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Tegen deze achtergrond heeft een groep 
van meer dan dertig beheerders van ge-
meentelijke stelsels samen met het Institut 
für Unterirdische Infrastruktur IKT (insti-
tuut voor ondergrondse infrastructuur) met 
vestigingen in Gelsenkirchen en Arnhem de 
methoden voor afdichting en renovatie van 
lekkende inspectieputten onderzocht. Het 
meerjarige onderzoeksprogramma omvatte 
maatregelen ter plaatse, breed opgezette 
experimenten schaal 1:1 en aanvullende 
theoretische beschouwingen. Het rende-
ment en de kwaliteit van de toegepaste 
methoden en materialen onder praktijkom-
standigheden - evenals de dichtheid tegen 
externe grondwaterdruk - stonden daarbij 
centraal.

Maatregelen ter plaatse
Om de effecten van meerjarige gebruiks-
belastingen te registreren, werden eerst 

oudere coatings (3 tot 14 jaar) ter plaatse 
onderzocht en onderworpen aan talrijke 
kwaliteitscontroles. Soort en omvang van 
de beschadigingen werden geanalyseerd. 
In het onderzoek zijn belangrijke kwali-
teitsgegevens, zoals de bouwtechnische 
keuring en garantietermijn meegenomen 
en gedocumenteerd. Uit het resultaat 
bleek dat bij mortellagen altijd een zorg-
vuldige afdichting vooraf nodig is om te 
voorkomen dat het uithardingsproces door 
instromend grondwater niet wordt beïn-
vloed. Een gelijkmatige hechting lijkt be-
langrijker te zijn dan alleen maar lokaal 
hoge hechtingssterkte. Tenslotte bleek 
dat schades voor het merendeel binnen 1 
tot 6 maanden nagenoeg in hun volledige 
omvang herkenbaar waren.

Bij de polymere coatings werden ver-
slechteringen waargenomen, gerelateerd 
aan de factor tijd. Met name de omvang 
van de - direct na het opbrengen van de 
coating - aanwezige blaasvorming vormt, 
ondanks de lokaal hoge hechtkracht, een 
groot probleem. Een gelijkmatig goede 
hechting lijkt hier van groot belang te 
zijn. Vanwege het ontstaan van de scha-
des na verloop van tijd, moet bij polymere 
coatings voornamelijk aandacht worden 
besteed aan de inspectie gedurende de 
garantietermijn. Pure afdichtingswerk-
zaamheden, bijvoorbeeld door injectie, 

vragen veel tijd en er is veel personeel en 
materiaal voor nodig. Daarbij is succes op 
lange termijn niet altijd vanzelfsprekend. 
Als voorbereidende maatregel vóór het 
aanbrengen van een coating zijn afdich-
tingsmaatregelen echter noodzakelijk en 
doelmatig.

Breed opgezet onderzoek, schaal 1:1
In de onderzoekhal van IKT in Gelsenkir-
chen (met daarin een testomgeving van 
15 m x 6 m x 6 m, met drukbelasting- en 
grondwatersimulatie) werden onderzoeken 
uitgevoerd onder gedefinieerde randvoor-
waarden op schaal 1:1 (afbeelding 1 en 
2). De basis hiervoor werd gevormd door 
ervaringen uit eerdere onderzoeksplannen, 
resultaten van het ‘IKT - Prüfstelle für Bau-
produkte’ (keuringsbureau voor bouwpro-
ducten) alsmede de praktijkervaringen van 
de deelnemende rioleringsbeheerders. Van 
groot belang was hierbij de prestatie van 
de methoden onder grondwaterdruk over 
langere tijd. Bovendien werden vooraf-
gaand aan het aanbrengen van de coating, 
typische uitvoeringsfouten in de oppervlak-
tevoorbereiding nagebootst door middel 
van gedefinieerde beschadiging en veront-
reiniging van deeloppervlakken. Hierdoor 
kon de robuustheid van de methoden, wan-
neer de omstandigheden ter plaatse niet 
optimaal waren worden bepaald.
In de testomgeving werd de belastings-
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historie van de inspectieputten zo nage-
bootst, dat ook kritische situaties al na 
korte tijd konden worden waargenomen. 
Hiervoor werd het gebruikelijke renova-
tieproces van afdichting vooraf - en het 
aanbrengen van de aansluitende coating 
daarna - losgekoppeld. De met onvolko-
menheden (lekkages) geprepareerde put-
ten werden eerst zonder grondwaterdruk 
en afdichting vooraf gecoat, het waterpeil 
werd pas daarna verhoogd. Als gevolg 
daarvan werkte de waterdruk direct in 
op de aangebrachte coating - een belas-
ting die zich normaliter vaak pas na jaren 
voordoet - wanneer de afdichting vooraf 
van de putconstructie tekortschiet of het 
grondwater ook verder stijgt dan de vooraf 
afgedichte gedeelten. Tevens werden de 
afdichtsystemen in eigen putten pas na 
het verhogen van de grondwaterstand toe-
gepast en werd het gedrag daarvan bij de 
inbouw onder instromend water evenals 
aansluitende externe druk geobserveerd.
De maximale grondwaterstand werd con-
tinu gedurende een periode van 20 weken 
op peil gehouden, zodat ook loslaat- en 
kruipeffecten op langere termijn konden 
worden waargenomen (afbeelding 3). Tot 
slot werd de waterspiegel weer verlaagd 
en werden er hechtingsproeven op de coa-
tings uitgevoerd. Na het blootleggen van 
de putonderdelen kon bovendien het bij 
de afdichtingsmaatregelen aangebrachte 

injectiemateriaal direct worden geïnspec-
teerd (afbeelding 4). Aanvullende onder-
zoeken met betrekking tot de milieubelas-
ting van de gebruikte injectiematerialen 
maakten het beeld compleet. Als aanvul-
ling op de maatregelen ter plaatse en het 
breed opgezette onderzoek werden ook 
andere speciale kwesties door observaties 
en bijzondere laboratoriumproeven onder-
zocht. Dit betrof bijvoorbeeld de invloed 
van de watertoevoeging en het gebruik 
van nabehandelingsmiddelen bij minerale 
coatings, de vorming en plaatsbepaling 
van holle plekken, evenals de waterdicht-
heid en flexibiliteit van het product bij 
put-buisverbindingen.

Resultatenoverzicht
In het algemene overzicht van de pro-
jectresultaten kunnen enkele fundamen-
tele inzichten worden samengevat die 
beheerders van stelsels als oriëntatie voor 
hun verdere handelwijze kunnen gebrui-
ken. Dit betreft het gehele proces van 
de aanbesteding en gunning tot en met 
de keuring van renovatiewerkzaamheden, 
evenals aanvullende maatregelen voor de 
kwaliteitsborging.

Afdichtingsmaatregelen geschikt als 
voorbereidingsmaatregel
•	 Effect	 op	 lange	 termijn	 blijft	 echter	

twijfelachtig

 Injectieharsen en -gels lieten in het on-
derzoek onder meerdaagse externe wa-
terdruk een goede afdichting van de be-
schadigde putten zien. Ze zijn daarom 
ook geschikt voorbereiding van coating-
maatregelen. Gedurende een langere 
belasting met externe waterdruk (circa 
5 maanden) verschenen echter bij bijna 
alle harsen en gels zichtbare lekkages, 
meestal als vochtplekken.

Mortel is sterk, maar vertoonde vaak 
optische gebreken
•	 Ook	 bij	 hechtingsgebreken	 en	 krimp-

scheuren bestaat nauwelijks infiltratie-
gevaar

 Ongeveer de helft van de minerale coa-
tings vertoonde scheuren en vochtplek-
ken op de putwand, maar geen lekkages 
met een meetbare waterinstroming. Dat 
gold ook voor de plaatsen waar de hech-
ting met een scheidingsmiddel volgens 
plan werd verzwakt (zie kader). Er werden 
geen breuken in het opgebrachte materi-
aal als gevolg van de externe waterdruk 
vastgesteld. Dit werd in hoge mate toege-
schreven aan de geometrische verhoudin-
gen, dat wil zeggen de grote wanddikte 
en dus stugheid evenals de stabiliserende 
cirkelvorm van de mortel. In samenspel 
met de oude putwand wordt de externe 
waterdruk dan via drukspanningen in de 
minerale coating afgevoerd.
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De in-situ observaties van mine-
rale coatings met een ouderdom van 
maximaal vijf jaar toonden aan, dat 
zich in deze periode geen infiltra-
tierelevante verslechtering van de 
gehele toestand en slechts in uitzon-
deringsgevallen herkenbare corrosie-
schades voordeden. Het zwaartepunt 
van de keuring dient daarom al bij de 
eigenlijke bouwtechnische keuring te 
liggen met gedetailleerde documen-
tatie van eventuele opvallende fei-
ten. Bij de garantie-inspectie dient 
te worden gecontroleerd of een ver-
dere uitbreiding van eventuele aan-
wezige holle plekken en scheuren kan 
worden uitgesloten.

Kunststof biedt veel, met hoge 
eisen aan techniek en uitvoering
•	 Alleen	bij	een	goede	voorbereiding	

altijd dicht
 Polymere coatings leverden bij een 

probleemloze kwaliteit van de on-
dergrond en een zorgvuldige uit-
voering goede resultaten. Er deden 
zich bij een paar producten punts-
gewijze schades voor, zogenaamde 
pinholes. Dit is een niet-homogene 
schade ter grootte van een spel-
denknop in de coating, die tot lek-
kage kan leiden. Wanneer de hech-
ting tijdens de proef echter volgens 
plan werd verzwakt, vormden zich 
als gevolg van de externe water-
druk op sommige plekken blazen. 
Deze werden in sommige gevallen 
zo groot, dat ze ook ontstonden op 
plaatsen met een goede hechting.

In het algemeen bieden polymere 
coatings een goed coatingresultaat 
wanneer de hoge eisen aan de tech-
niek en de zorgvuldigheid bij inbouw 
worden nageleefd. Vanwege de grote 
tijdsafhankelijkheid van de scha-
deontwikkeling is een uitgebreider 
onderzoek van deze coatings in het 
kader van de garantie-inspectie raad-
zaam.

Keuze van de methode wordt 
gedomineerd door renovatiedoel
De renovatiedoelen domineren de 
keuze van de methode. Hier moet 
worden beslist, in hoeverre een ge-
kozen renovatiemethode moet bijdra-
gen aan de dragende werking, aan 
de beschermende werking en aan de 
afdichtende werking gedurende de 
gestelde levensduur.
Om de dragende werking te verbe-

teren, moet het materiaal geschikt 
zijn om een vergevorderd materi-
aalverlies van de bestaande put te 
compenseren. Een hoge hechting 
op de ondergrond van bijvoorbeeld 
mortel laat zien in hoeverre nieuw 
en oud materiaal als gemeenschap-
pelijk draagsysteem kan worden be-
schouwd. Een beschermende werking 
van het materiaal kan als corrosie-
bescherming (ten opzichte van het 
in het rioolstelsel getransporteerde 
medium) vereist zijn, zodat vervol-
gens de materiaalbestendigheid hier-
aan kan worden afgemeten. Met het 
oog op de afdichtende werking moet 
onderscheid worden gemaakt bij de 
werking van de gehele constructie 
ten opzichte van de binnendruk res-
pectievelijk externe grondwaterdruk. 
Met het oog op de duurzaamheid rijst 
vooral de vraag hoe het is gesteld 
met de bestendigheid van de voor-
noemde dragende, beschermende en 
afdichtende werking onder mechani-
sche en biologisch-chemische aan-
tastingen.

Daarmee wordt duidelijk dat het re-
novatiedoel en het concrete eisen-
profiel voor elke coatingmaatregel 
apart moet worden vastgelegd en dit 
de keuze van de methode op door-
slaggevende wijze kan beïnvloeden. 
Zo is voor de compensatie van mate-
riaalverliezen onder drukkend grond-
water zonder verder corrosiegevaar 
het gebruik van minerale coatings 
zeer geschikt. Polymere coatings to-
nen hun sterke kanten bijvoorbeeld 
bij agressieve media en wanneer er 
hoge eisen worden gesteld aan de 
afdichtende werking onder binnen-
druk. Als gevolg daarvan kan ook 
een combinatie van minerale en po-
lymere coatings in een afzonderlijk 
geval een technisch zinvolle oplos-
sing vormen.

Alle onderzoeksresultaten staan in 
het Duits ter beschikking  op www.
ikt.de en zijn gratis te downloaden. 
Aanvullende informatie in het Neder-
lands wordt vanaf september 2013 
gegeven via opleidingen bij IKT Ne-
derland. ▪

*) Auteurs zijn werkzaam bij 
 IKT Arnhem en IKT Gelsenkirchen.

Het scheidingsmiddel werd door 
IKT op deze plaatsen aangebracht 
vóór een coating, om de eerste re-
sultaten van de ‘robuustheid’ van 
het renovatiesysteem ten opzichte 
van ongeplande gebreken bij de 
hechting te registreren.  Dit kan 
zich in de praktijk voordoen bij 
het ontbreken van een voorbehan-
deling van de ondergrond.
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