infrarood
of vanafhet maaiveldkan
scanvanuitvliegtuigjes
inzichtgevenin significante
lekkage.
Een veel directeremethodeis de dichtheidsbeproeving
met water,waarbiju de leidingop beperkte
drukzet. Zo'n beproevingvoert u uit met een gevuldeleidingen vereisteen relatiefbeperkteinzet.
en
NEN 1610geeftbij beproeving
meerderemogelijkheden
van persleidingen
op waterdichtheid
gedetailleerde
voorschriften.
Per gevalmoet u bepalenhoe u moettestenen wat een acceptabel
lekverliesis. In beginselbeproeftu door een waterdrukvan 1 tot 5 meterwaterkolomte realiseren

SP-14-060
bovenbovenkant
leiding.Hierbijis een lekvolume
van 0,15l/m2gedurende30 minutenacceptabel,
afhankelijkvan het type leiding.
Voorbeeld
Stel,een leidingvan í km met een diametervan 1 m mag circa I m3/uur/0,25
l/s aan lekvolume
hebben.Dit komt overeenmet een rondgat met een diameter< 1 cm. Hiermeegeeftdeze eis
voor groterioolpersleidingen
tot enkelekm's een behoorlijkeveiligheidtegenlekkage.
Amerikaanseliteratuurstelt 'verysmallleaks'(op grenzenvan detectiemogelijkheden!)
als < 2
G P M- 0 , 1 3 l / s .
ls het lekdebietbinnenhetgewensteniveau,dan is de leidinggoed.Komter een groterlekdebiet
uit, dan is er ietsaan de hand.Afhankelijkvan het gewensterisico-prestatieniveau
lijktverder
onderzoekdan zinvol.Aangezienbij heellangeen groteleidingende kansbestaatdat maarenkele
voegenof breukeneen probleemzijn, loonthet mogelijkde moeitehet tracé in segmentente
beproeven.
De beproevingop waterdichtheid
zou u met enigeregelmaatkunnenuitvoeren.Dan is deze een
afgeleideindicatorvoor de indirectegevolgenvan zetting(lekkage)en een indicatorvoor de
afwezigheidvan het risicoop uitspoelenvan de bodemrondomde leiding(stabiliteitgrond).
Het afpersenmet luchtvalt aÍs methodeonder het níveau'verdieping'.
Sterkte
Voor de controlevan de constructieve
Hierbij
sterkteis het afperseneen geschiktebasismethode.
is het uitgangspunt
dat u de leidingmoetkunnenbelastenconformde specificaties.
Hiervoorzijn
meerderemethodenmogelijk,de meesttoegepaste
z'rjn:
. Afpersentot tussen1,2 en 1,5keerwerkdruk.Voor een beheerstepersproefvoert u deze
druk stapsgewijsop.
. Testenmet onderdrukter groottevan de onderdrukwaaropde leidingis gedimensioneerd,
gevolgenvan pompuitvalop te vangen.Met daaropeen margevan 0.5-1
om bijvoorbeeld
mWk,afhankelijkvan situatieen leidingmateriaal.
Dit kunt u doen door:
- permanenteonderdrukte creëren= pompjeleidinglaten'vacuUmzuigen'.
Dit kan voor
leidingenmet mof-spieverbi
ndingen problematisch
zijn;
- een waterslagsituatie
gecontroleerd
te simuleren(dítkan zeer stapsgewijsdoor pompen
steedssnellerte stoppen(vooralbij FO eenvoudigmogel'rjk).
Voer na de toetsingop sterkteeen dichtheidsbeproeving
uit om uit te sluitendat door de test
lekkageis ontstaan.
Hydraulica
De analysevan de hydraulicalegtde focusop de toenamevan de weerstandten opzichtevan de
weerstandconformspecificaties.
Hiervoormeet u de weerstandover de leidingondernormale
bedrijfsvoering
in een aantalcondities(dwa/rwa).Daaruitis af te leidenof de leidingweerstand
te
sterk is toegenomen.ls dat het geval,dan moet aanvullendonderzoekuitwijzenwat hiervande
oorzaakis. Als er drukopnemersen nauwkeurigedebietmeterszijn, is uit het pompregime,
eventueelaangevuldmet pompmanipulatie,
af te leidenof sprakeis van luchtof vervuilingin de
leiding.
Zefting
De basisvoor het onderzoeknaarde zettingis het verzamelenvan gegevensover zettingvan het
maaiveld,bijvoorbeeldop basisvan historischekaartenof satellietbeelden.
Daarnaastgelden
zakbakens,het 'aanprikken'van de leidingof de toepassingvan grondradarals techniekendie
inzichtgevenin de hoogteligging
van de leiding.
De eerstetoets is of de ontwerpzetting
van de pendelstukken
in het maaiveldal overschredenis of
snellerbereiktwordtdan waar in het ontwerpvanuitis gegaan.De tweedetoets is nagaanof
sprakeis van ongelijkezetting.Dit is lastigerte voorspellen,maar locatiesmet overgangwel/niet
onderheid,(voormalige)
watergangen/plekken
met veranderingenin maaiveld(hogetaluds)
verdienenextraaandacht.
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5.4.2 Besluit tot onderzoek of inspectie op niveau 'basis'
De in paragraaÍ5.4.1beschreven
vergeneen relatiefbeperkte
basisinspectietechnieken
een afweging
inspanning.
Tochmoetu bij het besluittot onderzoekof inspectie
op basisniveau
makenvan kosten,batenen risico's.Hierbijspelende volgendeaspecteneen rol:
. kostenonderzoek/insoectie:
. kostencalamiteiten
ontstaandooronderzoek;
. kostenprocesbeinvloeding,
pompenof droogzetten
leiding;
bijvoorbeeld
stilzetten
. levensduurverlengingleiding;
. r e d u c t ikea n so p ' k l a p p e nl e' i d i n g .
'basis'aan hoedie scorenop deze
Tabel5.2 geeftvoorde onderzoeken
en inspecties
op niveau
aspeclen.

Onderzoeksaspect
Lekkage

Kosten
Mogelijke
Kosten
Reductie
risico
levensduurlndicatie schade
procesk l a p k a n sActiviteit
v e r l e n g i n gg e h e l e
kostprijs e n
ellende
beïnvloegevolg
leiding
dinq
Nalopen
+-^^A

<1k€

LI AUE

0

Infrarood
scanuit de 1-20k€
lucht

0

Beperkt

Aan latekant

0

Kfeln

Kloin

Kanlang
5à10k€
ourenom
Kleine
(excl.
kans op stabiele
br.lkomend
calamiteit metingte
e kosten)
kriioen
5à10k€
Leiding
Afpersen- (excl.
Kansop
Kan
drukproef bijkomend calamiteit
klappen
e kosten)

Afpersen
l e i d i n ge n
bepalen
lekdebiet

Sterkte

Hydraulica

AHw
meten

Zetting

Maaiveld- 1 k€ tot 10
zetting
k€
ZakbaKENS

uitlezen

s10k€

0

0

U

0

Zinvol

Aanwezig

<5k€
afhankelijk0
van aantal

0

Zeer belangrijkbij
overgangen

Zinvol(zelfseen
verplichting)

Prikstok5à10k€
Ken
GrondracÍar

Levertinzichtof
leidinggoed is en
Groot
reduceertkans op
falenbij verdiepingen
verheloenaanzienliik
Beperkt,geeftvooral
inzichtin of de leiding
Groot
nogeen tijdjemeekan
of niet
Aandachtvoor
Aandachtvoor
zorgt
hydraulica
hydraulica
zorgtvoor
voorkleinerekans
kleinerekansop te
op te hoge
hogebelastingen
belastinqen

ca 10 k€

Zeer
klein

Zinvol

0

Zinvol

Zinvol,mits
voldoende
oedetailleerd
Zinvol.mits
voldoende
oedetailleerd

(Uitgangspunt:grote leiding,rond 800 mm, circa 2 km lengte met een vervangingswaardevan
€ 2 miljoen)
T a b e l 5 . 2 C r i t e r i ai n s o e c t i eo p n i v e a u' b a s i s '
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Figuur5.3 Voorbeeldenlekkagebij twee incidentenin Rotterdam.
Op de bovenstetwee foto'sziet u de gevolgenvan gronduitspoeling
door lekkagevan een leiding
van 1600mm. Op de onderstetweefoto'sziet u een lek door corrosiein een leidingondereen
brug.Tracé regelmatiglangslopenheeftzin en voorkomtmogelijkerger.
5.5 stap 4: Analyse resultaten - overwegen onderzoek en inspectie op niveau
Als de resultatenvan de inspectieop niveau'basis'daartoeaanleidinggeven,kan het zinvolzijn
overte gaantot inspectiesop niveau'verdieping'.Bij lekkagekunt u bijvoorbeelddenkenaan het
opsporenvan het lek om de lekkagete kunnenverhelpen.
5.5.1 Inspectie- en onderzoeksmogelijkheden op niveau ,verdieping'
Dezeparagraafbeschrijftper hoofdcategorie
de mogelijkeinspectie-en onderzoekstechnieken
op
het niveau'verdieping'.Dítzijn methodendíe bíjvoorbeeld
vanuitde buísgeríchtzoekennaareen
bepaaldfaalmechanisme.
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Lekkage
Lekkageis nauwkeurigop te sporenmet techniekenals de Smartballen Sahara.Dezemetenop
basisvan geluidhet debietdat via lekkende persleidingverlaat.De Smartballis daarb'tjin staatom
redelijkforse leidinglengten
te onderzoeken.Electroscanmeet het ontsnappenvan elektriciteit
te beproeven.
vanuitde leidingvia lekken.Daarnaast
zijn individuele
voegenmet een voegentester
Dezelaatstemethodeis relatiefbewerkelijk.
SÍerkÍe
Bij het bepalenvan de buissterktezijn de resterendewanddikte,scheurenen de kwaliteitvan het
leidingmateriaal
meestalde bepalendeparameters.De wanddikteis te bepalenmet een UT-pigop
basisvan een ultrasonemeting.Dezemethodeis geschiktvoor kunststofen metaal.Voor betonen
te bepalen,al
AC is de rioolradar
een goedalternatief.
Daarnaast
is met sonarde binnendiameter
met de
dan nietgecombineerd
Doorde binnendiameter
te vergelijken
met lasertechnieken.
oorspronkelijke
diameterontstaatook een indrukvan de resterendewanddikte.
Video-inspectie
is vooralgeschiktom te zien waar aantastingoptreedt.Hierbijzit de grootste
meenrvaarde
in het opsporenvan plekkenwaar bijvoorbeeldeen ínternecoatingof lininglokaal
kapotis.
zijn destructieve
Het nemenvan boorkernenof het opgravenen onderzoekenvan een leidingsectie
technieken
die goedinzichtgevenin de kwaliteitvan de leidingop een bepaaldeplaats.De
representativiteit
van de monsternameis hierbijessentieel.
Hydraulica
De drie meestvoor de handliggendeoorzakenvan een toegenomenweerstandzijn sediment,
(aannemende
luchten wandruwheid
dat afnamevan de diameterdoorondermeerreliningin beeld
is). De aanwezigheid
van sedimentis met sonarop te sporen.Maareen veel directeremethodeis
goed reinigenmet pigsen daarnanogmaalsmetenof het probleemis opgelost.Luchtis op te
Een
sporenmet een analysevan het pompgedragbij het opstarten(zie CAPWAT-handboek).
eventueletoenamevan de wandruwheiddoor aantastingis via visueleinspectiete detecteren.
Zetting
Hierbij
Een effectievemanierom de hoogteligging
van de leidingte meten,is een pig/ATU-meting.
zet u de teidingvol en leidtu een niveausensor
door de leiding.Een anderemethodeis de
gecombineerd
hellingmeting
of video-inspectie
met een voegwijdtemeting.
hierniet
Uitveiligheidsoverwegingen
zijn methodenom via maninspectie
te inspecteren
maar
opgenomen.Mogelijkis dit bij calamiteitenen in uitzonderingssituaties
te verantwoorden,
voozichtigheid
lijktgepastwegens(bijna)ongevallen
in hetverleden.

Figuur5.4 Maninspectie:
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5.5.2 Besluit tot onderzoek of inspectie op niveau 'verdieping'
Ook bij dit besluitmoet u een aflrueging
makentussenkosten,batenen risico's(zie ook paragraaf
5.4.2).Voor deze verdiependeonderzoekstechnieken
moet u soms ook de leidingdroogzetten,
met de bijbehorende
kostenen risico's.
De keuzevoor een bepaaldetechniekhangtaf van de systeemkenmerken,
de resultatenvan de
uitgevoerdebasisinspectie
en de praktischehaalbaarheid
van nadereinspectie.
De haalbaarheid
van nadereinspectieverschiltper type technieken uitvoeringswijze
en de
daarmeesamenhangende
kosten,risico'sen complexiteit:
A Inspectievan buitende leiding(graven;betonproeftest
van buitenaf;geluid(correlator)om
lekkagete testen).De kostenvariërensterk,afhankelijkvan het aantallocatiesen de opzet.
Denkaan prijzenvanaf€ 5.000per locatie/pertechniel</per
dag. Meerinformatievindt u in de
WERF-rapportagelnspectionguidelinesfor wastewaterforce mains.
B Toegepasttijdensbedrijfsvoering
(pigging,Smartball).De kostenvoor een dergelijkeinspectie
liggenrondde € 5 à € 10 per meter,exclusiefbijkomendekosten(zoalstoegankelijkmakenen
rondpompen).
C Toepassingin nattesituatiemet weinig/geenstroming(Sahara,electroscanning).
D Drooggezetsysteem(video-inspectie
op rijdendewagen).Bij gangbaredagproductieliggende
kostenrondde € 5 à € 10 per meter,exclusiefbijkomendekosten.
E Destructief(leidingverwijderenen in lab testen).Afhankelijkvan de toegankelijkheid
zijn de
kostenper locatiezo'n€ 5.000à € í0.000

De kostenvoor de inspectietechnieken
zijn ook sterkafhankelijkvan de bijkomendekosten:
I Het makenvan een installatieom te piggen/teinspecterenkan rondde € 25.000liggen(en
dus circa€ 10 tot € 50 per meterkostenvoor leidingenvan 500 tot 2.500meter).
2 Rondpompenvan afvalwaterkan voor een groteleidíngmet een grootdebíetcirca€ 25.000
kosten(en dus circa€ 10 tot € 50 per metergeïnspecteerde
leidingkostenvoor leidingen
van 500 tot 2.500meter).
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piggablemakenis serieuzeinspanning
Figuur5.6Afvalwatertransportleiding
De overallkosten
voor inspectievariërendaarmeevoor leidingenvan 500 tot 2.500metervan € 2
over inspectie
tot meerdan € 100 per meter.Neemdezeforse rangemee in de besluitvorming
conformhet stappenplan.
gevenzo veel
De uitvoeringsvormen,
mogelijketechniekenen te onderzoekenfaalmechanismen
combinatiemogelijkheden,
dat het ondoenlijkis om dezeallemaaluit te werken.Het voorbeeldin
het kadergeeftaan hoe u de keuzevooreen techniekin de verdiepingsslag
kuntmaken.
Voorbeeld: inspectie persleiding
Figuur5.7toontde langsdoorsnede
in gietijzer.
van eentypischepersleiding,
@800mm, uitgevoerd
Hetgemaalis onderheiden de persleiding
De leidingvoertaf naar
vangtdit op met een pendelstuk.
heeftlatenzien
de rwzi,waarbijop een hoog punt luchtophoping
kan plaatsvinden.
De basisinspectie
dat de leidingluchtophoping
heeften nietof nauwelijkslekkagekent.Er is geenfaalhistorie
beschikbaaren de zettingvan het maaiveldis 50 cm.
luchtophoping
/

tI

I
Zettingdoor
oudesloot
Figuur5.7 Langdoorsnede
typischepersleiding,
@800mm, uitgevoerdin gietijzer
Vraag:Welketechniekis hiernodigvoornaderonderzoekop het niveau'verdieping'?
Antwoord:naderonderzoekwanddiktemet UT-pigop locatiemet luchtophoping,
metinglangsprofiel
(X, Y, Z) met ATU-metingof XYZ-pig.N.B.Bij toepassingvan GVK is ondezoek van de wanddikte
nietvan
aangezien
daar

5.6 Stap 5: Analyse resultatenen besluitvorming
ln dezestapverwerkt
op hetniveau'verdieping'.
en interpreteert
u de resultaten
vande inspectie
Dezeleverenessentiële
inputvoorbesluitvorming
maatregelen.
overeventuele
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6 Conclusies en aanbevelingen
6.í Conclusies
De uitgebreideinventarisatie
via interviews,een enquête,een workshopen literatuurondezoek
Hieruitblfkt dat lang
voorpersleidingen.
heeftinzichtgegevenin de relevante
faalmechanismen
nietalleenverouderingsprocessen
vormen
voorfalen.Een belangrijkdeelvan deze
de aanleiding
of vindtzijn oorzaakin de
faalmechanismen
hangtsamenmet anderefactoren(grondverzet)
van pompenen afsluiters.
bediening
Dit houdtin dat met alleeninspectieslechtseen deelvande
calamiteitenis te ondervangen.
Ook komt uit de inventarisatie
naarvorendat het falenvan leidingenis samente vattentot drie
functionaliteit.
typen:lekkage,constructiefbezwijkenen verminderdehydraulische
is te
Vervolgensis gezochtnaartechniekenwaarmeehet optredenvan de faalmechanismen
detecteren.Dit heeftgeleidtot een 'long list'van technieken.Andersdan waar velenmet visuele
'one
size fits all'rolt hieruitgeen
inspectieover denkente beschikkenvoorvrijvervalriolering,
techniek.
Ook is de meenryaarde
Veel van dezetechniekenzijn behoorlijkkostbaaren soms ingewikkeld.
voor bijvoorbeeldlevensduurverlenging
lang nietaltijdaanwezig.Daaromis onderscheidgemaakt
ontstaatalgemeen
in onderzoekop niveau'basis'enop niveau'verdieping'.
Op hetbasisniveau
inzichtin het optredenvan een van de driefaalvormen,gecombineerdmet een analysevan zetting
parameter.Het niveau'verdieping'is aan de orde als uit de eerdere
als mogelijkvoorspellende
analysenaarvorenkomt dat naderonderzoeknoodzakelijkis.
(ziefiguur5.1)kuntu doorlopenbij het beoordelen
van de kwaliteit
Hetontwikkelde
stappenplan
van persleidingen.
en een terugkerende
Centraalin dit stappenplanstaaneen goedeinventarisatie
afwegingvan de meenruaarde
van verderonderzoek.Dat laatsteis belangrijk,omdatverder
en risico'smet zich mee
onderzoek(bijvoorbeeld
droogzetten)ook forsefinanciëleconsequenties
kan brengen.Zeker bij kleinereleidingenzondergroteimpactop de omgevingzal toepassingvan
'fail
dit stappenplanwaarschijnlijkleidentot de zogenaamde and fix'-strategie(reparerenna falen).

6.2 Aanbevelingen
voor de doorontwikkeling
De aanbevelingen
van de methodiekzijn:
. In een pilotdit stappenplantoepassenop twee oude leidingenin Rotterdam(eenkleineen
een grote)en waar nodighet stappenplanverfijnen.
o De test op reststerktedoor afpersenuitvoerenop een overbodigeleidingen dan doorgaan
tot bezw'rjken,
om zo een goed beeldte krijgenvan de risico'sdie samenhangenmet
afpersen.
Een handleidingopstellenvoor het toepassenvan het beoordelingsmodel/stappenplan,
ervaringkunnenopdoen.
zodattien verschillendebeheerdershiermeegecoórdineerd
a
Een overleggroeppersleidingbeheerders
inrichten,die dergelijkeervaringendeelt.
a
Gegevensvan leidingfalen
vastleggenin een database,zodatbeheerderskunnenlerenvan
elkaarservaringen.
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