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Gebruiksvoorwaarden

Dit document is een vertaling van de originele tekst in de Engelse taal. In geval van onduidelijkheid is de interpretatie van 
de originele tekst bepalend.

Ten tijde van het drukken was alle informatie juist. We behouden ons echter het recht voor om alle producten, systemen of 
diensten, zoals beschreven in deze brochure, te wijzigen, te verbeteren of bij te werken.
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de interpretatie van uitspraken in deze brochure.

© Auteursrecht bij Future Pipe Industries.

Dit document bevat vertrouwelijke en eigendomsrechtelijke informatie. De reproductie of openbaarmaking van de 
informatie is alleen toegestaan met de schriftelijke toestemming van Future Pipe Industries.
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1.  Inleiding

1.1.  Omvang
Deze gids geeft algemene informatie over verschillende 
aspecten die van belang zijn voor de installatie van 
glasvezel versterkte epoxy (GRE-) leidingsystemen. 
Als men zich houdt aan de vereisten, methoden en 
aanbevelingen die in deze gids vermeld staan, dan zal 
dat bijdragen tot de realisatie van een succesvol werkend 
pijpleidingsysteem.

Alleen personeel dat geautoriseerd, getraind en 
gecertificeerd is kan bijdragen aan een betrouwbaar 
werkend pijpleidingsysteem. Aangetekend wordt, dat de 
opmerkingen over de verschillende verbindingen in dit 
document slechts als leidraad dienen.

Meer specifieke en gedetailleerde informatie over 
ondergrondse en bovengrondse installaties, evenals over 
de verschillende verbindingsmethoden, wordt gegeven in 
de documenten waarnaar door de fabrikant gerefereerd 
wordt (zie tabel 1.1.).

Fig. 1.1. Offshore installatie

1.2.  Referenties
De hierna genoemde documentatie geeft de benodigde extra en gedetailleerde informatie over de verschillende 
onderwerpen die in dit document beschreven worden.

Tabel 1.1.

Hoofdstuk Onderwerp Documentatie

2.4. Product Identificatie Identificatie van producten

4.1.;5.2.1. Conisch-Cilindrische lijmverbinding,
CB-CS

Wavistrong montage instructies
Conisch-Cilindrische (CB-CS) lijmverbinding

4.2.;5.2.1. Conisch-Conische lijmverbinding,
TB-TS

Wavistrong montage instructies
Conisch-Conische (TB-TS) lijmverbinding

4.3. Laminaat verbinding Wavistrong Easy-Fit veld lamineer instructies

4.4. Flens verbinding Fiberstrong & Wavistrong flenzen gids

4.5.; 4.6.;
5.2.2.; 5.2.3. (Trekvaste) O-ring verbinding Wavistrong (trekvaste) rubber ring verbinding 

instructies

5.1.1.1. Shavers

Wavistrong shaver instructies 
Conisch-Cilindrische (CB-CS) lijmverbinding:
* ID 25 – 50 mm
* ID 80 – 250 mm
* ID 200 – 400 mm
Wavistrong shaver instructies 
Conisch-Conische (TB-TS) lijmverbinding:
* ID 80 – 300 mm
* ID 250 – 600 mm

6. Ondergrondse installaties Wavistrong installatie van ondergrondse 
leidingsystemen

7. Bovengrondse installaties Wavistrong installatie van bovengrondse 
leidingsystemen

10. Reparatie Wavistrong reparatie handleiding ES systeem
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1.3.  Kennisgeving
Deze gids geeft de volgende informatie:

	 •		Een	algemeen	overzicht	van	gereedschap	
en materialen voor de installatie van 
leidingsystemen.

	 •		Een	beschrijving	van	verbindingsmethoden	en	
–systemen.

	 •		Eisen	voor	verplaatsen,	opslag	en	transport	van	
materialen.

	 •		Richtlijnen	voor	installatie	van	systemen.
	 •		Details	over	controle	van	het	systeem	en	toe	te	

passen veiligheidsmaatregelen.

Let wel dat de instructies in dit document slechts als 
leidraad gelden. Specificaties die voor een bepaald 
project zijn geschreven zijn bindend.

Het is niet mogelijk alle in het veld voorkomende situaties 
te beschrijven. Daarom kunnen onze ervaren opzichters 
van beschrijvingen afwijken om de optimale oplossing 
voor de bijzondere situatie te bereiken, gebruikmakend 
van de laatst ontwikkelde technieken en methoden.

Fig. 1.2. Watervoorziening

Fig. 1.3. Olie aanvoersysteem
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2.  Product introductie

2.1.  Systemen
GRE-leidingsystemen zijn gemaakt van glasvezels die zijn 
geïmpregneerd met een aromatische of cyclo-alifatische 
amine verharde epoxy hars.

Dit thermoharde hars systeem biedt superieure 
corrosiebestendigheid samen met uitstekende 
mechanische, fysische en thermische eigenschappen.

Het glasvezel versterkte epoxy leidingsysteem is bestand 
tegen de corrosieve werking van mengsels met lage 
concentraties van zuren, neutrale of bijna neutrale 
zouten, oplosmiddelen en bijtende stoffen, zowel onder 
inwendige als uitwendige druk.

Een versterkte harsrijke liner kan de kruislings gewikkelde 
continue glasvezels van de versterkte wand van buizen 
en de structurele versterking van hulpstukken aan de 
binnenzijde van het product beschermen.

2.2.  Buis fabricageproces
GRE-buizen zijn gemaakt met de vezel wikkelmethode. Bij 
dit mechanisch proces worden continue glasvezel rovings 
geïmpregneerd met epoxy hars.

De productie van GRE-buis begint met het prepareren 
van een stalen kern die kan zijn voorzien van een 
mofmal. De afmetingen van dit gereedschap bepalen de 
binnenafmetingen van de buis en het verbindingsysteem.

De glasvezels worden door een harsbad geleid dat 
is gevuld met epoxy hars en worden onder constante 
spanning in een bepaald patroon om de gepolijste kern 
gewikkeld.

Dit proces gaat door tot de vereiste wanddikte is bereikt. 
Algemeen geldt dat des te hoger de drukklasse, des te 
groter de wanddikte van het product zal zijn.
Het wikkelproces eindigt met het verharden van de epoxy 
hars in een oven, het lossen van de kern/mal uit het 
product, het afwerken van het product door het op lengte 
te zagen en het bewerken van de einden.

De producten worden aan visuele en dimensionale 
controles onderworpen, evenals aan een hydrostatisch 
testprogramma.

Fig. 2.1. Kruislings wikkelproces

Fig. 2.2. Opbouw van de GRE-buiswand

Fig. 2.3. Spoolbouw
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2.3.   Voordelen en nadelen van GRE in 
vergelijking met staal

2.3.1. Voordelen
Glasvezel versterkte epoxy leidingsystemen hebben 
een aantal voordelen ten opzichte van conventionele 
leidingsystemen, waarvan de meest belangrijkste zijn:

	 •		Duurzaamheid/corrosiebestendigheid 
Een GRE-pijpleiding is bestand, zowel inwendig 
als uitwendig, tegen de corrosieve werking van 
water, olie en veel chemicaliën. 
Cathodische bescherming is niet vereist.

	 •		Laag	gewicht/eenvoudig	te	installeren 
De soortelijke massa van GRE is slechts  
25 % van dat van staal; als gevolg van het lage 
gewicht zijn leidingcomponenten gemakkelijker 
te verplaatsen, zonder gebruik van zware  
(hef)werktuigen.

	 •		Geen	directe	behoefte	aan	verven	of	
conserveren 
De epoxy laag op het buitenoppervlak van 
GRE-leidingcomponenten is, onder normale 
omstandigheden, bestand tegen de invloeden 
van het installatiemilieu en een extra uitwendige 
conservering is in eerste instantie niet vereist.

2.3.2. Nadelen
Besteed aandacht aan de volgende nadelen van GRE in 
vergelijking met conventionele leidingsystemen, zoals:

	 •		Weerstand	tegen	slag-	of	stootbelasting 
Het leidingsysteem is gevoeliger voor slag- 
of stootbeschadiging als gevolg van de 
brosse eigenschappen van het thermoharde 
harssysteem.

	 •		Verplaatsen 
GRE-installaties vereisen meer en omzichtige 
voorbereiding als gevolg van afwijkende 
verbindingsmethoden, verplaatsing- en 
transportvereisten en installatietechnieken.

	 •		Flexibiliteit 
Het flexibele GRE-leidingsysteem vereist een 
specifiek ontwerp van ondersteuningen.

2.4.  Product identificatie
De producten zijn gemerkt met labels, waarop relevante 
product informatie staat vermeld.
Voor specifieke en gedetailleerde informatie wordt 
verwezen naar documentatie van de fabrikant 
(zie tabel 1.1.).

Fig. 2.4. GRE is duurzaam/corrosiebestendig

Fig. 2.5. GRE is licht in gewicht

Fig. 2.6. GRE hoeft aanvankelijk niet geverfd of 
geconserveerd te worden
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3.   Materiaal verplaatsing, opslag en transport

3.1.  Verplaatsing
Om beschadiging te voorkomen moeten GRE-producten 
voorzichtig behandeld worden. De temperatuur is geen 
beperkende factor voor het verplaatsen en transporteren 
van GRE. Dit hoofdstuk geeft de belangrijkste eisen voor 
de behandeling van materialen voor en na transport en 
bij opslag.

3.1.1. Beladen
	 •		Neem	de	volgende	eisen	in	acht:

	 •		Buizen,	hulpstukken	en	samengestelde	
leidingdelen (spools) moeten vervoerd worden 
met geschikte vrachtwagens met een vlakke 
laadvloer.

	 •		Voor	het	verplaatsen	kunnen	vorkhefwerktuigen	
worden gebruikt, onder de voorwaarde dat 
de vorken bekleed zijn met een beschermend 
materiaal zoals rubber of kunststof.

	 •		Controleer	de	laadvloer	op	uitstekende	delen,	
spijkers of andere scherpe delen en verwijder 
deze vóór iedere belading.

	 •		Ieder	contactvlak	van	de	vrachtwagen	of	stalen	
container met GRE-producten dient te worden 
gescheiden door hout of rubber.

	 •		Voorkom	direct	contact	tussen	individuele	GRE-
producten tijdens het transport.

	 •		Buizen	en	spools	moeten	tenminste	op	twee	
punten met nylon of canvas hijsbanden met 
een minimum breedte van 100 mm worden 
opgepakt. Gebruik de grootste spooldiameter 
om het gewicht bij het heffen te balanceren.

	 •		Zet	de	producten	klem	met	behulp	van	houten	
keggen en ondersteuningen met een breedte 
van tenminste 100 mm.

	 •		De	afstand	tussen	de	ondersteuningen	van	buis	
is ≈3 m en minimaal 1 m vanaf de einden;  
de ondersteuningsafstand van geneste buis mag 
niet meer dan ≈2 m bedragen.

	 •		Houd	de	producten	op	de	plaats	met	nylon	of	
canvas spanbanden.

Fig. 3.1. Luchtvracht in een houten krat

Fig. 3.2. Verplaatsen van een spool

Fig. 3.3. Verplaatsen van buis

Fig. 3.4. Meervoudige ondersteuning spool bij heffen
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	 •		Kettingen	en	stalen	kabels	mogen	nooit	gebruikt	
worden voor het heffen of fixeren.

	 •		Voorkom	ondersteuning	op	scherpe	kanten.

	 •		Hulpstukken	kunnen	naar	behoren	in	kratten	of	
op pallets worden vervoerd.

	 •		Flenzen	moeten	bij	opslag	op	het	afdichtingvlak	
tegen schuiven beschermd worden.

	 •		Buiseinden	en	bewerkte	oppervlakken	moeten	
beschermd worden (bijvoorbeeld met PE-folie).

3.1.2. Lossen
De klant is verantwoordelijk voor het lossen van zijn 
bestelling, tenzij anders overeengekomen wordt.
Neem het volgende in acht:

	 •		Gebruik	nylon	of	canvas	spanbanden	met	een	
minimum breedte van 100 mm.

	 •		Hijs	standaard	buislengten	op	tenminste	twee	
ondersteuningspunten.

	 •		Bevestig	tenminste	één	spanband	om	het	spool	
gedeelte met de grootste diameter.

	 •		Los	één	(verpakte)	eenheid	tegelijk.

3.2.  Opslag
Om beschadiging aan GRE-producten te voorkomen 
dienen de volgende aanbevelingen in acht worden 
genomen:

	 •		Zorg	voor	een	vlak	en	horizontaal	
ondersteuningsvlak.

	 •		Leg	buizen	niet	direct	op	de	grond,	op	rails	of	
op een betonnen vloer.

	 •		Zorg	voor	geschikte	ondersteuning	zoals	schone	
houten balken zonder spijkers.

	 •		Buizen	moeten	zorgvuldig	worden	gestapeld.

	 •		Bewerkte	einden	moeten	worden	beschermd	
(bijvoorbeeld met PE-folie).

	 •		Mof-	en/of	spie	einden	mogen	elkaar	niet	
raken.

Fig. 3.5. Beschermde buis/spool einden

Fig. 3.6. Verplaatsing met twee kranen

Fig. 3.7. Verpakking in kratten

Fig. 3.8. Opgestapelde buis in opslag
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	 •		Buizen	kunnen	economisch	worden	opgeslagen	
door de positie van het spie- en het mof eind te 
wisselen.

	 •		Voorkom	buiging	van	de	buis	door	de	
ondersteuningen tussen de lagen van gestapelde 
buis vertikaal boven elkaar te plaatsen.

	 •		De	afstand	tussen	de	ondersteuningen	mag	
maximaal 3 m bedragen en moet ≈ 1 m vanaf 
elk buiseind zijn.

	 •		De	toelaatbare	stapelhoogte	bedraagt	de	
grootste waarde van 1,5 m of 2 lagen.

	 •		Bij	te	hoge	of	te	lange-duur	stapeling	kan	de	
diameter van het product afplatten, vooral bij 
hogere temperatuur.

	 •		Lange-duur	opslag	van	GRE-materiaal	is	
aanbevolen onder bescherming van dekkleden 
of PE-folie.

	 •		Opgestapelde	buizen	moeten	aan	de	zijkant	
worden ondersteund (bijvoorbeeld houten 
wiggen) om rollen of glijden te voorkomen.

	 •		Onbeschermde	afdichtvlakken	van	flenzen	
dienen niet rechtstreeks op de grond of 
ondersteuning geplaatst te worden.

	 •		Spools	moeten	niet	worden	gestapeld.

	 •		Op	GRE-producten	moeten	geen	andere	zaken	
geplaatst te worden.

	 •		Laat	niets	op	GRE-producten	vallen,	loop	er	niet	
over en ga er niet op staan.

	 •		Voorkom	puntbelasting	als	gevolg	van	
onzorgvuldig opstapelen.

Grondstoffen, zoals O-ringen, pakkingen, vergrendeling-
strips, lijmsets, hars, verharder, weefsel en glijmiddelen 
moeten worden opgeslagen in de originele verpakking, in 
een droge omgeving, bij aanbevolen temperatuur.

Men moet de houdbaarheidsdatum van lijm en hars 
respecteren.

We bevelen aan om naar behoefte te bestellen.

Als er enige schade als gevolg van transport of tijdens 
installatie wordt geconstateerd (bijvoorbeeld ernstige 
krassen of barsten) neem dan contact op met de 
leverancier.

Gebruik nooit beschadigde materialen.

Fig. 3.9. Stapelen van buis

Fig. 3.10. Zijdelingse ondersteuning met houten wig

Fig. 3.11. Verpakking en opslag van hulpstukken
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4.  Verbindingsystemen en montagemethoden

Voor het verbinden van GRE-buiscomponenten 
kunnen diverse typen verbindingen worden gebruikt. 
Dit hoofdstuk geeft de kenmerken van elk van deze 
verbindingen.

4.1.  Conisch-Cilindrische lijmverbinding
Dit type lijmverbinding heeft een licht conische mof 
en een cilindrische spie. Met deze verbinding is 
een nauwkeurige inbouwmaat te realiseren met een 
nauwe tolerantie en kan voor boven- en ondergrondse 
leidingsystemen worden gebruikt.

Voor deze lijmverbinding zijn de volgende 
gereedschappen en materialen nodig:

	 •		Handschoenen,	stofkap,	veiligheidsbril.
	 •		Rolmaat,	viltstift,	buissteun,	buisomslag.
	 •		Haakse	slijptol,	handzaag	of	decoupeerzaag.
	 •		Shaver,	schuurgereedschap.
	 •		Plamuurrubber,	takels,	lijmset.
	 •		Verwarmingsdeken	of	föhn,	isolatiedeken,	

digitale thermometer.
	 •		Borstel,	niet-pluizende	poetsdoeken,	

reinigingsvloeistof.

Samengevat bestaat de lijmprocedure uit:
zagen, schoonmaken, mechanisch bewerken, 
aanbrengen van lijm, verbinden en verharden.
De montagetijd is afhankelijk van de juiste voorbereiding, 
diameter en personeel.
Voor specifieke en gedetailleerde informatie wordt 
gerefereerd naar documentatie van de fabrikant 
(zie tabel 1.1.).

4.2.  Conisch-Conische lijmverbinding
Deze lijmverbinding heeft een conische mof en een 
conische spie.
In vergelijking met de Conisch-Cilindrische lijmverbinding 
is deze verbinding ook beschikbaar in hogere 
drukklassen.
Voor specifieke inbouwmaten zijn specifieke instructies 
nodig.
De gereedschappen, materialen, montage instructie en 
installatietijd voor de Conisch-Conische lijmverbinding 
lijken op die van de Conisch-Cilindrische lijmverbinding.
Voor specifieke en gedetailleerde informatie wordt 
gerefereerd naar documentatie van de fabrikant 
(zie tabel 1.1.).

Fig. 4.1.a. Schets Conisch-Cilindrische lijmverbinding

Fig. 4.1.b. Conisch-Cilindrische lijmverbinding

Fig. 4.2.a. Schets Conisch-Conische lijmverbinding

Fig. 4.2.b. Conisch-Conische lijmverbinding
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4.3.  Laminaat verbinding
De laminaat verbinding wordt gebruikt om buisdelen 
met gladde einden aan elkaar te verbinden. Na 
voorbewerking van de buisoppervlakken wordt een 
bepaalde dikte van met hars geïmpregneerd glas 
versterkingsmateriaal over een bepaalde lengte rond de 
te verbinden buizen gewikkeld; de dikte en lengte van 
het laminaat hebben een relatie tot de diameter en de 
inwendige druk.

Voor deze verbinding zijn de volgende gereedschappen/
materialen nodig:

	 •		Handschoenen,	stofkap,	veiligheidsbril.
	 •		Rolmaat,	viltstift,	buisomslag.
	 •		Haakse	slijptol,	handzaag	of	decoupeerzaag.
	 •		Schuurgereedschap,	flexibele	steunschijf.
	 •		Plamuurrubber,	schaar,	rollers,	hars,	harder,	

glas versterkingsmateriaal.
	 •		Föhn,	gasbrander	of	veldoven,	isolatiedeken,	

digitale thermometer.
	 •		Borstel,	niet-pluizende	poetsdoeken,	

reinigingsvloeistof.

De opeenvolgende activiteiten voor een laminaat 
verbinding zijn: zagen, schuren, schoonmaken, mengen, 
fitten, lamineren en verharden.
Voor specifieke en gedetailleerde informatie wordt 
gerefereerd naar documentatie van de fabrikant 
(zie tabel 1.1.).

4.4.  Flens verbinding
Met een flens verbinding worden zowel appendages en 
instrumentarium als leidingen van andere materialen aan 
elkaar verbonden. Afhankelijk van de toepassing en druk 
zijn diverse typen flens beschikbaar.
Bouten van GRE-flens verbindingen moeten met 
gelimiteerde momenten worden aangedraaid; het gebruik 
van een momentsleutel is daarom verplicht.
Voor een flens verbinding zijn de volgende 
gereedschappen en materialen nodig:

	 •		Ringsleutel,	momentsleutel.
	 •		Bouten,	moeren	en	onderleg	ringen.
	 •		Pakking.

Het is uitermate belangrijk dat GRE-flenzen met de 
tegenflens worden uitgelijnd. Verkeerde uitlijning kan 
hoge spanningen veroorzaken, wat leidt tot voortijdig 
bezwijken van het materiaal. Voor specifieke en 
gedetailleerde informatie wordt gerefereerd naar 
documentatie van de fabrikant (zie tabel 1.1.).

Fig. 4.3.a. Schets laminaat verbinding

Fig. 4.3.b. Laminaat verbinding

Fig. 4.4. Flens verbindingen

Fig. 4.5. Flens detail
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4.5.  Trekvaste O-ring verbinding
De O-ring verbinding met vergrendeling is een trekvast 
verbindingstype. Dit trekvaste type verbinding kan in vrije 
ruimten, zoals bovengronds, worden toegepast.
Om een dergelijke verbinding te maken zijn de volgende 
gereedschappen en materialen nodig:

	 •		Buisklemmen	en	trekgereedschap.
	 •		Glijmiddel,	O-ring,	vergrendelingstrip(pen)	

en kunststof of houten hamer om de 
vergrendelingstrip in positie te brengen.

	 •		Niet-pluizende	poetsdoeken,	reinigingsvloeistof.

De montage procedure begint met reinigen, monteren 
van de O-ring en invetten van de oppervlakken; daarna 
monteren van buisklemmen, uitlijnen, de spie in de mof 
trekken en monteren van de vergrendelingstrip(pen). De 
verbinding kan worden gedemonteerd, maar is daarvoor 
niet ontworpen.
Voor specifieke en gedetailleerde informatie wordt 
gerefereerd naar documentatie van de fabrikant (zie 
tabel 1.1.).

4.6.  O-ring verbinding
De O-ring verbinding is een niet-trekvast verbindingstype. 
Dit niet-trekvast type verbinding kan in opgesloten 
ruimten, bijvoorbeeld ondergronds, worden toegepast.
Dit type verbinding wordt gemaakt met de volgende 
gereedschappen en materialen:

	 •		Buisklemmen	en	trekgereedschap.
	 •		Glijmiddel,	O-ring.
	 •		Niet-pluizende	poetsdoeken,	reinigingsvloeistof.

Het maken van een verbinding begint met reinigen, 
monteren van de O-ring en invetten van de oppervlakken; 
daarna monteren van buisklemmen, uitlijnen en de spie in 
de mof trekken.
Voor specifieke en gedetailleerde informatie wordt 
gerefereerd naar documentatie van de fabrikant 
(zie tabel 1.1.).

4.7.  Mechanische koppeling
Mechanische koppelingen worden meestal gebruikt om 
GRE-buis met gladde einden met buis uit ander materiaal 
aan elkaar te verbinden. Een verloopkoppeling kan 
buizen met verschillende buitendiameters verbinden. Dit 
type verbinding is niet-trekvast. Deze koppelingen kunnen 
ook voor tijdelijke reparatie worden gebruikt.

Specifieke informatie kan bij de leverancier van de 
koppeling worden verkregen.
Voor de verbinding is een inbussleutel, een momentsleutel 
en een ringsleutel nodig.

Fig. 4.6. Trekvaste O-ring verbinding, twee 
vergrendelingstrippen

Fig.	4.7.	Trekvaste	O-ring	verbinding,	één	
vergrendelingstrip

Fig. 4.8.a. Schets mechanische koppeling

Fig. 4.8.b. Verschillende mechanische koppelingen
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5.  Gereedschappen en materialen

Voor details over gereedschap en materialen wordt 
verwezen naar gedetailleerde documentatie van de 
fabrikant (zie tabel 1.1.).

5.1.  Gereedschappen
Gereedschappen zijn opgedeeld in twee hoofd 
categorieën:
Gebruiksartikelen en verbruiksartikelen.

5.1.1. Gebruiksartikelen
Gebruiksartikelen kunnen meerdere keren worden 
gebruikt.

5.1.1.1. Shaver
Een GRE-shaver is een speciaal ontwikkeld stuk 
gereedschap, dat gebruikt wordt om een spie eind voor 
een lijmverbinding aan een buis te maken. Buizen zijn 
standaard voorzien met een geschikt spie eind, maar 
voor een lengte aanpassing in het veld is het nodig om 
een spie eind ter plaatse te maken.

Een diamantdoorn is gemonteerd op de shaver arm.
De arm is gemonteerd en gecentreerd op de klemklos die 
is gefixeerd tegen het binnenoppervlak van de buis door 
expansie van de diameter van de klemklos. De shaver 
arm roteert om de centrale as door de klemklos; het spie 
eind wordt gevormd door de verspanende werking van 
de diamantdoorn.

5.1.1.2. Verwarmingsdeken
Verwarmingsdekens zijn ontworpen om lijmverbindingen 
en laminaat verbindingen te verharden.
De dekens zijn gemaakt van weerstandsdraad dat tussen 
twee lagen siliconen rubber is aangebracht.

Voor het regelen van de temperatuur is iedere deken 
voorzien van een thermostaat.
Het is van belang om de deken op de juiste wijze op 
te slaan om dit gereedschap in goed werkende staat te 
houden.

Verwarmingsdekens mogen nooit gevouwen worden; 
deze dekens mogen alleen vlak of opgerold worden 
opgeslagen.

Fig. 5.1. Shaver set

Fig. 5.2. Shaven van een spie eind

Fig. 5.3. Verwarmingsdeken
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5.1.1.3. Takels en stroppen
Takels en stroppen worden gebruikt voor de montage 
van Conisch-Conische lijmverbindingen, grote diameter 
Conisch-Cilindrische lijmverbindingen en (trekvaste) 
O-ring verbindingen.

Stroppen met treklussen moeten om beide te verbinden 
buisdelen worden aangebracht. De treklussen dienen 
recht tegenover elkaar te zijn geplaatst.

De Conisch-Conische lijmverbinding moet onder spanning 
blijven totdat de verharding van de lijm voltooid is, om 
uitschuiven van de verbinding te voorkomen.

Vóór het vast zetten van de stroppen wordt een stuk 
rubber bescherming onder de ratels geplaatst. Plaats een 
houten wig tussen de buis en de treklus om ruimte voor 
het monteren van de verwarmingsdeken te creëren.
Voor het verlijmen van grote diameters zijn 3 tot 4 takels 
vereist. Controleer de takels regelmatig op defecten.

5.1.1.4. Ander gereedschap
Er kunnen nog andere gebruiksartikelen nodig zijn zoals:

	 •		Föhn,	gasbrander	of	veldoven.
	 •		Haakse	slijptol,	handzaag	of	decoupeerzaag.
	 •		Buisomslag.
	 •		Schuurgereedschap.
	 •		Isolatiedeken.
	 •		Digitale	thermometer.
	 •		Generator.

5.1.2. Verbruiksartikelen
Verbruiksartikelen kunnen maar een keer gebruikt 
worden.
De volgende gereedschappen worden verondersteld 
verbruiksartikel te zijn:

	 •		Rolmaat.
	 •		Schaar.
	 •		Viltstift.
	 •		Schuurpapier/schuurschijven	P40	–	P60.
	 •		Kwasten.
	 •		Plamuurrubber,	emmer.
	 •		Reinigingsvloeistof,	glijmiddel.
	 •		Stofkap,	handschoenen	en	veiligheidsbril.

Fig. 5.4. In elkaar getrokken lijmverbinding

Fig. 5.5. Verharden van Conisch-Conische lijmverbinding 
onder spanning

Fig. 5.6. Verbruiksartikelen
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5.2.  Materialen

5.2.1. Lijm
Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende typen 
lijm beschikbaar. Lijm kan geleidend en niet geleidend 
zijn.

Een lijmset bevat hars, harder, mengspatel en lijm 
instructies.
Lijmsets bevatten chemicaliën die gevoelig zijn voor 
temperatuur en vocht.

Het is belangrijk om de uiterste gebruiksdatum van de lijm 
te controleren, die op de verpakking is aangegeven.
Gebruik lijm of hars niet na de uiterste gebruiksdatum.

5.2.2. O-ring
De (trekvaste) O-ring verbinding wordt afgedicht met een 
O-ring. Standaard O-ringen worden gemaakt van Nitryl 
Butadieen Rubber (NBR).

Afhankelijk van het medium en/of de temperatuur kunnen 
andere typen rubber worden geleverd.

O-ringen moeten netjes en vlak worden opgeslagen, in 
een droge, koele en donkere omgeving, afgeschermd van 
stof en chemicaliën, waardoor het materiaal kan worden 
aangetast.

Blootstelling aan zonlicht moet worden vermeden.

5.2.3. Vergrendelingstrip
De vergrendelingstrippen blokkeren de axiale 
verplaatsing van de spie in de mof van een trekvaste 
rubber ring verbinding.
Vergrendelingstrippen moeten worden opgeslagen op 
een droge en koele plaats, zonder directe blootstelling 
aan zonlicht.
Onjuiste opslag kan de mechanische eigenschappen 
negatief beïnvloeden.
Voor verdere details wordt verwezen naar gedetailleerde 
documentatie van de fabrikant (zie tabel 1.1.)

Fig. 5.7. Lijmset

Fig. 5.8. O-ringen

Fig. 5.9. Vergrendelingstrippen
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5.3.  Controle van inkomende materialen

5.3.1. Kwaliteit controle
De staat van containers, kratten, dozen en pallets 
moet bij ontvangst op mogelijke beschadiging worden 
gecontroleerd. Als enig verpakkingsmateriaal is 
beschadigd, dan zou de inhoud ook beschadigd kunnen 
zijn.
Controleer buizen en hulpstukken op beschadiging door 
slag- of stootbelasting.
Zowel grondstoffen, zoals versterkingsmateriaal en 
chemicaliën, als gereedschap moeten bij aankomst droog 
zijn.

De status van de beschadiging van geleverde materialen 
en/of producten moet worden gerapporteerd en 
gedocumenteerd (bijvoorbeeld verduidelijkt met foto’s). 
Beschadigde materialen moeten worden gescheiden 
en afgezonderd van onbeschadigde materialen om 
onbedoeld gebruik te voorkomen.

5.3.2. Kwantiteit controle
Controleer de geleverde hoeveelheden met de 
gerapporteerde hoeveelheden op de paklijst. De 
ontvanger wordt geadviseerd om de inhoud van de 
leveringen te controleren.
De hoeveelheid, afmetingen en configuratie van de 
materialen en producten moeten fysiek gecontroleerd 
worden aan de hand van de gegevens op de pakkinglijst.
Iedere afwijking van de paklijst moet onmiddellijk aan de 
leverancier gerapporteerd worden.



WAVISTRONG
Installatie Gids

15Wavistrong Installatie Gids voor GRE-LeidingsystemenWavistrong Installatie Gids voor GRE-Leidingsystemen

6.  Installatie van ondergrondse leidingsystemen

GRE-leidingsystemen worden gebruikt voor verschillende 
toepassingen in diverse bodemgesteldheden. 
Ondergrondse leidingsystemen vereisen een zorgvuldige 
sleuf aanleg, product montage en installatie.
Indien van toepassing dient de installatie te worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de eisen en/of 
voorwaarden die in het systeemontwerp zijn gehanteerd.
Voor gedetailleerde informatie over ondergrondse 
installatie wordt gerefereerd naar documentatie van de 
fabrikant (zie tabel 1.1.).

6.1.  Sleuf constructie
De sleufconstructie wordt in belangrijke mate door 
de grondeigenschappen, zoals type, dichtheid en 
vochtgehalte bepaald. De constructie van de sleuf moet 
aan de volgende eisen en aanbevelingen beantwoorden:

	 •		De	vorm	van	de	sleuf	wordt	bepaald	door	
de classificatie van de grond, die instabiel of 
stabiel kan zijn.

	 •		De	bovenzijde	van	de	sleuf	moet	vrij	zijn	van	
stenen of andere scherpe/zware materialen.

	 •		De	bodem	van	de	sleuf	dient	te	bestaan	uit	een	
verdichte zandlaag, zonder stenen of scherpe 
objecten.

	 •		Een	harde	en	oneven	sleufbodem	is	los	gemaakt	
om puntbelasting van de buis te voorkomen.

	 •		De	sleuf	wordt	droog	gehouden	gedurende	de	
installatie; indien dit nodig is gebruik dan een 
pomp- en drainagesysteem.

	 •		De	minimale	breedte	(W)	van	de	bodem	van	de	
sleuf voor een enkele buis zal zijn:  
W = 1,25 * OD + 300 mm.

	 •		De	ruimte	tussen	de	buis	en	de	sleufwand	moet	
150 mm groter zijn dan de breedte van het 
gebruikte verdichtinggereedschap.

	 •		Met	het	oog	op	de	buis	stijfheid,	de	
operationele omstandigheden van het systeem, 
de eigenschappen van de grond en de wiellast, 
bedraagt de minimale legdiepte 0,8 m.

	 •		De	kroon	van	de	buis	dient	beneden	de	
vorstgrens te zijn geïnstalleerd.

Fig. 6.1. Sleuf in niet-stabiele grond

Fig. 6.2. Sleuf in stabiele grond

Fig. 6.3. Algemeen schema van een sleuf constructie
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6.2.  Montage van het systeem
De montage procedure van een pijpleidingsysteem 
kan per project verschillen. Over het algemeen gaat 
deze procedure over het plaatsen en verbinden van 
componenten in het werk.

6.2.1.  Plaatsen van componenten in de 
plant

	 •		Na	het	plaatsen	van	de	leidingcomponenten	
naast de sleuf, moeten deze componenten 
naar de uiteindelijke positie in de sleuf worden 
verplaatst.

	 •		Kleine	diameter	leidingdelen	kunnen	handmatig	
met touwen, stroppen of lichte hefwerktuigen 
verplaatst worden.

	 •		Leidingen	met	grotere	diameters	vereisen	
zwaardere hefwerktuigen tijdens de definitieve 
plaatsing.

	 •		Om	beschadiging	te	voorkomen	moet	rekening	
worden gehouden met de minimum buigradius 
van de buis.

	 •		Vermijd	dat	er	ongewenste	objecten	in	de	
sleuf kunnen vallen tijdens het neerlaten van 
leidingdelen.

	 •		Gebruik	nylon	stroppen	of	special	ontworpen	
uitrusting bij het verplaatsen van producten.

6.2.2. Verbinden van componenten
Denk aan de volgende eisen en aanbevelingen bij het 
verbinden van ondergrondse leidingsystemen:

	 •		Alle	producten	worden	vóór	installatie	
gecontroleerd.

	 •		Componenten	met	O-ring	verbinding	moeten	in	
de sleuf worden gemonteerd.

	 •		Lijmverbindingen	en	laminaat	verbindingen	
kunnen zowel in als buiten de sleuf worden 
samengesteld.

	 •		Gedurende	het	verhardingproces	mag	een	
verbinding nooit bewogen of verstoord worden.

	 •		Standaard	buislengten	kunnen	worden	
gedubbeld om de installatietijd te verkorten.

	 •		Zorg	voor	voldoende	ruimte	rond	koppelingen	
om naar behoren te kunnen uitlijnen en 
verbinden.

	 •		Houd	het	systeem	centrisch	in	de	sleuf.

Fig. 6.4. Montage activiteiten

Fig. 6.5. Plaatsing in de sleuf
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	 •		Neem	de	toelaatbare	hoekverdraaiing	van	de	
verbinding en buigradius van de buis in acht.

	 •		Richtingsveranderingen	in	niet-trekvaste	
leidingsystemen moeten worden verankerd.

	 •		Zorg	voor	het	strekken	van	trekvaste	O-ring	
verbindingen; dit voorkomt axiale verplaatsing 
van het leidingsysteem en overbelasting van 
hulpstukken bij het op druk brengen van het 
systeem.

	 •		Het	leidingsysteem	kan	worden	gestrekt	door	
het systeem op een druk van 0,8 * werkdruk 
te belasten. Mechanisch strekken wordt 
aanbevolen. Om overbelasting van hulpstukken 
te voorkomen moeten voorzorgsmaatregelen 
getroffen worden.

	 •		Aftakkingen	moeten	vrij	blijven	of	worden	pas	
geïnstalleerd na het geheel strekken van de 
doorgaande leiding.

6.3.  Aanvullen van de sleuf
Het dichten van de sleuf moet volgens standaard 
procedures worden uitgevoerd. Het aanvullen van de 
sleuf, de juiste verdichting en het stabiliseren van het 
systeem moet voldoen aan de eisen.

6.3.1. Procedure en eisen
De procedure en de eisen omvatten:

	 •		Tijdelijke	installatievoorzieningen	moeten	voor	
het aanvullen worden verwijderd.

	 •		De	maximum	korrelgrootte	voor	de	aanvulling	
rond de buis is gerelateerd aan de buis 
diameter en wordt in de specificatie van het 
aanvulmateriaal beschreven.

	 •		Het	storten	van	grote	hoeveelheden	
aanvulmateriaal	op	één	plaats	boven	op	de	
buis kan schade veroorzaken; spreid het aan te 
brengen aanvulmateriaal.

	 •		Het	aanvulmateriaal	moet	verdicht	worden	
in lagen van 150 mm. De buis mag niet 
verplaatsen als gevolg van het aanvullen.

Fig. 6.6. Schets sleufconstructie in stabiele grond

Fig. 6.7. Schets sleufconstructie in instabiele grond
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	 •		Als	de	aanvulling	van	de	sleuf	een	hoogte	van	
0,3 * ID onder de kroon van de buis bereikt 
heeft, dan mag de aanvulling van de sleuf in 
lagen van 300 mm worden vervolgd.

	 •		Iedere	aanvullaag	moet	een	verdichtinggraad	
van tenminste 85 % Standaard Proctor Dichtheid 
(SPD) hebben.

	 •		De	aanvulling	dient	aan	beide	zijden	van	de	
buis verdicht te worden, nooit boven de buis. 
Er moet een trilplaat met een slagkracht van 
ongeveer 3000 N worden gebruikt.

	 •		Gebruik	geen	zware	pneumatische	hamers	of	
trilgereedschap voordat de aanvulhoogte een 
niveau van 500 mm boven de kroon van de 
buis heeft bereikt.

	 •		Voorkom	ieder	contact	tussen	het	
verdichtinggereedschap en het GRE-product.

6.3.2. Specificatie van het aanvulmateriaal
Voor de classificatie van diverse aanvulmaterialen en 
typen bedding materiaal wordt gerefereerd naar AWWA 
Manual M45 of ASTM D 3839.

Wees er op bedacht dat zeer plastische en organische 
grondsoorten niet bruikbaar zijn als aanvulmateriaal en 
uitgesloten moeten worden voor inbedding van de buis.

6.3.3. Andere aanvulmethoden
Het toepassen van de inwater methode geeft geen beter 
resultaat dan de eerder beschreven methode.

De verdichtinggraad gaat verloren als de verdichting 
door inwateren wordt uitgevoerd na mechanisch 
verdichten. Voorkom zowel het opdrijven van de 
pijpleiding als het eroderen van de zijdelingse 
grondsteun, als de sleuf wordt ingewaterd. Vul de sleuf 
niet aan als de grond al met water verzadigd is.

De inwater methode kan alleen gebruikt worden bij 
doorlatende grondsoorten, als de drainagepompen 
operationeel blijven en het leidingsysteem geheel met 
vloeistof gevuld is.

Fig. 6.8. Montage van leiding in voorbereide sleuf

Fig. 6.9. Verdichten van aanvulmateriaal
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6.4.  Bijzondere ondergrondse installaties
Rij- en waterweg kruisingen kunnen om speciale 
aandacht en eisen vragen

6.4.1. Kruising rijweg
Er moeten voorzorgsmaatregelen getroffen worden om 
buizen, die onder wegen lopen te beschermen tegen de 
mogelijke gevolgen van verkeerslasten.
Mogelijke alternatieven zijn:

	 •		Mantelbuis.
	 •		Ontlastplaat.
	 •		Legdiepte.
	 •		Buis	stijfheid.

6.4.1.1. Mantelbuis
De GRE-buis wordt genest in een mantelbuis. 
Afstandhouders centreren de GRE-buis om direct contact 
tussen beide buizen te voorkomen. Deze afstandhouders 
ondersteunen de GRE-buis ook op een maximum afstand 
van 3 m. De mantelbuis moet langer zijn dan de breedte 
van de rijweg.

6.4.1.2. Ontlastplaat
Ontlastplaten worden gebruikt als buizen bij geringe 
legdiepte zijn geïnstalleerd in goed gecompacteerde 
zandgrond of in het geval de grond- en verkeerslasten 
een extreme belasting of deformatie van de GRE 
veroorzaken.
De plaat is speciaal ontworpen en gedimensioneerd 
om de overdracht van de wiellast op de buis te 
minimaliseren.

6.4.1.3. Legdiepte
De invloed van de wiellast van verkeer dat over een 
ondergrondse buis rijdt neemt over het algemeen af bij 
toenemende legdiepte.
Echter, bij toenemende legdiepte neemt de grondlast op 
een ondergrondse buis toe.
Onze ingenieurs kunnen assistentie verlenen om een 
optimale oplossing te bepalen.

6.4.1.4. Buis stijfheid
Buizen met grotere stijfheid zijn beter bestand 
tegen uitwendige belasting ten gevolge van 
verkeersbelastingen. De stijfheid van buis kan worden 
verhoogd door het vergroten van de wanddikte.

Fig. 6.10. Mantelbuis bij een wegkruising

Fig. 6.11. Ontlastplaat
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6.4.2. Kruising waterweg
De gangbare methode om zinkers te plaatsen is door 
afzinken van de zinker, nadat deze sectie op de 
oever van het kanaal of de rivier is samengesteld. Het 
leidingdeel kan neergelaten worden met behulp van een 
drijvend dok of een ander hefwerktuig; zorg er voor dat 
de leiding voldoende ondersteund is.

Het installatieproces begint met het afdichten van de 
einden van het leidingdeel en dit deel daarna te water 
te laten; de buis blijft drijven. Daarna wordt de leiding 
gevuld en zorgvuldig afgezonken naar de uiteindelijke 
positie.

Als de installatie wordt uitgevoerd met een cofferdam 
constructie dan kunnen voor onderwater leidingsystemen 
flexibele verbindingen worden gebruikt; hierdoor lijkt de 
installatie op een montage op het vaste land.

Let er op dat onderwater leidingen voldoende afgedekt 
moeten worden om opdrijven en beschadiging 
(bijvoorbeeld door ankers) te voormijden.

6.5.  Uitlijning
De flexibiliteit van het systeem kan een golvend 
landschap met kleine hoogteverschillen volgen.
Buigen van een verbinding in een geïnstalleerde 
leiding moet worden voorkomen, tenzij dit volgens het 
systeemontwerp toelaatbaar is.

6.6.  Zetting
Flexibele verbindingen moeten paarsgewijs worden 
geïnstalleerd;	één	verbinding	wordt	bij	het	begin	van	de	
richtingsverandering gemonteerd, terwijl de andere aan 
het eind van dat gebied is geplaatst om een pendelstuk te 
vormen. Het pendelstuk werkt als een scharnier.

Hoe langer het pendelstuk, des te groter de belasting 
op de verbindingen. Dit kan worden voorkomen door 
meer flexibele verbindingen te monteren. Afhankelijk van 
de grondeigenschappen wordt het aantal verbindingen 
bepaald.

Let er op dat de lengte van de buisdelen gelimiteerd is om 
overmatige buiging te voorkomen, wat kan resulteren in 
het bezwijken van buis of verbinding.
O-ring verbindingen moeten aan beide einden 
gemonteerd worden om grotere verzakking op te vangen.
De toelaatbare hoekverdraaiing mag niet worden 
overschreden.

Fig. 6.12. Afzinken van een zinker

Fig. 6.13. Uitlijning van buis

Fig. 6.14. Zakking
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6.7.  Buis in beton gegoten
In sommige gevallen kan buis in beton worden gegoten. 
Hieraan worden de volgende eisen gesteld:

	 •		Giet	het	beton	niet	rechtstreeks	op	de	buis.
	 •		De	trilnaald	moet	tenminste	300	mm	van	de	buis	

verwijderd blijven.
	 •		Het	leidingsysteem	moet	op	druk	beproefd	zijn	

vóór het beton te storten.
	 •		Betonblokken	ter	bescherming	tegen	opdrijven	

moeten voorzien zijn van stalen beugels met 
rubber bekleding.

	 •		Implosie	van	de	leiding	tijdens	het	beton	storten	
kan worden voorkomen door de leiding op 
inwendige druk te belasten.

Denk er aan dat beton krimpt bij verharden; dit kan 
resulteren in extra belasting van het GRE-leidingsysteem. 
Wees er van overtuigd dat de toelaatbare druk in het 
leidingsysteem niet wordt overschreden, door toepassing 
van overdrukventielen.

Fig. 6.15. Buis in beton gegoten
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7.  Installatie van bovengrondse leidingsystemen

Bovengrondse leidingsystemen kunnen op diverse 
manieren belast worden als gevolg van het functioneren 
van het systeem.
Indien van toepassing, dient de installatie te worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de eisen en/of 
voorwaarden die in het systeemontwerp zijn gehanteerd.
Naast de informatie in dit hoofdstuk wordt verwezen naar 
specifieke documentatie van de fabrikant (zie tabel 1.1.).

7.1.  Ondersteuningen
Ondersteuningen zorgen niet alleen voor de fixatie van 
het systeem, de opvang van de belasting en verankering, 
maar ook voor bescherming. Vóór aanvang van de 
installatie wordt de positie, het type en de afstand 
tussen de ondersteuningen gecontroleerd, zoals deze 
gedetailleerd zijn in projecttekeningen en -specificaties.
Ondersteuningen kunnen worden onderscheiden als vast, 
geleid-glijdend en vrij-glijdend.

7.1.1. Algemeen
Een functionele ondersteuning van een pijpleiding kan 
worden bepaald met behulp van een systeem berekening.
Houd rekening met de volgende aspecten:

	 •		Buizen	die	op	liggers	rusten	zijn	voorzien	van	
180 ° zadels, die op de buis verlijmd zijn om 
deze tegen wrijving, als mogelijk gevolg van 
bewegingen, te beschermen.

	 •		De	lengte	van	het	wrijvingzadel	moet	 
50 mm groter zijn dan de berekende 
leidingverplaatsing plus de breedte van de 
ondersteuning.

	 •		Zorg	dat	de	buis	in	de	beugel	kan	expanderen.

	 •		In	verticale	leiding	installaties	moeten	moffen	
van O-ring verbindingen naar beneden gericht 
zijn, zodat er geen water in de mof kan blijven 
staan. Bij vorst kan opgevangen water in de mof 
leiden tot beschadiging van de koppeling.

	 •		Voor	beugelafmetingen	wordt	gerefereerd	naar	
gedetailleerde documentatie van de leverancier.

	 •		Buizen	met	O-ring	verbindingen	moeten	
tenminste	één	maal	per	buislengte	ondersteund	
worden. De afstand van de ondersteuning tot de 
koppeling is maximaal 20 % van de buislengte.

Fig. 7.1. Bovengronds leidingsysteem

Fig. 7.2. Leiding ondersteuningen

Fig. 7.3. Maritieme toepassing
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7.1.2. Vaste punten
Vaste punten mogen nooit gecreëerd worden door het 
aandraaien van de bouten van pijpbeugels. Dit kan 
leiden tot buisvervormingen en extreme wandspanningen.

Let op de volgende eisen voor vaste punten:

	 •		Fixatiezadels	moeten	aan	beide	zijden,	aan	de	
onderzijde van de beugel worden geplaatst.

	 •		Gelamineerde	fixatiezadels	moeten	aan	beide	
zijden van de beugel worden aangebracht.

	 •		Bij	leidingen	met	niet-trekvaste	verbindingen	
moet iedere buis gefixeerd worden.

	 •		Iedere	richtingsverandering	in	een	niet-trekvast	
leidingsysteem moet worden verankerd om te 
voorkomen dat de verbinding uit elkaar schuift.

	 •		Controleer	of	de	posities	van	de	
ondersteuningen van de leiding na het testen 
nog in overeenstemming zijn met de installatie 
eisen. De ondersteuningen zouden door de 
testdruk kunnen zijn verplaatst.

Let er op dat de trekvaste O-ring verbinding volledig 
gestrekt moet worden om beweging van leidingdelen, met 
overbelasting als mogelijk gevolg, te voorkomen. Voor 
verdere details over dit type verbinding wordt verwezen 
naar documentatie van de fabrikant (zie tabel 1.1.).

Fig. 7.4. Ondersteuning met vast punt

Fig. 7.5. Vast punt met verlijmde zadels

Fig. 7.6. Kragen aan beide zijden van de buisklem
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7.2.  Pijpbeugels
Er zijn verschillende typen pijpbeugels beschikbaar.
Op de volgende zaken moet worden gelet:

	 •		Voorkom	puntbelasting	door	beugels	van	platte	
strip te gebruiken in plaats van U-bouten. 
De breedte van de strip staat in verhouding 
met de buis diameter. Voor grote diameter buis 
kunnen dubbele beugels worden gebruikt.

	 •		De	binnenzijde	van	de	beugel	is	voorzien	van	
een rubber- of kurkvoering om het ongelijke 
buitenoppervlak te vereffenen en schuren als 
gevolg van bewegen en trillen van de buis te 
minimaliseren.

	 •		Beweging	in	de	langsrichting	in	de	beugels	
wordt niet geadviseerd. Beweging tussen de 
beugel en de ondersteunende constructie wordt 
over het algemeen gerealiseerd met glijdende 
beugels.

Voor gedetailleerde informatie over beugels wordt 
gerefereerd naar documentatie van de fabrikant 
(zie tabel 1.1.).

7.3.  Kleppen
Om overbelasting van buizen door het gewicht van 
kleppen of andere zware uitrusting te voorkomen wordt 
geadviseerd om leidingappendages op de flensbouten te 
ondersteunen.

De belasting op de pijpleiding als gevolg van het 
bedienen van de klep dient te worden opgevangen door 
de ondersteuning van het leidingsysteem.
Als een GRE-flens tegen een metalen flens gemonteerd is 
dan wordt de ondersteuning bij voorkeur bevestigd aan 
de metalen flens.

Fig. 7.7. Hangende leiding

Fig. 7.8. Dubbele beugel
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7.4.  Compensatoren
GRE-producten kunnen trillingen met lage amplitudes 
absorberen door de elastische eigenschappen van het 
composiet materiaal.
Compensatoren kunnen worden gebruikt om hoge 
amplitude trillingen op het leidingsysteem, bijvoorbeeld 
veroorzaakt door pompen, te elimineren en om 
grondzettingen of leiding expansies, bijvoorbeeld bij 
verbindingen tussen opslagtanks en leidingen, op te 
vangen.

Compensatoren vereenvoudigen de demontage van 
leidingdelen, kleppen, meetflenzen en pakkingen. Dit 
hulpmiddel absorbeert ook buis bewegingen als gevolg 
van cyclische druk en/of temperatuur in leidingsystemen 
die verbonden zijn met relatief stijve lijmverbindingen.

Veelal zijn compensatoren direct verbonden aan het 
trillende object met flenzen. Zorg dat het leidingdeel 
achter de compensator onafhankelijk ondersteund wordt 
om de belastingen op de buis op te nemen.

Aanhaalmomenten van de bouten, zoals die door de 
fabrikant van de compensator worden gespecificeerd, 
kunnen afwijken van de aanhaalmomenten die door de 
GRE-fabrikant wordt gespecificeerd.
Voor specifieke en gedetailleerde informatie wordt 
gerefereerd naar documentatie van de GRE-fabrikant 
(zie tabel 1.1.).

7.5.  Buisverbindingen door muren
Er zijn een aantal alternatieven beschikbaar om leidingen 
door wanden te leiden. Als er zetting van de wand of het 
leidingsysteem verwacht wordt moeten aan beide zijden 
van de wand flexibele koppelingen gemonteerd worden.
De verbindingen dienen zo dicht mogelijk naast de wand 
te worden geplaatst.

7.5.1.  GRE-buis met afdichtende 
waterkering

De in de fabriek geproduceerde kraagflens bestaat uit 
een GRE-ring die op de buis gelamineerd is.

7.5.2. Bezande GRE-buis
De GRE-buis kan voorzien worden van een zandlaag 
welke onderdeel uitmaakt van de topcoat. Deze 
buitenlaag levert een uitstekende hechting tussen beton en 
GRE.

Fig. 7.9. Compensator

Fig. 7.10. Waterkering

Fig. 7.11. Bezande GRE-buis in beton gegoten
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7.5.3. Link seal
Dit type van muurdoorvoering bestaat uit diverse 
geschakelde rubber elementen, die in een ringvormige 
ruimte passen tussen het buitenoppervlak van een 
GRE-buis en de diameter van een gat in de wand. Een 
voldoende glad binnenoppervlak van de wand kan 
verkregen worden door:

	 •		De	montage	van	een	stalen	buis	met	waterkering	
vóór het storten van de betonnen wand.

	 •		Het	boren	van	een	gat	met	een	diamant	bezette	
kroonboor.

	 •		Het	aanbrengen	van	een	demonteerbaar	
kunststof buisdeel als bekisting, vóór het storten 
van beton.

De rubber elementen zijn aan elkaar geschakeld met 
bouten en vormen een rubber ketting. De rubber delen 
worden gecomprimeerd door het aandraaien van de 
bouten.
Alle componenten van de geschakelde afdichting kunnen 
van verschillende materiaal kwaliteiten gemaakt worden.

Link seals staan enige hoekverdraaiing en laterale 
beweging toe. Nadat de GRE-buis in de link seal 
gemonteerd is, worden de rubber elementen 
gecomprimeerd door de bouten gelijkmatig aan te 
draaien. De geëxpandeerde rubber secties dichten de 
ruimte tussen de GRE en het beton af.

7.5.4. Speciale afdichtende vorm
Deze muurdoorvoering bestaat uit een stalen buis met 
flenzen. Een van de flenzen heeft een zodanig profiel 
dat het een afdichtingelement kan bevatten. Door 
het aandraaien van de bouten wordt de afdichting 
tussen de ringvormige ruimte tussen de flens en de 
buis samengedrukt, waardoor de ruimte perfect wordt 
afgedicht.

Fig. 7.12. Schema van een link seal

Fig. 7.13. Link seal

 

Fig. 7.14. Speciale afdichtende vorm
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7.5.5. Gladde muurdoorvoering
Als een buis door een wand gevoerd wordt, moet het 
buitenoppervlak van de buis beschermd worden met 
flexibel materiaal, dat aan beide zijden van de wand 
100 mm uit steekt, bijvoorbeeld een 5 mm dikke rubber 
laag.

7.6.  Verbinding met andere materialen
De meest geschikte methode om delen van verschillende 
materialen aan elkaar te verbinden is met een flens. Een 
mechanische koppeling zou een alternatief kunnen zijn. 
Voor details over deze verbindingen wordt gerefereerd 
naar documentatie van de fabrikant (zie tabel 1.1.).

Flenzen kunnen worden geboord volgens de meeste 
relevante normen. Als een geflensd GRE-leidingdeel 
verbonden wordt met een metalen leidingdeel, moet 
het metalen deel verankerd worden om overdracht van 
belastingen en verplaatsingen op het GRE-leidingdeel te 
voorkomen.

Instrument aansluitingen kunnen met behulp van een 
zadel en een nippel worden gemaakt.

7.7.  UV-weerstand
De topcoat van GRE-buizen en hulpstukken bestaat uit 
een harsrijke laag. Deze laag biedt voldoende weerstand 
tegen UV-straling.
Bij blootstelling aan weersomstandigheden kan de epoxy 
topcoat op de lange termijn aangetast worden; dit kan 
resulteren in een verkalkt buitenoppervlak.

Na verscheidene jaren in bedrijf te zijn geweest, kan de 
verkalkte laag worden verwijderd en vervangen door een 
bestendige, beschermende polyurethaan verflaag.
Neem voor advies contact op met de fabrikant.

Fig. 7.15. Gladde muurdoorvoering

Fig. 7.16. Verbinding met andere materialen
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8.  Kwaliteit Borging/Kwaliteit Controle

8.1.  Algemeen
Om goed vakmanschap te garanderen moet alleen 
gekwalificeerd en gecertificeerd personeel toegestaan 
worden om aan de montage van GRE-leidingsystemen te 
werken.
Voor informatie neem contact op met de GRE-fabrikant.

Volg naast de installatie handleidingen de noodzakelijke 
instructies altijd strikt op. Voor het maken van 
verbindingen is het noodzakelijk om de vereiste stappen 
in de juiste volgorde uit te voeren.

Doe nooit concessies op de kwaliteit van het werk en volg 
de instructies over het verplaatsen en opslaan tot en met 
het verbinden en monteren van GRE-materialen op.

8.2.  Traceerbaarheid van de verbinding
Als onderdeel van de kwaliteit controle en ten behoeve 
van de traceerbaarheid van de gegevens over de lijm- en 
laminaat verbinding, zou de volgende informatie tijdens 
de installatie van iedere verbinding moeten worden 
vastgelegd:

1. Naam of registratie gegevens van de pijpfitter.
2. Identificatie van de verbinding (nummer).
3. Begin-/eind tijd van het verharding proces.
4. Identificatie (nummer) van de verwarmingdeken.
5. Identificatie (nummer) van de lijmset.
6. Temperatuur van de verwarmingdeken (optioneel).

8.3. Mogelijke gebreken van de installatie
De volgende tabel geeft een aantal soorten gebreken, samen met acceptatie criteria en aanbevolen corrigerende 
maatregelen:

Tabel 8.1. Gebrek, acceptatie criterium, corrigerende maatregel

Gebrek Inspectie
methode Oorzaak Acceptatie criterium Correctie 

maatregel

Onjuiste spool 
afmetingen

Visueel Onjuiste montage
Kan het verschil elders in het 
systeem worden gecompenseerd?
Kan niet worden gecompenseerd?

Goedkeur

Afkeur

Spool niet in lijn Visueel
Componenten niet in lijn, 
bijvoorbeeld flenzen

Kan het verschil elders in het 
systeem worden gecompenseerd?
Kan niet worden gecompenseerd?

Goedkeur

Afkeur

Verbinding niet in 
lijn

Visueel
Bewegen tijdens verharden.
Onjuiste kalibreer afmetingen

Niet toegestaan Afkeur

Diameter verkleining Visueel Gebruik van te veel lijm
Maximum hoogte lijmril (h) is de 
kleinste van de waarden:
0,05 * ID of 10 mm

Als 
toegankelijk, 
verwijder 
overschot 
met schuren 

Beschadiging door 
slag of stoot, slijten 
of schuren

Visueel Onjuist transport of verplaatsen
Volgens ISO 14692,
Annex A, Tabel A1

Groot 
gebrek:
Vervangen
Klein gebrek:
Repareren

Lekke verbinding Druktest
Verbinding niet naar behoren 
uitgevoerd

Niet toegestaan Afkeur
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9.  Veldtest procedure

9.1.  Algemeen
Voordat het geïnstalleerde pijpleidingsysteem 
operationeel is, moet het systeem hydrostatisch beproefd 
worden om de belastbaarheid en de lekdichtheid 
te verzekeren. Het hydrostatisch beproeven van 
het pijpleidingsysteem zal in twee stappen worden 
uitgevoerd:

1. Belastbaarheid test. 
De testdruk wordt over een overeengekomen 
tijdspanne verhoogd tot een overeengekomen 
drukniveau om de maximale drukbestendigheid 
van het systeem te bewijzen. 

2. Lekdichtheid test. 
De testdruk wordt op een overeengekomen 
niveau gebracht, waarbij de verbindingen visueel 
geïnspecteerd kunnen worden.

Drukniveau en duur van de beproeving kunnen vermeld 
staan in een Inspectie en Test hoofdstuk van het Veld 
Kwaliteit Plan.

Alle veiligheid voorzorgsmaatregelen moeten worden 
getroffen. Het is belangrijk om eerst de belastbaarheid 
van het systeem te beproeven om het risico van letsel 
tijdens de visuele inspectie te vermijden.
Alle drukopnemers en pompen moeten geschikt en 
gekalibreerd zijn. Wees ervan verzekerd dat de 
pijpleiding ontlucht en gedraineerd kan worden.
De manometer moet tussen een klep en het 
pijpleidingsysteem gemonteerd zijn om de druk in het 
GRE-systeem aan te geven nadat de klep, die achter de 
pomp is gemonteerd, is gesloten.
Met het oog op de statische drukhoogte in het 
leidingsysteem moet de manometer op het laagste punt 
in het systeem worden gemonteerd. De manometer moet 
een maximum schaalwaarde van ongeveer twee keer de 
testdruk hebben.
Als het systeem niet ontworpen is om enige negatieve 
druk te kunnen weerstaan, dan moet het systeem daar 
tegen beschermd worden met een beluchtingklep; dit zou 
kunnen optreden gedurende het hydrostatisch testen.
Door het toepassen van ontluchter(s) kan ingesloten lucht 
afgelaten worden.

De toepassing van GRE-leidingsystemen kan variëren 
tussen lange, (ondergrondse) transport leidingen en kleine 
module leidingsystemen.

Verbinding typen kunnen variëren van laminaat 
verbinding tot mechanische verbinding met O-ring 
afdichting, met of zonder vergrendelingstrip.

Ieder systeem vereist zijn specifieke test methode. Voor 
ieder systeem kan de testprocedure in het Inspectie en 
Test Plan (ITP) zijn beschreven. Het ITP moet zijn opgesteld 
voor aanvang van het project.

De testadviezen die in de volgende hoofdstukken vermeld 
staan, gelden als leidraad en zijn niet verplicht.

9.2.  Voorbereiding
Voorafgaand aan de hydrostatische testen moeten de 
volgende onderwerpen worden gecontroleerd:

	 •		Alle	zaken	die	niet	binnen	in	het	
pijpleidingsysteem behoren, moeten worden 
verwijderd.

	 •		Alle	verbinding	procedures	dienen	te	zijn	
afgerond.

	 •		Sleuven	dienen	voldoende	aangevuld	en	
verdicht te zijn om het leidingsysteem op zijn 
plaats te houden; de verbindingen dienen open 
te blijven.

	 •		Alle	ondersteuningen,	geleidingen	en	(tijdelijke)	
ankers moeten aangebracht en functioneel zijn 
voordat het systeem op druk wordt gezet.

	 •		Alle	tijdelijke	ondersteuningen	en	montage	
hulpmiddelen om het systeem op te bouwen 
moeten zijn verwijderd.

	 •		Tenzij	anders	wordt	afgesproken,	worden	alle	
kleppen in geopende stand getest.

	 •		Alle	meetflenzen	moeten	worden	verwijderd	om	
de gehele leiding te kunnen controleren.

	 •		Flens	bouten	moeten	met	het	juiste	
aanhaalmoment zijn gemonteerd.

	 •		De	geldende	Gezondheid-,	Veiligheid-	en	
Milieueisen (HSE) dienen te worden nageleefd.



WAVISTRONG
Installatie Gids

Wavistrong Installatie Gids voor GRE-LeidingsystemenWavistrong Installatie Gids voor GRE-Leidingsystemen30

9.3.   Vullen, stabiliseren, testen en druk 
aflaten

9.3.1. Vullen en stabiliseren
Vul het leidingsysteem op het laagste punt met water 
door een kleine diameter inlaat en laat de ingesloten 
lucht af op de hoogste punten van het systeem. Lange 
rechte secties kunnen worden ontlucht met behulp van 
een opblaasbare bal of schuimplug, om alle lucht en 
onzuiverheden te verdrijven.

Fig. 9.1. Verschillende pluggen

Na het vullen wordt de leiding langzaam op een druk 
van 0,8 * Ontwerp Druk gebracht; de druk dient 24 uur 
gehandhaafd te blijven om het systeem te laten zetten 
en de druk te laten stabiliseren. Bij kleine diameter 
bovengrondse systemen mag de stabilisatietijd worden 
ingekort.

9.3.2. Testen
Toelaatbare testdrukken dienen te zijn overeengekomen 
met de GRE-fabrikant.

Als de druk gestabiliseerd is, wordt eerst de 
belastbaarheid van het systeem conform de afspraken 
getest.

Afhankelijk van het systeem kan een drukval plaats 
vinden. In alle gevallen is lekkage van verbindingen, 
buizen of hulpstukken niet toegestaan. Om 
veiligheidsredenen is een inspectie van het systeem 
vanwege een mogelijk lek niet toegestaan als de 
pijpleiding belast is op het belastbaarheid drukniveau. Dit 
dient vermeld te zijn in het ITP.

Als de belastbaarheid test succesvol is afgerond laat 
de druk dan af tot het lekdichtheid drukniveau. De 
duur van de lekdichtheid test hangt gewoonlijk af van 
de benodigde tijd om alle verbindingen, buizen en 
hulpstukken visueel te inspecteren.

We adviseren met klem om het leidingsysteem in secties 
te	testen,	bijvoorbeeld	een	lengte	van	één	dag	installatie.	
De leiding wordt tijdelijk afgesloten door op het eind 
van de leiding bijvoorbeeld een testplug en een flens te 
gebruiken. De blindflens dient dan voorzien te zijn van 
een ontluchtingsklep.

Fig. 9.2. Testen in het veld

Na het testen van de geïnstalleerde sectie moet de 
testplug ongeveer 2 meter terug gedrukt worden door 
lucht in de ontluchtingsklep te persen. Het overtollige 
water wordt afgevoerd door de klep aan het begin 
van de leiding te openen. Na het vast zetten van de 
testplug, bijvoorbeeld door opblazen, kan de tijdelijke 
flens verbinding worden verwijderd en kan de montage 
doorgaan. Het voordeel van deze methode is dat het 
testmedium in de beproefde sectie blijft en dit deel niet 
opnieuw gevuld hoeft te worden voor de hydrostatische 
beproeving van de volgende sectie.

Iedere lekkage die veroorzaakt wordt door een onjuiste 
montage van de verbinding kan eenvoudig opgespoord 
worden.
Extreme verplaatsingen dienen te worden voorkomen 
door de sleuf aan te vullen en te verdichten, waarbij de 
verbindingen dienen open te blijven.
Neem er notitie van dat temperatuursveranderingen over 
een periode van 24 uur de druk in een gesloten systeem 
zullen beïnvloeden.

Een drukval ‘s nachts is niet altijd een aanwijzing van 
een lek in het systeem. Bij het beproeven van een systeem 
dient de omgevingstemperatuur gemeten te worden.
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GRE-materiaal gedraagt zich afwijkend van staal als 
gevolg van het lage gewicht, de flexibiliteit van de 
verbinding en de elasticiteit van het materiaal.
In geval van bezwijken tijdens het hydrostatisch testen zal 
de leiding bewegen door het plotselinge vrijkomen van 
de opgeslagen energie; daarbij zou gevaar voor letsel 
van personeel kunnen bestaan.

Weet dat beproeven met lucht of gas uitermate gevaarlijk 
is en vermeden moet worden. Systemen mogen nooit 
worden getest met een brandbare vloeistof of gas. Het 
geadviseerde testmedium is water.
De fabrikant van GRE-leidingsystemen neemt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor enige schade voortkomend uit 
testen.

De volgende redenen kunnen drukverlies veroorzaken en 
dientengevolge resulteren in de volgende hydrostatische 
test lekkages:

	 •		Lekkage	van	pijpleiding	appendages.
	 •		Lekkage	van	pakkingen.
	 •		Lekkage	van	verbindingen.
	 •		Lekkage	van	buizen.
	 •		Lekkage	van	hulpstukken.

Het systeem wordt verondersteld de hydrostatische test te 
hebben doorstaan, als er nergens water uit het geteste 
leidingsysteem lekt en er geen drukverlies van betekenis 
optreedt dat kan worden toegeschreven aan gebruikelijke 
constructie omstandigheden.

9.3.3. Druk aflaten
De druk van het systeem aflaten moet voorzichtig 
gebeuren om het ontstaan van negatieve druk te 
voorkomen.

10.  Reparatie

Het komt zelden voor dat GRE-buizen, verbindingen en/
of hulpstukken gerepareerd moeten worden. Reparatie 
aan het pijpleidingsysteem moet worden uitgevoerd 
volgens beschreven instructies.

Het uitvoeren van een reparatie dient te worden 
goedgekeurd door de aannemer en worden uitgevoerd 
volgens de aanbevelingen van de fabrikant. Het 
herstel van de gespecificeerde eigenschappen van het 
leidingsysteem moet na reparatie worden aangetoond.

Lekkages in buizen, hulpstukken en verbindingen zullen 
worden gerepareerd door vervanging van het defecte 
gedeelte. In sommige gevallen, vooral bij ondergrondse 
systemen, kan de toegankelijkheid tot buizen en 
hulpstukken moeilijk zijn door onvoldoende ruimte.

Iedere toepassing van een GRE-leidingsysteem en ieder 
type product of ontwerp vereist zijn eigen reparatie- en/
of vervangingsprocedure.

Voor verdere details wordt gerefereerd naar documentatie 
van de fabrikant (zie tabel 1.1.).
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11.  Toleranties
Het wordt aanbevolen om de dimensionale toleranties te gebruiken zoals in onderstaande tabel 11.1. en figuur 11.1. 
staan weergegeven.

Tabel 11.1. Toleranties  op dimensionale referenties

Binnendiameter (mm) A B C D E F
25 – 200 ±   5mm ± 3mm ± 0,5° ± 3mm ± 1mm ± 0,5°

250 – 300 ±   5mm ± 3mm ± 0,3° ± 3mm ± 1mm ± 0,5°

350 – 400 ±   5mm ± 3mm ± 0,3° ± 3mm ± 2mm ± 0,5°

450 – 600 ± 10mm ± 5mm ± 0,3° ± 3mm ± 2mm ± 0,5°

700 – 900 ± 10mm ± 5mm ± 0,2° ± 4mm ± 3mm ± 0,5°

1000 – 1200 ± 10mm ± 5mm ± 0,15° ± 6mm ± 3mm ± 0,5°

De maximale spleet is gelimiteerd tot 6 mm.

Fig. 11.1. Toleranties

Afmeting	A
 a. Vlak tot Vlak afmetingen.
 b. Hart tot Vlak afmetingen.
 c. Plaats van aftakkingen.
 d. Hart op Hart afmetingen.

Afmeting	B
Zijdelingse verplaatsing van aftakkingen en 
aansluitingen.

Afmeting	C
Rotatie van flenzen ten opzichte van de opgegeven 
positie.

Afmeting	D
Einden.

Afmeting	E
Overhang van flenzen vanaf de aangegeven positie, 
gemeten over het gehele afdichtvlak.

Afmeting	F
Hoekverdraaiing.
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12.  Veiligheid voorzorgsmaatregelen

Bij gebruik van GRE-producten dienen de volgende 
veiligheid voorzorgsmaatregelen in acht te worden 
genomen.
De vereiste Gevaar- en Veiligheidsmaatregelen bij het 
gebruik van hars en verharder voor lijm- of laminaat 
sets staan vermeld onder de R- en S-code nummers, die 
opgenomen zijn in de documentatie van de fabrikant 
(zie tabel 1.1.).

12.1. Hars, verharder, lijm- en laminaatsets
Om prikkeling van het ademhalingsysteem te voorkomen, 
moet voor voldoende ventilatie worden gezorgd. Als 
een systeem hydrostatisch beproefd wordt, moeten er 
afdoende veiligheidsmaatregelen getroffen worden omdat 
“een veilige testdruk” niet bestaat. Iedere druk op zich is 
gevaarlijk.

De testapparatuur moet door ervaren personeel bediend 
worden. Personen die niet betrokken zijn bij de test of 
de inspectie worden niet toegelaten in de onmiddellijke 
omgeving	van	het	beproefde	systeem.	Slechts	één	
persoon dient de leiding te hebben en ieder ander moet 
zijn/haar instructies opvolgen.

Verander niets meer aan het leidingsysteem als dit 
onder druk staat. Lekkende verbindingen mogen alleen 
gerepareerd worden nadat de druk helemaal afgelaten 
is.

De testapparatuur moet op een veilige afstand vanaf de 
verbinding met het leidingsysteem staan opgesteld.
Als er gelast moet worden dan moet GRE-materiaal tegen 
hitte beschermd worden.

12.2. Zagen, shaven en schuren
Bij het zagen en schuren van GRE-materiaal zijn de 
volgende persoonlijke beschermingsmiddelen nodig om 
de ogen en huid te beschermen:

	 •		Een	stofkap	die	de	neus	en	de	mond	afdekt.
	 •		Veiligheidsbril.
	 •		Handschoenen	en	overall.
	 •		Met	plakband	afgesloten	mouwen	van	de	

overall om stof buiten te houden.
	 •		Beschermende	kleding	om	het	lichaam	te	

beschermen.
	 •		Goed	geventileerde	ruimte	of	open	lucht	om	de	

machinale bewerking uit te voeren.

12.3. Milieu
Ruim de werkplek altijd op. GRE en verharde lijm zijn 
chemisch inert en hoeven niet als chemisch afval te 
worden behandeld.
Afval moet altijd op een milieuvriendelijke manier worden 
verwerkt.

Fig. 12.1. Persoonlijke beschermingsmiddelen
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