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VOORWOORD

In dit handboek wordt ingegaan op de toepassing van folieconstructies voor de verdiepte aanleg
van infrastructurele werken. Sinds een tiental jaren wordt bij dergelijke bouwwerken voor het
gebruik van folies gekozen waarmee een kunstmatige waterondoorlatende laag wordt gecreëerd.
Voor zover bekend is deze bouwmethode alleen in Nederland in gebruik. Het succes van folie-
constructies komt met name voort uit het feit dat de uitvoering betrekkelijk eenvoudig en goed-
koop is. Hoewel eigenlijk vanzelfsprekend, is het voor het welslagen belangrijk dat de construc-
tie goed wordt ontworpen en uitgevoerd. In dit handboek wordt duidelijk gemaakt op welke
wijze dit kan worden bereikt. Een eerste aanzet om de kennis op dit gebied vast te leggen is door
de Werkgroep Folieconstructies van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat gemaakt, die richtlijnen
voor het ontwerp en de uitvoering heeft beschreven. Door middel van deze uitgave van
CURlCOB wordt hieraan bredere bekendheid gegeven.

Bij de toelichting van alle facetten van het ontwerp is gebruik gemaakt van de ervaring op dit
gebied, die bij de bouw van wegen en spoorwegen is verzameld.
De materialen waaruit folies kunnen worden vervaardigd, de eigenschappen en eisen en keurin-
gen waaraan voldaan moet worden, zijn beschreven. Aan het aspect van het lassen is redelijk uit-
voerig aandacht besteed, omdat de kwaliteit van de lassen de waterdichtheid van de constructie
in grote mate beïnvloedt.
De diverse uitvoeringsmethoden voor de aanleg van folieconstructies bieden veel mogelijkheden
voor toepassing bij infrastructurele werken. De methoden zijn gedetailleerd beschreven.
Gezien het belang van de lekdetectie tijdens aanleg en oplevering voor het verkrijgen van een
goed functionerende constructie, zijn in een hoofdstuk over de inspectie van folieconstructies de
controlemogelijkheden aan de orde gesteld. De selectie van de meest geschikte meetmethoden is
besproken.
Aangezien het beheer en onderhoud van folieconstructies in de praktijk nog niet is geoptimali-
seerd, is in dit handboek een methode beschreven om een goed beheerplan op te stellen.

In bijlage A zijn besteksteksten verzameld die van nut kunnen zijn bij de voorbereiding van ver-
diepte liggingen waarbij folies worden toegepast.

De samenstelling van dit handboek is het resultaat van de Commissie M 311 van het Centrum
Ondergronds Bouwen. In de commissie hebben de volgende leden een bijdrage geleverd:
ir, I Jongbloed, voorzitter Infraneth
ir, A.J. van Seters, secretaris TEClFugro Ingenieursbureau
ir, W.L.A.M. van den Broek NBM Amstelland NV
ir, A.C.A.M. Keusters Heijmans NV
ir, lP. Oostveen Kennis en Wetenschappelijke Instituten
ir. G.L. Tan Rijkswaterstaat
ir, lP. Vercouteren NV Nederlandse Spoorwegen
ir, J.J. van Meerten. eindredacteur Kennis en Wetenschappelijke Instituten
ing. P. Kole, coördinator tlm december 1997 CUR/COB
ir, L. Kwak, coördinator vanaf januari 1998 CUR/COB
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De hoofdstukken in dit handboek zijn samengesteld onder verantwoording van de volgende
commissieleden:

Hoofdstuk 2 'Toepassingen van folieconstructies'
ir, J.l van Meerten en ir, 1. Jongbloed

Hoofdstuk 3 'Functioneel ontwerp'
ir, J .P. Vercouteren en ir. A.I. van Seters

Hoofdstuk 4 'Materialen'
ir. A.I. van Seters en ir, J.P. Oostveen

Hoofdstuk 5 'Uitvoering'
ir. W.L.A.M. van den Broek en ir, J. Jongbloed

Hoofdstuk 6 'Inspectie en meetmethoden'
ir, J.J. van Meerten en ir lP. Oostveen

Hoofdstuk 7 'Beheer en onderhoud'
ir. A.C.A.M. Keusters en ir. J.P. Oostveen

Bijlage A 'Besteksteksten voor folieconstructies'
ir. J. Jongbloed

De review van handboekteksten werd in de commissie verzorgd door ir. G.L. Tan, die tevens
waardevolle informatie in de vorm van rapportages en fotomateriaal aan de commissie ter
beschikking heeft gesteld. De commissie is hiervoor dank verschuldigd aan Rijkswaterstaat.

Gedurende korte tijd in de periode van 1996 tot 1998 hebben ook de heren ir. G. Arends, ing.
H.L. Everts en ir. M.C.J. Bosters aan de commissie deelgenomen. Aan de eindredactie heeft
tevens de heer ir, D. Pereboom meegewerkt. De commissie werd begeleid door respectievelijk
ing. P. Kole en ir, L. Kwak van CUR/COB.
Ten behoeve van de samenstelling van de genoemde hoofdstukken zijn interviews gehouden met
verschillende deskundigen. Op het gebied van materiaaltoepassing en lastechniek is dankbaar
gebruik gemaakt van de ervaringen van de heer L. Derks van de firma Genap en van ing. A.
Steerenberg van Enviro Advice. Drs. W. van Dalfsen van NlTG- TNO is gevraagd naar zijn erva-
ring op het gebied van lekdetectie. Voor de inventarisatie van de huidige praktijk met betrekking
tot beheer en onderhoud zijn gesprekken gevoerd met werknemers van de Dienstkringen van
Rijkswaterstaat en van de Gemeente Zwolle.

De commissie dankt de Bouwdienst en de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat, Genap en
NITG- TNO voor het beschikbaar stellen van illustratiemateriaal.
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SAMENVATTING

Dit handboek gaat in op de toepassing van folieconstructies voor de verdiepte aanleg van infrast-
ructurele werken. Sinds enkele tientallen jaren is bij dergelijke bouwwerken voor het gebruik
van kunststoffolies gekozen waarmee een kunstmatige waterondoorlatende laag wordt
gecreëerd. Voor het evenwicht wordt de folie aangeaard. Binnen de folieconstructie wordt een
lager polderpeil aangebracht. Het gebruik van deze bouwmethode bij de typisch Nederlandse
bodemomstandigheden is tamelijk uniek in de wereld. Het succes van folieconstructies komt met
name voort uit het feit dat de uitvoering betrekkelijk eenvoudig en goedkoop is. Hoewel eigen-
lijk vanzelfsprekend, is het voor het welslagen belangrijk dat de constructie goed wordt ontwor-
pen en uitgevoerd. Materialenkennis en kwaliteitsaspecten tijdens de uitvoering komen nadruk-
kelijk aan bod. In dit handboek wordt duidelijk gemaakt op welke wijze een goede constructie
kan worden gerealiseerd. Daarbij wordt tevens ingegaan op inspectiemethoden voor lekdetectie
tijdens en na de bouw. Voor een systematische beheermethodiek van dit type constructies is een
aanzet gegeven. Door middel van deze uitgave van CUR/COB wordt aan folieconstructies een
bredere bekendheid gegeven.
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SUMMARY

HANDBOOK OF WATERTIGHT GEOMEMBRANES

This report concerns the application of watertight geomembranes in road and rail road construc-
tions below the initial ground and groundwater level. The function of the geomembrane is to ere-
ate an artificial impermeable layer below the building pit. After ballasting the geomembrane with
sand, the groundwater level in the construction is set to a lower level than in the surroundings.
The number of deep constructions with geomembranes is growing. The use of this building
method is almost certainly typically Dutch due to the soil type and groundwater circumstances
in the Netherlands. The success of geomembrane constructions is a result of the simple and cheap
construction techniques. As is explained in this report, the success depends on a good knowled-
ge of materials, design aspects, and quality assurance during the building process. In this report
the conditions for successful implementation are elaborated. Also the methods for leak detection
during and after construction are illustrated. A systematic approach to plan management and con-
trol during the lifetime is formulated. The aim of the publisher is to give the gathered experien-
ce and knowledge on the reported subject a broader public notice.
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NOTATIES

symbool naam eenheid

A aanlegniveau van de folie m+NAP
A oppervlakte van de onbeschadigde folie m2
A oppervlakte van een lek m2

Aberegend beregend oppervlak m2
Bg breedte van de grondplaat m
Br contactbreedte van het rubberprofiel m
CB coëfficiënt voor de randvorm van een gat
Cc primaire samendrukkingsindex
Ca secundaire samendrukkingsindex
C cohesie kN/m2

C coëfficiënt voor het maatgevende oppervlaktype
Cv consolidatiecoëfficiënt m2/s

~ laagdikte van de berm (TB - P) m
dd laagdikte van droog zand m
dn dikte van de natte grondlaag (P - A) m
E elasticiteitsmodulus kN/m2

Ecp wrijvingscoëfficiënt van foliematerialen in grond = (tan &tan CP)
Fg verticale drukkracht op de grondplaat kN/m'
Fkr kiemkracht in het rubberprofiel kN/m'
F(a) functie voor de vormfactor
GHG Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand m+NAP
g zwaartekrachtversnelling mls2

H dikte van de watervoerende laag onder of boven de folie m
Hw waterdrukverschil (qJo - P) m
Ic inhoud van de waterkelder m3
k doorlatendheid van de omliggende grond mldag
kg doorlatendheid van de folie mis
Lg afstand scharnier-grondplaat m
4- afstand schamier-rubberprofiel m
mg migratiecoëfficiënt m2/s
P polderpeil binnen de folieconstructie m+NAP
Q lekdebiet door een gat m3/dag, m3/s
Qg permeatie door de folie m3/s
r relaxatie per 10 jaar
TB hoogte van de teen van de berm en het talud m+NAP
t tijd minuten

a vormfactor van een gat =Uh = lengte/breedteverhouding
r volumiek gewicht kN/m3

îb volumiek gewicht van bermgrond kN/m3

~ volumiek gewicht van droge grond kN/m3
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symbool

16

naam

belastingfactor op de waterdruk volgens NEN 6740
veiligheidsfactor op de freatische grondwaterstand, methode
Bouwdienst
veiligheidscoëfficiënt op de klemdruk in het rubberprofiel
materiaalfactor op het volumieke gewicht volgens NEN 6740
volumiek gewicht van natte grond
veiligheidsfactor op de wateroverdruk, methode Bouwdienst
volumiek gewicht van (grond)water
waterdrukverschil
stijghoogteverschil over de folie
wrijvingshoek van het foliemateriaal met de onderliggende
ondergrond
rek
spanning
verticale korrelspanning
klemdruk in het rubberprofiel
neerwaartse gronddruk
freatische grondwaterstand naast de folie
stijghoogte van grondwater onder de folie
hoek van inwendige wrijving van de ondergrond

eenheid

kN/m3

kN/m3

m
m

kN/m2

kN/m2

kN/m2

kN/m2

m+NAP
m+NAP
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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Kunststoffolies worden gebruikt voor vele doeleinden, onder andere: afdichting, bodembescher-
ming en grondwaterstandbeheersing. Ongeveer twintig jaar geleden heeft de toepassing van
kunststoffolie ook in de bouw van verdiepte infrastructuur een omwenteling teweeggebracht.
Hoewel dit type constructies tamelijk nieuw is, is er in korte tijd toch redelijk veel ervaring mee
opgedaan. Die ervaring wordt gebundeld in dit handboek.
Van deze typisch Nederlandse bouwmethode kan de volgende definitie worden vermeld:

''Een folieconstructie is een kunstwerk waarbij in een ontgraving door middel van
een folie een kunstmatige bodemafsluiting wordt gerealiseerd, die ten behoeve van de
blijvende situatie in overeenstemming met de evenwichtstoestand wordt aangeaard.
De folie is hierin een dun, membraanvormig vloeistofdicht constructie-element. Het
begrip membraanvormig wil zeggen, dat de folie zich in twee dimensies uitstrekt en
geen noemenswaardige buigstijtbeid bezit."

normale grondwaterstand grondwaterstand boven folie

Fig. 1.1. Dwarsdoorsnede over een folieconstructie.

De commissie heeft gekozen voor gebruik van de term 'folie' in plaats van 'vlies'. De naam folie
geeft beter aan dat de waterdichtheid de belangrijkste eigenschap is. Een materiaal bestaande uit
willekeurig gerichte en aan elkaar gehechte vezels wordt wel vlies genoemd. De Engelse bena-
ming voor folie is 'watertight geomembrane' .
De toepassing van kunststoffolie biedt niet alleen in technisch opzicht, maar ook in financieel
opzicht grote mogelijkheden. Het is een goed en vooral goedkoop alternatief constructiemateri-
aal gebleken voor toepassing in een verdiepte ligging van een weg- of railconstructie beneden de
grondwaterstand. Op deze laatste toepassing wordt in dit handboek ingegaan. Op welke gronden
gekozen kan worden voor een folieconstructie en welke andere mogelijke toepassingen er zijn,
is in een kort overzicht aangegeven in hoofdstuk 2. Ook is aangegeven welke ervaring met folie-
constructies is opgebouwd.
Er is voor gekozen om het hoofdstuk betreffende het 'Functioneel ontwerp' voor het hoofdstuk
'Materialen' te plaatsen, zodat de lezer eerst meer inzicht in het wezen van de constructie wordt
geboden.

De techniek van het maken van folieconstructies en alle aspecten die daarmee samenhangen zijn
in de volgende hoofdstukken beschreven volgens de 'state of the art'.
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De verschillende ontwerpaspecten zijn beschreven in hoofdstuk 3. De technische beschrijving en
de geometrie van folieconstructies zijn daarin opgenomen. In een risico-analyse is ingegaan op
de kwetsbare onderdelen in een dergelijke constructie. Vervolgens is ingegaan op de grondme-
chanische berekeningsmethoden voor het ontwerp en op de dimensienering van overgangscon-
structies. Daarna komen enige aspecten van de drainage en hemelwaterafvoer aan de orde, die
vanzelfsprekend bij verdiepte liggingen van constructies nodig zijn.

Mogelijke besteksteksten die van nut kunnen zijn bij de voorbereiding van werken, zijn in bijla-
ge A bij dit handboek opgenomen. Deze voorstellen voor besteksteksten vervallen zodra CROW
standaardbesteksteksten voor folieconstructies heeft gepubliceerd.

Verschillende materialen kunnen tot een folie worden verwerkt. In hoofdstuk 4 komen de voor
folies meest toegepaste materialen, hun eigenschappen en de eisen en keuringen waaraan moet
worden voldaan aan de orde. Na korte inleidingen over de polymeren (het basismateriaal van de
kunststoffen), de belangrijkste kunststoffolies en de foliefabricage wordt uitgebreid stil gestaan
bij de materiaaleigenschappen. De techniek van het lassen wordt vervolgens besproken. Het
hoofdstuk sluit af met een algemeen overzicht van de eisen en keuringen die voor de belang-
rijkste kunststoffolies van toepassing zijn.

Aangezien er verschillende mogelijkheden zijn voor de uitvoering van folieconstructies en
omdat de folies bij de aanleg met zorg moeten worden behandeld, wordt aan de beschrijving van
de uitvoering in hoofdstuk 5 van dit handboek veel aandacht besteed. Dit betreft niet alleen het
samenstellen en aanbrengen van de folie op het werk, maar ook het grondwerk bij de voorberei-
ding en de aanvulling. De belangrijkste functie van de folie, namelijk die van waterdichte laag,
dient voortdurend in het oog te worden gehouden. Dit telt het zwaarst in de fase van de uitvoe-
ring.

Hoofdstuk 6 geeft een overzicht van de inspectie en meetmethoden. De inspectie van foliecon-
structies tijdens aanleg en oplevering komt aan de orde. Een overzicht wordt gegeven van de
voor lek relevante faalmechanismen, het effect van lekken en het belang van en de nauwkeurig-
heidseis bij lekdetectie. Controles en inspecties bij de bouw (productie van folie, levering,
samenstelling uit productiebanen, oplevering) en tijdens de levensduur worden uitgebreid behan-
deld. Na een inleiding over de meetstrategie voor de lekdetectie worden meer en minder gebrui-
kelijke meetmethoden met hun voor- en nadelen besproken.

Het beheer en onderhoud van folieconstructies is, vanwege het feit dat deze methode van onder-
gronds bouwen nog betrekkelijk nieuw is, een onderwerp dat nog in ontwikkeling is. De uitvoe-
ring in de praktijk heeft nog geen duidelijke vorm gekregen. Vandaar dat in hoofdstuk 7 van dit
handboek een methodiek wordt beschreven om tot een goede opzet van beheer en onderhoud van
dit type kunstwerken te komen.

Voor de verklaring van veel toegepaste geotechnische begrippen wordt verwezen naar de ver-
klarende woordenlijst die is opgenomen in de uitgave 'Construeren met grond' van de CUR [1].
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HOOFOSTUK2

TOEPASSINGEN VAN FOLIECONSTRUCTIES

2.1 Toepassingen van folies in constructies in de grond
De toepassingen die in dit handboek aan de orde komen, betreffen folieconstructies voor ver-
diepte wegen en spoorwegen en tunneltoeritten. Folieconstructies zijn inmiddels beproefde
bouwwerken die hun waarde in de praktijk hebben bewezen. Bij de tot nu toe gerealiseerde pro-
jecten is de folie in een cunet gelegd. De folie kan worden aangesloten aan andere bouwdelen
(zie fig. 2.1), zoals bijvoorbeeld betonnen tunnels ofwandconstructies.

Fig. 2.1. Langsdoorsnede over het aquaduct met de aansluitende folieconstructies te Grouw.

Om het ruimtebeslag te beperken, kan de folie tussen damwanden worden aangebracht. Deze
bouwwijze wordt aangeduid met de naam 'U-polder' (zie fig. 2.2). Een andere mogelijkheid is
om de folie aan de rand van de constructie in meerdere fasen zigzagsgewijs naar een hoger
niveau toe in de grond in te bouwen.

keerwand of terre armée-wand

Fig. 2.2. De 'U-polder'.

Recentelijk zijn ook nieuwe mogelijkheden uitgedacht waarmee folies kunnen worden gebruikt
voor verdiept liggende spoorbanen. Door toepassing van een steunconstructie met betonnen
schaaldelen op de folie die in den natte wordt aangebracht, kan bovendien de diepteligging wor-
den beperkt (zie fig. 2.3). Omdat deze bouwmethode zich in het stadium van de innovatieve ont-
wikkeling bevindt, zijn er nog geen toepassingen. Zeer veel mogelijke toepassingen van folies
zijn vermeld in [2].
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Fig. 2.3. Folie met steunconstructie.

In dit handboek worden alleen de folieconstructies voor verdiepte liggingen besproken. Andere
toepassingen van folies zijn:
- Waterdichte afdichtingen ten behoeve van isolatie in het kader van milieukundige beheers-

maatregelen, zoals folies in bovenafdichtingen of onderafdichtingen van stortplaatsen (ijDPE
of LDPE), in opslagplaatsen voor chemicaliën (HDPE) en mest (HDPE en PVC-P) en zoals
onder bedrijfsvloeren (HDPE); tevens worden folies als verticale isolatievoorziening
geplaatst in gegraven diepe sleuven met een steunvloeistof, bijvoorbeeld ter beperking van
horizontale grondwaterstroming bij verdiepte constructies, rond vuilstortplaatsen of bodem-
saneringslocaties.
Waterdichte afdichtingen in waterbouwkundige voorzieningen, zoals onder waterbekkens
(PVC-P met ATA-certificaat, LDPE en de synthetische rubbersoort EPDM) en onder kanaal-
panden.
Waterdichte afdichting in ondergrondse constructies en linings van tunnels.
Waterdichte afdichting in linings van rioolbuizen.

Daarnaast is nog een grote verscheidenheid van andere toepassingen op civieltechnisch gebied
denkbaar. Als voorbeelden kunnen worden genoemd:
- scheidingslagen in oeverbescherming;
- tijdelijke opslag van vloeistof in grote zakken;
- waterkeringen met opblaasbare drijvende folieconstructies (balgkering);
- toepassingen in bouwkundige werken (dakbedekking).

Ondergrondse civiele toepassingen van folies, zoals in linings van tunnels, komen in dit hand-
boek niet aan de orde. Er zijn echter voorbeelden van toepassingen bekend, zoals uit Zwitserland
waar dik HDPE-folie achter de betonnen wanddelen wordt aangebracht als waterremmend con-
structie-element.
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2.2 Keuze voor toepassing van een folieconstructie
De keuzecriteria die een rol spelen bij de afweging van mogelijke oplossingen voor verdiepte of
ondergrondse bouwwerken, worden bijvoorbeeld genoemd door Glerum in [2].

In het kort zijn de criteria hierna samengevat:
- functionele eisen omtrent de diepteligging en de geometrie;

vrijheden en beperkingen in dat opzicht;
bodemgesteldheid en gelaagdheid;
beschikbare ruimte voor taluds en prefabricage, voor opslag van grond en materialen;
bouwrisico's, uit het oogpunt van beschikbare ervaring, kosten en de kans op schade;
aansluiting op andere bouwdelen;
bouwtijd;
duurzaaruheid;
noodzakelijkheid van grondwateronttrekking;
grondvervormingen tijdens de bouw (stabiliteit van taluds of zettingen in verband met voor-
gaand item);
vervuiling door uitkomende grond;
bestaande infrastructuur en eventueel benodigde omleggingen daarvan;
hinder in de omgeving tijdens de bouw;
schade ten gevolge van de bouw, bijvoorbeeld door zetting of verdroging;
kosten van de bouw, van de grond, van schade en maatregelen ter beperking of herstel daar-
van, en van tijdelijke infrastructurele maatregelen.

Op grond van de grote doorlatendheid van de bodem en de hoge grondwaterstanden wordt voor
verdiepte liggingen gekozen voor constructies waarvan de waterafdichtende functie belangrijk
is. De grondgesteldheid, de gelaagdheid en de hydrologische omstandigheden spelen dus een
belangrijke rol in de afweging.
Met een folie kan een waterdichte laag worden gemaakt.

Alternatieve oplossingen zijn betonnen bakconstructies met trekpalen en eventueel een diep-
wand, een U-polder of een V-polderconstructie. Dergelijke oplossingen zijn over het algemeen
duurder.
Als op enige diepte een waterremmende kleilaag voorkomt, kan een verdiepte ligging worden
gemaakt tussen schermwanden. In dat geval ontstaat een polderconstructie, waarbij een geringe
kwel door de kleilaag zal resulteren. Bij de bouw moet rekening worden gehouden met mogelijk
gevaar van opbarsten van de kleilaag; indien nodig wordt hier een spanningsbemaling onder de
kleilaag toegepast.

Folieconstructies kunnen bijvoorbeeld worden toegepast als een oplossing door middel van een
natuurlijke bodemafsluiting, zoals een diepe kleilaag, niet eenvoudiger of goedkoper kan wor-
den gerealiseerd. De oplossing is goedkoper en het resultaat is zekerder dan wanneer gebruik
wordt gemaakt van een kunstmatig aangebrachte injectielaag.

De belangrijkste reden om te kiezen voor een folieconstructie hangt samen met de kosten. Uit
een onderzoek van Rijkswaterstaat volgt dat een folieconstructie 40 tot 50 % goedkoper kan zijn
dan andere traditionele constructiemethoden. Dit komt met name voort uit de lage investerings-
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kosten. Anderzijds kunnen grondverwervingskosten vanwege het ruimtebeslag hoog uitvallen.
Het onderhoud van de constructie is mogelijk duurder, omdat de drainage en de pompvoorzie-
ningen regelmatig moeten worden gecontroleerd en schoongemaakt.
Op het benodigde grondonderzoek voor het ontwerp van folieconstructies wordt ingegaan in
hoofdstuk 3. De richtlijnen die in het algemeen gelden voor grondonderzoek ten behoeve van
civiele constructies, zijn vermeld in NEN 6740 en zullen moeten worden gevolgd.

Aangezien er bij folieconstructies die in het kader van dit handboek worden behandeld, sprake
is van een grote diepteligging, zal in ieder geval een goed beeld van de plaatselijke geologische
omstandigheden moeten worden opgesteld. Hoewel het grondonderzoek niet uitgebreid wordt
toegelicht in dit handboek, moet het belang hiervan niet worden onderschat voor folieeenstruc-
ties. Zo is het bij het maken van de ontgraving noodzakelijk om te weten, welk materieel moet
worden ingezet en welke bodemlagen worden doorsneden. Tevens is hergebruik van te ontgra-
ven grond aan de orde en zal daarom voor de uitvoering rekening moeten worden gehouden met
selectief ontgraven van verschillende grondlagen.
Voorafgaand is het derhalve ook noodzakelijk om te onderzoeken of de bodem in milieuhygië-
nisch opzicht schoon is.
Een geheel ander punt waarmee rekening moet worden gehouden, doet zich voor als in de bodem
onder de ontworpen folieconstructie nog veenlagen voorkomen. Onderzoek moet uitwijzen of
zich hierdoor methaangas kan ontwikkelen dat zich onder de folie ophoopt.

Voor de dimensionering in het ontwerp van de constructie is het nodig dat een schatting kan wor-
den gemaakt van de volumieke gewichten van de aanvulgrond en dat voldoende kennis is ver-
zameld van de grondwaterstijghoogten in freatische en diepe watervoerende lagen.
Tevens hangt de keuze van de uitvoeringsmethode bij het aanbrengen van de folie af van de
bodemeigenschappen, in het bijzonder de geohydrologische eigenschappen en het provinciale
beleid ten aanzien van de geohydrologie. De werkmethode wordt in sterke mate bepaald door de
toelaatbaarheid van de mogelijke effecten op de omgeving die door de bouwactiviteiten worden
veroorzaakt. De effecten van een eventuele bemaling zijn afhankelijk van de geohydrologische
bodemeigenschappen.

In de voorafgaande beschrijving zijn mogelijke alternatieven voor folieconstructies genoemd. De
voordelen van folieconstructies zijn al enigszins aan de orde gesteld.
Een belangrijk voordeel bij de toepassing van folieconstructies is dat er werkmethoden in den
natte mogelijk zijn, die nauwelijks gevolgen hebben voor de omgeving. Deze werkmethoden zijn
in de praktijk beproefd en succesvol gebleken. Toepassing van een bemaling kan dan achterwe-
ge blijven, waardoor het grondwater voor hoogwaardiger gebruik blijft bewaard.
Anderzijds is gebruik van een bouwput met een bemaling in de uitvoering bijna altijd goedko-
per dan een uitvoering in den natte.
Folieconstructies zijn betrekkelijk onderhoudsvrij. De mogelijke uitvoering met groene taluds is
uit esthetisch oogpunt aantrekkelijk.
Tevens is van belang dat de kosten van deze methoden voor folieconstructies relatief laag zijn
ten opzichte van andere civiele bouwtechnieken.

Een nadeel bij toepassing van een folieconstructie kan zijn dat het ruimtebeslag door de taluds
vrij groot is. De tijdelijke ontgraving voor het leggen van de folie is veel groter dan in de defmi-
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tieve situatie van de verdiepte ligging. Het grondverzet is mede daardoor aanzienlijk. Op grond
van dit punt worden folieconstructies vooral in landelijk gebied toegepast. De U-polder kan in
voorkomende gevallen een alternatief zijn als bijvoorbeeld in stedelijk gebied het ruimtebeslag
slechts gering mag zijn.

Een ander nadeel is dat een beschadiging gedurende de levensduur door fysische invloeden van
buitenaf makkelijk en onopgemerkt kan plaatsvinden, omdat in de richting loodrecht op een folie
weinig sterkte beschikbaar is. Genoemd worden het doorponsen als gevolg van onwetendheid
ten aanzien van de aanwezigheid van een folieconstructie en het onvoldoende of falend beheer
van het gebied waarin de folieconstructie ligt.

Met betrekking tot het punt van de duurzaamheid zal in dit handboek het een en ander worden
opgemerkt. De verwachting omtrent de levensduur behoeft geen bezwaar te zijn voor toepassing.
Tevens zijn er voldoende mogelijkheden om een goede folieconstructie af te leveren, vooral als
de kwaliteitsbewaking tijdens de uitvoering serieus wordt aangepakt.

2.3 Keuze voor een type folie
De aspecten die bij een afweging in dit kader aan de orde komen, zijn toegelicht in hoofdstuk 4
'Materialen'.
In dit handboek komt de toepassing van folie ter sprake die verband houdt met de waterdichte
eigenschappen van folie. De typen folie die in dat kader veel worden toegepast (PVC, HDPE,
LDPE), worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4. PVC-folie is verkrijgbaar in dikten van
0,5 tot 2 mm; PE-folie is beschikbaar in dikten van 0,5 tot 4 mmo
In toepassingen voor civiele constructies is veel gebruik gemaakt van PVC-P (weekgemaakte
PVC) en het iets stijvere LDPE. De laatste tijd worden LLDP.E en VLDPE ook al toegepast. Op
de markt verschijnen daarnaast allerlei nieuwe soorten geflexibiliseerde polyetheenfolies als
mogelijke vervangers voor PVC-P en PE-folies.
Op grond van de productietechniek is de baanbreedte van PVC beperkt tot iets meer dan 2 m. PE
wordt in grotere breedte geleverd. Door toepassing van prefab-lasnaden kunnen grotere breed-
ten in de fabriek worden samengesteld. De folie word in rollen of pakketten op het werk gele-
verd.

Het is mogelijk om verschillende soorten kunststoffolies te combineren om bepaalde gewenste
functionele folie-eigenschappen te realiseren. Een ruwe toplaag kan bijvoorbeeld worden aan-
gebracht. Soms worden combinaties gemaakt van kunststoffen met synthetische rubbers.

Om aan een grondconstructie, waarin de folie wordt opgenomen, extra sterkte en stabiliteit mee
te geven, zijn combinaties met geotextielen mogelijk. Voor een beschrijving van gebruik van
geotextielen wordt verwezen naar [3 en 4).
Tevens kunnen de folies worden gecombineerd met natuurlijke materialen, zoals bitumen en
bentoniet.

In tegenstelling tot de folie soorten met bitumen worden geokunststoffen, die worden gecombi-
neerd met bentoniet, niet tot de foliematerialen gerekend. Deze worden volgens de standaard-
aanduiding bentonietmatten genoemd, of met een Engelse term 'Geosynthetic Clay Liners'
(GCL's), overeenkomstig de functie die ze veelal in stortplaatsafdichtingen vervullen. De
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bedoelde functie is die van minerale afdichting. In stortplaatsen met een dubbele afdichting
vormt een daarover aangebrachte HDPE-folie dan de waterdichte folie-afdichting.
De kern van een bentonietmat wordt gevormd door een dun laagje bentoniet of een materiaal dat
hierop is gebaseerd. In dit verband worden mengsels van kleimineralen (o.a. montmorilloniet) en
polymeren, eventueel met zand als vulmateriaal, genoemd. Door opsluiting van dit bentoniet-
laagje tussen twee geotextielen wordt een bentonietmat verkregen. De bentoniet kan droog wor-
den verwerkt of beperkt bevochtigd. Na aanleg zal de bentoniet zwellen door vochtopname,
waardoor de afdichting zeer ondoorlatend zal worden. Bentonietmatten worden voorts geken-
merkt door een hoge chemische resistentie. Dergelijke afdichtingsconstructies worden in dit
handboek verder niet aan de orde gesteld. Nadere informatie hierover wordt gegeven in [5 en 6].
De basis van de versterkte bitumineuze folies wordt meestal gevormd door een polyamideweef-
sel of een polyester folie. Deze versterking wordt aan beide zijden bedekt met een laag die
bestaat uit een mengsel van bitumen en een elastomeer. Ten slotte wordt aan beide zijden een
beschermlaag aangebracht (zie fig. 2.4).

3-5 mm

zand
bitumen

polyester laag
bitumen

geotextiel
bitumen

bescherm strip

bescherm strip

Fig. 2.4. Gelamineerde bitumineuze folie.

2.4 Projecten waar folieoonstrocties zijn toegepast
Vanaf circa 1970 wordt folie gebruikt in de constructie van verdiepte liggingen. Onderstaand his-
torisch overzicht is opgenomen, omdat het tevens de groeiende toepassing aangeeft. Bij de
opstelling van dit overzicht is niet gestreefd naar volledigheid.
Onder andere van de volgende civieltechnische projecten is bekend dat er folies zijn toegepast:
1970 Breda, Lunetstraat
1971 Eindhoven, Insulindelaan
1975 Emmen, onderdoorgang Oranjekanaal
1976 EdelWageningen, Klinkenbergerweg
1980 Heerenveen, voetgangerstunnel bij station
1982 Zwolle, Usse1allee
1984 Amersfoort, De Hoef
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1984 Utrecht, Amelisweerd, RW 27
1986 Roosendaal, Tolbergstraat
1987 Ulvenhout, verdiepte weg, RW 58
1987 Sneek, De Leane
1991 Apeldoorn, Kanaal Zuid
1992 Oldenzaal, verdiepte ligging, RW 1 (zie fig. 2.5)
1992 Westelijke toerit tunnel onder De Noord, RW 15 (zie fig. 2.6)
1992 Grouw, toeritten aquaduct, RW 32
1994 Goedereede-Ouddorp, proef U-polder, fietstunnel onder RW 57
1994 Onderdoorgang Spitsendijk, RW 1
1994 Akkrum, aquaduct Boorne, RW 32
1994 Velsen, toeritten Wijkertunnel, RW 9
1994 U-Boulevard RW 10
1995 Boxmeer- Venraij, toeritten tunnel KW 10 in RW 73
1996 Rijssen, Onderdoorgang
1996 Enschede, Spoortunnel
1996 Harderwijk, lagune Dolfmarium
1996 Helmond, Wolfsputterbaan
1998 Delft, toeritten aquaduct De Gaag
1998 Eindhoven, Fokkertunnel
1998 Best, Spoortunnel
1998 Toerit 0resund-tunnel, in aanbouw

Een beschrijving van enkele van deze projecten is weergegeven aan het eind van hoofdstuk 5.

Fig. 2.5. Aanleg in den droge van de folie bij de rondweg om Oldenzaal.
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Fig. 2.6. Folie bij de tunnel onder De Noord kort voor het afzinken.

26



CUR/COB Handboek folieconstructies

HOOFDSTUK 3

FUNCTIONEEL ONTWERP

3.1 Inleiding
Dit hoofdstuk van het 'Handboek folieconstructies' , waarin het functioneel ontwerp van de folie-
constructies centraal staat, is tot stand gekomen met gebruikmaking van de 'Richtlijnen Ontwerp
Folieconstructies' van de Bouwdienst Rijkswaterstaat. Dèze richtlijnen van de Bouwdienst
omvatten de ruime ervaring van deze dienst bij het ontwerpen en uitvoeren van folieconstructies
voor toeritten van tunnels, onderdoorgangen en verdiepte liggingen.
Met voortschrijdende nieuwe inzichten en nieuwe ervaringen, waaronder de toepassing voor
spoorwegen, groeide de behoefte aan een nieuwe bundeling van de kennis en kunde op het
gebied van folieconstructies.
Dit hoofdstuk 'Functioneel ontwerp' beperkt zich tot toeritten van tunnels, onderdoorgangen en
verdiepte liggingen van wegen en spoorwegen. Andere toepassingen van folieconstructies, zoals
bijvoorbeeld in afvalstortplaatsen en ten behoeve van de lining van boortunnels, worden niet
behandeld.
Omdat de ontworpen en uitgevoerde folieconstructies tot nu toe eigenlijk alleen maar zijn uitge-
voerd met het foliemateriaal PVC is de huidige stand van kennis en ervaring als vanzelfsprekend
voornamelijk gericht op folieconstructies in PVC. Door de ontwikkeling van de technologie in
de chemische bedrijfstak en in het bijzonder bij de folieproducenten, door de omvangrijke toe-
passing van (voornamelijk) PE-folies bij afvalstortplaatsen en de toenemende vraag uit de markt
om foliematerialen voor specifieke toepassingen is op dit moment een grote diversiteit aan folie-
materialen beschikbaar.
Vanwege de stand van kennis en ervaring is dit hoofdstuk 'Functioneel ontwerp' voornamelijk
gericht op PVC. Voor de toepassing in toeritten van tunnels, onderdoorgangen en verdiepte lig-
gingen zijn echter ook andere materialen mogelijk.

Het hoofdstuk 'Functioneel ontwerp' is gebaseerd op de kennis en ervaring tot nu toe en bevat
een beschrijving van de relevante ontwerpaspecten die een compleet functioneel ontwerp moge-
lijk maken. De technische beschrijving van folieconstructies is in de volgende paragraaf
geplaatst. Omdat bij het ontwerp de risico-analyse voor folieconstructies centraal staat, wordt
deze daarna aan de orde gesteld. Het benodigd onderzoek dat aan het ontwerp vooraf moet gaan,
is kort aangestipt. Op welke wijze de ontwerpaspecten de geometrie van de folieconstructie
bepalen, is in de paragraaf 'Geometrie' weergegeven. Daarna zijn de berekeningsmethoden voor
het ontwerp behandeld. Vervolgens is aan enige aspecten van de drainage en hemelwaterafvoer,
die in de verdiept gelegen folieconstructies noodzakelijk zijn, aandacht besteed. Aan het eind van
het hoofdstuk zijn enkele aanbevelingen gegeven.

3.2 Systeembeschrijving
Dit handboek gaat in op civieltechnische folieconstructies voor de verdiepte aanleg van infrast-
ructurele werken in gebieden waar dat anders in verband met de grondwaterstand niet zonder
meer mogelijk zou zijn. Hierbij wordt een kunststoffolie in een ontgraving aangebracht, alwaar
het na ballasten functioneert als een ondoorlatende laag. De folie dient zodanig diep te worden
aangelegd dat evenwicht wordt gemaakt tussen het gewicht van de ballastgrond en de op waart-
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se waterdruk. Wegens de ondoorlatendheid van de folie vormt de folieconstructie een aparte
waterbeheersingseenheid, met een eigen polderpeil en afwatering. Een en ander is weergegeven
in figuur 3.1.

stijghoogte grondwater onder folie

,- -'-

freatische
grondwaterstand

polderpeil

slecht doorlatende laag

Fig. 3.1. Folieconstructie.

3.3 Levensduur
De ontwerplevensduur is een belangrijk uitgangspunt. Er zijn veel aspecten die in het ontwerp
een rol spelen en uiteindelijk na de realisatie bijdragen aan de levensduur van de folieeenstruc-
tie. Tot voor kort werd op grond van het weekmakerverlies als belangrijkste verouderingsproces
van PVC·folie de levensduur van een PVC-folieconstructie op 75 jaar geschat. Met een norma-
le ontwerplevensduur voor andere constructiedelen (zoals betonnen delen) van 100 jaar leek de
folieconstructie op termijn het zwakkere onderdeel.
Recente onderzoeken naar het weekmakerverlies van PVC-P-folies in verdiepte liggingen heb-
ben aangetoond dat de eerder veronderstelde levensduur van 75 jaar ruimschoots wordt over-
troffen, zodat momenteel de levensduur voor de gehele constructie op 100 jaar kan worden
gesteld.
De bedoelde onderzoeken zijn verricht door een kunstmatig verouderingsproces uit te voeren op
de folie bij de recentelijk aangelegde U-polder in Oude Tonge en door het analyseren van twee
monsters van de PVC-P-folieuit het kielspit van de verdiepte ligging nabij Amelisweerd, die op
dat moment al ruim 10 jaar in gebruik was.

3.4 Risico-analyse voor foiieconstructies
3.4.1 Opzet van de risico-analyse
Om een indruk te krijgen van de factoren die het functioneren van folieconstructies nadelig kun-
nen beïnvloeden, werd een risico-analyse voor folieconstructies gemaakt, die wordt gepresen-
teerd in deze paragraaf. Dit is gedaan op basis van de folieconstructie die is aangegeven in figuur
3.1. De risico-analyse is samengevat in een foutenboom.

De risico-analyse verschaft inzicht in de ketens van gebeurtenissen of situaties die leiden tot
geheel of gedeeltelijk falen van de folieconstructie. De eindgebeurtenissen in deze ketens zijn de
faalmechanismen. die het falen of bezwijken van een essentieel onderdeel van de constructie
inhouden, met als gevolg dat de hele constructie faalt. Een faalmechanisme kan optreden wan-
neer sprake is van een bepaalde, niet voorziene afwijking binnen een constructieonderdeel. Aan
deze afwijkingen liggen vrijwel altijd fouten in het ontwerp, de uitvoering of het beheer van de
folieconstructie ten grondslag.
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Hierna zullen allereerst de uit de risico-analyse resulterende faalrnechanismen worden toege-
licht, waarbij tevens de oorzaken (afwijkingen) worden weergegeven. Vervolgens worden de
afwijkingen zelf nader beschreven. Ten slotte worden de gevonden afwijkingen en hun oorzaken,
alsmede de faalmechanismen, in een schema samengevat en vertaald in een foutenboom.

3.4.2 Faalmechanismen
Ongelijkmatige vervorming van het aanvullichaam
Als gevolg van onvoldoende kwaliteit of kwaliteitsverlies van het aanvullichaam kan ongelijk-
matige vervormingen van het aanvullichaam optreden. Hierdoor kan zettingsschade ontstaan aan
de infrastructuur die op de folieconstructie wordt aangebracht. Dit kwaliteitsverlies van het aan-
vullichaam kan worden veroorzaakt door:
- onvoldoende verdichting van de aanvulgrond (bijvoorbeeld ter plaatse van gas- of slibopho-

pingen onder de folie);
- slechte consolidatie van de aanvulgrond (bijvoorbeeld door sliblagen in de aanvulgrond);
- opvriezen van de aanvulgrond;
- plaatselijke opbolling van de folie (door onvoldoende evenwicht).

Wateroverlast binnen de folieconstructie
Wateroverlast binnen de folieconstructie ontstaat wanneer onvoldoende capaciteit beschikbaar is
om het polderpeil binnen de folie te handhaven door overtollig grondwater weg te pompen. Dit
kan het geval zijn doordat grondwater bovenlangs (over het kielspit of door de klemconstructie)
of onderlangs (gaten en scheuren) binnenstroomt of omdat te weinig afvoercapaciteit aanwezig
is met betrekking tot de optredende (piek)neerslag. Wateroverlast leidt bij overstroming tot een
tijdelijke onbruikbaarheid van de in de folieconstructie aangebrachte infrastructuur.
Gaten en scheuren in de folie kunnen ontstaan tijdens de aanleg van de folieconstructie door de
aanwezigheid van scherpe voorwerpen in de ondergrond of de aanvulgrond en door afschuiven
(en afscheuren) tijdens het ballasten. Tevens kunnen gaten en scheuren in de folie een gevolg zijn
van slecht uitgevoerde lassen of opbarsten van de folie, indien onvoldoende verticaal evenwicht
heerst. In de gebruiksfase kunnen gaten ontstaan door chemische, mechanische of biologische
beschadiging van de folie. Chemische aantasting kan de materiaaleigenschappen van de folie
veranderen, met als gevolg minder weerstand tegen de te verwerken belastingen. Mechanische
beschadiging kan optreden tijdens de uitvoering of door het plaatsen van constructies als porta-
len, lichtmasten en vangrails. Worteldoorgroei en vraat door knaagdieren zijn vormen van bio-
logische beschadiging.

Bezwijken van het aanvullichaam volgens het 'stuikmechanisme '
Direct onder de folie heersen relatief lage korrelspanningen en hoge waterspanningen. Hierdoor
ontstaat ter plaatse van de taluds een glijvlak direct onder de folie. Wegens de hoge waterspan-
ningen heeft de ruwheid van de folie nauwelijks invloed op het ontstaan van dit glijvlak. De ver-
plaatsing langs het glijvlak mobiliseert aan beide zijden een drukkracht op het vlakke midden-
gedeelte van het aanvullichaam, dat daardoor fungeert als een stempel. Als dit vlakke gedeelte
van het aanvullichaam onvoldoende dikte heeft, kan de drukkracht niet geheel worden opgeno-
men en zal een doorgaande vervorming optreden. Het definitieve bezwijken volgens dit 'stuik-
mechanisme' is gedefinieerd als het moment waarop de vervormingen zo groot zijn geworden
dat de constructie geheel of gedeeltelijk onbruikbaar is geworden. Dit is een geleidelijk proces,
waarbij geen plotseling bezwijken optreedt.

29



CUR/COB Handboek folieconstructies

'Normaal' bezwijken van taluds
De toegepaste taluds kunnen bezwijken door afschuiving langs een 'normaal', al dan niet cir-
kelvormig, glijvlak.
Afschuiven van het ondertalud (zie fig. 3.1) kan optreden voor het aanbrengen en ballasten van
de folie. Tijdens het ballasten van de folie kan het aanvultalud afschuiven. Afschuiven van het
boventalud kan optreden kort na het opzetten van het talud of in de gebruiksfase van de folie-
constructie, bijvoorbeeld doordat een sloot wordt gegraven aan de teen van het boventalud.
Afschuiven van het boventalud (of van het ondertalud tijdens het aanvullen) kan leiden tot het
afscheuren en meegesleurd worden van de folie door het bezwijkende grondmassief

3.4.3 Afwijkingen
Polderpeil binnen de folie te hoog
Als het polderpeil binnen de folieconstructie te hoog is, kan opvriezen van de aanvulgrond optre-
den, waardoor ongelijkmatige vervormingen kunnen optreden.

Sliblagen in het aanvullichaam
Als in den natte wordt aangevuld met aanvulgrond die teveel slib bevat, kunnen door de gefa-
seerde aanvulling diverse sliblagen ontstaan in het aanvullichaam. Hierdoor duurt de consolida-
tie van het aanvullichaam langer en kan aanvankelijk onvoldoende evenwicht heersen door de
lagere volumieke gewichten. Voorts kunnen ongelijkmatige vervormingen van het aanvulli-
chaam optreden, waardoor de infrastructurele constructie ondeugdelijk kan worden.

Slibophoping onder de folie
Als een slibhoudende ondergrond aanwezig is, kan bij uitvoering in den natte het slib vrijkomen
en een sliblaag op de ondergrond vormen. Na het aanbrengen van de folie kan het slib tijdens het
ballasten van de folie langs het aanvulfront vooruit geperst worden (squeezing) en slibophopin-
gen onder de folie vormen. Bovendien kan het slib tegen de taluds onder de folie worden opge-
perst.
Ter plaatse van de ophopingen wordt de folie opgebold en kan onvoldoende verticaal evenwicht
heersen, met als gevolg opbarsten. Voorts kunnen de slibophopingen onder de folie resulteren in
een lokaal mindere verdichting van het aanvullichaam boven de folie en ongelijkmatige vervor-
mingen.
Als het slib de ondertaluds wordt opgeperst, zal de wrijving tussen folie en ondergrond afnemen
en zal bij het afschuiven van het aanvultalud de folie gemakkelijker afscheuren en worden mee-
gesleurd.

Gasophoping onder de folie
Als in de ondergrond veenlagen voorkomen, kan er gas worden gevormd dat onder de folie kan
ophopen. Tijdens het ballasten kan het gas langs het aanvulfront vooruit worden geperst en zich
aaneensluiten tot grotere gasbellen. Hierdoor bolt de folie op, waardoor ongelijkmatige vervor-
mingen kunnen optreden.
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Volumiek gewicht, polderpeil, waterspanning en foliediepte
Zowel tijdens de bouw- als de gebruiksfase dient er verticaal evenwicht te heersen. Dit betekent
dat het gewicht van de boven de folie aanwezige grondaanvulling en infrastructurele constructie
groter dient te zijn dan de maximaal optredende waterdruk: onder de folie. Als dit niet het geval
is, kan de folie opbollen en opbarsten.
Het verticale evenwicht wordt voornamelijk beïnvloed door het volumieke gewicht van de aan-
vulgrond. het polderpeil binnen de folieconstructie, de waterdruk onder de folie en de aanleg-
diepte van de folie.
De meest onzekere factor in het ontwerp is het volumieke gewicht van de aanvulgrond. Het volu-
mieke gewicht is afhankelijk van de mate van verdichting van de grond. Deze verdichting dient
goed te worden uitgevoerd.
De aanlegdiepte van de folie en het polderpeil binnen de folieconstructie dienen te worden
bepaald op basis van het volumieke gewicht van de aanvulgrond en de waterdruk onder de folie.
Daarbij moet rekening worden gehouden met het voorkomen van spanningswater in diepere
grondlagen.

Veranderde materiaaleigenschappen van de folie
Bij PVC-folies kan in de loop van de tijd veroudering van de folie optreden door weekmaker-
verlies, waardoor de folie kan verharden. Voorts kan folie chemisch worden aangetast, bijvoor-
beeld door koolwaterstoffen.
Door de aantasting kunnen de sterkte-eigenschappen van de folie negatief worden beïnvloed,
met het gevolg dat de folie sneUer vervormt of mogelijk minder vervorming kan ondergaan.
Hierdoor zal de folie eerder scheuren en als gevolg daarvan lekkage gaan vertonen.

Scherpe voorwerpen in het cunet of de aanvulgrond
Scherpe voorwerpen kunnen de folie perforeren. Tijdens de uitvoering dienen scherpe voorwer-
pen, zoals stenen, uit het cunet te worden verwijderd. Tevens dient de aanvulgrond, die wordt
gebruikt voor het ballasten van de folie, vrij te zijn van scherpe voorwerpen.

Onvoldoende bergings- en/of afvoercapaciteit
Binnen de folieconstructie wordt een polderpeil gehandhaafd. Tijdens perioden van neerslag zal
dit polderpeil stijgen. Als onvoldoende bergings- of afvoercapaciteit aanwezig is, kan het pol-
derpeil zodanig stijgen dat wateroverlast binnen de folieconstructie optreedt.

Kielspit en klemconstructie
De beide uiteinden van de folie kunnen worden afgewerkt in de vorm van een kielspit of door
het maken van een klemconstructie als overgang naar een andere constructie, bijvoorbeeld een
damwand.
Het kielspit dient boven de hoogste grondwaterstand gelegen te zijn. Is dit niet het geval, dan kan
grondwater bovenlangs de folieconstructie binnenstromen.
Bij onvoldoende gronddekking op het kielspit kan opvriezen van de grond optreden tot onder de
bovenkant van het kielspit. Hierdoor kunnen scheuren in de folie ontstaan die geheel of gedeel-
telijk onder de hoogste grondwaterstand zijn gelegen, met als gevolg dat grondwater de folie-
constructie kan instromen.
Als bij toepassing van een klemconstructie de afklemming niet voldoende is, kan grondwater
door de klemconstructie de folieconstructie instromen.
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Folietalud en dikte van het aanvullichaam
Bij een steiler folietalud ontstaan grotere verplaatsingen langs het glijvlak onder het folietalud
en wordt een grotere horizontale druk uitgeoefend op het vlakke gedeelte van het aanvullichaam.
Als de dikte van het vlakke gedeelte van het aanvullichaam en daarmee de maximaal te leveren
stempelkracht onvoldoende is, zal bezwijken van het aanvullichaam volgens het 'stuikmecha-
nisme ' optreden.
Omgekeerd zal bij een afnemende dikte het vlakke gedeelte van het aanvullichaam een minder
hoge stempelkracht kunnen leveren, waardoor eveneens bezwijken door stuik kan optreden. Van
een afnemende dikte is bijvoorbeeld sprake als tijdens de gebruiksfase een ontgraving plaats-
vindt in het aanvullichaam.
Tot het opleveringsniveau is bereikt, moet in alle bouwfasen het evenwicht zijn gewaarborgd.

Bovenbelasting naast één of beide boventaluds
Bij een bovenbelasting naast één of beide boventaluds, bijvoorbeeld ten gevolge van een opho-
ging, neemt de druk op de taluds toe en daarmee ook de kans op bezwijken ervan door het ont-
staan van een 'normaal' glijvlak. Ook bezwijken van het aanvullichaam volgens het 'stuikme-
chanisme' zal eerder optreden, hoewel de invloed van de bovenbelasting relatief beperkt is.
Onder invloed van de bovenbelasting nemen de korrelspanningen onder de folie namelijk toe,
terwijl de waterspanningen gelijk blijven. Hierdoor nemen de verplaatsingen langs het glijvlak
onder de folie door de bovenbelasting slechts beperkt toe, zodat de ongunstige invloed op de sta-
biliteit van het aanvullichaam eveneens beperkt is.
Bij een asymmetrische belasting van de twee taluds bestaat weinig gevaar voor optillen van het
laagst belaste talud. Als positief effect kan de druk vanuit de hoger belaste overzijde zodanig
groot zijn, dat onder het lager belaste talud beneden de folie alleen elastische vervormingen
optreden. Onder de folie kan zich dan geen glijvlak vormen, omdat daarvoor namelijk plastische
vervormingen nodig zijn.

Boventalud te steil
Als er sprake is van een te steil boventalud, kan 'normaal' bezwijken van het boventalud optre-
den door afschuiven langs een glijvlak dat zich geheel onafhankelijk van de folieconstructie ont-
wikkelt.

Ondertalud te steil
Als het talud waarop de folie zal worden aangebracht te steil wordt ontgraven, bestaat het gevaar
dat dit talud op een normale wijze zal bezwijken door afschuiving. De toelaatbare taludhelling
is afhankelijk van de grondsoort. Hiermee dient rekening te worden gehouden in het ontwerp.

Talud tijdens het aanvullen te steil
Aanbrengen van de aanvulgrond dient vanuit het midden van de folie (het vlakke gedeelte) te
gebeuren. Indien vanaf het talud wordt aangevuld, of indien, bij uitvoering in den natte, de aan-
vulgrond het talud wordt opgestuwd, kan afschuiving van het aanvultalud optreden, waarbij de
folie kan afscheuren en de folie door de afschuiving kan worden meegesleurd.

3.4.4 Foutenboom
De beschreven oorzaken, afwijkingen en faalmechanismen zijn samengevat in het schema van tabel
3.1. Aan de hand van dit schema is een foutenboom opgesteld, die is weergegeven in figuur 3.2.
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3.5 Onderzoek
3.5.1 Grondonderzoek
Om te kunnen komen tot een goede berekening en een goed ontwerp voor een folieconstructie,
moet de hoedanigheid van de ondergrond en de aanvulgrond bekend zijn. Deze moet worden
vastgesteld aan de hand van een grondonderzoek.

Uit het grondonderzoek moeten minimaal de volgende grondparameters kunnen worden afge-
leid:
1. hoek van inwendige wrijving (cp) en cohesie (c) voor stabiliteitsberekeningen;
2. samendrukkingsindexen (Cc en CCf) en de consolidatiecoëfficiënt (c) voor zettingsberekenin-

gen;
3. volumiek gewicht (y) van uitkomende grond en van de aanvulgrond voor zettingsberekenin-

gen en evenwichtsberekeningen.

Het grondonderzoek kan bestaan uit sonderingen, boringen en laboratoriumonderzoek.
Sonderingen en boringen moeten worden uitgevoerd tot enige meters onder de voor de folie-
constructie voorziene ontgravingsdiepte.
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Tabel 3.1. Eindschema risico-analyse folieconstructies.

oorzaak/fout afwijking gevolg/faalmechanisme
ontwerp- of beheersfout polderpeil binnen folie te hoog opvriezen aanvullichaam
verkeerde aanvulgrond (U) sliblagen in aanvullichaam (1) slechte consolidatie

aanvullichaam
squeezing van (uit ondergrond ont-l slibophoping onder folie (1) onvoldoende verticaal
stane sliblaag tijdens aanvullen (U evenwicht

minder wrijving
opstuwing van (in ondergrond ge- gasophoping onder folie onvoldoende verticaal
vormd) gas tijdens aanvullen (U) evenwicht
onvoldoende verdichting (U) volumiek gewicht aanvulgrond te onvoldoende verticaal

laag evenwicht
ontwerp- of beheersfout polderpeil binnen folie te laag onvoldoende verticaal

evenwicht
ontwerp- of beheersfout te veel waterspanning onder folie onvoldoende verticaal

evenwicht
ontwerp- of uitvoeringsfout folie te ondiep gelegen onvoldoende verticaal

evenwicht
veroudering of chemische aan- veranderde scheuren folie
tasting (018) materiaaleigenschappen folie
uitvoeringsfout scherpe voorwerpen in cunet doorponsen folie

of aanvulgrond
uitvoeringsfout openstaande las grondwaterinstroming
ontwerp-,uitvoerings-of onvoldoende bergings- en/of wateroverlast binnen
beheersfout afvoercapaciteit folieconstructie
ontwerp- of uitvoeringsfout kielspit onder hoogste grondwaterinstroming

grondwaterstand bovenlangs
verkeerde klemconstructie (01U) onvoldoende afklemming folie bij grondwaterinstroming

overgang naar andere constructie
ontwerp-,uitvoerings-of onvoldoende gronddekking op beschadiging folie door
beheersfout kielspit opvriezen
ontwerp- of uitvoeringsfout folietalud te steil bezwijken aanvullichaam
ontwerp- of uitvoeringsfout onvoldoende dikte vlak gedeelte bezwijken aanvullichaam
ontgraving aanvullichaam in aanvullichaam
gebrniksfase (B)
ontwerp-, uitvoerings- of bovenbelasting naast één of beide bezwijken aanvullichaam
beheersfout boventaluds bezwijken boventalud
ontwerp- of uitvoeringsfout boventalud te steil . bezwijken boventalud
ontwerp- of uitvoeringsfout ondertalud te steil bezwijken ondertalud
onjuiste wijze van aanvullen (U) talud tijdens aanvullen te steil bezwijken aanvultalud
beheersfout beschadiging in gebrniksfase . grondwaterinstroming

0: Ontwerpfout
B: Beheersfout

U: Uitvoeringsfout
(1): Treedt alleen op bij uitvoering in den natte

34



CDR/COB Handboek folieconstructies

~
ffia:
lil

~<:

f'
~~ :2~

~~ TALUO TIJOËNSAANVULLEN;j;'" al:; TESTi3L

ffi~ -c
,."

ONDERTALUD TE
STEIL

Q

~
~
0
a:
~
~ BOVENTALUD TE

STElL

a: "~g 5
~~

",0
;:;~

i~ ::l11!i!WW a: ~~I- ~ !Ij

~ o 0 12
~

ONVOLDOENDE BERGING5-

i ENIOF AFVOERCAPICITEIT

0 :::::> 0:

0 eI: "
ij! 0 ONVOt.OOENDE GAONo-

I-
~

~ DEIOONG OP KlELSPITal enZ Z ~W 0l- a:

Ü 'i! KIELSPIT ONDER HOOGSTE:::::>
~

GRONDWATERSTAND

0 Wu.. :J BESCHADIGING

0 FOUE

u..
OPENSTAANDE
LAS

BESCHADIGDe
AFKLEMCONSTRUCTlE

Fig. 3.2. Foutenboom.

SCHERPE VOORWERPEN IN
CUNET OF AANVULGROND

VERANDERDE MATERIAAL·
EIGENSCHAPPEN FOUS

FOUE TE ONDIEP
GELEGEN

TE VEEL WATERSPANNING
ONOERFOUE

POLDERPEIL BINNEN
FOUETE:.AAG

VOLUMEGEWICHT
AANVULGRONO TE lAAG

GASOflHOPlNG
ONDERFOUe

SUBOPHOPlNG
ONOERFOue

SUBLAGEN1N
AANVUWCHAAM

POLDERPEIL BINNEN

FOUETEHOOG

35



CUR/COB Handboek folieconstructies

Met behulp van (kleefrnanteljsonderingen kan de penetratie- en wrijvingsweerstand van de
ondergrond worden gemeten. Hiermee wordt een indicatie van de laagopbouw verkregen en kun-
nen onder andere slecht doorlatende lagen worden opgespoord. Waterspanningssonderingen met
dissipatietests kunnen een indruk opleveren van de stijghoogte van het onder deze lagen aanwe-
zige spanningswater en eventueel van de consolidatiecoëfficiënt cv,

Met behulp van boringen kan met name de ondiepe ondergrond op een directe en nauwkeurige
wijze worden verkend en kunnen geroerde of ongeroerde grondmonsters worden gewonnen, die
in een grondmechanisch laboratorium nader kunnen worden geanalyseerd.

In het laboratorium kunnen proeven worden gedaan op monsters uit de ondergrond en op mon-
sters van de voorziene aanvulgrond. De volgende proeven kunnen onder andere worden uitge-
voerd:
Ondergrond
1. Bepaling van de Atterbergse-grenzen ter nadere classificatie van grondmonsters.
2. Zevingen, op grond waarvan korrelverdelingsdiagrammen kunnen worden opgesteld. Uit

deze korrelverdelingen kan de slibhoudendbeid van de ondergrond en de verdichtbaarheid
van de aanvulgrond worden afgeleid.

3. Tri-axiaalproeven op ongeroerde monsters ter bepaling van de hoek van inwendige wrijving
en cohesie.

4. Samendrokkingsproeven op ongeroerde monsters ter bepaling van samendrukkingsindexen
en consolidatiecoëfficiënten.

Aanvulgrond
5. Vaststellen van het droog en nat volumieke gewicht van de aanvulgrond.
6. Zevingen ter bepaling van de korrelverdeling, waaruit een indicatie van de verdichtbaarheld

van de aanvulgrond kan worden verkregen.
7. Proeter-proeven ter bepaling van de verdichtbaarheld van de aanvulgrond.

3.5.2 Grondwateronderzoek
Om de verticale positie van de folieconstructie zowel op het diepste punt als ter plaatse van de
rand in de kielspit voor de uitvoeringsfase en voor de eindfase nauwkeurig te kunnen ontwerpen,
is een gedegen onderzoek naar de plaatselijke grondwaterstanden onontbeerlijk.
Bij voorkeur worden de volgende aspecten onderzocht dan wel vastgesteld:
- de Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) (bijvoorbeeld uit bodemkaarten van de

Stichting voor Bodemkartering) ten behoeve van de bouwfase:
- de hoogste grondwaterstand dan wel bestaande maaiveldhoogte ter bepaling van de boven-

kant van de kielspit, zijnde het niveau van de ontwerp-grondwaterstand.

Naast de vaststelling van de maatgevende en ontwerp-grondwaterstanden is het van belang te
onderzoeken wat de mogelijke ontwikkeling van de grondwaterstanden op de lange termijn zal
zijn, bijvoorbeeld ten gevolge van het stopzetten van permanente bemalingen.
In gebieden met een relatief grote fluctuatie in de grondwaterstanden kan de uitvoering van een
statistische analyse van de grondwaterstanden een nadere onderbouwing geven van de vast te
stellen GHG en de ontwerp-grondwaterstand.
Als de folieconstructie afsluitende grondlagen doorsnijdt, is een inventarisatie van de stijghoog-
ten van het spanningswater in deze lagen van belang.

36



CDR/COB Handboek folieconstructies

3.5.3 Analyse van chemische belastingen
Een nadere analyse van het toekomstige verkeer (langzaam verkeer, gemotoriseerd verkeer en
treinverkeer) en de te vervoeren (chemische) ladingen moet duidelijkheid verschaffen over de te
nemen maatregelen met betrekking tot calamiteiten. Deze kunnen namelijk leiden tot chemische
aantasting van de folieconstructie.
Plaatselijk aanwezige grond- én/of grondwaterverontreinigingen of het binnen de folieconstruc-
tie verwerken van verontreinigde materialen kunnen ook een chemische belasting op het folie-
materiaal veroorzaken.
De aard van de chemische belasting en de mogelijke plaats van penetratie bepalen in grote mate
de ontwerpvrijheden voor het foliemateriaal en de verwerking van de folie in verband met de
chemische resistentie.

3.6 Geometrie
3.6.1 Dwarsprofiel

BOVENTALUD

HOOGSTE GRONDWATERSTAND
BK KIELSPIT

I

I
I
I
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I
I
I
I

!
I

I
I"'

WEGAS
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>=O,OOm

AANLEGBREEDTE/2

Fig. 3.3. Overzicht van de geometrie.

Aanlegdiepte
De aanlegdiepte, de diepteligging van de folieconstructie, wordt bepaald door:
- de aanleghoogte van de infrastructuur (weg of spoorweg) in verdiepte ligging;
- de berekening van het verticale evenwicht van de folieconstructie;
- de minimaal benodigde diepte voor het aanleggen van het drainage- en hemelwaterafvoer-

systeem.

Aanlegbreedte
De aanlegbreedte wordt bepaald uit het dwarsprofiel van het baan- of wegontwerp. Het knikpunt
van de teen van het folietalud ligt minimaal loodrecht onder de teen van het boventalud.
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Aanleghoogte
Bij voorkeur wordt de bovenzijde van de folieconstructie boven het niveau van de ontwerp-
grondwaterstand gelegd. Een van de mogelijkheden hierbij is toepassing van een kielspit In het
geval dat onvoldoende dekking aanwezig is, moet worden gezocht naar andere oplossingen.

Afhankelijk van het gebruik van het maaiveld boven de bovenzijde van de folieconstructie moet
de minimale gronddekking worden bepaald. In verband met fysische beschadigingsmogelijkhe-
den gaat de voorkeur uit naar een gronddekking van minimaal 1,0 m, In het geval van begroei-
ing met heesters met een bewortelingsdiepte van 0,75 tot 1,25 m en bij toepassing op maaiveld-
niveau van een wegconstructie met kabel- en leidingstroken wordt de minimale gronddekking al
snel 1,5 m.
In gebieden met een aanzienlijke fluctuatie van de grondwaterstanden kan het niveau van de ont-
werp-grondwaterstand op of boven bestaand maaiveldniveau komen te liggen. Als de ontwerp-
grondwaterstand een extreme waterstand (met een frequentie van minder dan eens in de tien jaar)
is die ook van relatief korte duur is (in de orde van weken), kan worden overwogen om de aan-
leghoogte lager te kiezen dan de ontwerphoogte. In dit specifieke geval zal de toestroming van
grondwater naar de folieconstructie over de randen onder deze extreme condities fractioneel zijn
ten opzichte van de afvoercomponent van het hemelwater. Daarbij moeten evenwel de kosten
van het afvoeren van het bovenlangs instromende water worden vergeleken met (schade-) kos-
ten van een te hoog aangelegd folie, bijvoorbeeld kapotvriezen, doorwortelen enzovoorts.

Bij de keuze voor de minimale dekking wordt geadviseerd om rekening te houden met de vol-
gende gebeurtenissen (in het kader van het beheer):
- het maken van ontgravingen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een calamiteit;
- het uitbaggeren van bermsloten bij periodiek onderhoud;
- het plaatsen of vervangen van perkoenpalen voor beschoeiing;
- het funderen van vangrails, lichtmasten, verkeerssignalering of geluidschermen.

In dit kader wordt ook verwezen naar hoofdstuk 7 'Beheer en onderhoud'.

Taluds
De stabiliteit van de taludhellingen in bouwfasen en eindsituatie dient te worden aangetoond met
een stabiliteitsberekening.
Ten behoeve van berekeningen voor het voorontwerp wordt geadviseerd om de volgende maxi-
male waarden voor de taluds niet te overschrijden:
- boventalud:

• bekleding met gras:
• bekleding verhard:

- folietalud bij uitvoering in den droge:
- folietalud bij uitvoering in den natte:

1 : 2
2:3
I: 2
1 : 3

Polderpeil
De keuze van het polderpeil binnen de folieconstructie wordt bepaald door de minimale droog-
legging, exclusief de opbolling boven het polderpeil tijdens neerslag, van het onderhavige
dwarsprofiel van het baan- of wegontwerp.
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Spoorbaan
Het polderpeil binnen de folieconstructie dient bij spoorwegen minimaal 1,45 m onder het B.S.-
niveau (Bovenkant Spoorstaaf) te liggen en minimaal 0,70 m onder de zijkant van de aarden
baan. Bij afwezigheid van drainage dienen beide afstanden met 0,20 m te worden vergroot.

Wegconstructie
De hoogte van het polderpeil bij een weg in een folieconstructie dient minimaal 0,80 m onder de
zijkant van de wegverharding te liggen, beschouwd ter plaatse van het laagste punt van de ver-
harding binnen de folieconstructie.

3.6.2 Lengteprofiel
Het diepteverloop van de folieconstructie in lengterichting moet zodanig worden ontworpen dat
wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
- de folie moet rechtlijnig in hoogte verlopen;
- de knikpunten in lengterichting moeten zoveel mogelijk worden vermeden;
- de aanleg diepte van de folieconstructie moet op elk willekeurig punt minimaal voldoen aan

de eisen ten aanzien van het verticale evenwicht.

Het verdient aanbeveling om in het voorontwerp uit te gaan van een maximale langshelling bij
uitvoering in den droge van 1 : 5.
'Bij extreem lange toeritten, zoals in de regel het geval is bij verdiepte spoorwegconstructies, kan
het verticale evenwicht op enige afstand van het diepste punt verder worden geoptimaliseerd
door een trapsgewijze aanleg in één of meer niveaus (terrasvorm) waarbij de polderpeilen bin-
nen deze terrassen worden gehandhaafd, uitgaande van het minimale niveau per trap.

3.6.3 Aanvullingen
De eisen voor de aanvullingen op de folieconstructie bij uitvoering in den droge ten aanzien van
het hergebruik van uitkomende grond, volumiek gewicht en verdichtingsgraad moeten in samen-
hang met de berekeningen voor de verticale stabiliteit nader (en bij voorkeur probabilistisch)
worden uitgewerkt.
Wanneer geen maatregelen worden genomen om het volumieke gewicht door verdichting te ver-
groten, is het moeilijk om de volumieke gewichten volgens NEN 6740 te realiseren. In dat geval
is het beter om uit te gaan van de hierna aanbevolen volumieke gewichten voor uitvoering in den
natte.
Bij het ontwerp van een folieconstructie die wordt uitgevoerd in den natte, verdient het aanbe-
veling om de volgende volumieke gewichten als maximum aan te houden:
- rd= 16,0 kN/m3;

- 'Yn= 19,0 kN/m3•

Ervaringen van de Bouwdienst RWS hebben aangetoond dat het niet opportuun is om te veron-
derstellen dat deze volumieke gewichten door verdichting of andere aanvullende (uitvoerings-)
maatregelen kunnen worden verhoogd.

3.6.4 Aansluitingen
Voor de aansluitingen op andere constructie-onderdelen bij uitvoering in den droge en in den
natte moet in het ontwerp de detaillering nader worden uitgewerkt. Enige principeschetsen voor
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klemconstructies zijn in de figuren 3.11 tot en met 3.14 aangegeven. Uitgewerkte voorkeurde-
tails voor bijvoorbeeld de aansluiting aan een keerwand zijn weergegeven in de figuren 3.4 en
3.5.

in het werk
te storten

refab

folie

non-woven
polyester

staaf

zwelklei

Fig. 3.4. Aansluiting in den droge van de folie aan een keerwand.

lefase 2efase

Fig. 3.5. Voorbeelddetail van een vervormingsgestuurde klemconstructie in den droge.

3.6.5 Chemische resistentie
Afhankelijk van de geïnventariseerde chemische belastingen (zie 3.5.3), het dwarsprofiel van het
baan- of wegontwerp kunnen maatregelen worden bedacht om de primaire waterkerende folie-
constructie beter tegen chemische aantasting te beschermen.
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Allereerst is de materiaalkeuze in verband met de primaire waterkerende functie van de folie van
belang. Daarnaast zijn er nog de volgende mogelijkheden:
- het dubbel uitvoeren van de primaire waterkerende folie ter plaatse van de waterlijn. Dit lijkt

vooralsnog echter uitstel van executie;
- het aanbrengen van een calamiteitenfolie onder en direct naast de (spoor-) baan in combina-

tie met een dubbel drainagesysteem;
- het aanbrengen van een volledige afdichting in het wegdek en in de teen van het talud met

een gescheiden afwateringssysteem.

3.7 Berekenfngsmethoden
3.7.1 Uit te voeren berekeningen ten behoeve van het ontwerp
Voorontwerp
Ten behoeve van het voorontwerp dient minimaal voor elke bouwfase en de eindsituatie een
evenwichtsberekening te worden uitgevoerd.

Ontwerp en bestek
Ten behoeve van het ontwerp en bestek dienen de volgende berekeningen te worden uitgevoerd:
- Folieconstructie in den droge, bouwfase:

• evenwichtsberekening;
• stabiliteit van het talud van de ontgraving ten behoeve van het aanbrengen van folie bepa-

len;
• stabiliteit van het boventalud bepalen. Hierbij ook het glijvlak ter plaatse van de folie

beschouwen.
Folieconstructie in den natte, elke bouwfase:
• evenwichtsberekening;
• stabiliteit van het talud van de ontgraving ten behoeve van het aanbrengen van folie bepa-

len;
• stabiliteit van het sproeitalud in den natte bepalen;
• stabiliteit van het droge boventalud bepalen.
Folieconstructie, eindsituatie:
• evenwichtsberekening;
• stabiliteit van het boventalud met taludbekledingten) bepalen.

Deze berekeningen worden aangevuld met een algehele stabiliteitsanalyse, met daarin meege-
nomen alle bouwfasen en eindsituatie, bodemlagen, waterspanningen en dergelijke.

Voor het maken van stabiliteitsberekeningen ten behoeve van de folieconstructies zijn diverse
rekenmethoden beschikbaar. Welke rekenmethode wordt toegepast, is afhankelijk van het te
berekenen constructieonderdeel.

Voor het berekenen van de stabiliteit van taluds kunnen worden toegepast: de methode Bishop
voor cirkelvormige glijvlakken en een programma voor niet-cirkelvormige glijvlakken (bijvoor-
beeld ten gevolge van slappe lagen of een glijvlak ter plaatse van de folie).

Een stabiliteitsanalyse van de gehele folieconstructie kan worden uitgevoerd met een rekenpro-
gramma volgens de eindige-elementenmethode.
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3.7.2 Verticaal evenwicht
Zowel tijdens de bouw- als de gebruiksfase dient er verticaal evenwicht te zijn. Dit betekent dat
het aanlegniveau van de folie zodanig dient te worden gekozen dat op elk moment de belasting
door het gewicht van de boven de folie aanwezige grondaanvulling groter is dan de maximaal
optredende waterdruk onder de folie. De variabele ontwerpparameters zijn daarbij het aanlegni-
veau van de folie en het polderpeil binnen de folieconstructie.

Met betrekking tot het verticale evenwicht en het vaststellen van het vereiste aanlegniveau en het
polderpeil kan onderscheid worden gemaakt tussen de benadering van de Bouwdienst van
Rijkswaterstaat en die volgens de geotechnische norm NEN 6740. De berekeningsmethode van
de Bouwdienst van Rijkswaterstaat is toegespitst op folieconstructies. De berekeningsmethode
volgens NEN 6740, artikel 14.3.1, is een algemene methode.

Volumiek gewicht van de aanvulgrond
In de ontwerpfase mogen de volumieke gewichten van de aanvulgrond niet te hoog worden inge-
schat De Bouwdienst van Rijkswaterstaat adviseert de volgende waarden als maximale waarden
aan te houden in de ontwerpberekeningen; het betreft hier rekenwaarden waarin reeds een zeke-
re veiligheid verdisconteerd is:
- droog zand: 'J'd = 16 kN/m3;

- nat zand: % = 19 kN/m3•

Volgens tabel 1 'representatieve waarden voor grondeigenschappen' van NEN 6740 kunnen de
volgende waarden worden gekozen:
- droog zand: 'J'd = 18 kN/m3;

- nat zand: % = 20 kN/m3•

Welke volumieke gewichten in het ontwerp het beste in eerste instantie kunnen worden aange-
houden, is zeer sterk afhankelijk van de uitvoeringswijze. Voor het geval van een uitvoering in
den natte heeft de Bouwdienst van Rijkswaterstaat langs probabilistische weg aangetoond, dat
het bijna niet mogelijk is om hogere waarden te realiseren dan de waarden die door de
Bouwdienst in de ontwerpberekeningen al worden aangehouden.
Bij een uitvoering in den droge is het wel mogelijk de waarden uit tabel Ivan de NEN 6740 te
realiseren, op voorwaarde dat een goede verdichting van het aanvulzand plaatsvindt

Waterdruk onder de folie
Indien de ondergrond waarop de folie wordt aangebracht geheel bestaat uit goed doorlatende
sedimenten zal de waterdruk onder de folie volgens een hydrostatisch verloop corresponderen
met de freatische grondwaterstand naast de folieconstructie. Als de ondergrond slecht doorlatend
is of één of meer slecht doorlatende lagen voorkomen boven het aanlegniveau van de foliecon-
structie, kan onder de folie overspannen grondwater voorkomen met een grotere stijghoogte dan
het freatische grondwater naast de folieconstructie. Bij grondwaterstroming oefent het water
voorts een stromingsdruk op de folie uit.

Voor de ontwerpberekening moet voor de waterdruk onder de folie worden uitgegaan van de
ongunstigste situatie. Bij een goed doorlatende ondergrond is dit de hoogste freatische grond-
waterstand. De bovenkant van het kielspit kan per definitie niet lager zijn dan deze hoogste fre-
atische grondwaterstand.
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Bij een slecht doorlatende ondergrond moet worden uitgegaan van de maximale stijghoogte
onder de folie.
De stromingsdruk ten gevolge van grondwaterstroming mag in de berekeningen geheel ver-
waarloosd worden.

Veiligheid tegen opdrijven
De veiligheid tegen opdrijven is de verhouding tussen de belasting door het gewicht van de aan-
vulling op en de waterdruk onder de folie.
De onzekerheden met betrekking tot de berekeningsparameters dienen in de ontwerpberekening
te worden verdisconteerd door het toepassen van één of meer veiligheidsfactoren.
De Bouwdienst van Rijkswaterstaat hanteert verschillende veiligheidsfactoren voor de toestan-
den vóór en na het bereiken van het opleveringsniveau, Met het opleveringsniveau wordt het
definitieve dwarsprofiel van de aanvulling bedoeld. Na het bereiken van het opleveringsniveau
worden nog een zandbed voor de infrastructurele constructie, een bermgrondlaag en de infrast-
ructurele constructie zelf aangebracht.
Verder rekent de Bouwdienst met de wateroverdruk, het verschil tussen de stijghoogte onder de
folie en de freatische grondwaterstand naast de folieconstructie. Daarnaast wordt de grondover-
druk onder de folie beschouwd; dit is de neerwaartse gronddruk minus de opwaartse waterdruk,
waarmee een extra veiligheid tegen opdrijven wordt geïntroduceerd, met name voor ondiepe
gedeelten van de folieconstructie.

De Bouwdienst adviseert om in een berekening van de situatie vóór het bereiken van het ople-
veringsniveau de volgende veiligheidsfactoren te hanteren:
- veiligheidsfactor op de freatische grondwaterstand: 'lfr = 1,05;
- veiligheidsfactor op de wateroverdruk: % = 1,20;
- minimale neerwaartse grondoverdruk onder de folie: a, = 5 kN/m2•

Voor de berekening van de situatie na het bereiken van het opleveringsniveau wordt geadviseerd:
- veiligheidsfactor op de freatische grondwaterstand: 'lfr = 1,10;
- veiligheidsfactor op de wateroverdruk: % = 1,20;
- minimale neerwaartse grondoverdruk onder de folie: a; = 5 kN/m2•

Bij berekening volgens NEN 6740 zijn de veiligheidsfactoren de materiaalfactor Ymop het volu-
mieke gewicht van de ballastgrond en de belastingfactor 'If op de waterdruk. De materiaalfactor
Ymen de belastingfactor 'If bedragen volgens NEN 6740 in alle situaties respectievelijk 1,1 en 1,0.

Evenwicbtsvergelifking
De Bouwdienst van Rijkswaterstaat hanteert de volgende evenwichtsvergelijking:

(1)

waarin (zie ook fig. 3.6):
~ is de laagdikte van de berm (m);
Jh is het volumieke gewicht van bermgrond (kN/m3);

dd is de laagdikte van droog zand (m);
Xi is het volumieke gewicht van droog zand (kN/m3);
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P is het polderpeil binnen de folieconstructie (m, ten opzichte van NAP);
A is het aanlegniveau van de folie (m, ten opzichte van NAP);
'Yn is het volumieke gewicht van nat zand (kN/m3);

Yrr is de veiligheidsfactor gerelateerd aan freatische grondwaterstand
(1,05 of 1,1) (-);

({Jfr is de freatische grondwaterstand naast de folie (m, ten opzichte van NAP);
Yw is het volumieke gewicht van grondwater (kN/m3);

% is de veiligheidsfactor gerelateerd aan wateroverdruk door spanningswater
onder folie (1,2) (-);

({Jo is de stijghoogte van grondwater onder de folie (m, ten opzichte van NAP).

peilen

stijghoogte grondwater
onder folie
m.v. <Poverharding met

funderingsbed

folietalud <Pfr

--- db
P dd-

dn

A

slecht doorlatende laag

Fig. 3.6. Parameterdefinities evenwichtsvergelijking.

De freatische grondwaterstand naast de folie ({Jfr is maximaal gelijk aan de bovenkant van de kiel-
spit. Het grondwaterpeil zal niet hoger zijn, omdat de hoogteligging van de kielspit hierop wordt
ontworpen.
De term voor het gewicht van de bermgrondlaag heeft alleen betekenis in de eindfase. Ook ande-
re termen kunnen, afhankelijk van de situatie, tot nul reduceren. Uit figuur 3.6 kan worden afge-
lezen dat de laagdikte van het droge zand dd een variabele is, die afhangt van de hoogte van het
opleveringsnivean en het polderpeil P.

Uit de evenwichtsvergelijking volgt voor het berekenen van het aanlegniveau van de folie vol-
gens de Bouwdienst.

A • 11 + d .11 +p. 11 _ 11 • 11 • Ft! _ ('V _ 11) • 11 • Ft!A:::;; ""b Ib d Id In 10 Iw 'ro IfT 10 Iw 'rfr

'Yn - 'Yrr • Yw
(2)
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Bij de berekening volgens NEN 6740 dient een materiaalfactor Ym= 1,1 op de belasting door de
volumieke gewichten van de aanvulgrond boven de folie en een belastingfactor }f = 1,0 op de
stijghoogte onder de folie te worden toegepast. Dit leidt tot de volgende evenwichtsvergelijking:

(3)

Deze evenwichtsvergelijking volgens NEN 6740 kan voor het berekenen van het aanlegniveau
van de folie als volgt worden omgeschreven:

(4)

waarin:
-t'm = Ym' }f is de materiaalfactor voor het volumieke gewicht (1,1) (-).

De controle op de minimaal resterende overdruk onder de folie van 5 kN/m2 moet worden uit-
gevoerd op basis van de werkelijk optredende gewichten en waterdrukken:

(J = El • '11 + d . '11 + (P - A) . '11 _ m . '11v ""b Ib d Id In ""0 Iw (5)

Over het algemeen zal het geen probleem zijn om de minimale waarde op het diepste punt te
halen. Deze voorwaarde zal vooral van belang zijn in de ondiepe gedeelten van de foliecon-
structie, zoals ter plaatse van de taluds.

Berekeningsvoorbeelden
Ter verduidelijking van de in de vorige paragraaf gepresenteerde evenwichtsvergelijkingen wor-
den voor beide berekeningsmethoden (Bouwdienst Rijkswaterstaat en NEN 6740) rekenvoor-
beelden gegeven voor een folieconstructie na het bereiken van de opleveringssituatie.

Beschouwd wordt een terrein waar het maaiveld op NAP ligt. Onderzocht wordt wat het effect
is van het opleveringsniveau op de benodigde aanlegdiepte bij het diepste punt. Door de berm-
niveaus te variëren kan een goed inzicht worden verkregen in de verschillen van de berekende
aanlegniveaus (A) van de folieconstructie voor beide berekeningsmethoden (A

BD
en A

NEN
). In de

navolgende rekenvoorbeelden wordt daartoe het bermniveau gevarieerd van NAP -5,0 m tot
NAP -10,0 m. De hoogste freatische grondwaterstand wordt aangenomen op NAP -1,0 m.
Wegens een slecht doorlatende laag die door de folieconstructie wordt doorsneden, zal onder de
folie spanningswater voorkomen met een stijghoogte van NAP. Het definitieve polderpeil bin-
nen de folie wordt voorzien op 1,3 m beneden de teen van de berm in de eindsituatie.

Rekenvoorbeeld 1
Het eerste voorbeeld gaat voor beide methoden uit van gelijke volumieke gewichten van het aan-
vulzand. Bij de berekening van de aanlegdiepte van de folie zijn de waarden aangehouden die in
tabel 3.2 zijn weergegeven.
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Tabel 3.2. Uitgangspunten rekenvoorbeeld 1 - gelijke volumieke gewichten.
Bouwdienst-methode (BD) NEN 6740-methode (NEN)

volumieke gewichten

tb 16,OkN/m3 16,OkN/m3

}'ct 16,OkN/m3 16,OkN/m3

r" 19,0 kN/mJ 19,OkN/m3

vaste gegevens

~ 0,3m o,3m
dd Lû m l.O m
rw IOkN/mJ IOkN/mJ

({Jfr -Lû m niet van toepassing
({Jo o,om o,om

veiligheidscoëfficiënten

rfr = 1,10 niet van toepassing
ra = 1,20 '}f = 1,00
niet van toepassing rm = 1,10

Door invulling van de waarden uit tabel 3.2 in de formules (2) en (4) is een grafiek voor de diep-
te van de teen van het talud en de berm samengesteld (zie fig. 3.7).

aanlegdiepte folieconstructie bij gelijke volumieke
gewichteno

c
~ -5
+
! -10-<
lli1-15
11i -20

-25
-5 -, -8

diepte teen (m +NAP)
-9 -10

Fig. 3.7. Uitwerking van rekenvoorbeeld 1.

Rekenvoorbeeld 1 geeft, afhankelijk van de diepte van het wegprofiel, weinig verschil te zien.
Dit is het gevolg van het feit dat de invloed van de veiligheidscoëfficiënten gering is, waarbij
door de Bouwdienst grotere waarden worden verdisconteerd. De conservatief aangenomen volu-
mieke gewichten zijn in beide berekeningsmethoden gelijk gehouden.
Het verschil met de NEN-methode wordt kennelijk vooral veroorzaakt door de verschillen in de
aangehouden volumieke gewichten.
In een studie naar de gevoeligheden van de variabele parameters in de Bouwdienst-formule heeft
de Bouwdienst aangetoond dat met haar opstelling ten aanzien van volumieke gewichten en vei-
ligheden de faalkans in de eindsituatie voldoende klein is. Deze opstelling heeft betrekking op
uitvoering in den natte, omdat gegevens over controle en registratie van volumieke gewichten bij
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uitvoering in den droge op dat moment van het onderzoek nog niet voorhanden waren. Op basis
van de studie van de Bouwdienst is geconcludeerd dat bij uitvoering in den natte de volumieke
gewichten in de benadering volgens de Bouwdienst representatief zijn.

Rekenvoorbeeld 2
Bij een volledige aanpak volgens NEN 6740 bestaat de mogelijkheid de hier gebruikte volumie-
ke gewichten aan te passen aan de waarden uit tabel 1 uit NEN 6740. Dit is gedaan in reken-
voorbeeld 2, waarbij als uitgangspunt voor de berekeningen de waarden zijn aangehouden die in
tabel 3.3 zijn weergegeven.

Tabel 3.3. Uitgangspunten rekenvoorbeeld 2 - verschillende volumieke gewichten.
Bouwdienst-methode (BD) NEN 6740-methode (NEN)

volumieke gewichten

ïb 16,OkN/m3 17,OkN/m3

ïd 16,OkN/m3 18,OkN/m3

% 19,OkN/mj 20,OkN/m3

vaste gegevens
c4,. 0,3m 0,3m
dd 1,Om 1,Om

rw 10kN/mj 1OkN/m3

<Pfr -Lû m niet van toepassing

<Po O,Om O,Om
veiligheidscoëfficiënten

rfr = 1,10 niet van toepassing
% = 1,20 rr = 1,00
niet van toepassing rm = 1,10

Wederom is hiervoor bij verschillende niveaus van de teen van het talud en de berm een grafiek
samen te stellen (zie fig. 3.8)

aanlegdiepte folieconstructie bij verschillende
volumieke gewichteno

~+ -5

!
~ -10
Cl.

1-15
1

-20

-6 -7 -8
diepte teen (m +NAP)

-25
-5

Fig. 3.8. Uitwerking van rekenvoorbeeld 2.
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In rekenvoorbeeld 2 is het verschil, ondanks de nog conservatievere inschatting van de dichtheid
bij de Bouwdienst-benadering, nog maar gering.
Vooral bij een uitvoering in den droge bestaat de gelegenheid de verdichting van het aanvulzand
en de controle daarop te optimaliseren. Het hanteren van de NEN-methode bij uitvoering in den
droge is daarom een goede benadering.

Rekenvoorbeeld 3
Ook een vergelijking van beide methoden voor situaties gedurende de uitvoering, bij gelijkblij-
vende volumieke gewichten, wordt in dit rekenvoorbeeld 3 verder uitgewerkt.
Zowel de situatie vóór en na het bereiken van het opleveringsniveau zullen worden beschouwd.
Vóór het bereiken van het opleveringaniveau wordt uitgegaan van een situatie, dat in den natte
wordt aangevuld tot NAP -8,0 m, waarna voor verdere aanvulling in den droge een drooglegging
plaatsvindt tot een polderpeil van NAP -9,0 m. De in beide situaties van toepassing zijnde aan-
namen en parameterwaarden zijn vermeld in tabel 3.4.

Tabel 3.4. Parameterwaarden.
voor bereiken van opleveringsniveau na bereiken van opleveringsniveau

dd =1,Om ~+dd =l,Om
p = (NAP) -9,0 m P = (NAP) -6,0 m
9'fr = (NAP) -2,0 m 9'fr = (NAP) -2,0 m

9'0 =(NAP)O,Om 9'0 = (NAP) O,Om
1d = 16,OkN/mJ 'J't,=1d = 16,OkN/mJ

% = 19,OkN/mJ % = 19,OkN/m'
rw = 1O,OkN/mJ rw -lO,OkN/mJ

1rr = 1,05 rfr = 1,1
ra = 1,2 % = 1,2
rm = 1,1 rm - 1,1

Doel van de berekeningen is het vaststellen van het vereiste aanlegniveau (A) van de folie.
Volgens de methode van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat wordt voor de situatie vóór het
bereiken van het opleveringsniveau uit vergelijking (2) afgeleid:

A sNAP -18,59 m

Volgens NEN 6740 wordt vóór het bereiken van het opleveringsniveau uit vergelijking (4) berekend:

A sNAP -19,38 m

Voor de situatie na het bereiken van het opleveringsniveau wordt volgens de methode van de
Bouwdienst van Rijkswaterstaat afgeleid:

A ~ NAP -12,50 m

Volgens NEN 6740 wordt voor de situatie na het bereiken van het opleveringsniveau berekend:

A sNAP -12,25 m
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Geconcludeerd wordt dat de uitkomsten van de beide berekeningsmethoden zowel voor de situ-
atie vóór als na het bereiken van het opleveringsniveau slechts minimaal van elkaar verschillen.
De methode van de Bouwdienst geeft in de bouwfase een geringere aanlegdiepte door toepas-
sing van een kleinere veiligheid.
Volgens de NEN-methode dient in de bouwfase maximaal een extra opdrijfveiligheid ten opzich-
te van de Bouwdienst-methode in acht te worden genomen van rm/rf! := 1,111,05 = 1,05.
Wiskundig kan worden afgeleid dat dit maximaal leidt tot een 6 % grotere aanlegdiepte ten
opzichte van de grondwaterstijghoogte onder de folie. Identiek geldt in de eindfase een maxi-
male extra RWS-veiligheid van ui; = 1,211,1 = 1,09, met een maximaal 12 % grotere aanleg-
diepte ten opzichte van de grondwaterstijghoogte onder de folie.

Opgemerkt wordt dat de situatie vóór het bereiken van het opleveringsniveau altijd maatgevend
zal zijn voor de vereiste aanlegdiepte van de folie, tenzij maatregelen worden genomen om de
grondwaterstand tijdelijk te verlagen. In het ontwerp dient een optimum te worden vastgesteld,
waarbij de kosten en bezwaren van een grotere aanlegdiepte en bemaling tegen elkaar worden
afgewogen.

3.7.3 Taludstabiliteit
Berekeningsmethoden
Bezwijken van het boven- of ondertalud van de folieconstructie kan optreden door het afschui-
ven van een grondlichaam over een 'normaal', al dan niet cirkelvormig glijvlak.
Voor de wijze van berekenen van een glijvlak over of onder de folie wordt verwezen naar het-
geen beschreven is door Van Santvoort in [7].

Bezwijken van het aanvullichaam op de folie kan optreden volgens een 'stuikmechanisme': in
normale situaties komt door het gewicht van de taluds altijd onder de folie een glijvlak tot ont-
wikkeling. De taluds verplaatsen zich over dit glijvlak en oefenen een drukkracht uit op het vlak-
ke middengedeelte van het aanvullichaam, dat als stempel fungeert. Bij onvoldoende dikte (en
daardoor stempelwerking) zal het middengedeelte hierdoor in de loop van de tijd zodanig opstui-
ken dat van bezwijken kan worden gesproken.

Bij alle taludhellingen dient door middel van berekeningen de stabiliteit van de taluds en het aan-
vullichaam te worden aangetoond.
Voor de taludstabiliteit kunnen de 'klassieke' glijcirkelrekenmethoden van Fellenius, Bishop en
Spencer worden gebruikt. Tevens kan een rekenmethode worden gebruikt, waarbij de van toe-
passing zijnde grondmechanische vergelijkingen worden opgelost met behulp van de eindige-
elementenmethode (zie fig. 3.9).
Voor de berekening van de stabiliteit van het aanvullichaam wordt met nadruk het gebruik van
een eindige-elementenrekenmethode geadviseerd.

Grondparameters
Ten behoeve van stabiliteitsberekeningen in het voorontwerp mogen de grondparameters worden
afgeleid uit tabel! van NEN 6740.
Ten behoeve van definitieve ontwerpberekeningen dienen de grondparameters zoveel mogelijk
afgeleid te zijn uit ter plaatse verricht onderzoek.
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Fig. 3.9. Voorbeeld van de grafische presentatie van de uitkomst van een EEM-berekening.

Aanbevolen maximale taludhellingen
Aanbevolen wordt in het ontwerp van de volgende maximale taludhellingen uit te gaan:
Boventalud:
- bekleding met gras:
- verhard:

1:2
2:3

Ondertalud (= folietalud):
- uitvoering in den droge:
- uitvoering in den natte:

1 : 2 à 1 : 1,5
1 : 3

Materiaalfactoren
De in de stabiliteitsberekeningen te hanteren materiaalfactoren dienen te worden afgeleid uit
tabel 3 van NEN 6740.

Wrijving
Bij het bezwijkmechanisme door stuik van het aanvullichaam wordt de horizontale druk op het
vlakke middengedeelte van het aanvullichaam bepaald door de verplaatsing van de taluds over
het glijvlak onder de folie en daarmee door de wrijving tussen de folie en de ondergrond. Onder
de folie heersen relatief lage korrelspanningen en hoge waterspanningen, waardoor de contact-
spanning tussen korrels en folie laag is. Hierdoor is de wrijving gering. Een kunstmatige ver-
groting van de wrijvingscoëfficiënt van de folie leidt in absolute zin slechts tot een beperkte toe-
name van de wrijving. De wrijvingscoëfficiënt is derhalve slechts van geringe invloed.
De wrijvingscoëfficiënt voor de interactie tussen de folie en de grond kan worden uitgedrukt als
de verhouding tussen de wrijvingshoeken van beide materialen.
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In de praktijk zijn hiervoor de waarden gevonden die in tabel 3.5 zijn weergegeven, waarbij de
interactie met zand met een hoek van inwendige wrijving van cp = 30° is weergegeven onafhan-
kelijk van de verlaagde korrelspanning als gevolg van de waterdruk:.

Tabel 3.5. Wrijvingscoëfficiënten van foliematerialen in zand (met cp = 30°).
foliemateriaal wrijvingscoëfficiënt Ecp
mwPVC 0,88
glad PVC 0,81
HDPE 0,56

waarin:
Ecp = (tan &tan cp);
8 is de wrijvingshoek van het foliemateriaal met de onderliggende ondergrond;
cp is de hoek van inwendige wrijving van de beschouwde ondergrond.

Zoals hiervoor al is gememoreerd, wordt geadviseerd om de invloed van de wrijving niet mee te
nemen in het ondertalud en het vlakke middengedeelte van de folieconstructie. Bij de hier
beschouwde toepassingen in toeritten naar tunnels, onderdoorgangen en verdiepte liggingen is
de resulterende korrelspanning onder de folie dermate minimaal (optimalisatie ligging foliecon-
strnctie) dat het nog maar de vraag is of er überhaupt wel een bepaalde wrijving wordt ontwik-
keld.
Om toch niet in een ogenschijnlijk instabiele situatie onder de ontwerpomstandigheden terecht
te komen (geen korrelspanning onder de folieconstructie en daardoor potentiële instabiliteit),
wordt eveneens geadviseerd om op alle punten in de folieconstrnctie een minimale neerwaartse
resulterende korrelspanning onder de folie van 5 kN/m2 te realiseren.

3.7.4 Berekening klemconstructie
Beschrijving
De berekeningen hebben betrekking op de rubberafdichting van de 'in den natte' en 'in den
droge' aan te brengen klemconstrncties. Deze klemconstrncties zijn in principe bestand tegen
waterdruk:.
Globaal is er sprake van twee typen klemconstrncties: krachtgestuurde en vervormingsgestuur-
de. Er is sprake van een krachtgestuurde klemconstructie als de klemdruk wordt veroorzaakt
door een permanent aanwezige en constante klemkracht. Deze klemkracht kan bijvoorbeeld wor-
den veroorzaakt door het gewicht van de grond via een grondplaat over te brengen op de klem-
balk met afdichtingsprofiel. Er is sprake van een vervormingsgestuurde klemconstructie als de
klemdruk: in het afdichtingsprofiel wordt veroorzaakt door het aanbrengen van een bepaalde,
vaste indrukking van het profiel.

In alle gevallen wordt gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkeld rubberprofiel (zie fig. 3.10).
De breedte van het contactvlak tussen folie en rubber is afhankelijk van de hardheid van het rub-
ber. Hoe harder het rubber, des te kleiner de indrukking. De breedte van het contactvlak moet
niet te klein worden genomen, omdat bij te klein contactvlak gevaar bestaat dat door de grote
drukspanning en vervorming het rubber door de folie heen ponst. Een grote contactbreedte kan
worden verkregen door zacht rubber toe te passen.
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Fig. 3.10. Kracht-indrukkingsgrafiek rubberprofiel BKR Bes 135-33.
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Uitgangspunten voor de berekening
De volumieke gewichten voor de grond moeten worden gekozen volgens 3.7.2.

De klemconstructie dient te worden gedimensioneerd voor het diepste punt van de klemcon-
structie en gebaseerd op de gegevens van de fabrikant van het rubberprofiel.
Voor de veiligheid op de waterdichting wordt aanbevolen om een veiligheid van '}k = 2,0 aan te
houden.
De klemdruk in het robberprofiel behoort minimaal tweemaal zo groot te zijn als het verschil tus-
sen de grondwaterstanden binnen en buiten de folieconstructie. Om vergissingen te voorkomen
bij het monteren en het instellen van de klemkracht is aan te bevelen de klemconstructie te
dimensioneren voor het diepste punt en de constructie over de gehele lengte gelijk te houden,
ongeacht de variërende diepteligging van de klemconstructie.

Berekeningsmethode voor de krachtgestuurde klemconstructie
Bij de berekening wordt uitgegaan van de volgende parameters:
Hw waterdrukverschil (qJo - P) (In')
dd hoogte van droge grondlaag (TB - P) (m')
dn hoogte van natte grondlaag (P - A) (In')
r
w

volumiek gewicht van water (kN/m3)

1d volumiek gewicht van droge grond (kN/m3)

'Yn volumiek gewicht van natte grond (kN/m3)
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veiligheidscoëfficiënt
klemdruk in het rubberprofiel
klemkracht in het rubberprofiel
contactbreedte van het rubberprofiel
verticale korrelspanning op de grondplaat
verticale drukkracht op de grondplaat
breedte van de grondplaat
afstand schamier-rubberprofiel
afstand schamier-grondplaat
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(-)
(kN/m2)

(kN/m')
(m')
(kN/m2)

(kN/m')
(m)
(m)
(m)

De berekening vindt als volgt plaats:
- Bepalen van de benodigde gemiddelde klemdruk: akr = 'Jk • Hw . rw'

Kiemkracht Fkr aflezen op de kracht-indrukkingsgrafiek (zie fig. 3.10) van het toe te passen
rubberprofiel en bepalen van de contactbreedte: Br = FJakr•

Als de grafiek niet beschikbaar is B, schatten en de klemkracht bepalen: Fkr = Blakr•

B, naderhand controleren aan de hand van de gegevens van de fabrikant en de berekening
eventueel opnieuw maken met de juiste Br•

Bepalen van de benodigde verticale drukkracht op de grondplaat: Fg = Fkr • 4JLg•

Bepalen van de breedte van de grondplaat: Bg = F /a~; <Tg = dd . IJ + dn • (ru - rw)'

Een klemconstructie is krachtgestuurd als de klemdruk wordt veroorzaakt door een permanent
aanwezige en constante klemkracht. Deze klemkracht kan bijvoorbeeld worden aangebracht
door het gewicht van de grond via een grondplaat over te brengen op de klembalk met afdich-
tingsprofiel. Relaxatie van het rubberprofiel wordt hierbij gecompenseerd door verplaatsing van
de grondplaat en de klembalk onder invloed van de gronddruk. Het is dus niet nodig om de
relaxatie in rekening te brengen bij het bepalen van de klemkracht. De krachtgestuurde con-
structie verdient de voorkeur ten opzichte van de vervorrningsgestuurde klemconstructie.

L 9

I ~SCHARNIER
KLEMPLMT

RUBBERPROFIEL

GRONDPLMT

I
I
\
" ••••••••••••

••......... -----

L k

L
FOL'E

___ _ lIIlIII

Fig. 3.11. Principe van de krachtgestuurde klemconstructie in den droge.
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Fig. 3.12. Principe van de krachtgestuurde klemconstructie in den natte.

u

De oplossing die is aangegeven in figuur 3.12 verdient de voorkeur boven die in figuur 3.11, aan-
gezien hierbij mogelijk ten gevolge van de aanvulling en klink onder de grondplaat een holle
ruimte ontstaat.
Om de klemconstructie volgens figuur 3.12 op zijn plaats te leggen en te houden, wordt vanuit
de oplegging een anker door de grondplaat heen gevoerd.

Berekeningsmethode voor de vervormingsgestuurde klemconstructie
De vervormingsgestuurde klemconstructie is kritieker in de toepassing dan de krachtgestuurde
klemconstructie aangezien dit constructie-onderdeel uitvoeringsgevoeliger is, met name bij toe-
passing in den natte (zie fig. 3.13 en 3.14). De spanpunten kunnen te sterk worden aangedraaid,
waardoor pons van de folie kan optreden.

Bij de berekening wordt uitgegaan van de volgende parameters:

r

O'kr(O)

(ikr(t)

Fkr(O)

Br

r.4.
Ls
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waterdrukverschil i« -P)
volumiek gewicht van water
veiligheidscoëfficiënt
tijd
relaxatie per 10 jaar
klemdruk in het rubberprofiel op tijdstip 0
klemdruk in het rubberprofiel op tijdstip t
klemkracht in het rubberprofiel op tijdstip 0
contactbreedte van he rubberprofiel
spankracht
afstand schamier-rubberprofiel
afstand schamier-spanpunt

(m')
(kN/m3)

(-)
(minuten)
(-)
(kN/m2)

(kN/m2)

(kN/m')
(m)
(kN/m')
(m)
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Fig. 3.13. Principe van de vervormingsgestuurde klemconstructie in den droge.
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Fig. 3.14. Principe van de vervormingsgestuurde klemconstructie in den natte.

De berekening vindt als volgt plaats:
- Bepalen van de benodigde klemdruk na relaxatie: akW = '». . Hw . rw'

- Bepalen van de benodigde aanvangsklemdruk: O"kr(O)= O"kr(t/(1 - r· lOIog(t)).
- Aanvangsklemkracht Fkr(O) aflezen op kracht-indrukkingsgrafiek van het toe te passen rub-

berprofiel en bepalen van de contactbreedte: Br = Fkr(o/O"kr(or

- Als de grafiek niet beschikbaar is B, schatten en de aanvangsklemkracht vervolgens bepalen:
Fkr(O) ::: B/O"kr(or

55



CUR/COB Handboek folieconstructies

- B, naderhand controleren aan de hand van de gegevens van de fabrikant en de berekening
eventueel opnieuw maken met de juiste Br'

- Bepalen van de spankracht: Fs = Fk(Ol • L,jLs'

Een klemconstructie is vervormingsgestuurd als de klemdruk in het afdichtingsprofiel wordt ver-
oorzaakt door het aanbrengen van een bepaalde, vaste indrukking van het profiel. Deze indruk-
king wijzigt in de loop van de tijd niet, waardoor als gevolg van relaxatie van het rubber de klem-
druk na verloop van tijd kan afnemen. Hierdoor is het noodzakelijk de relaxatie van het rubber
in rekening te brengen bij het bepalen van de indrukking c.q. de spankracht in de draadeinden.

3.7.5 Keuze vanfoliedikte en foliesterkte
Foliedikte
Uit de te verwachten vervormingen van de ondergrond, de vervormingscapaciteit van het folie-
materiaal en de minimale restdikte van het foliemateriaal is in principe een ontwerpdikte te bere-
kenen. In de praktijk echter worden andere criteria als maatgevend beschouwd, bijvoorbeeld
beperkingen aan de folie dikte vanwege de productietechniek van het foliemateriaal.
Het spreekt welhaast voor zichzelf dat de verwerkbaarheid en de lastechniek en laskwaliteit
invloed hebben op de maximale dikte van de folieconstructie en dat de verwerkbaarheid en de
schadegevoeligheid, vooral tijdens de aanleg, van grote invloed zijn op de minimale dikte van
de folieconstructie. De dikten van foliemateriaal komen voor van 0,5 tot 2,0 mmo

De keuze van de foliedikte vindt plaats op basis van praktische afwegingen. De wijze van uit-
voering is hierbij in de eerste plaats bepalend. De sterkte is echter niet vaak maatgevend, zodat
het aspect folie sterkte in een toetsing aan de orde komt.

De te kiezen dikte wordt vooral bepaald door:
- de certificering van de folie door de leverancier;
- de lastechniek en de verwerkbaarheid;
- de duurzaamheid volgens de opgave van de fabrikant.

Foliesterkte
De eisen aan de sterkte van de folie zijn afhankelijk van de bouwmethode. Een belangrijke ont-
werpparameter bij uitvoering in den natte is de foliesterkte. Deze wordt bepaald door het krach-
tenspel bij het afzinken. Door een wateroverdruk boven de folie aan te brengen zakt de folie tot
deze uiteindelijk aanligt aan het uitgegraven cunet, De maximaal door deze overdruk veroor-
zaakte krachten in de folie kunnen worden afgeleid uit de zogenoemde ketelformule:

waarin:
F
Nt

is de kracht in de folie (kN/m);
is het waterdrukverschil (verschil tussen waterstanden ter weerszijden van de
folie) (m);
is het volumieke gewicht van het water (kN/m3);

is de straal van het cirkelvormige afzinkvlak of de halve breedte van het
langwerpige afzinkvlak (m).
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Vervolgens moet worden getoetst of de berekende spanning kleiner is dan de sterkte van de folie
of van de lassen.

Specifieke sterkte-eisen, zoals treksterkte, rek bij breuk, bi-axiale rek, doorscheurweerstand,
thermische stabiliteit, weekmakerverlies, vloeispanning, trekslagsterkte en gevoeligheid voor
spanningseorrosie, worden in hoofdstuk 4 'Materialen' behandeld.
De dikte en de kwaliteit van het foliemateriaal moeten zodanig worden gekozen dat in ieder
geval de hiervoor genoemde afgeleide kracht als gevolg van het afzinken kan worden opgeno-
men.

3.8 Drainage en hemelwaterafvoer
3.8.1 Dimensionering
Bij toeritten, verdiepte liggingen en tunnels is het noodzakelijk een snelle afvoer van voorna-
melijk hemelwater mogelijk te maken. Dit hemelwater wordt meestal verzameld in een berging,
waarna met behulp van pompen of onder vrij verval de afvoer naar het oppervlaktewater of het
riool plaatsvindt.

Ten behoeve van het ontwerp van de systemen voor de drainage en de hemelwaterafvoer moet
onderscheid worden gemaakt tussen weg- en spoorwegconstructies. Omdat bij spoorwegcon-
structies in het ballastbed van nature een grotere bergingscapaciteit aanwezig is dan bij wegcon-
structies, kan bij spoorconstructies een lagere maatgevende regenbui en maatgevende afvoerca-
paciteit voor de neerslag worden aangehouden.

Het ontwerp en de dimensionering van een dergelijk afvoersysteem kan in verschillende delen
worden gesplitst, bijvoorbeeld:
a. voorontwerp (globale dimensionering);
b. definitief ontwerp;
c. bestek (gedetailleerde uitwerking).

Voordat hierop wordt ingegaan, is een toelichting gegeven op het begrip overschrijdingsfre-
quentie van neerslag.

3.8.2 Neerslag en overschrijdingsfrequentie
Bij wegconstructies is het overschrijdingsinterval van 250 jaar gebaseerd op de invloed op de
veiligheid van de weggebruikers bij het ontstaan van grote en relatief diepe plassen op het weg-
dek (op het diepste punt) ten gevolge van onvoldoende afvoercapaciteit. Dit is vastgelegd in de
'Handleiding Wegenbouw; Ontwerp Hemelwaterafvoer' van de Dienst Weg- en Waterbouw-
kunde van Rijkswaterstaat [8].
Bij spoorwegconstructies is in geval van een geballast spoor de infiltratiecapaciteit over de hele
breedte optimaal, waardoor de drainagecapaciteit van het drainagestelsel optimaal kan worden
benut. Tevens is de invloed van een momentane stijging van het polderpeil op de veiligheid van
de gebruiker (de trein) van een andere orde. Het overschrijdingsinterval van 50 jaar voor spoor-
wegconstructies is afgeleid uit de genoemde 'Handleiding Wegenbouw; Ontwerp
Hemelwaterafvoer', waarin bij dit overschrijdingsinterval als voorwaarde wordt opgemerkt dat
'er slechts een beperkte ruimte aanwezig is voor extra berging' . Bij spoorwegconstructies is deze
beperkte ruimte aanwezig.
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Om technische en economische redenen is het gewenst om het afvoerstelsel niet te dimensione-
ren op de hoogst gemeten regenintensiteit of neerslaghoeveelheden, maar van een zekere over-
schrijdingsfrequentie uit te gaan.
Uitgangspunt moet in ieder geval zijn dat een overmaat van water op de weg gevaarlijk voor de
weggebruiker is. Het hemelwater moet dus snel worden afgevoerd, dat wil zeggen dat voor de
regenwaterintensiteit gerekend moet worden met korte buien met grote intensiteiten en voor de
neerslaghoeveelheid gerekend moet worden met voldoende berging voor buien van lange duur,
maar met geringe intensiteit, waarbij de te kiezen herhalingstijd bepalend is.

De keuze van beide grootheden (korte buien met grote intensiteit en buien van lange duur met
geringere intensiteit) is arbitrair omdat vele factoren een rol spelen, zoals de grote variaties in
buien, het niet constant zijn van de intensiteit van de neerslag gedurende de bui, het verschillen
van de intensiteit van punt tot punt in het beschouwde gebied, de snelheid waarmee de bui zich
verplaatst, de overlapping van opeenvolgende regenbuien en dergelijke aspecten.
Door diverse onderzoekers, zoals Reinhold, Levert en Braak, zijn pluviograrnmen en overzich-
ten samengesteld, waaruit is af te leiden op welke intensiteiten en hoeveelheden moet worden
gerekend.
Een pluviogram geeft de hoeveelheid neerslag in cumulatieve vorm weer. Tevens zijn theoreti-
sche regenkrommen bepaald, welke krommen omhullenden zijn van de pluviograrnmen van de
werkelijke regens met eenzelfde frequentie van voorkomen (herhalingstijd Ty.
Door het verschillend inschatten van de parameters van de statistische verdelingsfunctie wijken
de regenkrommen van de verschillende onderzoekers van elkaar af. Bovendien kunnen ze afwij-
ken van de werkelijkheid met een orde van grootte van 10 à 20 %.
Voor het vaststellen van de herhalingstijd T van neerslag is uitgegaan van de regenkromme van
Braak. Braak geeft in vergelijking met de resultaten van de overige onderzoekers een redelijk
gemiddelde voor de diverse herhalirigstijden tot een bereik van eenmaal in de 50 jaren. Door
extrapolatie kan een regenkromme worden samengesteld voor eenmaal in de 250 jaren.

3.8.3 Voorontwerp
In het voorontwerp is een globale dimensionering aan de orde. Onderstaande parameters kunnen
onder meer worden bepaald:
- ter bepaling van de afvoercapaciteit van het afvoerstelsel dient een keuze voor de maximaal

aan te houden regenintensiteit te worden gemaakt. Deze bedraagt 100, 167 of 200 l/s.ha,
afhankelijk van de plaatselijke situatie;

- keuze voor het overschrijdingsinterval. Afhankelijk van de plaatselijke situatie bedraagt deze
50 of 250 jaar;

- inhoud van de waterkelder als functie van het beregende oppervlak:

Ic = Aberegend • C

waarin:
Ic
Aberegend
C

is de inhoud van de waterkelder;
is het beregende oppervlak;
is de coëfficiënt als maat voor de maatgevende neerslag, waarvoor geldt:
geheel verhard oppervlak : c z 0,02; ~
onverhard oppervlak : c z 0,01.
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- hoogte, breedte, lengte en plaats van de waterkelder worden vastgesteld aan de hand van
praktische randvoorwaarden in het ontwerp en de plaatselijke omstandigheden.

3.8.4 Definitief ontwerp
In het definitief ontwerp kan de waterkelder verder vorm worden gegeven. Door het vaststellen
van soort en grootte van het beregende oppervlak (met behulp van afvloeiingscoëfficiënten) kan
de aanvoer van hemelwater als functie van tijd worden bepaald. Na een keus voor de grootte van
het kelderoppervlak kan de pompcapaciteit als functie van de kelderhoogte worden bepaald.
Criteria voor de pompbediening bepalen vervolgens welke verhouding tussen pompcapaciteit en
kelderinhoud voldoet. In de waterberging dient ook een zandvang aanwezig te zijn.

Als geen sprake is van een verhard oppervlak (zoals beton of asfalt) vloeit slechts een deel van
het hemelwater direct naar de waterberging; een bepaalde hoeveelheid wordt vertraagd afge-
voerd. De rest van het hemelwater dringt in de ondergrond (infiltratie). Als deze door middel van
een ondoorlatende laag van de omgeving is afgesloten, zal een drainagestelsel nodig zijn om de
ontwatering van de ondergrond te garanderen. Bij een civiele constructie met een folie of een
andere ondoorlatende laag is dit het geval.

Voor een berekening van de afvoerhoeveelheden en de verlaging van de grondwaterstand kan
gebruik worden gemaakt van modellen voor laminaire grondwaterstroming (Darcy). De mate
van ontwatering en de representativiteit van de berekening zal voornamelijk afhangen van de
gekozen waarde voor de doorlatendheid van de ondergrond. Deze is slechts met een ruime nauw-
keurigheidsmarge te bepalen; hiervoor is in feite een uitgebreid laboratoriumonderzoek nodig
van monsters van de grond die bij de aanvulling wordt gebruikt.

Uit ervaring blijkt dat de hoeveelheid water als gevolg van directe afvoer aanzienlijk groter is
dan die van indirecte afvoer (drainage). Ook het karakter van de aanvoer verschilt aanzienlijk.
Bij directe afvoer is dat enkele uren; bij indirecte afvoer eerder 24 uur tot enkele dagen.

3.8.5 Bestek
Met betrekking tot het bestek kunnen de volgende aspecten worden genoemd:
- de keuze van de pompleverancier kan door de opdrachtgever reeds zijn bepaald;
- naast de afvoercapaciteit speelt ook de opvoerhoogte een rol in verband met lozing van het

water uit de kelder op het oppervlaktewater of riool;
- twee of drie kleinere pompen hebben meer bedrijfszekerheid dan een enkele grote;
- het niveau van in- en uitschakelen van alle gemstalleerde pompen moet worden bepaald.

Onder normale omstandigheden zal slechts één pomp nodig zijn voor de afvoer.

Aan de hand van de reeds eerder genoemde neerslagintensiteit voor de berekening wordt de
capaciteit van de afvoerleidingen in de richting van de kelder bepaald, uitgaande van afvoer
onder vrij verval. Hiervoor moet een hydraulische berekening worden gemaakt, waarbij de
wandruwheid (afhankelijk van het gekozen buismateriaal), de buisdiameter en het verhang het
maximale debiet door de leiding bepalen.
De afvoerleiding van de waterkelder in de richting van het lozingspunt zal in de praktijk bijna
altijd als persleiding worden uitgevoerd waarvoor, bijvoorbeeld met computerprogramma's, een
gedetailleerde hydraulische berekening moet worden gemaakt.
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Als materialen voor deze afvoerleidingen komen onder meer kunststof, staal en beton in aan-
merking. Tegenwoordig gaat de voorkeur uit naar de toepassing van kunststoffen als PVC en met
nameHDPE.

3.8.6 Drainagesysteem infolieconstructies voor spoorwegen
De drainageleidingen moeten zodanig worden ontworpen, dat het polderpeil minimaal 1,45 m
onder B.S.-niveau (Bovenkant Spoorstaaf) ligt en minimaal 0,70 m onder de zijkant van de aar-
den baan.

Als dwars drainage wordt gebruikt, of langsdrainage die binnen de invloedszone van de spoor-
belasting ligt, moet rekening worden gehouden met de door de spoorbelasting ontstane boven-
belastingen.

3.8.7 Drainagesysteem infolieconstructies voor wegen
Voor midden- en zijbermen wordt veelal aanbevolen om over de gehele lengte van de foliecon-
structie een ribbelbuis met een diameter van 0 200 mm te leggen.
Ter plaatse van het diepe gedeelte van de folieconstructie wordt in de zijbermen de drainage dub-
bel uitgevoerd. Tevens wordt daar dwarsdrainage onder de wegverharding aangelegd door mid-
del van ribbeldrainbuizen met een diameter van 0 200 mm en een afstand hart op hart van 30 à
40m.

In midden- en zijbermen worden in het drainageleidingnet inspectieputten opgenomen met een
afstand hart op hart van 30 à 40 m,
Alle drainageleidingen dienen te worden aangelegd in een zandkoffer, voorzien van grof zand en
omhuld met filterdoek.
De onderkant van de drainagebuis dient minimaal 0,80 m onder de onderkant van de wegver-
harding te liggen.

3.8.8 Hemelwaterafvoer infolieconstructies voor spoorwegen
Voor de berekening van de afvoercapaciteit van het afvoerstelsel dient te worden uitgegaan van:
- een neerslagintensiteit in de berekening van 100 lIs.ha;

een afvloeiingscoëfficiënt van het wegdek en overige verharde oppervlakken van 1,0;
voor de afvloeiingscoëfficiënt voor het ballastbed een rechtlijnig verloop aannemen van 0,3
bij een tijdsduur van de regenbui van 5 minuten tot 0,8 bij een tijdsduur van de bui van
120 minuten;
voor de afvloeiingscoëfficiënt van grasbegroeide bermen en taluds dient in het bovenstaande
respectievelijk 0,1 en 0,5 te worden genomen.

De in bovenstaande opsomming bedoelde duur van de bui heeft betrekking op de regenkrommen
van Braak. De afvloeiingscoëfficlënt is een functie van de tijd. Door verzadiging zal een steeds
groter deel van het water direct afstromen.

Bij spoorwegconstructies zijn geen verharde oppervlakken aanwezig, waardoor een goede sprei-
ding van het hemelwater mogelijk is en dientengevolge meer berging in de bodem zal ontstaan.
De directe belasting van de hemelwaterafvoer is daardoor lager.
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Vertraging van de afstroming in de riolering en instromend lekwater ten gevolge van lekkages in
de riolering mogen worden verwaarloosd.
Elk afvoerste1sel krijgt een hoeveelheid neerslag naar rato van de verdeling van de bijbehoren-
de beregeningsoppervlakken.

Voor het berekenen van de capaciteit van het hemelwaterafvoersysteem en aanvullende infor-
matie wordt verwezen naar [8].

3.8.9 Hemelwaterafvoer in folieconstructies voor wegen
Voor de berekening van de afvoercapaciteit van het afvoerstelsel dient te worden uitgegaan van:
- een neerslagintensiteit in de berekening van 16711s.ha;
- een afvloeiingscoëfficiënt van het wegdek en overige verharde oppervlakken van 1,0;
- een afvloeiingscoëfficiënt voor de grasbegroeide bermen en taluds van 0,1.

Vertraging van de afstroming in de riolering en instromend lekwater ten gevolge van lekkages in
de riolering mogen worden verwaarloosd.
Los van de uitkomsten van de berekeningen dient te worden voldaan aan de volgende voor-
waarden:
- de diameter van de rioleringsbuizen is minimaal 250 mm;
- de afstand hart op hart van de straatkolken is maximaal 40 m.

Voor het berekenen van de capaciteit van het hemelwaterafvoersysteem en aanvullende infor-
matie wordt verwezen naar [8].

3.8.lOBerging voor het hemelwater
Omdat bij toeritten en verdiepte wegen, die worden uitgevoerd als folieconstructie, de afvoer van
het hemelwater niet vrij kan plaatsvinden, is een waterberging nodig. Vanuit de waterberging
wordt het water afgepompt. De bergingscapaciteit is afhankelijk van de hoeveelheid binnenko-
mend water per tijdseenheid en de pompcapaciteit voor de afvoer van het water.

In de voorontwerpfase bij wegconstructies mag voor de bepaling van de bergingscapaciteit wor-
den uitgegaan van een waarde uit tabel 3.6, waarin het van de taluds afstromend water is ver-
disconteerd.

Tabel 3.6. Schatting van de benodigde bergingscapaciteit voor hemelwater bij wegconstructies.
naar de kelder afstromend verhard oppervlak (m2) minimum netto berging (m3)

10.000 400
15.000 600
20.000 800
25.000 1.000

In folieconstructies voor spoorwegen is een redelijke mate van bergingscapaciteit in de bodem
aanwezig. In aanvulling op tabel 3.6 wordt de volgende benaderingsformule voor waterberging
aanbevolen:
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lberging = Aberegend • C

waarin:
lberging

Aberegend

C

C

is de inhoud van de waterberging (mê);
is het beregende oppervlak (m2);

= 0,02 voor het verharde oppervlak (m);
= 0,01 voor het onverharde oppervlak. (m).

Bij relatief weinig verhard oppervlak moet voor c een waarde tussen 0,01 en 0,02 worden aan-
gehouden. Het ballastbed in de spoorwegconstructie is niet te beschouwen als verhard oppervlak.

Voor de berekening van de capaciteit van de waterberging in het defmitief ontwerp moet worden
uitgegaan van een maximale regenbui volgens de kromme van Braak met een overschrijdings-
kans van eenmaal in de 50 jaar (T = 50 jaar) voor spoorwegconstructies en eenmaal in de 250
jaar (T = 250 jaar) voor wegconstructies.
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HOOFDSTUK 4

MATERIALEN

Verschillende materialen kunnen tot een folie worden verwerkt. In dit hoofdstuk wordt een over-
zicht gegeven van de meest toegepaste materialen, hun eigenschappen en de uit te voeren keu-
ringen ter bevestiging van die eigenschappen.

4.1 Basismateriaal
4.1.1 Grondstoffen
Het basismateriaal van folies wordt gevormd door kunststoffen die bestaan uit polymeren, gege-
nereerd uit ruwe aardolieproducten of afgeleiden daarvan. Het is mogelijk om verschillende
soorten kunststoffolies te combineren om bepaalde gewenste folie-eigenschappen te realiseren.
Tevens kunnen de folies worden gecombineerd met natuurlijke materialen zoals bitumen.

Polymeren zijn moleculen met lange ketens, die zijn gevormd door de aaneenschakeling van
kleinere, monomere moleculen. Daarbij kunnen één of meer soorten monomeren voorkomen.
Voorts kunnen vertakkingen aanwezig zijn. Door deze variaties en door toevoegingen van ande-
re stoffen ontstaan kunststoffen met verschillende materiaaleigenschappen.

Binnen één kunststoftype zullen polymeren met verschillende ketenlengten voorkomen.
Wanneer de gemiddelde ketenlengte en daarmee het gemiddelde moleculaire gewicht groot is, is
de kunststof bij gemiddelde temperatuur een vaste stof. Bij een laag gemiddeld moleculair
gewicht is de kunststof vloeibaar.

Op microscopische schaal kunnen de polymeren onderling volledig ongeordend zijn, waardoor
de kunststof een amorfe structuur heeft en relatief taai is. Wanneer de polymeren opgevouwen
en onderling geordend zijn, is er sprake van een kristallijne structuur en is de kunststof bros. Veel
kunststoffen zijn semi-kristallijn en hebben een structuur die deels amorf en deels kristallijn is.

De polymere kunststoffen kunnen worden onderverdeeld in thermoplasten, thermoharders en
elastomeren. Bij thermoplasten zijn er alleen polaire bindingen tussen de polymeren, die gemak-
kelijk worden verbroken bij een temperatuurverhoging. Bij afkoeling zullen de polymeren
opnieuw polaire bindingen aangaan. Door deze eigenschap kunnen thermoplastische folies
gemakkelijk worden vervormd en gelast.
De polaire bindingen kunnen ook op mechanische wijze tijdelijk worden verbroken. Door het
oprekken van een thermoplastische kunststof ontstaat een oriëntatie van de polymeren in de rek-
richting, waardoor het materiaal in die richting een grotere sterkte verkrijgt. Afhankelijk van de
temperatuur waarbij de oprekking heeft plaatsgevonden, zal de verkregen anisotropie ook na de
oprekking gehandhaafd blijven. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt in het fabricageproces.
Bij de fabricage van thermohardende kunststoffen zijn door verhitting of door toevoeging van
andere stoffen tijdens de polymerisatie sterke chemische bindingen tussen de polymeren
gevormd, waardoor het materiaal een grotere sterkte verkrijgt. Bij verhoging van de temperatuur
zal een thermoharder door de sterkte van de bindingen niet smelten maar verbranden. Daardoor
kan een thermohardende kunststof niet worden gelast, maar wel gelijmd.
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Elastomeren zijn synthetische rubbers. Hierbij zijn tussen de polymeren verbindingen aanwezig
die de kunststof niet zozeer sterkte als wel elasticiteit verlenen.

Vele kunststoffen komen in aanmerking voor verwerking tot folie. In de volgende paragrafen
zullen de belangrijkste nader worden beschreven.
Voor een nadere beschrijving van kunststoffen wordt verwezen naar de betreffende vakliteratuur
[9].

4.1.2 Polyetheen (PE)
Polyetheen is een semi-kristallijne kunststof die wordt verkregen door de polymerisatie van
etheen. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de typen LDPE, HDPE, MDPE, LLDPE en
VLDPE.
LDPE (low density polyethylene) ontstaat bij een hogedruk polymerisatie en bestaat uit poly-
meren met een hoge vertakkingsgraad. Het heeft een lage dichtheid en kristalliniteit.
HDPE (high density polyethylene) wordt gevormd bij lage druk en bestaat uit polymeren zonder
meetbare vertakkingen, waardoor het in hoge mate kristallijn is en een hoge dichtheid heeft.
HDPE is het zwaarste PE-materiaal, hoewel het nog steeds lichter dan water is. HDPE is sterk,
maar ook relatief stijf.
MDPE (medium density polyethylene) is afgeleid van HDPE en is qua aard en eigenschappen
een tussenvorm van LDPE en HDPE.
LLDPE (linear low density polyethylene) en VLDPE (very low density polyethylene) worden
gevormd door copolymerisatie van etheen met respectievelijk l-buteen en l-octeen, die korte zij-
takken op de hoofdketen vormen. Deze materialen worden gekenmerkt door hun grote soepel-
heid.
Door copolymerisatie of menging met EVA (etheen vinylacetaat) of menging met ECB (etheen
copolymeerbitumen) kunnen de diverse polyethenen worden geflexibiliseerd. Wel neemt hier-
door de chemische resistentie tegen agressieve organische stoffen af.
Aan de polyethenen worden stoffen toegevoegd om de duurzaamheid van het materiaal te ver-
beteren. De belangrijkste toevoeging is roet (carbon black), dat de weerstand tegen ultraviolet
licht vergroot. Voorts worden anti-oxidanten toegevoegd tegen verwering.

4.1.3 Polyvinylchloride (PVC)
Door polymerisatie van vinylchloride wordt de harde kunststof PVC verkregen. Om de materi-
aaleigenschappen te beïnvloeden worden relatief veel andere stoffen toegevoegd. Voor folies
vormen weekmakers de belangrijkste toevoegingen, die het materiaal flexibiliseren. De kunst-
stof PVC voor folies bevat gemiddeld 30 % tot 40 % weekmakers. Onder andere ten gevolge van
het uitlogen in water kunnen weekmakers in de loop van de tijd geleidelijk uit het materiaal ver-
dwijnen, waardoor het langzaamaan brosser wordt. Bij ondergrondse toepassing verloopt dit pro-
ces zo langzaam dat dit geen beperkende factor hoeft te zijn voor de toepassing van PVC als
folie.

Verbindingen met metalen als lood, barium, cadmium, zink en tin zijn belangrijke toevoegingen,
die resulteren in een verhoogde weerstand tegen licht en warmte. Om een verhoogde weerstand
tegen UV-straling te creëren kan voorts roet worden toegevoegd.
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4.1.4 Overige materialen
Als belangrijkste overige materialen kunnen worden genoemd gechloreerde polyetheen (CPE)
en etheen copolymeerbitumen (ECB). CPE en ECB zijn echter aanzienlijk minder chemisch
resistent dan PVC of PE.

Fig. 4.1. Het maken van brede banen in de fabriek.

CPE wordt verkregen door polyetheen voor 25 % tot 45 % te chloreren. Het materiaal kan tot
25 % kristallijn van structuur zijn. Voor toepassing als folie wordt veelal PVC en soms polyet-
heen toegevoegd. Toevoeging van PVC verhoogt de scheurweerstand; de toevoeging van poly-
etheen verhoogt de weerstand tegen milieuspanningsbrosheid (zie ook 4.2.3). Voorts worden toe-
voegingen gedaan om de weerstand tegen licht en warmte te vergroten. Ook kunnen weekma-
kers worden toegevoegd, waarbij een belangrijk voordeel is dat bij CPE geen weekmakerverlies
optreedt.

ECB is een mengsel van een bitumen (40 % tot 50 %) en copolymeren op basis van etheen en
butylacrylaat (60 % tot 50 %). Door het bitumen heeft ECB een thermoplastisch karakter en is
het goed lasbaar. De sterkte van ECB is relatief gering. Het bitumen fungeert als weekmaker en
verhoogt de lichtweerstand. Tevens kan roet worden toegevoegd voor grotere weerstand tegen
UV-straling.

Nog een groot aantal andere kunststoffen wordt toegepast in folies.
Van de thermoplastische kunststoffen kunnen onder meer worden vermeld: verchloorzwavelde
polyetheen (CSPE), geëlasticeerde polyolefme (ELPO), etheen-interpolymeerlegering (EIA),
polyamide (PA) en polyester (PET), waarbij PA en PET worden gebruikt als versterking of wape-
ning. Aan CSPE zijn metaaloxiden toegevoegd die bij blootstelling aan water het materiaal
omzetten in een thermoharder.
Als thermoharders worden in folies onder andere toegepast: etheen-propyleen-dieenmonomeer
(EPDM), etheen-propyleen-terpolymeer (EPT) en etheen-vinylacetaat (EVA).
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Tevens wordt gebruik gemaakt van de volgende elastomeren: epichloorhydrinerubber, isobuty-
leen-isopreen (butyl, IIR) en polychloropreen (neopreen). Ten slotte worden mengsels toegepast
als PE-EPDM, PVC-EVA en PVC-nitrielrubber.

Voor een beschrijving van deze materialen wordt verwezen naar de vakliteratuur [10].

4.1.5 Foliefabricage
De beschreven kunststoffen kunnen met verschillende technieken worden verwerkt tot folie. Ook
kunnen gelamineerde folies worden gefabriceerd, waarbij diverse kunststoffen worden gebruikt.
De foliefabricage geschiedt meestal door extruderen of kalanderen van de kunststoffen. Bij
extrusie wordt de gesmolten kunststof door een spleet geperst (zie fig. 4.2). Daarbij kan onder-
scheid worden gemaakt tussen vlakextrusie en rondextrusie. Bij vlakextrusie wordt de kunststof
door een rechte spleet geperst en ontstaat na het walsen een oprolbare folie. Bij rondextrusie
wordt de kunststof door een ringvormige spleet naar boven geperst en getrokken, waarbij de
geproduceerde zachte buis wordt opengehouden door de luchtdruk. Na de afkoeling wordt de
buis geplet, opengesneden en opgerold. Zowel bij vlakextrusie als rondextrusie worden de poly-
meren enigszins georiënteerd en ontstaat een anisotroop materiaal.

Granulaat

Koelen

Worm Brede spuitmond (te verhitten)

Verwarmingsbanden Cylinder (te verwarmen)

Fig. 4.2. Extruder,

Bij kalanderen wordt de kunststof in pastavorm tussen twee verwarmde rollen doorgevoerd (zie
fig. 4.3). Op deze wijze kunnen zeer dunne folies (0,1 à 1,0 rnrn) met een zeer geringe dikte-
spreiding worden gemaakt. Ook kunnen verschillende juist gevormde folies op elkaar worden
gekalanderd.
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vormgeven koelen wikkelen

Fig. 4.3. Kalanderen.

Folies kunnen worden voorzien van een textuur als oppervlakteruwheid. Daarbij kan het opper-
vlak direct geruwd zijn of indirect door op een folie met een gegarandeerde kerndikte een grove
textuurlaag te bevestigen. Deze laatste, indirecte methode heeft de voorkeur, enerzijds omdat op
die manier een minimale foliedikte wordt gegarandeerd en anderzijds omdat in een dergelijke
folie minder aanleiding is voor het ontstaan van kerf- of piekspanningen en scheurvorming. De
oppervlakteruwheid is niet zozeer een materiaaleigenschap, maar eerder een macroparameter die
te maken heeft met het gewenste constructief gedrag.
Gelamineerde folies bestaan uit een aantal lagen van verschillende folies of andere materialen,
die op elkaar worden bevestigd door kalanderen of op een andere wijze. Als gelamineerde folies
kunnen onder andere de zogenoemde barrièrefolies en de versterkte bitumineuze folies worden
genoemd. Barrièrefolies kunnen onder andere bestaan uit een kemfolie van teflon of polyamide
(PA), die wordt ingesloten door twee PB-folies. Voor bepaalde stoffen heeft de kernfolie een
lagere doorlatendheid dan PB, waardoor deze functioneert als barrière.

4.2 Materiaaleigenschappen
De materiaaleigenschappen van de diverse kunststoffen die voor folies worden toegepast, zijn
afhankelijk van de moleculaire bouw van de polymeren, de structuur (amorf of kristallijn) van
de kunststoffen, de samenstelling van de kunststoffen (al dan niet gelamineerd) en de aard van
de gedane toevoegingen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen karakteristieke eigen-
schappen (massa, smelttemperatuur, kristalliniteit) mechanische eigenschappen (sterkte, kruip-
gedrag, oppervlakteruwheid, doorlatendheid), thermische eigenschappen, chemische resistentie
(resistentie tegen agressieve stoffen en zuurstof) en biologische resistentie.
Een nadere toelichting op de materiaaleigenschappen kan worden gevonden in de literatuur [11].

De diverse kunststoffen kunnen met elkaar worden vergeleken door de materiaaleigenschappen
te bepalen met gestandaardiseerde testmethoden. Daar de werkelijke gebruikssituatie slechts ten
dele kan worden nagebootst en daar de materiaaleigenschappen afhankelijk zijn van de door de
omgeving opgelegde randvoorwaarden, zijn de testresultaten vaak niet representatief voor de
werkelijke gebruikssituatie, maar bieden wel een basis voor onderlinge vergelijking. In tabel 4.1
wordt voor een aantal foliematerialen een overzicht gegeven van de karakteristieke waarden
voor een aantal materiaaleigenschappen. In de hierna volgende paragrafen worden de materiaal-
eigenschappen nader beschreven.
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Tabel 4.1 is ingevuld voor zover de gegevens van de betreffende foliematerialen beschikbaar
waren. Voor de toelaatbare rek op lange termijn ontbreken eenduidige meetgegevens met betrek-
king tot de aard van de belasting, zodat slechts globale cijfers kunnen worden genoemd:
- met geotextiel versterkte folie 3,5 %
- HDPE 3 tot 5 %
- LDPE 6 %
- LLDPE 6 %
- VLDPE 8 %
- PVC-P 10 %

4.2.1 Doorlatendheid en permeatie
In [9] wordt de doorlatendheid van kunststoffen voor gassen en waterdamp beschreven. De door-
voer van vloeistoffen en gassen door een folie wordt geheel bepaald door diffusie. De water-
doorlatendheid van een folie is derhalve zeer gering. Daarom wordt wel gesproken van perme-
atie.
Een eenduidige bepalingsmethode voor de diffusie van vloeistoffen door folie is nog in ontwik-
keling. Tegenwoordig wordt veelal de permeatie van waterdamp bij een luchtvochtigheid van
95 % als maat gegeven. De permeabiliteit wordt dan gegeven in het aantal cm" dat per seconde
door een materiaal met een oppervlak van I cm- en een dikte van I cm stroomt als het drukver-
schill bar bedraagt. In tabel4.1 is dit omgerekend naar de eenheid (mis).
Voor gegevens over de doorlatendheid van folie voor water wordt verwezen naar [12J.
Verder moet worden opgemerkt dat de vloeistofdichtheid van eenzelfde materiaal voor diverse
vloeistoffen verschillend kan zijn.

Tabel 4.1. Indicatieve waarden voor de materiaaleigenschappen.
eigenschap LDPE HDPE LLDPE VLDPE PVC
massa (kglm3) 915 à 930 945 à 960 915 à 930 9OOà915 1200 à 1300
smelttemperatuur(00 o à 120 125 à 135 ses 120 "" 125 87
kristalliniteit(%) à55 60 à 800
permeatievan waterdamp(mis) 1) 12 à 10-1 10-12 à 10-11 110-11à 10-10

van water (mis) 2) 10-15 10-15 10-13
uni-axialetreksterkte(N/mm2) 80 à 250 350 à 600 80 à 250 15 à 30
uni-axialebreukrek (-) 2Oà80 10 à45 à80 > 100
uni-axialeelasticiteitsmodulusN/mmZ) . 200 à 1200 600 à 6000 10 à 1200 >30 10 à 300
uni-axialelangeduur-treksterkte(N/mm2 18 à25 2Oà3O 25à40 28,5
uni-axialeIangeduur-breukrek(%) 175 à 250 125 à 240 85üà 1100 800
bi-axialerekvermogen redelijk gering groot groot ~nde
scheursterkte(NI:mm2) 100 132 25 79
kerfslagsterkte(Nlmm2) >40 5 à20 7à5
wrijvingscOOfficiënt(_)3) 0,5 à 0,575 0,2 à 0,25
thermischeresistentie I

chemische resistentie 1=r~ redelijk fijk beperkt
gevoeligheidvoor spanningsbrosheid man goed

goed goed goed goed goed
lasbaarheid goed kritisch goed goed 19oed
verwerlcbaarheid redelijk stijf en stug flexibel, zeer flexibel, iflexibel

flexibel vormstabielmute Uitzettinfl
1) Voorwaterdampbij eenrelatieveluchtvochtigheidvan95 %, volgensVanderVegt[9J, toelichtingbij 4.2.1.
2) Voorwaterbij gelijkdrukverschilengelijkefoliedikte,volgensGiroud[12J, toelichtingbij 6.4.1.
3) Bij wrijving op staal.
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4.2.2 Spannings-tekgedrag en korteduur-sterkte
Tijdens de aanleg en in het gebruik kunnen diverse belastingen op een folie ontstaan. Zo leiden
tijdens de uitvoering vallende scherpe voorwerpen, slibinsluitingen en ongelijkmatige zetting
van de bodem tot een belasting met een driedimensionaal (tri-axiaal) karakter. Voorts ontstaan
belastingen in één richting (uni-axiaal) op taluds, waar de bovengrond met de folie naar beneden
wil schuiven. Deze uni-axiale belasting is sterk afhankelijk van de opervlakteruwheid van de
folie. De optredende belastingen veroorzaken spanningen en vervormingen in de folie. De sterk-
te van de folie dient zodanig te zijn dat hierdoor geen scheurvorming optreedt.
De toegepaste materialen vertonen bij een uni-axiale belasting een ander spannings-rekgedrag
dan bij een bi-axiale of een tri-axiale belasting. De sterkte van de foliematerialen wordt voorna-
melijk gemeten met uni-axiale trekproeven en tri-axiale barst- en doorponsproeven.

De proefresultaten zijn afhankelijk van de belastingssnelheid. Bij een hogere belastingssnelheid
zal voor een foliemonster in het algemeen een hogere elasticiteitsmodulus worden afgeleid en
een hogere treksterkte bij een lagere breukrek worden vastgesteld. De energie die nodig is om
het monster tot bezwijken te brengen, zal echter ongeveer gelijk blijven. Bij vergelijking van de
sterkte van verschillende foliematerialen dient daardoor niet alleen te worden uitgegaan van trek-
sterkte en breukrek, maar tevens van de benodigde bezwijkenergie.

De sterkte van de folies is afhankelijk van factoren als de omgevingstemperatuur en de foliedik-
te (zie fig. 4.4). In alle gevallen neemt met een toenemende temperatuur de materiaalsterkte af.
Overigens is het temperatuurbereik bij ondergronds gebruik in de Nederlandse situatie zodanig
dat de sterktevariatie zeer beperkt is. Bij toepassing onder afvalstortplaatsen is temperatuuront-
wikkeling wel van belang.
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Fig. 4.4. Temperatuursathankelijkheid in de spannings-rekcurve voor PB.
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Als de folie plaatselijk minder dik is, kunnen er spanningsconcentraties ontstaan waardoor het
materiaal onevenredig sneller bezwijkt. Een verdunning kan onder andere ontstaan tijdens de
fabricage of doordat het materiaal tijdens de aanleg krassen oploopt.

Uni-axiale trekproeven
Als volgens ISO 527 uni-axiale trekproeven worden uitgevoerd op monsters met beperkte afme-
tingen, treedt bij semi-kristallijne kunststoffen als het sterke HDPE een vloeigrens op. Vóór de
vloeigrens treedt vervorming op door het uitvouwen en verstrekken van de polymeren. Na de
vloeigrens gaan de polymeren langs elkaar glijden en neemt de spanning af. Hierbij vindt een
zeer grote vervorming plaats alvorens breuk optreedt. (In de praktijk zal bij een uni-axiale talud-
belasting deze grote vervorming overigens niet optreden daar dwarscontractie langs het talud
wordt verhinderd, waardoor feitelijk een tweedimensionale spanningssituatie ontstaat.) In het
gebruik is vloeien van het materiaal niet wenselijk, zodat met name de rek bij de vloeigrens van
belang is. Bij een trekproef bedraagt deze voor HDPE circa 20 %. Bij een lage belastingssnel-
heid kan de vloeirek aanmerkelijk lager zijn.

Bij uni-axiale trekproeven op materialen die bestaan uit vertakte polymeren of thermoharders,
zoals PVC en het relatief zwakke ECB, treedt geen vloei op, maar leidt een toenemende span-
ning tot een toenemende vervorming en uiteindelijk bezwijken.
Bij sommige materialen, zoals LDPE, LLDPE en VLDPE, is sprake van een schijnvloeigrens,
die zich manifesteert als een knik in de trekkromme. waarna de vervorming een versnelling ver-
toont (zie fig. 4.5). Versterkte materialen bezwijken bij een relatief lage rek. Treksterkte en breu-
krek worden daarbij vrijwel geheel bepaald door de aard van de versterking.

vloeigrens

t HOPE

EC8

- e ••..

Fig. 4.5. Soorten bezwijkgedrag onder driedimensionale condities voor diverse kunststoffen [7],
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Barstproeven
Barstproeven leggen een tri-axiale belasting op aan een monster en lijken aan te tonen dat bij ver-
sterkte materialen en materialen met een lage bezwijkbelasting het spannings-tekgedrag weinig
verschilt van dat bij de uni-axiale belastingssituatie. Bij materialen met een hoge bezwijkbelas-
ting zoals HDPE zal de breukrek aanmerkelijk lager zijn, ongeveer de helft van de uni-axiale
vloeirek (zie fig. 4.5).
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Fig. 4.6. Drukvat voor een barstproef.

l)oor,ponsproeven
Ook de doorponssterkte geeft een indicatie van de materiaalsterkte bij een tri-axiale belasting.
De doorponssterkte is van belang bij de aanleg van een folie, omdat doorponsen met name
optreedt door scherpe of uitstekende voorwerpen in het cunet. De doorponssterkte wordt groter
naarmate de folie dikker wordt. Ook kan de doorponssterkte sterk worden vergroot door een op
de folie aangebrachte versterking, bijvoorbeeld een geotextiel.

Spleetdrukproef
Bij een spleetdrukproef wordt een driedimensionale belasting op het monster uitgeoefend, waar-
bij de opvulling van de holle ruimte onder de folie wordt gesimuleerd.

4.2.3 Langeduur-sterkte: Relaxatie en kruip
Wanneer door een belasting een constante spanning in een folie ontstaat, zal wegens het visco-
elastisch karakter van de toegepaste materialen de vervorming in de loop der tijd langzaam toe-
nemen: er treedt kruip op (zie fig. 4.7).
Omgekeerd neemt bij een gelijkblijvende vervorming de spanning af: er is sprake van span-
ningsrelaxatie.
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Afhankelijk van de omstandigheden kan één van de fenomenen bepalend zijn. In de meeste
gevallen is het krnipgedrag het meest kritisch.

De kruipsnelheid is afhankelijk van de opgelegde spanning ten opzichte van de vloei- of
bezwijkspanning. Er kan een grensspanning worden gedefinieerd waaronder de vervormings-
snelheid uiteindelijk zal naderen tot nul en waarboven de vervormingssnelheid op een gegeven
moment zal gaan toenemen en het materiaal uiteindelijk zal bezwijken.

t

-- tijd •••

Fig. 4.7. Kruip in de tijd bij constante belasting.

De vervorming van de toegepaste kunststof bij het aanbrengen van een belasting op de folie
treedt op door het verstrekken en het langs elkaar glijden van de polymeren. Als de ontstane
materiaalspanning groter is dan de grensspanning, zal het materiaal plaatselijk een kleinere door-
snede aannemen. Daardoor neemt de spanning aldaar toe en op een zeker moment ontstaan haar-
scheurtjes. Dientengevolge neemt de spanning in de doorsnede verder toe waardoor nieuwe
scheurtjes ontstaan en bestaande scheurtjes zich kunnen uitbreiden. Dit mechanisme zet zich
voort tot het materiaal bezwijkt.
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Fig. 4.8. Uitwerking van de krnipsnelheid (Sherby-Dorn).
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Bij grotendeels amorfe materialen, zoals PET, heeft de scheuruitbreiding een regelmatig karak-
ter en is het moment van bezwijken voorspelbaar. Naarmate echter sprake is van een meer kris-
tallijn materiaal, zoals HDPE, is een overgangsmoment te definiëren waarop de scheuruitbrei-
ding onregelmatig wordt en waarna het bezwijkmoment onvoorspelbaar is. Er wordt dan gespro-
ken van een materiaal dat onderhevig is aan spanningsbrosheid (zie fig. 4.9).

10·

tijdsduur tot bezwijken (uren)

Fig. 4.9. Overgangsmoment spanningsbrosheid.

Spanningsbrosheid vindt eerder plaats bij een hogere omgevingstemperatuur, bijvoorbeeld zoals
deze wordt gecreëerd bij het verbinden van folies door lassen. Ook de aanwezigheid van stoffen
zoals zeep, die de oppervlaktespanning verlagen, leidt tot een sneller optreden van spannings-
brosheid. In dat geval wordt gesproken van milieuspanningsbrosheid. HDPE met name en de
andere PE-materialen in iets mindere mate zijn hier gevoelig voor.

Het optreden van kruip, en daarmee het sterkte- en vervormingsgedrag van een materiaal, kan
worden beïnvloed tijdens de fabricage. Door de polymeren te oriënteren wordt de potentiële ver-
vorming in de kiem gesmoord en neemt de elasticiteitsmodulus van het materiaal toe. Door het
toepassen van vertakte polymeren wordt het langs elkaar glijden van de moleculen voorkomen.

4.2.4 Doorscheurweerstand
De doorscheurweerstand is de kracht die nodig is om een bestaande scheur uit te breiden. Deze
kan worden bepaald met de trapeziumdoorscheurproef (NEN 3056) of de winkelhaakdoor-
scheurproef (DIN 53363). Vergelijkende gegevens over het scheurgedrag van de diverse folie-
materialen waren voor dit handboek niet beschikbaar.

4.2.5 Wrijvingsweerstand
De door de folie te leveren wrijvingsweerstand wordt bepaald door de flexibiliteit en de opper-
vlakteruwheid van de folie. Zo bestaat een goede wrijving tussen een flexibele PVC-folie en een
hoekige, gegradeerde grondsoort en een slechte wrijving bij een stijve en gladde HDPE-folïe,
waarbij de grondsoort weinig invloed heeft.
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In het algemeen is de door een folie te leveren wrijvingsweerstand relatief laag en wordt gead-
viseerd deze niet mee te rekenen. De wrijvingsweerstand van een folie kan worden vergroot door
de folie bij de productie van een oppervlaktestructuur te voorzien of er bepaalde geotextielen op
te bevestigen.

4.2.6 Hittebestendigheid
De in de grond ingebouwde folie ligt over het algemeen vrij goed beschermd door een grond-
dekking tegen hitte bij brand aan het maaiveld. In dat geval is de vuurbalans van belang waaruit
volgt hoe lang de constructie als geheel de hitte kan weerstaan voordat bezwijken optreedt.
Tijdens de opslagfase en de uitvoeringsfase is de folie echter onbeschermd.
Door hoge temperaturen kunnen waterdamp, oplosmiddelen, weekmakers en andere stoffen wor-
den uitgedreven. Hierdoor kan het folieoppervlak van uiterlijk veranderen, kunnen voorspannin-
gen worden gereduceerd en kunnen thermoharders langzaam weer thermoplastisch worden. Ook
andere aantastingsprocessen verlopen sneller bij een hoge temperatuur.
Bepalend voor de hittebestendigheid is het moleculaire gewicht van het type kunststof waaruit
de folie is samengesteld. De snelheid waarmee folie wordt aangetast door hitte, wordt uitgedrukt
in de 'Melt Flow Index' met de eenheid (o/min).

4.2.7 Chemische resistentie
Bij de inwerking van chemische stoffen op een folie is het wel mogelijk dat de effecten hiervan
omkeerbaar zijn. Wanneer de moleculaire samenstelling of de structuur van het materiaal echter
wordt veranderd, zullen de effecten onomkeerbaar zijn. Daarbij kan de aantasting zich beperken
tot het oppervlak, wat geen wezenlijke aantasting van de kwaliteit van de folie met zich mee-
brengt. Als de aantasting over de gehele dikte van de folie plaatsvindt, zal de kwaliteit wel ach-
teruitgaan.
Naarmate een materiaal meer kristallijn is, neemt de chemische resistentie toe. Zo is de chemi-
sche resistentie van het kristallijne HDPE relatief goed.
In het algemeen zijn folies goed bestand tegen anorganische stoffen, afgezien van sterke zuren,
alkaliën en oxidatoren. Afhankelijk van de toegepaste weekmaker kan PVC ook gevoelig zijn
voor minder sterke zuren, zoals zure regen of door zure regen verzuurd grondwater. Sterke oxi-
datoren veroorzaken het brosser worden van de kunststof.
De bestendigheid van folies tegen organische kunststoffen, met name oplosmiddelen en gechlo-
reerde koolwaterstoffen, is beperkt. Alifatische en aromatische koolwaterstoffen (oliën) doen de
kunststoffen zwellen, met name LDPE, LLDPE, VLDPE en PVC ECB en EPDM zijn in beperk-
te mate oliebestendig.

Bij alle beschouwde kunststoffen kan een langzame afbraak plaatsvinden door reactie met zuur-
stof. Deze afbraak kan worden tegengegaan door tijdens de productie anti-oxidanten toe te voe-
gen. De oxidatie verloopt aanmerkelijk sneller bij hoge temperaturen, zoals die voorkomen bij
het lassen van het materiaal. De metalen ijzer, mangaan en koper hebben een katalyserende
invloed op het oxidatieproces. Zo kan de aanwezigheid van ijzer de levensduur van een folie met
een factor twee of drie bekorten.
Voorts kan oxidatie optreden door de inwerking van UV-straling, waardoor een fotolytische reac-
tie met zuurstof plaatsvindt.
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4.2.8 Biologische resistentie
Bij biologische aantasting kan onderscheid worden gemaakt tussen macrobiologische en micro-
biologische aantasting.
Vormen van macrobiologische aantasting zijn worteldoorgroei en het aanvreten door knaagdie-
ren. Bij een foliedikte van meer dan 0,5 tot 2 mm is de kans op worteldoorgroei klein. Vraat kan
vooral een probleem zijn bij de schaarse folies, waarbij zetmeel of eiwitten zijn toegevoegd en
die daarom als voedsel kunnen dienen.
Onder microbiologische aantasting wordt de aantasting door schimmels en bacteriën verstaan.
Schimmels kunnen bepaalde weekmakers aantasten en zo indirect de materiaaleigenschappen
beïnvloeden.

4.3 Mileu-aspecten
De folies worden vervaardigd uit stoffen, die niet van nature voorkomen. Bij de productie van
deze stoffen kunnen schadelijke stoffen vrijkomen. Voorts kunnen in het gebruik de foliemate-
rialen zelf in gewijzigde of ongewijzigde vorm in de omgeving van de folie terechtkomen en
daar een bedreiging vormen voor het natuurlijke milieu. Dieren kunnen mogelijk een weekma-
kerverslaving oplopen.

Met betrekking tot de milieuschadelijkheid tijdens de productie van folie kan bijvoorbeeld het
vrijkomen van chloor bij het fabriceren van PVC worden genoemd.

Met betrekking tot de milieuschadelijkheid van het gebruik kan gedacht worden aan de zware
metaalverbindingen, die worden toegevoegd aan PVC, of aan de verbindingen die ontstaan bij
chemische aantasting van de folie.

Over de invloed van een folie op het omringende milieu is weinig bekend. Opgemerkt wordt dat
onderzoek voor andere toepassingen een indicatie kan geven van de potentiële schadelijkheid
van een stof. Zo is bijvoorbeeld aan hard PVC het Kiwa-ATA-certificaat toegekend voor gebruik
in contact met drinkwater [13]. Voor het overige zijn op dit moment te weinig gegevens beschik-
baar om de diverse vermelde foliematerialen aan een onderlinge vergelijking op dit punt te
onderwerpen.

4.4 Verbindingen tussen foliedelen
4.4.1 Lastechnieken
De toe te passen lastechnieken kunnen worden onderverdeeld in thermische en niet-thermische
lasmethoden.
Bij het thermisch lassen is telkens sprake van het aan elkaar smelten van twee te verbinden ran-
den, waarna deze op elkaar worden gedrukt (zie fig. 4.10).
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Fig. 4.10. Het maken van een thermische las.

Het smelten kan gebeuren op verschillende wijzen, hetgeen wordt bereikt met de volgende ther-
mische lastechnieken:

Heet-gaslassen
Bij deze methode wordt het foliemateriaal gesmolten door indirecte verhitting met hete lucht.
Hoewel alle relevante kunststoffen op deze wijze kunnen worden gelast, is de methode relatief
traag en gevoelig voor de weersomstandigheden. In het algemeen wordt heet-luchtlassen alleen
nog bij reparaties toegepast, waarbij handföhns worden gebruikt.

Heet-elementlassen
Met name bij PVC, CPE en PE kan het materiaal worden gesmolten met een elektrisch verhit
metalen element. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een metalen wig (bout) of een ver-
hitte roestvrij stalen of koperen draad, die in de las achterblijft en waarmee achteraf de kwaliteit
van de las kan worden gecontroleerd (zie fig. 4.11). Door de directe verhitting van het folie-
materiaal is de gevoeligheid voor weersomstandigheden geringer dan bij heet-gaslassen en wordt
een hogere kwaliteit van de lasnaad verkregen. Het lassen met een bout wordt ook wel met de
Duitse term 'Heizkeil' aangeduid.

Ultrasoon lassen
Door ultrasone geluidsgolven worden de twee randen verhit en met elkaar versmolten.

Hoogfrequent lassen
Voor PVC en CPE is het in de fabriek mogelijk de verhitting tot stand te brengen met elektrische
golven, die de moleculaire bewegingen versnellen en het materiaal doen smelten. Met deze
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methode kan een zeer goede laskwaliteit worden verkregen. Omdat bij deze methode de folie
door de lasopstelling wordt gevoerd, is de methode met name geschikt bij fabrieksmatige pro-
ductie van PVC-foliepakketten. Voor PE is deze methode niet geschikt.

Extrusielassen
Met name bij HOPE en bitumineuze folies is het mogelijk extrusielassen te maken. Hierbij wordt
een strip van het moedermateriaal (HOPE of bitumen) op of tussen de randen geplaatst en tot
smelten gebracht, zodat de randen aan elkaar plakken (zie fig. 4.11). Bij toepassing van PVC
kunnen geen extrusielassen worden gemaakt.

Fig. 4.11. Heet-element- en extrusielassen,

In figuur 4.12 worden verschillende thermische lassen voor HDPE weergegeven [14].

Oe volgende niet-thermische lassen worden onderscheiden:
Lassen gemaakt met behulp van oplosmiddelen
Oe twee randen worden deels opgelost en raken aan elkaar verbonden na verdamping van de
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oplosmiddelen. Het oplosmiddel kan puur worden gebruikt of er kan een hoeveelheid van circa
10 % moedermateriaal in opgelost zijn. Voorts kunnen er ook andere stoffen in het oplosmiddel
opgelost zijn. Oplosmiddel- of lijmlassen worden sporadisch toegepast voor reparaties en details
in constructies met PVC-P folies.
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Upper _d Iowtr sheets must be grvund
Upper 'Sheet mustbe ••••••

•••••• Htitht and tocation _l1Inckontroiled
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Highly llI.lSIOmatlld-ehine
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Extrudate must ua SJIl1I poiymer compound
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Fig. 4.12. Diverse thermische lassen voor HDPE volgens Koerner en Bove [14].

Gelijmde lassen
Lijmen zonder oplosmiddel wordt wel toegepast bij PVC en CPE. Thermoharders kunnen aan
elkaar worden gelijmd met vulcaniseermiddelen die het moederpolymeer bevatten alsmede stof-
fen die dwarsverbindingen tussen de polymeren tot stand brengen.

Mechanische verbindingen
Wanneer de lassen niet absoluut waterdicht hoeven te zijn en een beperkte lekkage geen pro-
bleem vormt, kunnen de folies worden afgeklemd of aan elkaar worden genaaid, waarna de
naden worden dichtgesmeerd met een waterafdichtende substantie. Toepassing van één- of twee-
zijdig plakband is in niet-kritische omstandigheden mogelijk, maar wordt in het algemeen niet
aanbevolen.

4.4.2 Uitvoering van laswerk
De folies worden geproduceerd in banen met een relatief beperkte breedte (b.v, PVC in banen tot
2 m). Veelal zal het nodig zijn in de fabriek of bij het aanbrengen verschillende banen folie
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waterdicht met elkaar te verbinden. Deze verbinding of las is een kritisch punt: de sterkte is
meestal lager dan die van de moederfolie en de kans op lekkage is groter, met name voor een op
het werk gemaakte las.

De lassen kunnen in verschillende vormen worden uitgevoerd.
Bij een opleglas ligt de las op de rand van de overlap tussen twee folies. Wanneer de las onder
de overlap, tussen de twee folies wordt gemaakt, kan zowel een enkele las als een dubbele las
worden gerealiseerd. Bij een dubbele las bevindt zich tussen de twee lassen een kanaaltje.
In het algemeen wordt de dubbele las of kanaallas (zie fig. 4.13) veel toegepast, omdat dit type
eenvoudig en goed is te controleren.

Fig. 4.13. Doorsnede door een kanaallas.

De enkele las wordt voornamelijk gebruikt voor detailwerk. reparaties en op moeilijk te berei-
ken plaatsen.

Fig. 4.14. Fabrieksmatig lassen van grote oppervlakken.
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4.4.3 Lasraam
Voor de laskwaliteit zijn de volgende aspecten, die effect hebben tijdens het lasproces, van
belang:
- lastemperatuur;
- dikte van de te lassen folie;
- aandrukspanning;
- lassnelheid;
- weersinvloeden.

De mogelijke combinaties van de genoemde lascondities worden samengevat onder de noemer
'lasraam' of 'Iasvenster' . De lastemperatuur is de belangrijkste factor.

Bij thermisch lassen wordt de kwaliteit van de las negatief beïnvloed door een te hoge of een te
lage lastemperatuur. Deze kunnen ontstaan door respectievelijk een te lage of een te hoge las-
snelheid. Een te grote verhitting van het foliemateriaal heeft een verlaging van de treksterkte en
een verkorting van de bezwijktijd bij constante belasting tot gevolg.
Daarentegen resulteren te lage lastemperaturen, te lage aandrukspanningen en een te hoge las-
snelheid in een te geringe verhitting, hetgeen een slechte laskwaliteit tot gevolg heeft.
Bij een op het werk gemaakte las kunnen de weersomstandigheden temperatuurf1uctuaties ver-
oorzaken.

Aanbevelingen met betrekking tot het lasraam kunnen worden gevonden in [11 en 15]. Het
maken van lasverbindingen in HDPE is wat betreft het lasraam kritischer dan LLDPE of PVc.

Ten behoeve van het optimaliseren van de laskwaliteit dient het lasraam door middel van proef-
lassen te worden vastgesteld. Vanwege de wisselende externe condities worden dagelijks proef-
lassen gemaakt. De lascondities worden geregistreerd. De proeflassen worden op lekdichtheid en
sterkte onderzocht.

Fig. 4.15. Lasmachine voor handmatig lassen.
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4.4.4 Controle van lassen
De continuïteit van de lassen, die een maat is voor de kans op lekken, kan op verschillende wij-
zen worden getest:

Visuele controle
De algemene hoedanigheid van de folie wordt bepaald. In eerste instantie is dit een beoordeling
van het uiterlijk van de folie, zoals plooivorming, inhomogeniteiten en de gelijkmatigheid van
de las. De rechtheid en vlakheid van het terrein zijn tevens van belang.

Afvonken
Een las met een achtergebleven metalen draad wordt door een sonde afgetast en aan een hoog-
frequente wisselstroom onderworpen. Als de draad plaatselijk nog aan de oppervlakte ligt, zal dit
aldaar leiden tot het afspringen van vonken.
Een bezwaar van deze vorm van lascontrole is dat als gevolg van het corroderen van de koper-
draad op den duur een verzwakking van de las ontstaat.

Ultrasoon onderzoek
Door middel van ultrasoon onderzoek kunnen holten en andere fouten, die leiden tot zwakke
plekken in een las, worden opgespoord. Ultrasone geluidsgolven worden door de las gezonden.
De geluidsgolven worden aan het eind van de las weerkaatst, alsmede op plaatsen waar de las
niet voldoet en open staat. Uit de tijd die de geluidsgolven nodig hebben om terug te keren,
kunnen eventuele lasfouten worden opgespoord.
Bij deze methode is een goed akoestisch contact tussen de transducer en de lasverbinding nood-
zakelijk. Deze methode is daarom eigenlijk alleen onder goede condities mogelijk, zoals in een
fabriekshal.

Luchtdruk (zie fig. 4.16)
Bij een dubbele las wordt in het tussenliggende kanaal een (luchtjoverdruk gecreëerd tot circa
1,2 bar. Zwakke plekken of lekkages resulteren in een afname van de luchtdruk.

Fig. 4.16. Luchtdrukproef.
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Vacuümtest (zie fig. 4.17)
De las wordt gecontroleerd door aan de bovenzijde van de las een vacuüm te creëren en te meten
of het vacuüm in stand blijft.

Fig. 4.17. Beproeving van folielassen met de vacuümtest.

Destructieve beproeving
Voor de controle van de sterkte-eigenschappen (treksterkte en afpelsterkte) van lassen zijn keu-
ringen voorgeschreven. Deze zijn beschreven in 4.5.

4.5 Eisen en keurlagen van folies
4.5.1 Normen voor keuringen
Alvorens een folie wordt aangelegd, dient te worden gecontroleerd of het aan de gestelde eisen
voldoet. Voor keuringen bestaan normen. In tabel 4.2 wordt een overzicht gegeven van een aan-
tal normen waarin testmethoden met betrekking tot folies zijn vastgelegd. In dit kader wordt
tevens verwezen naar de Beoordelingsrichtlijnen van Kiwa [17, 18, 19 en 20).

In de volgende paragrafen wordt een algemeen overzicht van de eisen en keuringen gegeven,
zoals deze zijn gepresenteerd in [9]. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in algemene eisen en
keuringen en aanvullende eisen en keuringen voor PVC, HDPE en LDPE.
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Tabel 4.2. Testmethoden.

norm
ISO 3801
DIN 16726
NEN3056
NEN7116
ASTM-D 3895
ISO 139
Kiwa, BRL 519
ISO 62
Kiwa, BRL 246
ASTM-D 1693-70
ISO 899
DIN 53361
ISO 527
DIN 53448
DIN 53357

4.5.2 Algemene eisen en keuringen
Voor een uitgebreide beschrijving van eisen en beproevingsmethoden wordt verwezen naar [11].

Conditionering
De temperatuur van een proefstuk, de omgevingstemperatuur en de verblijftijd van het monster
in die omgeving hebben grote invloed op de proefresultaten. Volgens ISO 139 dienen de keurin-
gen te worden uitgevoerd bij een temperatuur van 20 oe ± 2 oe en een relatieve vochtigheid van
65 % ± 2 % op monsters die gedurende minimaal 24 uur in dezelfde ruimte zijn geconditioneerd.

Folie-afmetingen
De foliedikte dient over de hele foliebreedte om de 0,15 m te worden bepaald volgens NEN
3056, artikel 7.2. De diktemaat mag naar beneden niet afwijken en naar boven maximaal 5 %.
De folie breedte dient minimaal 2 m te bedragen en bepaald te worden volgens ISO 4592.

Waterdichtheid
Door beproeving volgens DIN 16726, artikel 5.11, dient te worden aangetoond dat de folie
waterdicht is met een waterdruk van 0,6 MPa gedurende 72 uur. Voorts dienen ook de verbin-
dingslassen waterdicht te zijn. De controle van lassen is beschreven in paragraaf 4.4.4.

Doorslagsterkte
De doorslagsterkte dient zodanig te zijn dat na de beproeving het monster nog steeds waterdicht
is. De beproeving dient gedaan te worden volgens DIN 16726, art. 5.12. Daarbij laat men een
valgewicht van 0,5 kg vanaf een bepaalde hoogte op het monster vallen. De valhoogte is afhan-
kelijk van het materiaal waaruit het monster bestaat volgens tabel 4.3
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Tabel 4.3. Beproeving van de doorslagsterkte: valhoogte is gerelateerd aan de foliedikte.

dikte (mm) valhoogte (rnm)
PVC HDPE LDPE

0,5 100 300 150
0,8 200 - 175
1,0 300 750 200
1,2 500 900 300
1,5 700 1200 400
2,0 1000 1500 800

Fig. 4.18. Kogelvalapparaat.

Rechtheid en vlakheid
Voor het maken van lassen in het terrein zijn de rechtheid en de vlakheid van de folie van belang.
Deze kunnen worden getest volgens DIN 16726.

Weerstand tegen vouwen
De folie mag geen beschadigingen vertonen na de beproeving in beide richtingen overeenkom-
stig DIN 53661 bij een temperatuur van -20 oe.

4.5.3 Aanvullende eisen en keuringen van PVC-folies
Treksterkte en breukrek
De volgens NEN 3056 bepaalde uni-axiale treksterkte dient zowel in lengte- als in breedterich-
ting van de folie gemiddeld minimaal 18 N/mm2 te bedragen. met een minimum van 15 N1mm2.
Daarbij dient de breukrek bij een monster van 25 mm breedte en 100 mm inspanlengte bij een
treksnelheid van 0,5 m per minuut minimaal 300 % te bedragen.

Bi-axiale rek
De bi-axiale rek, bepaald volgens DIN 54307, dient bij de eerste afbuiging van het spannings-
rekdiagram minimaal 10 % te bedragen bij een minimale trekkracht van 400 N.
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Doorscheurweerstand
De doorscheurweerstand is de weerstand tegen het zich uitbreiden van een bestaande scheur.
Deze wordt bepaald volgens DIN 53363 en dient per mm dikte gemiddeld minimaal 100 N te
bedragen, waarbij voor elke waarneming afzonderlijk de doorscheurweerstand minimaal 85 %
van het gemiddelde moet bedragen.

Thermische stabiliteit
De stabiliteitstijd is een maat voor de thermische stabiliteit van PVC. Dit is de tijd waarin bij een
bepaalde temperatuur geen onomkeerbare verandering in de chemische samenstelling van het
materiaal plaatsvindt. Bij PVC resulteert een chemische verandering in de afgifte van zoutzuur
en een daling van de pH. De stabiliteitstijd dient te worden bepaald op een monster van 1 gram
volgens DIN 53381, Teil 1, methode C, bij een temperatuur van 200°C en met stikstof als drag-
ergas. Op deze wijze beproefd dient bij het bereiken van een pH van 3,9 minimaal een stabili-
teitstijd van 20 minuten te zijn verstreken.

Weekmakerverlies
De bepaling van het weekmakerverlies volgens ISO 176, methode B, moet resulteren in een
weekmakerverlies van niet meer dan 1 %.

Treksterkte van een PVC-verbindingslas
De treksterkte van een PVC-las wordt bepaald bij een treksnelheid van 0,5 m per minuut, vol-
gens NEN 3056, op proefstukken met een breedte van 50 mm, een lengte van 200 mm plus over-
lap en een inspanlengte van 100 mm plus overlap. Per las worden 5 proefstukken genomen. Per
proefstuk worden 2 proeven gedaan. De aldus bepaalde treksterkte dient loodrecht op de las
gemiddeld minimaal 13,5 N/mm2 te bedragen, waarbij de laagste sterktewaarneming minimaal
90 % van het gemiddelde moet zijn. Visueel wordt beoordeeld of de las sterker is dan het folie-
materiaal.

Afpelsterkte van een PVC-verbindingslas
De afpelkracht wordt bepaald volgens DIN 53357. Daarbij wordt een lasmonster met een breed-
te van 50 mm opengetrokken met een snelheid van 100 mm per minuut. De afpelkracht dient
minimaal 6 Nïmm' te bedragen, waarbij de hechting heeft plaatsgevonden over minimaal 80 %
van de lasbreedte.

4.5.4 Aanvullende eisen en keuringen van HDPE-folies
Vloeispanning en breukrek
Beproeving dient te geschieden volgens NEN 3056 bij een treksnelheid van 100 mm per minuut.
Hierbij dienen de proefstukken te voldoen aan ISO 527, type I (editie 1993). De op deze wijze
bepaalde gemiddelde vloeispanning dient in beide richtingen minimaal 18 N/mm2 te bedragen,
met een kleinste waarneming van 16 N/mm2• De bijbehorende gemiddelde breukrek dient mini-
maal 500 % te bedragen, waarbij de kleinste waarneming 400 % moet zijn.

Bi-axiale rek
De bi-axiale rek, die wordt bepaald volgens DIN 54307, dient bij de eerste afbuiging van het
spannings-rekdiagram minimaal 10 % te bedragen bij een minimale trekkracht van 400 N.
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Doorscheurweerstand
De doorscheurweerstand, die wordt bepaald volgens DIN 53363, dient per mm dikte in beide
richtingen gemiddeld minimaal 130 N te bedragen, waarbij voor elke waarneming afzonderlijk
de doorscheurweerstand minimaal 85 % van het gemiddelde moet bedragen.

Thermische stabiliteit
De thermische stabiliteit wordt bij HDPE weergegeven door de oxidatieve inductietijd, te bepa-
len volgens ASTM-D 3895. Daarbij wordt een cirkelvormig monster met een straal van 2 mm en
een dikte van 0,5 à 1,5 mm in een cel geplaatst, die wordt doorstroomd met zuurstof (circa 25 ml
per minuut). Na 10 minuten wordt de cel binnen 3 minuten opgewarmd tot 200 °C. De oxidatie-
ve inductietijd wordt bepaald door het moment dat een exotherme piek van rninimaal2 mW per
mg monster optreedt. Deze inductietijd moet langer dan 20 minuten zijn.

Trekslagsterkte
De trekslagsterkte dient te worden bepaald volgens DIN 53448 bij een temperatuur van 23 °C en
met een hamer met een energie-inhoud van 50 Joule. Hierbij dienen de proefstukken te voldoen
aan ISO 527, type 1 (editie 1993). De trekslagsterkte volgens deze bepaling dient voor een folie
met een dikte groter dan 1,5 mm in beide richtingen minimaal 350 kJ/m2 te zijn.

Spanningscorrosie
De gevoeligheid voor spanningscorrosie dient te worden bepaald volgens ASTM-D1693-70,
conditie B. De proefstukken zijn afkomstig uit apart vervaardigde proefplaten en voorzien van
kerven met een diepte van 0,2 maal de proefstukdikte. De beproeving vindt plaats in een 10 %
Igepal CO-630-oplossing met een temperatuur van 50 oe. Na 1000 uur mag het proefstuk niet
gevoelig zijn voor spanningscorrosie.

Vloeispanning van een HDPE-verbindingslas
De vloeispanning van een HDPE-verbindingslas wordt op dezelfde wijze bepaald als voor een
HDPE-folie. De gemiddelde vloeispanning loodrecht op de lasrichting dient rninimaal75 % van
de vloeispanning van de folie te bedragen, met een laagste waarneming van 13,5 N/mm2• De
breuk mag niet optreden in het lasvlak en dient plaats te vinden na het tweede vloeipunt.

Trekslagsterkte van een HDPE-verbindingslas
Ook de trekslagsterkte dient op dezelfde wijze te worden bepaald als de trekslagsterkte van het
moedermateriaal. De trekslagsterkte van het lasvlak dient minimaal 250 k:J/m2 te bedragen, waar-
bij geen breuk mag optreden in het lasvlak.

Afpelsterkte van een HDPE-verbindingslas
De afpelsterkte van HDPE-verbindingslassen is waarschijnlijk niet relevant, aangezien een der-
gelijke belasting van een las vanwege de aanleg van HDPE-folie in den droge niet zal plaats-
vinden.
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Fig. 4.19. Afpelproef.

4.5.5 Aanvullende eisen en keuringen van LDPE-folies
Yloeispanning, treksterkte en breukrek
De proeven dienen te worden gedaan volgens ISO 527, waarbij onderscheid kan worden
gemaakt tussen LDPE-materialen met en zonder vloeigrens.
Voor LDPE met vloeigrens dienen de proefstukken een afmeting te hebben volgens ISO 527, hal-
ter type 1.
Voor LDPE zonder vloeigrens en bij een foliedikte kleiner dan 1,5 mrn geldt een afmeting vol-
gens ISO 527, halter. type 2, terwijl bij een dikte groter dan 1,5 mm gebruik wordt gemaakt van
een proefstrook met een afmeting van 25 bij 200 mmo
De proeven worden uitgevoerd in vijfvoud bij 23 oe. De treksnelheid bedraagt 100 mm per
minuut bij folies met minder dan 1,5 % flexibilisator en 500 mm per minuut bij de overige folies.
De gemiddelde vloeisterkte dan wel de gemiddelde treksterkte dient minimaal 18 N/mm2 te
bedragen, met een kleinste vloeiwaarde dan wel trekwaarde van 16 N/mm2• De gemiddelde breu-
krek dient in beide gevallen minimaal 500 % te bedragen, met een kleinste waarde van 400 %.

Bi-axiale rek, doorscheurweerstand en spanningscorrosie
Met betrekking tot bi-axiale rek, doorscheurweerstand en spanningscorrosie gelden dezelfde
eisen en keuringen als bij HDPE.

Thermische stabiliteit
De oxidatieve inductietijd voor LDPE moet meer dan 20 minuten bedragen. De beproevingsme-
thode is dezelfde als bij HDPE, met dit verschil dat de proef niet bij 200 oe, maar bij 210 oe
dient plaats te vinden.

Trekslagsterkte
De trekslagsterkte dient te worden bepaald op dezelfde wijze als bij HDPE en dient voor een
folie met een dikte d ~ 1,5 mm in beide richtingen minimaal 500 kJ/ro2 te bedragen.
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Lengteverandering
De lengteverandering, bepaald volgens DIN 16726, art. 5.13.1, mag na een proef van 6 uur bij
100 oe niet meer bedragen dan 2 %. Voorts mogen tijdens de proef geen scheuren of blazen zijn
ontstaan.

Treksterkte van een WPE-verbindingslas
De treksterkte van een LDPE-verbindingslas wordt op dezelfde wijze bepaald als die voor de
folie. De gemiddelde treksterkte loodrecht op de lasrichting dient minimaal 18 N/mm2 te bedra-
gen, met een laagste waarde van 16 N/mm2•

Afpelsterkte van een LDPE-verbindingslas
De afpelsterkte van een LDPE-verbindingslas wordt uitgevoerd loodrecht op het lasvlak volgens
DIN 53357. De afpelsnelheid bedraagt 100 mmlmin. De maximale afpelkracht wordt bepaald.
Tevens wordt het oppervlak van de stukgetrokken monsters beoordeeld op het optreden van
vloei.
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HOOFDSTUK 5

UITVOERING

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitvoeringsaspecten van folieconstructies. Bij de moge-
lijke uitvoeringsvarianten, die volgens de huidige stand van de techniek worden toegepast, is het
verschil in het droog of nat aanleggen doorslaggevend. Bij de beschrijving in de achtereenvol-
gende paragrafen van de werkzaamheden tijdens de bouw stadia is daarom steeds een indeling
aangebracht volgens dit onderscheid.
Bij de beschrijving is de werkvolgorde aangehouden, zodat eerst de specifieke aspecten van het
graven van een cunet voor een folieconstructie worden toegelicht. Evenals het daaropvolgende
leggen van de folie kan dit zowel 'in den natte' als 'in den droge' gebeuren.
In den droge wordt de folie op de bodem en de taluds van het cunet gelegd, waarna het aanvul-
len met grond volgt. Voor een droge ontgraving is een tijdelijke verlaging van de grondwater-
stand noodzakelijk. Een tijdelijke bemaling kan echter schade, zetting en verdroging veroorza-
ken in de omgeving.

Fig. 5.1. Aanleg van de folieconstructie bij Amelisweerd,

In situaties waar de grondwaterstand niet mag worden verlaagd, wordt de folie in den natte afge-
zonken. De folie wordt geballast met een laag zand om opdrijven te voorkomen. De bouwput
wordt vervolgens drooggepompt en verder in den droge afgewerkt.
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Een nadeel van het aanleggen in den natte is het grotere ruimtebeslag vanwege de relatief gerin-
ge hellingen die mogen worden toegepast voor de taluds onder water.
Het aanleggen in den droge wordt gekenmerkt door de eenvoudige verwerkbaarheid, de lage
bouwkosten en een relatief korte bouwtijd.
De keuze van de soort folie hangt samen met de manier van aanbrengen, omdat het volumieke
gewicht en de eventueel vereiste mogelijkheid van het onderwater lassen hierbij een rol spelen.

Aan het eind van dit hoofdstuk worden ervaringen uit enkele uitgevoerde projecten beschreven.

5.2 Cunet
Voordat de folie op de juiste diepte kan worden aangelegd, moet er eerst een cunet worden gegra-
ven. De verschillende manieren van ontgraven en praktische maatregelen tijdens het ontgraven
worden hier besproken.

5.2.1 Stabiliteit
De stabiliteit van het cunet moet in alle fasen van de bouwen in de eindsituatie zijn gewaar-
borgd. De stabiliteitsberekeningen worden gedaan met de rekenregels volgens hoofdstuk 3. De
maximale taludhellingen in de natte en droge situatie voor het zogenoemde ondertalud worden
ook in dat hoofdstuk gegeven.

Betekenis van het grondonderzoek voor de uitvoering
Door middel van gedegen grondonderzoek moet inzicht in de bodemopbouw worden verkregen.
Zowel de geotechnische als de geohydrologische parameters moeten worden bepaald alvorens
een ontwerp kan worden gemaakt en een uitvoeringsmethodiek kan worden vastgesteld. De
gegevens van het grondonderzoek leiden tot een bepaalde uitvoeringswijze voor.het ontgraven,
in den droge of in den natte, en tot de keuze van het graaf- en afzinkmaterieel. Op basis van het
grondonderzoek moet ook de keuze worden gemaakt met betrekking tot het eventuele hergebruik
van de grond.

Ontgravingswijze in den droge
Bodemgesteldheid, bemalingseisen, toegankelijkheid van de locatie en de te ontgraven diepte
bepalen de ontgravingsmethode en dus tevens welk materieel kan worden ingezet. Ongeacht de
verdere uitvoeringswijze kunnen de toplagen met een hydraulische of een mechanische kraan
worden ontgraven. Wanneer in den droge verder wordt ontgraven, kan hetzelfde materieel wor-
den gebruikt voor de dieper gelegen lagen. Voorafgaand aan het graven dient de grondwaterstand
te worden verlaagd door middel van een bemalingssysteem. Door gebruik te maken van tijdelij-
ke waterdichte wanden en een mogelijk aanwezige waterdichte laag op enige diepte kan het
waterbezwaar worden gereduceerd.

Ontgravingswijze in den natte
Bij ontgraving in den natte kunnen diepere lagen met een cutterzuiger, al dan niet demontabel,
worden ontgraven. Voor een ontgravingsdiepte tot 12 à 14 m is standaard materieel beschikbaar.
Diepten van 20 à 25 m vereisen groter en zwaarder materieel. De aanvoer van dit zware mate-
rieel kan een probleem zijn als er geen directe aansluiting is op een voldoende brede waterweg.
Aan de taludafwerking worden hoge eisen gesteld in verband met het aanbrengen van de folie
en de stabiliteit van de taluds. Het baggerwerk zal daarom moeten worden uitgevoerd door een
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cutterzuiger die voorzien kan worden van een wormwiel, slibkop of taludautomaat. Een com-
plexe geometrie vraagt om een zeer nauwkeurig plaatsbepalingssysteem op de cutter.

Water opzetten
Bij het in den natte uitbaggeren van het cunet is het aan te bevelen om met de toename van de
diepte de waterstand geleidelijk hoger op te zetten, tot enkele decimeters boven de heersende
grondwaterstand. Dit is om te voorkomen dat tijdens het baggeren de waterstand in het cunet
beneden de grondwaterstand komt, waardoor water uit het talud kan stromen. Dit uitstromende
water kan de micro stabiliteit van de gronddeeitjes in gevaar brengen. Door een hogere waters-
tand in het cunet stroomt het water het talud in. De invloed hiervan op de waterhuishouding is
in de meeste gevallen nihil. Deze invloed moet vooraf per project worden nagegaan. Wanneer er
sprake is van een wisselende grondwaterstand of wanneer wordt gegraven in een grondlaag met
overspannen water, dienen maatregelen te worden genomen om de effecten hiervan te elimine-
ren. De waterstand in het cunet moet dusdanig worden gereguleerd dat er geen instabiliteitsge-
vaar van het talud is. Voor het opzetten van de waterstand in het cunet in deze situatie moeten
extra voorzieningen worden getroffen, omdat het kan leiden tot een waterstand in het cunet die
boven het maaiveld uit kan komen.

5.2.2 Scherpe voorwerpen
Lokaliseren van obstakels
Na het ontgraven van het cunet volgt de inspectie op de aanwezigheid van obstakels die schade
aan de folie kunnen veroorzaken. Obstakels kunnen bijvoorbeeld zijn:
- stenen;
- boomstammen;
- ijzeren voorwerpen;
- klei- of veenbonken.

Als voorkomende obstakels de folie kunnen beschadigen, dienen deze te worden verwijderd.
Ook te grote oneffenheden dienen te worden gedetecteerd en weggewerkt.

Het inspecteren van een cunet dat in den natte is aangelegd, zal volgens een vooraf gesteld pro-
tocol gebeuren. Een manier om dit te doen is om in dwarsrichting over het cunet een staaldraad
te spannen die een te controleren raai aangeeft. Een duiker volgt de draad over de bodem en con-
troleert de bodem op de aanwezigheid van obstakels aan weerszijden van de draad tot op circa
1 m afstand. Afhankelijk van de grootte en het gewicht worden de obstakels direct verwijderd of
gemarkeerd en op een later tijdstip verwijderd. Heeft de duiker één zijde van de draad geïnspec-
teerd, dan gaat hij via dezelfde draad de andere zijde inspecteren.

Maatregelen ter bescherming van de folie
Wanneer er erg veel scherpe stenen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld in sommige keileemlagen,
is het te overwegen om een dergelijke laag wat dieper te ontgraven. Om schade aan de folie te
voorkomen, kan een laag zand, een spreidlaag, van circa 0,5 m over de ontgraving in die laag
worden gesproeid. De uitstroomsnelheid dient hierbij beperkt te zijn om de microstabiliteit van
de laag te handhaven. De spreidlaag dient vanwege de stabiliteit vanuit het midden van het cunet
te worden opgebouwd. Voorafgaand aan het leggen van de folie kan de spreidlaag gelijkmatig
worden afgeschraapt.
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Obstakels, die niet kunnen worden verwijderd, kunnen het best met zakken zand worden afge-
dekt. Met zandzakken kunnen ook grote oneffenheden worden opgevuld. In keileemlagen kun-
nen als gevolg van het baggeren oneffenheden in de vorm van trappen ontstaan met scherpe ran-
den.

De inspectie van het cunet in den natte biedt echter geen garantie dat alle voorwerpen zijn gede-
tecteerd. Op de bodem zullen naar verhouding meer obstakels aanwezig zijn, omdat deze tijdens
het baggeren van het talud naar beneden zullen rollen. Om het risico van beschadiging van de
folie te voorkomen, kan over de gehele bodem een laag zand van circa 0,5 m worden aangebracht
waarmee de nog aanwezige obstakels worden afgedekt. Tevens heeft het zand een egaliserende
functie.

5.2.3 Slib
Ontstaan van een sliblaag
De aanwezigheid van slib in de bouwput kan grote gevolgen hebben voor de uitvoering en sta-
biliteit van de folieconstructie.

Het slib dat boven op de folie komt tijdens uitvoering in den natte kan het gevolg zijn van:
a. een te klein depot en daardoor een te hoog slibgehalte in het retourwater;
b. een te hoog slibgehalte in het water in de bouwput.

ad a. Een te klein depot
Een te klein depot, waarin de grondfracties worden opgeslagen, kan een sliblaag veroorzaken
wanneer ervoor is gekozen om het retourwater, met een te hoog slibgehalte, in de bouwput rond
te pompen. Ook een te hoog slibgehalte in het aanvulzand kan een slib laag veroorzaken.

ad b. Een te hoog slibgehalte in het water in de bouwput
Ten gevolge van de baggerwerkzaamheden zal een 'morslaag' in de put ontstaan, Deze 'mors'
dient zoveel mogelijk te worden verwijderd. Dat kan met een zuiger gebeuren die is uitgerust
met een slibkop of een wormwiel. Losgemaakt materiaal wordt dan grotendeels weggezogen. Er
dient rekening te worden gehouden met minder vaste zandlagen waarin gaten kunnen worden
gezogen.

Om een voorspelling te kunnen doen over de totale hoeveelheid bezinksel kunnen duikers enke-
le dagen voor het aanbrengen van de folie op verschillende diepten watermonsters nemen. De
watermonsters moeten worden beoordeeld op de hoeveelheid zwevende stof. De watermonsters
dienen ook op gasontwikkelende bacteriën te worden onderzocht. Het constateren van een sli-
blaag kan met behulp van bepaalde peil- en meetsystemen worden uitgevoerd. Te denken valt
aan sonarmetingen waarbij de te gebruiken frequentie van belang is.

Een sliblaag kan ook onder de folie ontstaan wanneer de folie al is gelegd. Deze sliblaag kan zich
vormen ten gevolge van een waterstroming uit de onderliggende grondlaag. De ruimte tussen de
folie en de ondergrond is doorlatender dan de grond waardoor slibdeeltjes door de grondwater-
stroming uit de zandlaag mee omhoog worden gevoerd.
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Gevolgen van een sliblaag
Als er toch slib in de bouwput achterblijft, kan er gevaar optreden voor het wegdrukken van slib
onder de folie tijdens het ballasten van de folieconstructie (zie fig. 5.2). Als gevolg van de maat-
tolerantie kunnen er lokale slibinsluitingen zijn. Het gevaar is aanwezig dat een dikke sliblaag
onder de folie omhoog langs het talud wordt geperst waardoor een stabiliteitsprobleem kan ont-
staan.

Wanneer het ontstaan van een sliblaag onvermijdelijk is, dient ervoor te worden gezorgd dat deze
sliblaag op zijn plaats blijft. Dit is afhankelijk van:
- slibsterkte.
- slibdikte;
- helling van het stortfront van het aanvulzand;
- consolidatie spanning en tijd.

/ KUNSTSTOF FOUE

OPGEBOLDE FOLIE

Fig. 5.2. Wegdrukken van slib onder de folie.

Aan de hand van het bodemprofiel en de wijze van baggeren kan een predictie worden gemaakt
over de sterkte van de slib laag. Is de sliblaag dun, dan zal het consolidatieproces snel verlopen
en dus een snelle toename van de slibsterkte bewerkstelligen. De consolidatietijd kan worden
verkleind door een tijdelijke verhoging van de belasting, bijvoorbeeld door het waterpeil binnen
de folieconstructie hoger op te zetten.

Afhankelijk van de manier van afzinken kan een te hoge concentratie fijne deeltjes in het water
ervoor zorgen dat de folie niet op diepte komt. De dichtheid van het water onder in het cunet is
door de hoge concentratie groter, waardoor het eigen gewicht van de folie te laag is om op diep-
te te komen. De folie blijft 'zweven' boven de taludbodem. Tijdens het aanvullen kunnen er zet-
tingen ontstaan met kans op schade aan de folie. Bij in het verleden uitgevoerde projecten zijn
in de praktijk water- en slibinsluitingen geconstateerd in de vorm van bellen tussen de folie en
de spreidlaag. Een eis die dan ook aan de spreidlaag moet worden gesteld, is dat deze voldoen-
de holle ruimte bevat om slib te absorberen.
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5.2.4 Controle
Profiel
De afmeting en de profilering van de bodem en de taluds dienen te worden gecontroleerd. De
controle op de afmetingen bestaat uit het inmeten van de insteek en een controlepeiling in de
dwarsraaien. Het cunet moet binnen de voor het project gestelde tolerantie worden opgeleverd.

Methode ter controle
Het onder water controleren kan 'visueel' plaatsvinden met duikers, een echolood of sonarappa-
ratuur. Handpeilingen zullen raaisgewijs worden uitgevoerd, zoals is beschreven in 5.2.2. De pei-
ling door duikers neemt echter veel tijd in beslag.

Tolerantie
De tolerantie hangt samen met de uitvoeringswijze in den natte of in den droge. In den droge kan
een hogere nauwkeurigheid worden behaald dan in den natte.

De volgende toleranties zijn in de praktijk goed haalbaar gebleken (zie fig. 5.3 en 5.4):
Uitvoering in den natte:

de absolute gemiddelde hoogte mag maximaal 0,10 m afwijken van de
theoretisch vereiste hoogte;
de tolerantie op de hoogteligging van de grondslag mag maximaal
0,20 m ten opzichte van de gemiddelde hoogte bedragen.
de absolute gemiddelde hoogte mag maximaal 0,20 m afwijken van de
theoretisch vereiste hoogte;
de tolerantie op de hoogteligging van de grondslag mag maximaal
0,30 m ten opzichte van de gemiddelde hoogte bedragen;
de helling van de grondslag mag maximaal 0,30 m per m 'bedragen.

Voor de bodem: -

Voor de taluds:

<G,20
<G,20

<G,20
<G,20

Fig. 5.3. Tolerantie bij aanleg in den natte.
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- Uitvoering in den droge:
Voor bodem en taluds: - de absolute gemiddelde hoogte mag maximaal 0,05 mafwijken

van de theoretisch vereiste hoogte;
- de tolerantie op de hoogteligging van de grondslag mag maximaal

0,10 m ten opzichte van de gemiddelde hoogte bedragen;
- de helling van de grondslag mag maximaal 0,10 m per m"

bedragen.

<0,10
< 0,10

<0,10
<0,10

IMAlEN IN METERS I

Fig. 5.4. Tolerantie bij uitvoering in den droge.

De toegestane afwijkingen zijn inclusief de meetnauwkeurigheid van de meting.

5.3 Voorbereiding
5.3.1 Samenstellen van de folie in de fabriek
Het productieproces van het foliemateriaal in de fabriek wordt in 4.2 en 4.5 van hoofdstuk 4
beschreven. Bij het confectioneren van de folie worden verschillende foliebanen met elkaar ver-
bonden tot een groot foliesegment. Op grond van de productietechniek is de breedte van een
enkele foliebaan van PVC beperkt tot 2 m en van HDPE tot 9 m. In verband met plooien, onvlak-
heden in de bodem en dergelijke is het aan te raden om de folie te dimensioneren met een over-
lengte van circa 5 % in beide richtingen. Het samenvoegen van de foliebanen vindt plaats in een
hal onder geconditioneerde omstandigheden.
Het uiteindelijke samenstellen van de folieconstructies uit de afzonderlijke delen vindt door las-
sen op de bouwplaats plaats. Bij een uitvoering in den droge is dit in de bouwput. Bij een uit-
voering in den natte gebeurt het lassen meestal op een ponton. In één van de volgende paragra-
fen komt daarom ook de lascontrole op de bouwplaats aan de orde.

5.3.2 Gereedmaken vanfoliepakketten ten behoeve van transport
Transport en productiefaciliteiten beperken de maximale afmetingen van de rollen met geprefa-
briceerde foliebanen. Ook het gewicht van de folie bepaalt de maximale afmeting. Bij grote
folieconstructies wordt de folie in delen aangevoerd en op het werk aan elkaar gelast. Voor het
transport worden de foliedelen opgevouwen tot een pakket of opgerold. Tijdens het transport en
gedurende tijdelijke opslag dient de folie te worden beschermd tegen klimatologische invloeden.
De vouwwijze is afhankelijk van de startpositie van het foliepakket vóór het uitvouwen op een
ponton of in het cunet.
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Om het uitrollen te vergemakkelijken kan het pakket om een stalen kern, uitgerust met een rol-
mechanisme, worden opgerold (zie fig. 5.5). Bij het verplaatsen van de folie dienen de daarbij
spelende krachten niet direct door de folie te kunnen worden opgenomen.
Voor het leggen van de folie op locatie moeten voorzieningen aan de folie worden bevestigd. De
kans op schade aan de folie tijdens het transport is aanzienlijk groter als deze voorzieningen al
in de fabriek zijn aangebracht.

Fig. 5.5. Het uitrollen van een foliepakket.

5.3.3 Lasmethoden
De belangrijkste eis aan de onderlinge verbindingen tussen de foliebanen is dat zij ook op den
lange duur ondoorlatend voor water moeten zijn. De verbinding moet ook onder ongunstige
omstandigheden, zoals in het veld, goed kunnen worden uitgevoerd. De enige goede methode die
hiervoor in aanmerking komt, is thermisch lassen. Voor het thermisch lassen bestaan verschil-
lende bruikbare methoden, zoals heet-elementlassen en heet-luchtlassen.
De lasverbinding kan op drie manieren worden uitgevoerd: met een dubbele las (kanaallas), een
enkelvoudige las of een opleglas (zie fig. 5.6). Bij de dubbele las ontstaan twee evenwijdige las-
verbindingen met daartussen een kanaal.
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Enkele las
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Kanaallas

Opleglas

Fig. 5.6. Lastypen.

Het maken van verbindingen tussen foliedelen door middel van lassen is beschreven in 4.4. Om
de beste lasverbinding te krijgen, is het aan te bevelen de lasprotocollen [IS] te volgen. De las-
apparatuur zal dan aan de volgende eisen van de lasprotocollen moeten voldoen:
- De verwarming moet elektrisch zijn. De voorgeschreven temperatuur van de elementen of

van de hete lucht moeten automatisch worden geregeld en tijdens het lassen continu worden
geregistreerd.

- De lasdruk moet ofwel continu en begrensd zijn dan wel in te stellen. Ook de lasdruk moet
continu worden geregistreerd.

- Het lassen moet met een constante snelheid gebeuren.

Om het aantal op locatie te maken lassen te beperken, worden de foliesegmenten zo groot moge-
lijk gemaakt, waarbij hanteerbaarheid en transporteisen als de criteria gelden.
De kwaliteit van de buiten geproduceerde lassen is sterk afhankelijk van de weersomstandighe-
den. Om een goede lasverbinding te krijgen, is het noodzakelijk dat:

- de folie droog en schoon is (grond en stofdeeltjes verwijderen);
- het lassen alleen bij een temperatuur tussen 5 oe en 35 oe plaatsvindt.

Om een goede las te krijgen, moeten de lasparameters temperatuur, aandrukkracht, lassnelheid
en gasstroom (deze laatste is afhankelijk van de lasmethode ) binnen een bepaald raam vallen. Dit
'lasraam' is afhankelijk van het te lassen materiaal en wordt gegeven in [15].
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Wanneer bij de controle van de waterdichtheid van de verbindingen fouten worden geconsta-
teerd, dienen deze te worden gerepareerd.
Een foliedeel voor reparatie moet naar alle kanten toe minstens 0,2 m over de fout of de bescha-
diging heen worden gelegd. In het geval dat de reparatiefolie een lasverbinding bedekt, is het
raadzaarndat de afmeting in de richting loodrecht op de las eveneens ten minste met de breedte
van de overlap wordt vermeerderd tot 2 x 0,2 m.
Wanneer scherpe scheurpunten aanwezig zijn, is het verstandig deze af te ronden alvorens de
reparatie wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld door het boren, ponsen of snijden van een gat van ten
minste 5 mm diameter op het scheurpunt. Hierdoor wordt voorkomen dat de scheur zich verder
zal uitbreiden.
De lasbreedte moet bij reparatie in ieder geval ten minste 30 mm bedragen.
Hierna volgt weer een test op de waterdichtheid die kan gebeuren door middel van afvonken of
met een vacuümklok.

5.3.4 Kwaliteitscontrole van de lassen
Omdat aan de kwaliteit van de lassen hoge eisen worden gesteld, zullen diverse kwaliteitscon-
troles worden uitgevoerd om na te gaan of de lassen aan de gestelde eisen voldoen. Om de sterk-
te van de las te bepalen, wordt de las beproefd op treksterkte en afpelkracht. De afpelkracht
wordt getoetst als maat voor de sterkte van de overlap bij de las. Bij het project te Amelisweerd
is vastgesteld dat bij een hoge treksterkte een lage afpelsterkte werd gevonden en vice versa.
Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de formulering van eisen omtrent de acceptabe-
le afpelsterkte.

De volgende punten kunnen van belang zijn bij het opstellen van een controleplan:
- Plaats waar wordt gelast, dus op de fabriek of in het veld bij het project.

Specificaties van het kunststof basismateriaal.
Specificaties van het thermisch lassen op de bouwplaats:
•• vermogen;
•• temperatuur;
•• voortgangsnelheid;
•• overlap of verbindingsbreedte;
•• afkoeling.
Lascondities:
•• luchtvochtigheid;
•• temperatuur van de folie;
•• buitenluchttemperatuur;
•• windsnelheid;
•• mate waarin de folie schoon is.

- Beschermende maatregelen:
•• tegen zoninvloed;
•• tegen mechanische beschadiging;
•• tegen regen en wind.

- Transportmethode (in pakketten of rollen) en het protocol voor laden en lossen.
- Markeringen.
- Mogelijke reparatiemethoden.
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Het lassen op het werk mag alleen worden uitgevoerd als de zon niet op de folie schijnt vanwe-
ge de zeer grote temperatuurafhankelijke rek van folies (in de orde van grootte van 200 %). De
windkracht mag niet groter zijn dan 4 Beaufort. De te lassen delen moeten vooraf, bijvoorbeeld
door ballasten of klemmen, op de juiste positie worden gefixeerd.

Fig. 5.7. Lassen op het ponton.

5.3.5 Voorbereiding voor het aanbrengen van de folie in den natte
Het afzinken van de samengestelde folieconstructie kan in den natte plaatsvinden door middel
van de volgende legmethoden:
- door middel van overdruk op de folie;
- door middel van het eigen gewicht.

Voor een verdere beschrijving van de methoden wordt verwezen naar 5.4.
De gekozen methode heeft een grote invloed op het materieel dat gebruikt wordt. De samenstel-
ling van het ponton heeft de meeste invloed op de uitvoeringswijze.

Drijvers
Wanneer is gekozen om de folie in eerste instantie op het wateroppervlak te brengen en daarna
af te zinken door middel van het eigen gewicht, zal van drijvers gebruik worden gemaakt.
Meestal wordt de folie daarvoor van een ponton afgetrokken waarop de delen zijn uitgerold, de
laswerkzaamheden hebben plaatsgevonden en de drijvers zijn bevestigd.
Ook zorgen de drijvers ervoor dat stukken van de folie over het water kunnen worden versleept
als de folieconstructie als geheel niet gelijkmatig van vorm is door een schuine beëindiging of
bij hoekstukken ter plaatse van een kunstwerk. Dit manoeuvreren gebeurt met behulp van aan de
drijvers gekoppelde stuurdraden. De drijvers dienen bij voorkeur aan de bovenkant van de folie
te worden aangebracht, omdat reparatie van lekkende drijvers dan op een eenvoudige wijze kan
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worden gerealiseerd. De drijvers dienen vormvast te zijn en voldoende drijfcapaciteit te hebben
om de folie gecontroleerd te kunnen afzinken. Teveelopdrijfcapaciteit kan ertoe leiden dat te
grote spanningen en scheuren in de folie ontstaan. Bij het ontwerp van de drijvers is extra aan-
dacht nodig voor het volledig ontluchten. Eventueel kan de drijver worden voorzien van een
inwendige drain om het ontluchten te vergemakkelijken. De vultuiten van de drijvers kunnen pas
op de bouwplaats worden aangebracht om beschadiging aan de gevouwen folie te voorkomen.

Ponton
Bij beide afzinkmethoden voor aanleg in den natte wordt een ponton gebruikt. De folie wordt in
een zigzaggevouwen toestand aangebracht om een doorgaand afzinkproces te realiseren (zie
fig. 5.8).
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Fig. 5.8. Zigzaggevouwen folie.

Ponton voor afzinken door overdruk
Het ponton dat wordt gebruikt bij de afzinkmethode door middel van overdruk bestaat uit drie
secties. De twee zijsecties kunnen ten opzichte van de middensectie omhoog worden geknikt (zie
fig. 5.9). Een geknikt ponton is noodzakelijk om de volgende redenen:
- de ontwikkelde breedte van de folie op het ponton moet overeenkomen met de ontwikkelde

breedte langs de bodem van het cunet;
- de verdeling van de spanning in de folie over de breedte van het cunet als gevolg van de

waterdruk moet redelijk gelijkmatig zijn.
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Fig. 5.9. Geknikt ponton.

Fig. 5.10. Zijgeleiding van het ponton.
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De zijsecties hebben een uitkragend gedeelte dat rust op een wagen die zich verplaatst over rails
of op een ponton, dat in het kielspit drijft. De rails zijn op het maaiveld achter het kielspit aan-
gebracht. Bij afnemende breedte schuift de uitktaging over de wagen. De buitenste drijvers van
het ponton kunnen bij afnemende breedte van het cunet dreigen vast te lopen en moeten daarom
regelmatig worden gedemonteerd en verwijderd.

Het aanbrengen van de folie en het samenstellen tot een geheel vindt vooraf plaats op het pon-
ton in gestrekte vorm. Dit is nodig om de lassen in een doorgaand lasproces te kunnen maken.
Voordat met afzinken wordt begonnen, worden de zij secties geknikt in de richting van het afzin-
ken, waarbij een scharnierend tussensegment omhoog wordt gedrukt.
Om opwaaien te voorkomen, wordt het ponton aan de achterzijde voorzien van windgordijnen.
Tevens worden zakken zand gebruikt die tijdelijk op de folie kunnen worden gelegd om voortij-
dig afglijden van de folie te voorkomen. Aan de voorzijde dient het ponton te zijn voorzien van
een bescherming die beschadiging van de folie moet voorkomen. Deze bescherming moet er ook
voor zorgen dat een te grote bolling van de folie door de wateroverdruk wordt voorkomen.

Het benodigd materieel voor het afzinkponton bestaat uit:
- een ponton dat kan worden geknikt;

zijgeleiding van het ponton (zie fig. 5.10);
foliebeschermende maatregelen;
een vasthoudconstructie;
pompen voor de watercirculatie;
ballastmateriaal;
materieel voor het afkoppelen van pontons;
ankerpnnten.

Ponton voor afzinken door het eigen gewicht
Wanneer de methode van afzinken door middel van het eigen gewicht wordt gekozen, zal het
ponton er veel eenvoudiger uitzien. Doordat de randen van de folie zijn omgeslagen, kan de leng-
te van het ponton worden beperkt en is gebruik van een knikponton niet noodzakelijk. Tevens is
geen zijgeleiding op de oever nodig.

Het benodigd materieel is:
- een recht ponton;

foliebeschermende maatregelen;
drijvers en trekpunten op de folie;
ballastmateriaal ;
voorzieningen om de drijvers te ontluchten;
ankerpunten en lieren voor de positionering van het ponton.

5.3.6 Voorbereiding voor het aanbrengen van de folie in den droge
Het aanbrengen van de folie in den droge vindt meestal plaats in omstandigheden waarbij het
grondwater geen invloed heeft op het leggen van de folie. Deze omstandigheden worden
gecreëerd door bijvoorbeeld het installeren van een waterkerend scherm (b.v. een damwand-
scherm) of een bemalingsysteem met eventueel een retourbemaling. Het waterkerende scherm
dient een dusdanige aanlegdiepte te hebben dat de invloed van de bemaling voor de omgeving
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wordt beperkt. Deze maatregelen worden niet verder besproken omdat dit niet specifiek voor
folieconstructies is. Het aanbrengen van folie in den droge is verder beschreven in 5.4.1.

5.4 Aanbrengen van de foliein het cunet
5.4.1 Aanbrengen van defolie in den droge
Uitvouwen
Het aanbrengen van de folie vindt plaats door op de bodem van het cunet een geprefabriceerd
foliepakket al naar gelang de voorbereiding uit te rollen of uit te vouwen (zie fig. 5.11). Bij grote
constructies worden de pakketten stuk voor stuk neergelegd en in het cunet met lassen aan elkaar
verbonden. Na het uitleggen wordt de folie gecontroleerd op beschadigingen en zo nodig gere-
pareerd. Aandacht moet worden besteed aan het gedrag van het personeel, het gebruik van het
juiste schoeisel en het roken van sigaretten en het materieel. Het positioneren van de pakketten
en het eventueel uitrollen wordt met behulp van een mobiele kraan gedaan. Extra aandacht is
nodig bij de positionering op het talud. De foliebanen moeten in een richting loodrecht op de teen
of kruin van het talud worden gelegd in verband met de krachten op de lassen.

Fig. 5.11. Het uitrollen van een foliepakket in een droog cunet.
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Eisen aan het lassen in het veld
De lastypen zijn in hoofdstuk 4 besproken. Voorafgaand aan het lassen in het veld moeten proef-
lassen worden gemaakt volgens de toe te passen lastechniek die daarna worden getest.
Wanneer de weersomstandigheden ongunstig zijn, dienen de werkzaamheden te worden
gestaakt. De invloed van windsnelheid, neerslag, temperatuur, luchtvochtigheid en oppervlakte-
reiniging van de folie dienen in de gaten te worden gehouden.

Bij een windkracht groter dan 4 Beaufort kan niet worden gelast zonder dat van een tent of een
andere wijze van afschermen gebruik wordt gemaakt. Het ballasten van reeds uitgelegde folie bij
opstekende wind dient met zorg te geschieden.

Tijdens (mot)regen kan niet worden gelast, tenzij gebruik wordt gemaakt van een tent en de te
lassen vlakken droog zijn gemaakt met warme lucht (100 0C). Begint het te regenen terwijl een
las wordt uitgevoerd, dan wordt indien mogelijk de las wel afgemaakt. De beproeving van deze
las vereist wel extra aandacht.

In het algemeen kan worden gelast als de folietemperatuur ten minste 5 oe bedraagt. In het geval
van droog weer met weinig wind kan met behulp van extra verwarming en het gebruik van een
tent bij lagere temperaturen worden gewerkt. Het verdient aanbeveling 0 oe als absolute onder-
grens te beschouwen.
Er dient bij het verbinden van de folie ook rekening te worden gehouden met een maximum
folietemperatuur waarbij nog betrouwbaar kan worden gelast. De maximum temperatuur is
afhankelijk van de aard van het foliemateriaal en de plaatselijke omstandigheden. Er dient reke-
ning te worden gehouden met de grote thermische uitzettingscoëfficiënt van de kunststoffen. Het
verdient daarom aanbeveling om geen foliebanen aan elkaar te lassen wanneer deze meer dan
10 oe in temperatuur verschillen. Dit is om ongewenste plooivorming en spanningen in de las te
voorkomen.
Wanneer het oppervlak van de folie met water is bedekt, dient het water voor het lassen te wor-
den verwijderd. De lasvlakken moeten schoon en droog zijn.
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Fig. 5.12. Omhoogtrekken van de folie tegen het talud op.

Controle van veldlassen
De waterdichtheid van de las kan worden bepaald door controle van de continuïteit van de las
met de volgende methoden:
- visuele controle;
- afvonken;
- vacuümklok;
- ultrasoon onderzoek;
- afpersen van kanaallassen.

Deze verschillende methoden worden beschreven in hoofdstuk 4 'Materialen'.
De controlemogelijkheden bij een folie aangelegd in den droge zijn beter dan bij een uitvoering
in den natte.

Aansluiting op een kunstwerk
Als de folieconstructie niet als geheel onder een kunstwerk doorloopt, zal de grondwaterafslui-
tende functie ook voor de verbinding tussen folie en kunstwerk moeten gelden. Deze aansluiting
wordt gerealiseerd met een waterdichte klemconstructie. Het voordeel van het in den droge aan-
brengen van deze klemconstructie is dat vooral onder eenvoudige omstandigheden kan worden
gewerkt en dat goede visuele controle kan worden uitgeoefend. Belangrijk is dat de folie plooi-
vrij onder de klemconstructie kan worden aangebracht. Met name in de overgang tussen een
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horizontaal en een verticaal foliedeel kunnen plooien ontstaan. Teveel speling tussen de klem-
mende delen kan een aanzienlijke lekkage veroorzaken.
De mogelijke klemconstructies zijn beschreven in het hoofdstuk betreffende de ontwerpaspec-
ten.

Fig. 5.13. Beëindiging van de folie op de cement-bentonietwand, Aquaduct Grouw.

5.4.2 Aanbrengen van de folie in den natte
Aansluiting op een kunstwerk
Wanneer de folieconstructie op een kunstwerk moet worden aangesloten, kan dit voorafgaand
aan het afzinken van de folie gebeuren of erna. Een scharnierende klemconstructie verdient de
voorkeur wanneer de folie op een waterdichte klemconstructie moet worden aangesloten. Het
voordeel is dat geen onderdelen van de klemconstructie met behulp van een kraan onder water
behoeven te worden aangebracht. De kans op schade aan de folie wordt hierdoor gereduceerd.
Wanneer gestart wordt met de aansluiting van de folie aan een kunstwerk met een klemcon-
structie wordt als volgt te werk gegaan. De klemconstructie wordt in den droge gemaakt, waar-
door alle onderdelen van de klemconstructie op maat kunnen worden gesteld. Om het sluiten van
de klemframes voor de duikers te vereenvoudigen, is het aan te bevelen om de frames al in den
droge onder een hoek open te zetten en deze na het aanbrengen van de folie met staaldraden neer
te laten. Deze draden worden aan de frames gekoppeld en boven water bevestigd in een liersys-
teem.
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Afzinken
Voor het in den natte aanbrengen van de folie zijn er twee principes van uitvoering: gebruik
maken van het eigen gewicht van de folie of aanbrengen van een wateroverdruk. Tot op heden
is alleen nog ervaring opgedaan met het aanleggen in den natte van PVC-folies waarbij gebruik
is gemaakt van het eigen gewicht.
De algemene eis voor de weersomstandigheden tijdens de uitvoering is dat afzinken van de folie
niet bij een windkracht boven 4 Beaufort is toegestaan.

Door middel van overdruk op de folie
Tijdens het afzinken ligt de folie van oever tot oever en vormt een waterscheiding tussen de voor-
en achterkant van het ponton. Het water dat zich achter het ponton bevindt, wordt in het ontsta-
ne foliebassin gepompt. Tijdens het verpompen van het water wordt een overdruk van enkele
millimeters op de folie gezet (zie fig. 5.14). Deze overdruk drukt de folie tegen de cunetbodem.
Tevens is deze overdruk de aandrijvende kracht die het ponton in achterwaartse richting laat
bewegen. De mate van overdruk die op de folie werkt, is van belang omdat deze de belasting op
de folie en het ponton bepaalt. De spanningen in de folie worden volgens hoofdstuk 3 berekend.
Het meten en controleren van de overdruk moet plaatsvinden door middel van een meetinstru-
ment dat de drukken aan weerszijden van de folie vergelijkt.

folIepakket

.....- afzinkrichting

overhoogte
rechter t.o.v,
linker waterstand

cunetbodem
folie aangedrukt
op de bodem

Fig. 5.14. Afzinken door overdruk op de folie.

Door de aanwezige overdruk zal de folie enigszins bollen tussen de bodem en de onderkant van
het ponton. Wanneer de overdruk te groot zou worden, treedt een grotere bolling van de folie op.
Daarbij zou de folie in aanraking kunnen komen met de voor- en onderkant van het ponton wat
tot schade aan de folie zou kunnen leiden. Om dit te voorkomen, wordt aan de voorzijde van het
ponton een gordijn opgehangen om de scherpe delen van het ponton af te schermen.
Om de folie op de juiste plaats in het cunet af te zinken, moet het ponton de juiste baan volgen.
De positie van de folie is namelijk niet meer te corrigeren nadat deze van het ponton is afgegle-
den.
Een remsectie aan de voorzijde van het ponton kan worden gebruikt om de folie gecontroleerd
af te zinken. Door deze remsectie kan de snelheid van het afzinkproces worden beheerst.
Markeringslijnen in het midden van de folie zijn hierbij een goed hulpmiddel voor visuele con-
trole. Een andere mogelijkheid om het aflopen van de folie van het ponton te beheersen is door
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gebruik te maken van zandzakken en folieklemmen. Het nadeel van deze folieklemmen is dat de
kans op beschadigingen groot is, omdat de klemmen tijdens het verhalen van het ponton steeds
moeten worden verzet naar een volgend deel van de folie.

Door middel van het eigen gewicht
Voor het afzinken moet de soortelijke massa van de folie groter zijn dan die van water. Daarom
is het niet mogelijk om bij een PE-folie deze methode te gebruiken. Essentieel bij deze methode
is dat de buitenranden van de folie zijn teruggeslagen. De buitenranden worden tijdens de assem-
blage geborgd. Daarom loopt de folie tijdens het afzinkproces niet door tot de oevers (zie fig.
5.15). Het water onder de folie wordt door het gewicht van de folie verplaatst en het water
stroomt via de zijkanten op de folie. De folie wordt tijdelijk drijvend gehouden door drijvers.
Deze worden vervolgens gefaseerd ontlucht waardoor de folie zinkt. Om het afzinken uit het
midden te laten verlopen, worden de drijvers vanaf de rand van de folie tot circa 1 m uit de as
van de folie aangebracht. In de as wordt zo een goot gecreëerd waardoor het water kan toestro-
men.

wUen met lucht
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Fig. 5.15. Afzinken door eigen gewicht.

Door ervoor te zorgen dat een aantal drijvers net voor het ponton drijvend blijven, wordt het
afzinkfront op enige afstand van het ponton gehouden. Hiermee wordt voorkomen dat de folie
in zijn geheel van het ponton afglijdt. Door de opgeblazen drijvers is het niet mogelijk remsec-
ties toe te passen. Folieklemmen en zandzakken kunnen wel worden toegepast.
Een goede positionering van het ponton zorgt ervoor dat de folie op de goede plaats terechtkomt.
Met behulp van lieren wordt het ponton gepositioneerd. Kleine correcties op de nog drijvende
folie kunnen worden uitgevoerd door de aan de randen bevestigde trekpunten. Nadat de folie is
afgezonken, worden met behulp van de aan de rand bevestigde trekdraden. evenaar en lieren de
buitenranden omgeslagen en het talud opgetrokken. Om verkleven van de folie aan de bodem te
voorkomen, worden op de laatste meters van de folieconstructie drijvers gemonteerd, die wor-
den opgeblazen.
Een nadeel van deze afzinkmethode is, dat bij een groot oppervlak de methode kostbaar wordt
door de grote hoeveelheid drijvers en trekpunten, waarmee de trekkracht gelijkmatig over de
breedte van de folie moet worden gespreid.
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Overdruk na het afzinken van de folie
In verband met een goed contact met de ondergrond is het gewenst de waterstand binnen de
folieconstructie met een halve meter te verhogen. Door deze waterdruk gedurende twee weken
te handhaven, krijgt de folie de tijd zich volledig te zetten, waardoor zettingen ten gevolge van
het ballasten worden voorkomen. In deze fase kan bij een eventueel geconstateerde schade nog
relatief makkelijk een reparatie worden uitgevoerd. Om het ongecontroleerd afglijden vanaf de
taluds te voorkomen, kan de folie op het maaiveldniveau op regelmatige afstanden worden ver-
ankerd. Deze verankering dient dusdanig te worden gedimensioneerd dat bij een calamiteit eerst
breuk in de trekconstructie optreedt alvorens de folie scheurt of vloeit.

5.4.3 Controle
Ligging
Bij de controle van de folieligging dient onderscheid te worden gemaakt in:
- controle op de positie;
- controle op het aanliggen van de folie op bodem en taluds.

De controle op de positie van de folie is een continu proces dat tijdens de gehele afzinkproce-
dure wordt uitgevoerd. Deze controle kan worden uitgevoerd door de as- en dwarslijnen als mar-
kering op de folie aan te brengen. Deze genummerde markeringslijnen worden op de bovenzij-
de van de folie tijdens het afzinken aangebracht om te controleren of de folie gelijkmatig van het
ponton loopt. De markeringslijn in het midden van de folie wordt gebruikt om de folie in de
breedterichting te positioneren.

Controle op het aanliggen van de folie op de bodem vindt tijdens het afzinken en kort daarna
plaats. De ligging van de folie zal na de eerder genoemde periode van twee weken waterover-
druk door middel van echopeilingen, peillood of met behulp van duikers moeten worden gecon-
troleerd om zekerheid te hebben. Bij deze controle zijn de volgende aspecten van belang:
- water- of slibinsluitingen, zowel op de bodem als onder taluds;
- aansluitingen bij de overgang van verticaal naar horizontaal;
- aanwezigheid van plooien bij klemconstructies.

Waterdichtheid
Voordat met het aanvullen van de folieconstructie wordt gestart, is het aan te bevelen de water-
dichtheid te controleren. Eventuele beschadigingen kunnen in dit stadium nog relatief eenvoudig
worden hersteld. De kans op scheurvorming van de folie is het grootst in de bouwfase. In deze
fase is een goede en goedkope methode beschikbaar om scheuren op een eenvoudige manier te
constateren, te lokaliseren en te repareren. Wanneer een scheur of een gat in de folie wordt
geconstateerd, zal tijdens het opzetten van een hogere waterstand overeenkomstig met de door-
latendheid van de ondergrond een hoeveelheid water uitstromen. Afhankelijk van de hoeveelheid
lekwater en de beschikbare pompcapaciteit volgens ontwerp kan eventueel worden besloten om
het gat niet te repareren. Extra kosten en tijd spelen in deze afweging een rol.

Door observatie van het waterpeil, in de twee weken van overdruk na het afzinken, kan een
indruk worden verkregen of er een lekkage is. Bij deze methode moet de invloed van het weer
(neerslag en verdamping) in rekening worden gebracht. De positie van een lek is hiermee echter
niet te achterhalen.
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Een andere controle zal door middel van een geo-elektrisch onderzoek kunnen worden uitge-
voerd, zoals is beschreven in hoofdstuk 6.

Voor het functioneren van de folieconstructie is het essentieel dat deze ook niet mag worden
beschadigd tijdens het ballasten. Ook na deze bouwfase is het raadzaam om de waterdichtheid te
controleren.

5.4.4 Zettingen
In verband met de te verwachten zettingen worden eisen aan de tolerantie gesteld. Om de zet-
tingsschade te minimaliseren, kan op de meest zettingsgevoelige delen extra folie worden
geplaatst of maatregelen worden genomen om de wrijving te verminderen. Zettingen kunnen
door de spanningsverhoging in de folie schade veroorzaken. De folie moet de zettingen kunnen
volgen. Hierbij kan het bewust aanbrengen van plooien in de folie een hulpmiddel zijn. De groot-
ste zettingen zijn te verwachten in natte aanvullingen als gevolg van het inklinken van los gepakt
zand. Bij het optreden van zetting zal de folie door de wrijving tussen zand en folie worden
gedwongen om deze beweging te volgen. In deze fase is het dan ook belangrijk dat de randen
van de folieconstructie nog niet zijn gefixeerd,
Langs verticale wanden kan de folie bewegingsvrijheid worden gegeven door tussen de wand en
de folie een drainagemat aan te brengen. Hiermee wordt voorkomen dat de folie door de zetting
op trek wordt belast. De wrijving tussen zand en folie zal groter zijn dan de wrijving tussen folie
en drainagemat.

5.5 Aanvullen
5.5.1 Hergebruik van ontgraven materiaal in de aanvulling
Slibgehalte
Als wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk hergebruiken van specie lukt dit het beste als de
diverse grondlagen gescheiden worden ontgraven. Gescheiden winning van zandlagen is in de
regel geen probleem. Aan de boven- en onderkant van een grondlaag zal de gescheiden winning
bij variabele laagdikte moeilijk zijn te realiseren. Ook kunnen er andere fracties in de grondlaag
aanwezig zijn. Keileem bevat bijvoorbeeld ook zand, grind en zelfs stenen. Een verschil in soor-
telijke massa van de delen zorgt ervoor dat zij op verschillende afstanden van de spuitmond in
het depot zullen bezinken. Door het regelmatig verplaatsen van de spuitmond zal een evenwich-
tiger pakket in het depot ontstaan. Na consolidatie kan het materiaal in droge toestand worden
gebruikt als ballastmateriaal. Zand kan bij selectief spuiten als ballast op de folie, in het hogere
deel van de aanvulling of mogelijk onder de weg worden aangebracht. Leem of klei kan als
ophoogmateriaal bij de afwerking van de taluds worden gebruikt.

Onrechtmatigheden in het aanvulmateriaal
Wanneer hergebruik van het depotmateriaal plaatsvindt, moet worden nagegaan of dit materiaal
stenen bevat. Vooral de eerste aanvullaag op de folie moet vrij zijn van scherpe delen.

Volumiek gewicht, nat en droog
Voordat de constructie mag worden drooggezet, is voor de stabiliteit van de folieconstructie een
minimaal gewicht aan zand benodigd. Door middel van een evenwiehts- en een stablliteitsbere-
kening wordt de benodigde dikte van het zandpakket bepaald. Het volumieke gewicht van het
aangebrachte zand is afhankelijk van de gradering en of het zich boven of onder de grondwater-

110



CDR/COB Handboek folieconstructies

stand bevindt. De in hoofdstuk 3 genoemde waarden voor de volumieke gewichten van de aan-
vulgrond zijn al of niet door verdichting te halen. Een verkeerde aanname in het volumieke
gewicht kan leiden tot een onveilige situatie. Een strenge controle op het werk verdient aanbe-
veling.

5.5.2 Aanvullen in den droge
Na het aanbrengen van de kunststoffolie wordt een zandlaag laagsgewijs in den droge aange-
bracht. Onder het aanlegniveau van de toekomstige constructie wordt ten minste 1,0 m zand aan-
gebracht dat geschikt is voor een zandbed. Het aanvullen vindt plaats vanaf het begin van de toe-
rit. Van hieruit wordt een laag van circa I m dikte de bouwput ingeschoven. Over deze laag kan
het transport van het overige zand naar het dieper gelegen gedeelte van de bouwput plaatsvin-
den. Het zand dient steeds over de kop te worden aangebracht, waardoor wordt voorkomen dat
de folieconstructie wordt beschadigd.

5.5.3 Aanvullen in den natte
Waterstand
Tijdens het nat aanvullen van de bouwput moet een juiste waterbalans in de put worden gehand-
haafd. Voorkomen moet worden dat het waterniveau beneden de grondwaterstand daalt aange-
zien dat gevolgen heeft voor het evenwicht van de folieconstructie.

Sproeien
Om beschadigingen te voorkomen, wordt met behulp van een sproeiponton een zandaanvulling
in lagen aangebracht. In verband met een goede zekering van de folie en ter voorkoming van
plooivorming, geniet het de voorkeur de eerste twee meter zand aan te brengen met een diffus-
or. De overige zandlagen dienen ter voorkoming van ontrnengen en slibvorrning ook zo dicht
mogelijk tegen de reeds aangebrachte laag te worden aangebracht. Het verdient aanbeveling om
de taluds gelijkmatig en zoveel mogelijk in horizontale lagen op te zetten, waarbij moet worden
voorkomen dat direct op de folie wordt gespoten. De lagen op de taluds moeten vanaf de bodem
worden opgebouwd om de stabiliteit te verzekeren en afglijden van het materiaal te beperken.
Om oppersen van de horizontale aanvullagen te voorkomen, mag het niveau van de aanvulling
op het talud niet hoger zijn dan dat van het horizontale deel (zie fig. 5.16). Daarom moet ook
vanuit het diepste punt van het cunet worden gestart in horizontale lagen. De dikte van deze
lagen moet worden beperkt tot circa 2 m. Een lage uitstroomsnelheid verdient de voorkeur om
te voorkomen dat het onderliggende zand wordt weggespoten.

Het sproeien van het zand vindt plaats vanaf een daarvoor ingericht sproeiponton waaraan een
drijvende leiding is gekoppeld. Deze drijvende leiding dient zo lang te zijn dat onnodig draaien
van het ponton tijdens het sproeiproces wordt vermeden. De zijopeningen van de sproeikop kun-
nen worden voorzien van een schuifconstructie om de zijwaartse uitstroom te controleren. Met
een geautomatiseerd systeem kan ervoor worden gezorgd dat de sproeikop een veilige afstand
van de folie inneemt. Voor de aanvang van een nieuwe sproeibaan moet de hoogte van de vori-
ge zijn vastgesteld. Het sproeien vindt altijd plaats van diep naar ondiep.
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Fig. 5.16. Methode van aanvullen van de folieconstructie.

5.6 Atbouw
5.6.1 Waterstand verlagen
Na het gereedkomen van de ballastlaag kan worden begonnen om het waterpeil in de foliecon-
structie te verlagen. Om vloeien van de taluds te voorkomen, is het aan te bevelen om dit gefa-
seerd te doen. Om het zandoppervlak begaanbaar te maken, kan met behulp van bulldozers het
water uit het zand worden gereden. In het diepst gelegen deel is het misschien wenselijk een tij-
delijke drainage aan te leggen om de waterstand dusdanig te verlagen dat de bouwwerkzaamhe-
den eerder kunnen worden gestart. Bij het verlagen van de waterstand zal enige verdichting van
het zandpakket optreden. Dit heeft tot gevolg dat het maaiveldniveau in de folieconstructie zakt.
Een belastingverlaging kan optreden wanneer de toplaag te veel fijne gronddeeitjes bevat, die
samen met het water uitstromen.

5.6.2 Profileren
Als de waterstand in de bouwput dusdanig is verlaagd dat het zand geen vloeigedrag meer ver-
toont, kunnen graafmachines worden ingezet om de uiteindelijke vorm van het cunet te profile-
ren. Het is aan te bevelen om van ondiep naar diep te werken.

5.6.3 Verdichten
Ter beperking van de zettingen en zettingsverschillen kan de zandaanvulling in de foliecon-
structie worden verdicht. Dit kan door middel van de bekende technieken als diepteverdichting
of voorbelasting gebeuren. Dit verdichten dient tevens om het geëiste volumieke gewicht te
bereiken.

5.6.4 zand voor het zandbed
Minimaal de bovenste meter zand ter plaatse van de toekomstige aarden baan wordt in verband
met de mogelijk slechte samenstelling (relatief veel slibdeeitjes en dus moeilijk te verdichten) in
den droge vervangen door zand met de kwaliteit 'geschikt voor zandbed' .

5.6.5 Drainage en riolering
Om het polderpeil binnen de folieconstructie te kunnen handhaven, wordt een drainagesysteem,
bestaande uit drainagebuizen en inspectieputten, aangelegd. Voor de opvang en afvoer van
hemelwater wordt een rioleringssysteem, bestaande uit straatkolken, inspectieputten en afvoer-
buizen, aangebracht. De drainage- en rioleringssystemen worden aangesloten op een waterkei-
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der. Tevens zorgt de riolering ervoor dat de verblijf tijd van eventuele schadelijke stoffen binnen
de folieconstructie kleiner wordt. Het drainagesysteem is tevens een hulpmiddel bij het consta-
teren van een eventuele lekkage.

5.6.6 Beëindiging van de folie
De meest voorkomende beëindiging van een folieconstructie is een kielspit. Deze fixeert tevens
de folie. De hoogteligging van het kielspit is zodanig bepaald, dat de berm van het kielspit boven
de maximaal te verwachten grondwaterstand ligt (zie hoofdstuk 3). De kielspit is een ontgraving
van circa 0,5 tot 1,0 m diep en 2 m breed achter de rand van het cunet. Wanneer de beschikbare
ruimte beperkt is, zijn aanvullende maatregelen nodig om de beëindiging van de folie te maken.
Een aanvullende maatregel kan bijvoorbeeld bestaan uit aansluiting aan een betonnen L-wand of
damwand.

5.6.7 Maatregelen tegen pons
Voorkomen moet worden dat de folie na het afwerken van de bouwput door het aanbrengen van
wegmeubilair mechanisch wordt beschadigd. Ter plaatse van de overgang van inrit op kielspit
kan een beschermende betonnen plaat worden gebruikt, waarop de stijlen voor de geleidecon-
structie worden gemonteerd. Graafwerkzaamheden ten behoeve van kabels en leidingen ter
plaatse van het kielspit kunnen worden voorkomen door mantelbuizen in het kabel- en leidin-
gentracé van tevoren over het kielspit aan te brengen. Bij het aanbrengen van de funderingen van
verkeerssignaleringsportalen dient de nodige voorzichtigheid te worden betracht.

5.6.8 Ontgravingen binnen de folieconstructie
Ontgravingen binnen de folieconstructie kunnen instabiliteit en opbarsten van de folieconstruc-
tie veroorzaken, met name in de ondiepe gedeelten omdat daar de verhouding tussen de diepte
van de folie en de diepte van de ontgraving klein is (zie fig. 5.17). Ontgravingen van grote diep-
te of over een grote lengte of oppervlak dienen te worden vermeden. Voorafgaand aan ontgra-
vingen dienen berekeningen de stabiliteit aan te tonen.

verzwakking

.................................................................................................. . .............................................................................................. .. ........................................................................................................................... , ............. , " " , , .................................................... , - ............................................................................................................................. , ....................... , ' ...................................................................................... , ............................................................................................................................................. , , ................................... , " " ................................. ..................................................................... , .................................... ........, , ~ ... . , , ~ ~ .

Fig. 5.17. Instabiliteitsrisico van de folieconstructie bij verzwakking.

5.7 Uitgevoerdeprojecten
5.7.1 Amelisweerd
Voor de wegaanleg is in een bouwput, die in den natte is ontgraven, een folieconstructie toege-
past waarbij de volgende afzinkprocedure is toegepast:
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- aanmaak van de folie;
- lassen van de folie in een geconditioneerde ruimte;
- opbouw van het ponton;
- samenstellen van de foliepakketten op het ponton door middel van veldlassen;
- afzinken van de folie;
- aanbrengen van ballastzand door middel van sproeien.

De folie, met een dikte van 0,8 mm, is in stroken van 2 m breed aangemaakt. Het totale opper-
vlak is circa 68.000 m2•

Bij een verwerker zijn de stroken samengesteld tot een breedte van 36 m. Deze vergrote stroken
zijn in zigzagvorm gevouwen tot een pakket met een breedte van 4 m, dat is opgerold voor het
transport. De pakketten zijn op een recht knikponton aan elkaar gelast tot één geheel. Na het las-
sen is het ponton in de juiste vorm, de vorm van het talud geknikt.

Het afzinken is begonnen met het uittrekken van de eerste fase van de folieconstruetie. Een
gedeelte van het foliepakket is vanaf het ponton naar een betonnen constructie getrokken. Hierbij
is gebruik gemaakt van drijvende evenaars voor het uittrekken en een aantal drijfslangen op de
folie om deze drijvende te houden. Na het afzinken van de folierand, en bevestiging aan het
kunstwerk, is de eerste fase met wateroverdruk en het laten leeglopen van de drijfslangen afge-
zonken tot aan het ponton.
Na het afzinken van het hoofdtraject is een laag zand op de folie gesproeid tot aan het ponton.
Vervolgens is het resterende gedeelte van de folie van het ponton neergelaten op de bodem van
het cunet. Het ponton is verwijderd en de folie is naar het einde van het cunet getrokken.

Fig. 5.18. In den droge uitleggen van een foliepakket op het talud.
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5.7.2 Tunnel onder de Noord
Bij dit project is nagenoeg dezelfde afzinkprocedure gevolgd als bij Amelisweerd. Het afzinken
van de folieconstuctie is echter uitgevoerd door gebruik te maken van het eigen gewicht. De
voorste rand van de folie, met een dikte van 1 mm, is van het ponton getrokken en over water
versleept naar een kunstwerk waar de folierand in een onder water liggende klembalkconstruc-
tie is getrokken en gefixeerd. Het verslepen van de folie was mogelijk door toepassing van op de
folie bevestigde drijvers en diverse trekpunten. Het afzinken van de folie vond plaats door gefa-
seerd het ponton te verhalen en op enige afstand van dit ponton de drijvers te ontluchten. De folie
zonk hierdoor af naar de bodem van het cunet. In de laatste fase van het afzinken is het restant
aan folie als een harmonika op het water gebracht, hangende aan de drijvers (zie fig. 5.19).
Na het verwijderen van het ponton is de folie naar het einde van het cunet getrokken en zijn de
drijvers ontlucht. Na voltooiing van het afzinken zijn de zijflappen van de folie op de zijkanten
van de taluds boven water getrokken. Dit uitvouwen vond plaats van ondiep naar diep.
Het totale afzinkoppervlak was circa 18.780 m2•

Fig. 5.19. Afzinken van de folie bij de tunnel onder de Noord.

5.7.3 Grauw
De folieconstructie is in twee fasen aangebracht, namelijk een gedeelte in den droge en het aan-
sluitende gedeelte in den natte. Om een goede waterdichte aansluiting te realiseren, is een droge
bouwput gemaakt door middel van cement-bentonietschermen, die reiken tot in een waterrem-
mende kleilaag. De verbinding tussen de folieconstructie en een gedeelte van de cement-bento-
nietschermen is uitgevoerd met een klembalkconstructie. In den droge is een gedeelte van de
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folie in de klembalk aangebracht en tevens is de folie gedeeltelijk op de aansluitende taluds aan-
gebracht. Na het inunderen van de droge bouwput is het resterende gedeelte van de inrit gebag-
gerd. Na het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden is het afzinkponton opgebouwd. De gepre-
fabriceerde foliepakketten van 4 m breedte zijn op dit ponton tot één geheel aan elkaar gelast
voordat het ponton werd geknikt in de taludvorm.

Nadat het ponton in de startpositie was gebracht en was verankerd, kon de folie die aan de klem-
balk in den droge was aangebracht, worden opgedreven en gelast aan de folie op het ponton.
Daarna is de folieconstructie afgezonken door middel van wateroverdruk. Aan het einde van het
afzinktraject is de folie over boord gezet. Met behulp van op de folie bevestigde drijvers is de
eindsectie opgedreven en naar het einde van de bouwput gesleept. Door het aanbrengen van
wateroverdruk op en het wegpompen van water onder de folie is dit gedeelte van de folie naar
de bodem van het cunet afgezonken.

Pas na het afzinken van de gehele constructie is een sproeilaag van circa 0,50 m dikte aange-
bracht.
De foliedikte is hier 1,0 mmo Het totale afzinkoppervlak van de twee fasen was ongeveer 25.000
en 30.000m2.

5.7.4 U-Polder
Dit proefproject is uitgevoerd ten behoeve van de bouw van een fietstunnel te Ouddorp-
Goedereede. In een tijdelijke damwandkuip,waarvan de damwanden waren verankerd, is een U-
vormige folieconstructie in den natte aangebracht. Voor de damwanden zijn eerst voorzetwanden
als geleide voor de folie geplaatst en aan de damwanden verankerd. Op de voorzetwanden zijn
drainagematten geplakt. In de geleidewanden zijn gaten aangebracht voor het aantrekken van
stuurdraden aan de folie en het ontsnappen van water. In de ruimte tussen voorzetwand en dam-
wand is onderin een prop van cement-bentoniet aangebracht.
De folie, met een dikte van 1 mm, is in stroken van 2 m aangemaakt die zijn samengesteld tot
een pakket van circa 50 m lang. De verticale wandgedeelten zijn teruggeslagen op het bodem-
gedeelte. Het pakket is in een zigzagvorm gevouwen tot een breedte van 4 m en op een recht
ponton gelegd. De folie is via dit ponton te water gelaten en drijvende gehouden met drijvers die
aan de onderzijde van de folie waren bevestigd in verband met het terugvouwen van de zijflap-
pen. Door het gefaseerd aflaten van de lucht uit de drijvers is de folie door eigen gewicht afge-
zonken.
Met trekdraden is de voorste rand van de folie naar een in den droge gemaakte klembalkcon-
structie getrokken.
Het afzinken van het resterende gedeelte heeft plaatsgevonden door het ponton te verhalen, de
folie op spanning te brengen met trekdraden in de lengterichting en door het gefaseerd ontluch-
ten van de drijvers.
Om de positionering in dwarsrichting te begeleiden tijdens het ledigen van de drijvers zijn voor-
af stuurdraden aangebracht aan ogen die aan de folie zijn gelast. Met de stuurdraden is de folie
tegen de voorzetwanden aangetrokken. Na het optrekken is de waterstand in de bouwkuip circa
0,1 m. Vervolgens wordt met drainage achter de voorzetwand water onttrokken. Op die manier
wordt de folie stevig tegen de voorzetwand aangezogen en gedrukt.
Na geohydrologische inspectie van de folie is een ballastlaag aangebracht, waarin later drainage
is gelegd.
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Voor de afwerking van de constructie zijn op de ballastlaag keerwanden gemaakt met gewapen-
de grond. Dit kan eventueel ook met een L- wand gebeuren.
De tijdelijke damwand is na de bouw verwijderd.

De bouwmethode volgens het principe van de U-polder is geschikt voor aanleg van folie met
grote lengte in een doorgaand bouwproces. Aansluitingen van de folieconstructie op kunstwer-
ken, zoals viaducten, kunnen met klemconstructies worden gerealiseerd.
De U-polder is geschikt voor toepassing in stedelijk gebied vanwege het geringe ruimtebeslag.

5.7.5 Akkrum
De folieconstructie is in twee delen afgezonken, omdat de vorm van de bouwput van smal naar
breed naar smal verloopt. Het in een enkele fase afzinken van de folieconstructie is daardoor
praktisch gezien moeilijk uitvoerbaar. De samenstellingen van de delen vonden na elkaar plaats
op een groot werkponton. gelegen langs de oever van de ontgraving. De folieconstructie is op
een afzinkponton uit aan elkaar gelaste foliesegmenten van 11,2 m breed samengesteld, die na
het afzinken loodrecht op de lengte-as van de ontgraving kwamen te liggen.

Het werkponton bestond uit een aantal kleinere pontons die met elkaar verbonden waren door
een scharnierconstructie. Door gebruik te maken van deze constructie kon de lengte van het
werkponton worden verkort zonder de folieconstructie over het dek te slepen. Het principe van
verkorten zorgde ervoor dat de overlengte van de folie niet geheel op de oever kwam te liggen,
maar over de gehele breedte van de bouwput werd verdeeld.

De folieconstructie werd na positionering aan een drijvende leiding bevestigd. Het geleidelijk
afzinken vond plaats door het water, dat onder de folieconstructie vandaan werd gepompt,
beheerst op de folieconstructie tussen de drijvende leiding en het afzinkponton te pompen.
Vanwege het versmallende cunet dienden de eindpontons over een zijgeleiding te schuiven,
bestaande uit een wagen op rails.

Nadat het eerste deel was afgezonken, is het werkponton opnieuw in z'n geheel opgebouwd ten
behoeve van de tweede fase. Voor het tweede deel van de folieconstructie werden beide delen op
het water, aan de voorzijde van het werkponton, aan elkaar gelast en is de afzinkoperatie her-
haald aan de noordzijde.

Eenmaal op de cunetbodem gezonken, kreeg de totale folieconstructie twee weken de gelegen-
heid zich te zetten naar de ondergrond, waarvoor de waterstand in de foliekuip 1 m boven het
grondwaterniveau was gebracht.
De dikte van de folie bedraagt hier 1,3 mmo Het totale afzinkoppervlak was circa 100.000 m2•
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Fig. 5.20. Gebruik van een geknikt ponton bij het project te Akkrum,

Fig. 5.21. Project Ulvenhout: Uitrollen van folie met een kraan.
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Fig. 5.22. Project Ulvenhout: Aanbrengen van folie op het talud met handkracht.
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HOOFDSTUK 6

INSPECTIE EN MEETMETHODEN

6.1 Inleiding
Bij de toepassing van folieconstructies beneden de grondwaterstand is de waterdichtheid de
voornaamste functie. Gedurende de aanleg - tijdens het leggen van de folie en bij de oplevering
van het werk - en later in de gebruiksfase dient de integriteit van de folie in verband met deze
functie te worden gecontroleerd. De inspectie van folieconstructies is hierop vooral gericht. Dit
onderzoek komt in dit hoofdstuk met name aan de orde. Daarnaast is inspectie nodig in het kader
van beheer en onderhoud gedurende de gebruiksfase. Aspecten die hierop betrekking hebben,
komen aan de orde in hoofdstuk 7.
In 6.2 zijn de faalmechanismen die in hoofdstuk 3 zijn genoemd zodanig geordend dat duidelijk
is in hoeverre deze tot lekkage kunnen leiden.
Het belang van lekdetectie tijdens de constructiefase is aangegeven in 6.3 en 6.4. Na die fase is
de folie slechts met moeite en aanzienlijke kosten te bereiken. De gewenste nauwkeurigheid van
de plaatsbepaling van lekken is in 6.5 aangegeven.
In de daaropvolgende paragrafen zijn de mogelijkheden voor inspectie besproken die kunnen
worden toegepast bij fabricage van folie, de levering, tijdens de samenstelling door lastechniek
op het werk, de uitvoering, de oplevering en bij het onderhoud.
Bij enkele grote infrastructurele werken in Nederland is enige ervaring opgedaan met lekdetec-
tie aan de folieconstructies die tot heden zijn gerealiseerd. De resultaten hiervan zijn in de
bespreking van gebruikelijke meetmethoden in 6.13 vermeld. Daarnaast zijn de laatste jaren ver-
nieuwende ontwikkelingen gaande met betrekking tot onderzoeksmethoden aan afdichtingen,
met name ten behoeve van kwaliteitscontrole van waterdichte folies onder en op afvalstortplaat-
sen. In het congres over Geosynthetics van 1996 zijn voor het eerst aan dit onderwerp aparte ses-
sies gewijd. De hieruit af te leiden stare-ef-the-art is in dit hoofdstuk beschreven.

6.2 Oorzaken van lekkage
In hoofdstuk 3 is een overzicht gegeven van de verschillende faalmechanismen. Het falen van
folieconstructies. dat kan leiden tot het ontstaan van lekkages, hangt samen met de volgende
mechanismen en uitvoeringsstadia:
- Optreden van scheuren ten gevolge van ontwerpfouten:

•• toepassing van een folie met te geringe treksterkte;
•• slecht ontwerp van de aansluiting met de beëindigings- of klemconstructie;
•• instabiele taluds;
•• opdrijfevenwicht verkeerd bepaald (te laag ballastgewicht).

- Ontstaan van gaten door uitvoeringsfouten:
" ponswerking door scherpe delen in de ondergrond onder de folie;
•• ponswerking door scherpe delen in de aanvulgrond op de folie;
•• pons in de folie ten gevolge van onzorgvuldigheid tijdens de uitvoering.

- Optreden van scheuren door uitvoeringsfouten.
•• insluiting van water of gas waarna barsten van de folie tijdens de aanvulling optreedt;
•• insluiting van slibwater onder de folie waardoor barsten bij het aanvullen optreedt;

121



CDR/COB Handboek folieconstructies

• slecht baggeren bij een ontgraving in den natte met als gevolg opbollen door squeezing
van slib onder de folie en uitbraak van slib door scheuren van de folie tijdens de aanvul-
ling;

• scheuren door een afschuiving tijdens de aanvulling (verkeerde aanvullingsmethode);
• losscheuren door een slechte uitvoering van de aansluiting met de eindconstructie,

- Aanwezig zijn van slechte of openstaande lassen door uitvoeringsfouten bij het lassen.
- Optreden van scheuren door een calamiteit tijdens de gebruiksfase:
• instabiliteit door een ongecontroleerde ontgraving binnen de folieconstructie.

- Ontstaan van gaten door een calamiteit tijdens de gebruiksfase:
• ten gevolge van aantasting van de kunststoffolie door chemicaliën.

De kans op het optreden van scheuren of gaten in de folie is tijdens de bouw het grootst, vooral
bij het aanbrengen van de afdeklaag. Volgens Nosko [21] kan de volgende kans op fouten wor-
den afgeleid uit de praktijk:
17 % pons door stenen;
18 % smelten van folie door oververhitting bij het lassen;
61 % fouten in de lassen, met name bij overgangsconstructies;
4 % scheuren en sneden.

Uit gegevens van Giroud [12] van folies als onderafdichting onder vuilstortplaatsen blijkt dat
2 tot 50 gaten per hectare folie kunnen voorkomen waarvan 213 deel zich voordoet in de lassen.
Dit cijfer komt overeen met de gegevens van Nosko.
Laine [22] vindt voor folies onder water een gemiddelde van circa 14 lekken per hectare bij
onderzoekspopulatie van 169 locaties. Het gemiddelde voor 17 stortplaatsen met een gronddek-
king was 22 lekken per hectare. Volgens de auteur gebeurde dit nog ondanks een veelal toege-
paste goede QAlQC-procedure.
Geconcludeerd wordt dat de formulering van een planmatige opzet van gerichte zoekacties naar
fouten in folieconstructies en de selectie van detectiemethoden moet worden afgestemd op de
vooraf gesignaleerde faalmogelijkheden.

6.3 Gevolgen van lekkages en de noodzaak tot reparatie
De omvang van het lek is bepalend voor de te treffen maatregelen. Als er een groot lek optreedt
waardoor de stabiliteit van de constructie in gevaar komt, bijvoorbeeld door piping of erosie van
taluds door uittredend water, is allereerst het nemen van noodmaatregelen geboden.
Noodmaatregelen kunnen zijn het vol water zetten van de folieconstructie of het installeren van
een tijdelijke bemaling. Daarna zal vrij snel moeten worden beslist hoe de reparatie wordt uit-
gevoerd.

Een ander gevolg van een lekkage die zich kan voordoen, maar minder risico inhoudt, is dat een
groter waterbezwaar optreedt dan mag worden verwacht ten gevolge van neerslag en verdam-
ping. Bij het droogzetten van de constructie kan in dat geval ook een hoger grondwaterniveau
binnen de folieconstructie het gevolg zijn. Om hiertegen maatregelen te treffen, zijn de volgen-
de oplossingen mogelijk:
- aanpassen van de ontwatering binnen de folieconstructie;
- repareren van de folie.
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Als de overschrijding van het ontwerp-waterbezwaar klein is, kan worden besloten tot aanpas-
sing van het pompdebiet. Als dit echter moet plaatsvinden door middel van een kostbare en
ingrijpende nieuwe inrichting van het ontwateringssysteem of als door de lekkage een grote ver-
laging buiten de folieconstructie en schade aan belangen van derden ontstaan, moet worden over-
wogen in ieder geval de belangrijkste lekken te repareren.

Voorafgaand aan de uitvoering dient een plan voor de controle en mogelijke reparatiewerk-
zaamheden te worden opgesteld. Een reparatieplan moet worden gerelateerd aan de onderzoeks-
inspanning. De volgende zaken dienen aan de orde te worden gesteld:
- noodzaak van herstel;
- herstelmogelijkheden;
- herstelkosten;
- onderzoekskosten voor de lokalisatie van lekken in detail;
- afweging van kosten en maatregelen;
- uitvoeringsplan.

Het ontwerp van een lekdetectiesysteem dient, vanwege de potentiële risico's van de lassen en
de moeilijk te realiseren detectie van kleine lasfouten, mede te worden afgestemd op het legplan.
Bij het aspect onderzoekskosten speelt de nauwkeurigheid, waarmee de locatie en omvang van
lekken kan worden bepaald, een doorslaggevende rol (zie 6.5).
Bij de reparatie van lekken bestaat allereerst de mogelijkheid om de folie onder toepassing van
bemaling vrij te graven. Toepassing van een spanningsbemaling onder de folie kan een mogelijk
gevaar voor opbarsten wegnemen, indien dit nodig zou blijken.
Als de diepte van het lek ten opzichte van het maaiveld groot is, kan het aan te bevelen zijn om
niet te ontgraven maar om de reparatie uit te voeren door middel van injectie. Het soort injectie
dient te worden afgewogen aan de hand van de fijnheid en doorlatendheid van het bodemmate-
riaal waarin moet worden geïnjecteerd.
De keuze moet worden gemaakt op basis van een afweging van kosten en eventuele eisen of ver-
gunningen van belanghebbenden.

Gedurende de samenstelling van folieconstructies in den droge is het na het constateren van een
foute lasnaad of scheur betrekkelijk eenvoudig om door middel van lassen herstelwerkzaamhe-
den uit te voeren.
Als tijden.')folie-aanleg in den natte een lek wordt geconstateerd, zal het lassen onder water moe-
ten gebeuren. Een exacte lekbepaling is dan eerst nodig. De reparatie onder water door duikers
is lastig.

6.4 Belang van lekdetectie op grond van het effect van lekken
6.4.1 Permeatie vanfolies
Giroud [12] geeft de doorlatendheid of permeatie van diverse (onbeschadigde) kunststoffen in
zijn artikelen aan. De doorlatendheid van de folie of het geomembraan kg [in mis] is niet con-
stant maar drukafhankelijk (niet-Darcy-stroming). Vandaar dat Giroud een migratiecoëfficiënt
mg [in m2/s] gebruikt:
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waarin:
Qg is de permeatie door het membraan (mê/s);
A is het oppervlak van de onbeschadigde folie (m');
L!h is het waterdrukverschil (m waterkolom);
dg de dikte van de folie (m).

Bij een drukverschil van lOOkPa (10 m waterkolom) ligt voor de meeste kunststoffolies de waar-
de van mg in de orde van grootte van 1 . 10-12 tot 1 . 10-14 m2/s. Voor de waarden per kunststof-
type wordt verwezen naar Giroud [12].
De doorlatendheden voor kunststoffolie kg voor water liggen tussen 1 . 10-13 en 1 . 10-15 mis. De
doorlatendheidswaarde voor PVC ligt aan de bovengrens, voor HOPE aan de ondergrens. PVC
is relatief doorlatend (kg = ca. 10-13 mis) en de verschillende PE-soorten zijn dicht tot zeer dicht
(kg = ca. 10-15 mis). Volgens Giroud [23] is de permeatie drukafhankelijk.
De permeatie door een 2 mm dikke PVC-folie ligt volgens de parameterwaarden uit de literatuur
bij een drukverschil van 10 m in de orde van grootte van 0,5 m3/dag per hectare folie-oppervlak.
Verder moet worden opgemerkt dat de permeatie afhankelijk is van het type vloeistof dat zich
binnen de folieconstructie bevindt.

6.4.2 Lek doorfolies
Giroud [12] onderscheidt zogenoemde 'pinholes' en 'holes'. Door verbeterde fabrieksmatige
kunststofproductie komen 'pinholes', dit zijn minuscule fabrieksfouten in de folie, niet veel meer
voor. 'Holes' hebben een diameter die groter is dan de foliedikte.

In het kader van de werkbegeleiding voor de lekdetectie bij het aquaduct te Grouw [24] is een
schattingsformule voor het debiet van een lek opgesteld:

waarin:
Q is het lekdebiet door het gat (m3/dag);
k is de doorlatendheid van de omliggende grond (rnldag);
L!h is het stijghoogteverschil over de folie (m);
A is de oppervlakte van het lek (mê);
a = IJb is de lengtelbreedteverhouding van het gat (-);
d is de dikte of leklengte van de folie (m);
F(a) is de functie voor de vormfactor waarvoor de waarden zijn aangegeven in het

volgende overzicht:

a F(a)
cirkel of vierkant 1 3
rechthoek

I
10 2,1
100 1,2
1000 0,5
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Deze formule kan op twee manieren worden toegepast, namelijk voor de bepaling van het effect
van scheuren of gaten en van het effect van spleten in lasnaden (zie fig. 6.1). Volgens de litera-
tuur komt dit laatste het meest voor. De herkomst van de formule en de betrouwbaarheid van de
hiermee verkregen berekeningsuitkomsten zijn niet geheel duidelijk. De opstelling van een ande-
re berekeningsmethode is mogelijk maar in het kader van deze rapportage niet uitgevoerd.

_ ••A=: kb
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Fig. 6.1. Verschillende lekstromingen: links door een gat of scheur, rechts door een defecte las-
naad.

Toepassing van de formule voor analyse van effecten levert wel inzicht omtrent de lekbijdrage
van verschillende typen onvolkomenheden in folies, zoals scheuren of lekkende lasnaden. In de
volgende twee voorbeelden wordt dit geillustreerd.

6.4.3 Effect van scheuren of gaten
De voorbeeldberekeningen zijn uitgevoerd voor een stijghoogte verschil van Dh = 10 m. Als
doorlatendheid is een waarde van k = 25 mldag gekozen (voor matig fijn zand).
In het voorbeeld is een scheurbreedte aangehouden van b = 0, I m. De scheurlengte L is geva-
rieerd. De foliedikte d is in de berekening verwaarloosbaar. De uitkomsten zijn weergegeven in
tabel 6.1.

Tabel 6.1. Lek door een scheur in folie (L1h = 10 m, k = 25 mldag).

d(m) b(m) L(m) a(-) F(a) (-) A (m2) Q (m3/d

- 0,1 0,1 1 3,0 0,01 26
- 0,1 1,0 10 2,1 0,10 118
- 0,1 10,0 100 1,2 1,00 655

6.4.4 Effect van spleten in lasnaden
Spleten kunnen zich voordoen in een las door een openstaande overlap. De voorbeeldbereke-
ningen zijn uitgevoerd voor een stijghoogteverschil van Dh = 10 m, Voor de doorlatendheid is
een waarde van k = 25 mldag gekozen (voor matig fijn zand). De spleetlengte is L = 1 m gehou-
den. De spleetbreedte is b = 1 mm en 10 mm genomen. Als overlap zijn maten van d = 0,5 m en
1 m aangehouden. De foliedikte is in de berekening niet van toepassing. De uitkomsten zijn
weergegeven in tabel 6.2.
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Tabel 6.2. Lek door een scheur in folie (Dh = 10 m, k = 25 mldag).
d(m) b(m) L(m) a(-) F(a)(-) A (m2) I Q(m"/d
0,5 0,001 1 1000 0,5 0,001 0,50
0,5 0,010 1 100 1,2 0,010 4,65
1,0 0,001 1 1000 0,5 0,001 0,25
1,0 0,010 1 100 1,2 0,010 2,40

6.4.5 Conclusies met betrekking tot het effect van lek
Uit de voorbeelden kan worden geconcludeerd dat het effect van scheuren of gaten in de folie
veel belangrijker is dan dat van lekken van lasnaden.
De lek door defecte lasnaden zal bij een detectie op basis van het waterbezwaar vrijwel niet wor-
den opgemerkt ten opzichte van de lek door scheuren of gaten in de folie.
De controle op lasnaden zal daarom met name tijdens de uitvoering moeten plaatsvinden.

Een andere benadering, waarvan gebruik kan worden gemaakt om het debiet van een lek te
schatten, is te vinden in [12]. Giroud benadert de stroming door het gat volgens Bernoulli (waar-
bij van de aanname wordt uitgegaan dat de doorlatendheid van de grond aan weerszijden van de
folie oneindig groot is):

Q=C
B
·A."./2.g.t1}z

waarin:
Q is het lekdebiet door het gat (m3/s);
CB is een dimensieloze coëfficiënt voor de randvorm van het gat (0,6 voor scherpe

randen)
A is het gatoppervlak (m2);

g is de zwaartekrachtversnelling (mls2);

t1}z is het waterdrukverschil (m waterkolom).

Hierin is echter niet de invloed van de doorlatendheid van de grond verdisconteerd. Voor de
meeste Nederlandse doorlatende grondsoorten en ballastzand is dat wel noodzakelijk.
De formule leidt tot een overschatting van het lekdebiet (volgens Giroud zelf mogelijk tot een
factor 10). De formule is slechts geldig als het gat kleiner is dan de porie grootte van de naast-
liggende grond.
Voor radiale toestroming naar een gat in een folie kan bijvoorbeeld ook een algemene geohy-
drologische formulering als in de volgende vorm worden toegepast:

Q= n·k·t1}z
1L

ln"./A

waarin:
H is de dikte van de watervoerende laag onder of boven de folie;
k is de doorlatendheid van de grond;
A is de oppervlakte van het gat.
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Uit de literatuur volgt ook dat het lekbezwaar bijna recht evenredig is met het stijghoogteverschil
over de folie.
Giroud geeft aan dat onderzoek op dit gebied nog nodig is om goede schatters voor de omvang
van de lekkage door een folie in grond te ontwikkelen. In diverse artikelen [23, 25 en 26] geeft
hij mogelijke oplossingen voor lekberekeningen door samengestelde kleilfolieconstructies onder
stortplaatsen. Deze constructies komen echter niet geheel overeen met de civiel-technische toe-
passing van folies in de Nederlandse grondslag. Wu [27] heeft een analytische oplossing afge-
leid voor lek door een constructie bestaande uit folie op een kleilaag.

Samenvattend wordt gesteld dat voor stroming door een gat of defecte lasnaad nog geschikte lek-
formules, waarmee het waterbezwaar kan worden geschat, dienen te worden opgesteld en geë-
valueerd.

6.5 Nauwkeurigheidseis bij lekdetectie
De noodzaak van de detectie van lekken hangt af van het aandeel van de vermoede lekkage in
het totale waterbezwaar. Ook als de waterkwaliteit in het geding is, kan lekdetectie belangrijk
zijn.

Rijkswaterstaat [28] hanteert de eis dat in folieconstructies op 5 bij 5 m2 exact een leklocatie
dient te kunnen worden gevonden. Deze maat voor de nauwkeurigheid van de lokalisatie wordt
gehanteerd, omdat het door een duiker te inspecteren folie-oppervlak of de ontgraving, waarbij
een lek in een vlies wordt blootgelegd voor reparatie, dient te worden beperkt.
De detectielimiet moet voor het inzetten van een lekdetectiesysteem worden afgesproken. De
grootte van het kleinste lekoppervlak dat nog moet kunnen worden gedetecteerd, wordt daarbij
gebaseerd op de ernst van een lek bij een dergelijk lekoppervlak.

6.6 Kwaliteitscontrolesysteem bij productie
Er mag tegenwoordig in het algemeen worden uitgegaan van een gecertificeerd product dat op
het werk wordt geleverd. De productie van folie in de fabriek is namelijk veelal reeds gecertifi-
ceerd. Tijdens het productieproces wordt in dat geval een goede kwaliteitsbewaking uitgevoerd
met continue controle van de foliedikte en met steekproefsgewijze bemonstering en beproeving
van het gemaakte product.
Ook voor de kwaliteitsbewaking in de fabriek worden steeds geavanceerdere methoden ontwik-
keld.
Er zijn methoden beschikbaar voor inspectie van grote oppervlakken door middel van image
scanning van videobeelden, waarbij onder andere zeer kleine ponsgaten kunnen worden herkend.
Peggs [29] beschrijft het gebuik van infraroodthermografie (IRT) in het productieproces van
folies, waarmee volgens deze auteur zowel gaten als potentiële zwakke plekken kunnen worden
gevonden. De techniek is ontwikkeld door het Electric Power Research Institute en I-CORP
International USA en is gebaseerd op meting in de fabriek van de temperatuur van een droge
folie met een gevoelige infraroodcamera.

Hierna wordt verder slechts ingegaan op de productie op het werk. De aanleg van een foliecon-
structie op het werk omvat de volgende stappen:
- aflevering van folie en tijdelijke opslag;
- acceptatie van het uitgevoerde grondwerk en de daarbij behorende voorzieningen;
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lassen en leggen van de folie (volgorde is afhankelijk van aanleg in den natte of in den droge);
controle van de lassen;
uitvoeren van reparaties.

De controlemethode bij aanleg en de kwaliteitsborging van folieconstructies in de gebruiksfase
moet procedureel worden vastgelegd (Averesch [30], Sasse [31] en Colucci [32]). Het geheel
moet voldoen aan kwaliteitssystemen volgens ISO 9000. In het kader van kwaliteitsborging
moeten de QA/QC-procedures beschrijvingen bevatten van:

verantwoordelijkheden;
testresultaten van de kwalificatie van toe te passen materialen;
toe te passen testmethoden;
het monitoring schema;
beschrijving van het documentatiesysteem.

6.7 Controle van de geleverdefoDe
Bij de controle wordt nagegaan of de toe te passen folie eigenschappen bezit die overeenkomen
met de testresultaten van het gekwalificeerde materiaal dat volgens contract moet worden gele-
verd op het werk.
De inspectie/verificatie vindt plaats door beproeving van een vooraf vast te stellen aantal mon-
sters op:

afmetingen;
doorlatendheid;
treksterkte en breukrek;
trekslagsterkte (alleen voor PE);
doorscheurweerstand;
doorslagsterkte ;
bi-axiale rek en elasticiteit;
thermische stabiliteit;
treksterkte en afpelsterkte van lassen.

De monsters worden uit de geleverde folie gesneden. De door monstemame ontstane gaten moe-
ten daarna worden hersteld.
Voor de beschrijving van de testmethoden wordt verwezen naar hoofdstuk 4 'Materialen'.
Voor het aantal benodigde monsters wordt verwezen naar de Beoordelingstichtlijnen van Kiwa
[17, 18, 19 en 20}.

Bij de aanvoer van folie moeten de handelingen bij het verladen met zorg en met het juiste mate-
rieel worden verricht zodat schade wordt voorkomen. Bij de controle van het geleverde folie-
materiaal moeten relevante gegevens worden geregistreerd.

6.8 Controle bij de samenstellingvan foDedelen
6.8.1 Beoordeling van het legplan
Vanwege de beperkte productie-afmetingen in relatie tot de voor de verschillende toepassingen
benodigde afmetingen is het onvermijdelijk dat een folieconstructie uit diverse productiebanen
wordt samengesteld.
Allereerst is het uitrollen een aandachtspunt in verband met de keuze van het materieel.
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Daarna worden de verschillende productiebanen aan elkaar gelast. Omdat daarbij sprake is van
extra handelingen, vormen de lasverbindingen een potentieel risico in de toepassing van folies.
Daarom dient vooraf een legplan te zijn gemaakt, waarin naast de locaties van eventueel aanwe-
zige of aan te brengen doorvoeringen en compartimenteringen ook moet worden aangegeven
waar, hoe en in welke volgorde de banen moeten worden gelegd en gelast.

Bij de beoordeling van een legplan moet aan de volgende aspecten aandacht worden gegeven:
- het aantal in het veld te maken lasverbindingen moet zoveel mogelijk zijn beperkt;

er mogen geen kruisverbindingen voorkomen;
de legvolgorde moet de taluds van boven naar beneden volgen;
als een lasverbinding op een talud onvermijdelijk is, dient deze in de hellingsrichting te lig-
gen;
als een lasverbindingen parallel aan het talud nodig is, dient deze op voldoende afstand van
de teen van het talud te liggen.

Het lassen kan in principe zowel fabrieksmatig onder geconditioneerde omstandigheden, als op
locatie onder niet-geconditioneerde weersomstandigheden plaatsvinden. Omdat de risico's bij
het op locatie lassen groter zijn dan bij het fabrieksmatig lassen, verdient het fabrieksmatig las-
sen de voorkeur. Hoewel het op locatie lassen zoveel mogelijk moet worden beperkt, is dit gezien
de afmetingen niet altijd te vermijden.
In het geval dat een folie in den natte moet worden afgezonken, is het vooraf lassen van de folie
echter een vereiste.
Het leggen, het lassen en de controle van de folielassen op lekdichtheid dienen door een erkend
(en ervaren) verwerker te worden uitgevoerd.

6.8.2 Kwaliteitsaspecten van lasmethoden
De lasmethodiek is beschreven in 4.4. De praktische aspecten zijn beschreven in 5.3.3 van
hoofdstuk 5 'Uitvoering'.
Bij alle lasprocédés is de combinatie van de volgende elementen van groot belang voor de las-
kwaliteit:
- temperatuur, zowel te lage als te hoge temperaturen beïnvloeden de laskwaliteit nadelig;
- aandrukspanning, zowel te lage als te hoge aandrukspanningen beïnvloeden de kwaliteit van

de las nadelig;
- lassnelheid. zowel te lage als te hoge lassnelheden beïnvloeden de laskwaliteit nadelig;
- weersinvloeden, kunnen ongewenste effecten op het lasproces uitoefenen.

Bij de controle moeten de gerealiseerde parameterwaarden ten opzichte van het lasraam worden
getoetst [16]. Zeker met betrekking tot HDPE is hier voldoende over bekend.

6.8.3 Lascontrole
Voor een gecontroleerde uitvoering van laswerk is het noodzakelijk dat QAlQC-gegevens hier-
van worden opgeslagen. In het kader van de kwaliteitsborging van lassen is een registratie ver-
eist van:
- vermogen van het laselement;
- temperatuur van het laselement;
- temperatuur van de folie;

129



CUR/COB Handboek folieconstructies

- aandrukspanning;
- lassnelheid;
- lasbreedte;
- buitentemperatuur;
- vochtigheid.

Daarnaast spreekt het vanzelf om algemene gegevens vast te leggen over de plaats van de las in
het werk, de machine, het Iasnummer, de datum en het tijdstip.

De controle op de kwaliteit van een las, direct na de fabricage, is afhankelijk van de toegepaste
lasvorm:
- Visuele controle

Door visuele inspecties kunnen indicaties worden verkregen over het verloop van het laspro-
ces. Vooral wanneer deze controle wordt gericht op onregelmatigheden, zoals plooivorming,
inhomogeniteiten en de gelijkmatigheid van de las, kunnen locaties worden herkend die nader
zullen moeten worden onderzocht
Afvonken
Deze methode wordt toegepast bij de enkele las en de opleglas die met extrusielassen zijn ver-
vaardigd. Ten behoeve van de kwaliteitscontrole wordt tijdens het lassen een 0,5 mm dikke
koperdraad in de las aangebracht. Door deze na gereedkomen van de las 'af te vonken', kan
de las op lek worden gecontroleerd. Daarbij wordt de las door middel van een onder spanning
staande sonde afgetast Op plaatsen waar de las slecht is en de koperdraad in directe verbin-
ding met de buitenlucht staat, treedt vonkoverslag op.
Vacuümklok
Een steeds meer toegepaste alternatieve methode van lascontrole is de zogenoemde vacuüm-
klok. Daarbij wordt de las gecontroleerd door deze vanaf de bovenzijde vacuüm te zuigen.
Afpersen van kanaallassen
Bij een kanaa1las wordt in een aan beide zijden afgesloten kanaal, dat door de twee las stro-
ken wordt gevormd, een lichte overdruk aangebracht Afhankelijk van het toegepaste folie-
materiaal kan deze overdruk tot circa 1,2 bar worden opgevoerd.
Bij deze vorm van lascontrole wordt de las niet alleen op lek gecontroleerd, ook zwakke plek-
ken in de las worden hierbij direct waargenomen.
Destructieve beproeving van monsters
Voor de controle van de sterkte-eigenschappen van lassen dienen mechanische sterkteproe-
ven te worden uitgevoerd, vooraf op zogenoemde proeflassen en later aan in het werk geno-
men monsters. Daarbij gaat het met name om de destructieve 'afpel' - en 'trekschuif'proeven.
Andere tests zijn: de 'doorslagsterktetest' bij lage temperatuur voor de beoordeling van de
brosheid en de bepaling van de 'doorslagweerstand' .

Voor de beschrijving van de beproevingsmetheden wordt verwezen naar hoofdstuk 4
'Materialen' .

De beproeving kan worden uitgevoerd door de verwerker. De controle op de verwerker moet
plaatsvinden door de Röntgen Technische Dienst Bij voorkeur wordt gewerkt met een gecerti-
ficeerde verwerker. Certificering is in handen van Kiwa,
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6.9 Controle tijdens de aanleg op de bouwplaats
De onderzoekstechnieken ten aanzien van controle van de juiste aanlegwijze zijn:
- visuele inspectie van het grondwerk;
- controle van het folieleggen ;
- controle van lassen op de bouwplaats;
- lekdetectie tijdens de aanleg.

In verband met de inpassing van deze controles in de uitvoering is een en ander reeds in hoofd-
stuk 5 aan de orde gekomen. Hierna volgt een korte samenvatting.

6.9.1 Visuele inspectie van het grondwerk
Voordat de folie kan worden aangebracht, moet de bodem van de ontgraving worden afgezocht
naar te verwijderen stenen, takken, betonstaal en dergelijke.
Onderscheid kan worden gemaakt naar de aanlegmethode, in den droge of in den natte.

Inspectie van een ontgraving in den natte dient te worden uitgevoerd door duikers. Zwevende
slibdeeitjes in het water belemmeren het zicht, hetgeen de uitvoering bemoeilijkt, vertraagt en
daardoor kostbaar maakt. Een beschrijving van de uitvoering van de controle is in hoofdstuk 5
weergegeven. De duikers volgen een draad die in een raai dwars over de ontgraving wordt
gelegd.

Visuele controle van een folie die in den droge is aangelegd, moet gericht zijn op het signaleren
van plooien, zichtbare scheuren en dergelijke.
De inspectie van een folie die in den natte is aangebracht, moet ook worden uitgevoerd door dui-
kers. Deze dienen de globale ligging van de folie waar te nemen. Daarbij moet vooral worden
gelet op voorkomende scheuren bij plooien of bellen. Bij aanleg in den natte zal na het aanbren-
gen verder moeten worden vastgesteld of zich op de folie veel slib heeft afgezet. Dit kan name-
lijk leiden tot instabiliteiten bij voortgaande aanvulling.

Een eenvoudige controle tijdens de uitvoering van het grondwerk kan worden uitgeoefend door
toezicht op het nakomen van de besteksbepalingen en algemene uitvoeringsvereisten:
- correcte toepassing van het voorgeschreven materieel;
- uitvoering van voldoende hoogtemetingen (geleiding van het materieel) en inmetingen;
- bepaling van spoorvorming bij het uitrollen van folie in een droge bouwput;
- niet te rijden over niet met grond afgedekte folie.
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Fig. 6.2. Uit de ontgraving verwijderde objecten bij de folieconstructie te Akkrum.

6.9.2 Controle bij het leggen vanfolie
In eerste instantie betreft dit aspect het toezicht op de bouwplaats ten aanzien van de behande-
ling van de folie tijdens het verladen en uitrollen. De controle vindt plaats door middel van een
visuele beoordeling op de bouwplaats. Dit betreft de toepassing van het juiste materiaal en mate-
rieel en het naleven van het legplan en de opgestelde procedures.
Echter ook het aanbrengen van afdekgrond op de folie dient met zorg te gebeuren. Tijdens het
toezicht op het werk dient bij het aanvullen in den droge in het oog te worden gehouden dat de
folies niet mogen worden bereden met zware machines.
Hoe de werkzaamheden dienen plaats te vinden, is uitvoerig beschreven in hoofdstuk 5
'Uitvoering' .
Bij het in den droge aanbrengen is eventueel een vorm van geo-elektrische monitoring mogelijk
door een potentiaalverschil over de folie en de grond onder de folie te bewaken (zie [33 en 34]).
Een dergelijke strenge monitoring tijdens de installatie en afwerking van folie vindt bijvoorbeeld
plaats bij het aanbrengen van afdichtingen op stortplaatsen.

6.9.3 Lascontrole op de bouwplaats
De in 6.8.3 genoemde methoden voor lascontrole zijn zowel voor werk in de fabriek als op de
bouwplaats toepasbaar.

6.9.4 Lekdetectie tijdens uitvoering
Uitvoering in den natte
Het is aan te raden om een lekdetectie uit te voeren voordat boven de folie wordt aangevuld met
grond. Als eenmaal grond op de folie is aangebracht, is de lekdetectie en eventuele reparatie veel
bewerkelijker.
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De best te gebruiken methoden zijn:
- waterpeilregistratie en debietmeting bij het opzetten van het peil binnen de constructie;
- geo-elektrische controle na het leggen van de folie.

Voordat de put wordt aangevuld met zand kan op relatief eenvoudige wijze worden gecontro-
leerd of in de gelegde folie lekken voorkomen. Direct na aanleg van de folie, als op de folie water
is gezet, kan op grond van een eventuele daling van het waterpeil in de foliebak worden vastge-
steld of een lek optreedt. Als veel extra water moet worden aangevoerd om het peil op het
gewenste niveau te houden, is uitvoering van een inspectie van de folie zinnig.
Na het aanbrengen van de folie kan het waterpeil in de put enigszins worden verhoogd tot een
niveau dat boven het grondwaterpeil of de stijghoogte buiten de put ligt. Als het peil zakt, is de
snelheid waarmee dit optreedt een maat voor het gesommeerde waterbezwaar van de optreden-
de lekken. Er dient echter te worden gecorrigeerd voor weersinvloeden. Bij grote bouwputten is
dit niet altijd even eenvoudig.
Detectie kan verder gebeuren met geo-elektrische methoden. Een lekkage kan worden gevonden
als kortsluiting. De volgende methoden zijn beschikbaar:

- met een eenmalige controle in langs- en dwarsrichting met een drijvende meetkabel;
- controle door middel van een geo-elektrisch meetsysteem.

Om de detectie mogelijk te maken moeten eerst raaien worden gemarkeerd. Vervolgens zal een
duiker de positie van het gelokaliseerde lek in het werk moeten vaststellen. De genoemde metho-
den zijn verder uitgewerkt in 6.13.

Uitvoering in den droge
Bij uitvoering in den droge is de lascontrole van de folielassen op de aanlegdiepte zeer goed
mogelijk. De in 6.8.3 genoemde lascontrolemethoden zijn daarbij inzetbaar.
Tevens is volgens Amerikaanse literatuur een geo-elektrisch waterlanssysteem toepasbaar. Over
de folie wordt een potentiaalverschil aangebracht, waarvan een enkele pool op een spuitlans.
Daarna wordt met de spuitlans de folie bespoten. Ter plaatse van een lek slaan vonken over.

6.10 Onderzoek na bet aanvullen tot bet opleverlagsnlveau
Na het bereiken van het opleveringsniveau door aanvulling van de bouwput met grond, zijn de
twee meest geschikte onderzoekstechnieken naar het functioneren van de waterkerende werking
van de folie:

- geohydrologisch onderzoek met peilbuizen tijdens een 'pompproef' ;
- geo-elektrische methoden.

Bij een 'pompproef' moet na het droogleggen van de folieconstructie gedurende enige tijd wor-
den doorgegaan met het afpompen van het waterbezwaar. Wanneer een stationaire toestand is
bereikt, moet het debiet worden vergeleken met de optredende neerslag en verdamping. Daarna
zal een vergelijking moeten worden gemaakt met het ontwerp-waterbezwaar. Daaruit kan wor-
den geconcludeerd of de constructie voldoet, en zo niet, hoe groot de omvang van de afwijking
is.
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Vervolgens, als een ontoelaatbare overschrijding van het ontwerp-waterbezwaar wordt vastge-
steld, moet met een zekere nauwkeurigheid de plaats van fouten in de folie worden bepaald. Met
peilbuiswaarnemingen en geo-elektrische metingen kunnen kortsluitingen tussen het gebied bin-
nen en buiten de folie worden vastgesteld.
Daartoe kan het beste van een globale verkenning worden gewerkt naar het uiteindelijke lokali-
seren van onregelmatigheden.
Omdat door enkele meters grond heen gemeten moet worden, is de geo-elektrische methode in
veel gevallen niet voldoende onderscheidend.
Op de meetstrategie bij lekkage wordt verder ingegaan in 6.12. De methoden zijn uitgewerkt in
6.13.

6.11 Inspectie tijdens levensduur
Uitgaande van de aanname dat alles in het werk is gesteld om bij de aanleg van een foliecon-
structie een waterdichte toestand te bereiken, kunnen bijvoorbeeld door veroudering zwakke
plekken in de folie lekkages gaan veroorzaken.
Daarom is het zinnig om monitoring van de waterremmende functie tijdens de levensduur uit te
voeren. Een mogelijke strategie die hierbij kan worden gevolgd, is door jaarlijks de volgende
controle uit te voeren:
- evaluatie van het afgevoerde debiet;
- stijghoogtemeting van grondwaterstanden binnen en buiten de folieconstructie;
- opvragen van neerslag- en verdampingsgegevens bij het KNMI;
- vergelijking met de ontwerpwaarden van het debiet;
- controle van drainage- en rioleringssysteem (leidingen en inspectieputten).

Voor de metingen bestaan in sommige gevallen ook andere mogelijkheden, zoals inspectie of
zelfs 'remote sensing' (infraroodluchtfotografie) om vochtige plekken te vinden aan het opper-
vlak binnen de folieconstructie.
Als de uitkomsten van de controle aangeven dat zich in de tijd een lek heeft ontwikkeld, zal
afhankelijk van de ernst van het lek de exacte locatie moeten worden bepaald. De meest geschik-
te methoden zijn:
- het plaatsen en waarnemen van peilbuizen en analyseren van de metingen;
- gebruik maken van geo-elektrische metingen:

.• met behulp van een mobiele geo-elektrische meetopstelling;

.• in bijzondere gevallen kan bij de aanleg reeds een permanent geo-elektrisch controlesys-
teem zijn aangebracht:
.• als matten met ingeweven geleidende draden in de folieconstructie zijn opgenomen;
.• als sensoren onder de folie zijn aangebracht.

Ook nu geldt weer dat de gen-elektrische methode in veel gevallen niet voldoende onderschei-
dend is, omdat door enkele meters grond heen gemeten moet worden;
Als bovendien veel geleidende elementen zijn aangebracht binnen de folieconstructie (lichtmas-
ten, rails, leidingen, kabels, stalen construetiedelen) die storend werken op de geo-elektrische
metingen, zal naar andere methoden moeten worden uitgeweken.
De methoden zijn verder uitgewerkt in 6.13.
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6.12 Meetstrategie voor lekdetectie bij geconstateerde lekkage
Uit de verschillende beschikbare meettechnieken, waarvan de beschrijvingen volgens de huidi-
ge 'state of the art' in 6.13 zijn weergegeven, zijn de meest geschikte onderzoekstechnieken
geselecteerd. De te volgen procedure ter nadere vaststelling van een leklocatie bij geconstateer-
de lekkage kan zijn:
Voor de eerste verkennende fase:

- debietmeting;
- grondwaterstandsmeting;
- globale geo-elektrische metingen.

Voor de tweede lokalisatiefase:

- grondwaterstandsmeting.
- geo-elektrische metingen in detail.

Een mogelijke strategie bij de opsporing van lekkages is weergegeven in figuur 6.3.

6.13 Gebruikelijke meetmethoden
6.13.1 Geohydrologisch onderzoek met stijghoogte- en debietmeting
De methode is vergelijkbaar met een pompproef en kan op verschillende momenten worden toe-
gepast:

- bij de aanleg na het aanbrengen van de folie als er nog geen grond is aangebracht;
- in de gebruiksfase als grond op de folie aanwezig is.

Door het opzetten of verlagen van het waterpeil binnen de folie die nog niet is afgedekt, wordt
op een kunstmatige wijze een stijghoogteverschil gecreëerd. Het eenvoudigst is om het waterpeil
te verhogen en uit de snelheid, waarmee het waterpeil daarna zakt, globaal de mate van lekkage
af te leiden.
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Fig. 6.3. Schematische weergave van de lekdetectie.
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Het waterpeil in de foliebak kan ook worden verlaagd, hoewel dan eerst moet worden gecontro-
leerd of het evenwicht van de folieconstructie is gegarandeerd.

In een folieconstructie die in gebruik is, wordt het peil door middel van een waterbeheerssysteem
zoveel mogelijk constant gehouden. Als het nodig is om water af te voeren voor de handhaving
van het peil, bijvoorbeeld door middel van een drainage en een overstortsysteem, kan bij de
afvoerleiding een debietmeting worden uitgevoerd.
De stijghoogte van het grondwater en de fluctuatie daarvan binnen de folie en in watervoerende
lagen buiten de folie wordt met peilbuiswaarnemingen vastgesteld.
De hoeveelheid neerslag en verdampîng op de locatie moet worden gemeten of uit dagelijkse
waarnemingen van nabijgelegen KNMI-stations worden afgeleid.
Met deze gegevens kan een waterbalans van de folieconstructie worden opgesteld.

Bij de toepassing van de geohydrologische onderzoeksmethode voor de bepaling van lokale
afwijkingen ter plaatse van lekken in de folie, is een belangrijk nadeel dat een zeer groot aantal
peilbuizen nodig is om te kunnen vaststellen waar zich exact een lek bevindt.

6.13.2 Geo-elektrische meetmethode
Algemeen
Het gebruikelijke type geo-elektrische meting wordt uitgevoerd door middel van weerstandsme-
ting. In het algemeen wordt de methode toegepast om informatie te verkrijgen over de elektri-
sche weerstand van de ondergrond. De weerstand is indicatief voor de grondslag (zand heeft een
hoge weerstand, klei en veen een lagere weerstand) en de grondwatersituatie (door grondwater,
en vooral door zout grondwater, verzadigde grond is beter geleidend dan droge grond).
In de gebruikelijke toepassing worden de meetgegevens na interpretatie vooral gebruikt voor de
vaststelling van de laterale uitgebreidheid en de begrenzingen van bodemlagen en -structuren,
zoals zandgeulen in een kleipakket.

De elektrische weerstand van de ondergrond wordt bepaald door via twee elektroden een stroom
door de grond te sturen en met twee potentiaalelektroden het spanningsverschil te meten, zoals
is weergegeven in figuur 6.4. Door de stroomelektroden op verschillende onderlinge afstanden
te plaatsen, verandert tijdens één meting de dieptepenetratie en wordt een beeld verkregen van
de weerstand als functie van de diepte.

r
spanningSbrOn

rampèremetermeetetektroden
~~

eiektrode

stroomlijnen
equipeten-
tiaalUjnen

Fig. 6.4. Principe van de GE-meting.
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Bij de toepassing voor de controle van folieconstructies wordt van dit principe uitgegaan door
een potentiaalverschil aan te brengen over een folie. Aan weerszijden worden elektroden
geplaatst en aangesloten aan een stroombron.

Ter plaatse van een lek ontstaat een anomalie in het potentiaalveld die veroorzaakt wordt door
de elektrische stroom die voornamelijk naar het lek in de folie is gericht (zie fig. 6.5). De folie
heeft een isolerende werking (soortelijke weerstand 1,5'1011 Qm). De stroomsterkte door de
onbeschadigde folie is verwaarloosbaar vergeleken met de stroom door de scheuren of gaten. Bij
de uitwerking spelen de soortelijke elektrische weerstand van de grond of het water boven de
folie, het grondwater in de grond boven de folie, van de grond onder de folie en van de folie zelf
een rol.

Fig. 6.5. Schematische weergave van de elektrische stroomverdeling in een bouwput met een
gescheurde folie [35].

De potentiaalverschillen zijn verder afhankelijk van:
- de dikte van de laag boven de folie;
- de diepte van de meetelektrode;
- de afstand tot het lek;
- de afmetingen van het lek;
- de afstand tot de stroombron.

Met de gegeven dikte van de laag boven de folie kan rekening worden gehouden door de afstand
tussen de meetelektroden (of dipolen) te variëren. Door een grotere dipoolafstand wordt een ster-
ker anomaliesignaal gemeten. De grotere dipoolafstand dient te worden toegepast bij metingen
met een dikke grondlaag boven een folie om nog een goede herkenning te hebben van kleine lek-
ken (zie fig. 6.6).

Variatie van de dipoolafstand is ook nodig om verschillende lekken te herkennen die zich op
korte afstand van elkaar bevinden. Lekken die zich bevinden op een onderlinge afstand die van
dezelfde orde of kleiner is dan de dipoolafstand worden niet afzonderlijk onderscheiden. Er
wordt hierbij wel gesproken over de resolutie van de meetmethode.
Voor de specialistische theorie wordt verwezen naar de literatuur [36 en 37].
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Fig. 6.6. Links: Driedimensionaal beeld van meetopstelling met lek in de folie op vaste
ondergrond.

Rechts: Voorbeeld van gemeten anomalie met pool-dipoolopstelling [36 en 37].
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Fig. 6.7. Symmetrische MAN-opstelling: asymmetrische stroming uit stroomelektrode A,
potentiaalverschil tussen meetelektroden M en N (bron: TNO).

Op basis van de theorie kunnen de geo-elektrische metingen worden uitgewerkt, waarbij met de
genoemde variabelen rekening wordt gehouden. Uitvoering met een stroombron op wissel-
stroom is te prefereren.

Afhankelijk van het gewenste dieptebereik zijn er twee meetmogelijkheden voor de uitvoering
van metingen binnen de folieconstructie. Dit wordt in het volgende toegelicht.
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6.13.3 Ondiep meetbereik
Bij de eerste uitvoeringswijze wordt één stroomelektrode buiten en één stroomelektrode binnen
de folieconstructie geplaatst. Door middel van de stroomelektroden wordt een spanningsverschil
over de folie aangebracht. Als een scheur in de folie voorkomt, bestaat er een elektrisch contact
tussen de grond onder en boven de folie. Een waarnemer loopt met een meetinstrument ('prik-
stok' bestaande uit twee meetelektroden) over het maaiveld op de constructie, waarbij de gra-
diënt van de potentialen in het elektrisch veld wordt gemeten dat door het aangebrachte span-
ningsverschil wordt veroorzaakt. Collucci en anderen [32 en 38] gaan uitgebreid op deze metho-
de in. De methode is gelijk aan de MN-dipoolopstelling die hieronder wordt toegelicht.
Deze uitvoeringswijze wordt toegepast bij de controle van afdichtingen van stortplaatsen, waar-
bij zich boven de folie slechts een dunne (maximaal 2 m dikke) laag afdekgrond bevindt.

6.13.4 Diep meetbereik
De bovenvermelde methode is niet geschikt voor de bepaling van lekken als de folie zich bevindt
op grote diepte onder het oppervlak. In het verleden zijn voor relatief diepe geologische en geo-
hydro-logische metingen anderssoortige methoden ontwikkeld [35]. Deze kunnen voor folie-
constructies in Nederland worden toegepast.
Hierbij wordt een opstelling van stroom- en meetelektroden gebruikt, waarmee het potentiaal-
profiel binnen de folieconstructie wordt bepaald. Het principe berust op het genereren van een
potentiaalverschil over de folie in de put door een spanningsbron met een sterkte van circa 50 tot
200 Volt; in de nabijheid van een scheur is het potentiaalbeeld dan afwijkend (anomalie). De
stroomsterkte ten gevolge van de aanwezigheid van scheuren kan enige honderden mA tot circa
I A bedragen. Behalve door scheuren vindt een diffuse lekstroom plaats door het gehele folie-
oppervlak en langs paden op de rand van de bouwput. Vervolgens moet bij een zoveel mogelijk
constante stroomsterkte met meetelektroden het oppervlak worden afgetast om de locatie van
een anomalie vast te stellen. Genormeerde potentialen (spanningen ten opzichte van stroom-
sterkte) worden in grafieken uitgezet.

Voorafgaand aan de metingen moet zo mogelijk de soortelijke weerstand van de grond in de put
en eronder worden vastgesteld, bijvoorbeeld door zogenoemde YES-sonderingen, waarbij de
geleidbaarheid wordt bepaald. Tevens moet de soortelijke weerstand van het grondwater in de
put worden bepaald. De uitkomsten dienen als referentiewaarden.
De anomalie neemt af bij toenemende afstand van het meetniveau tot de folie [36].
De afstand tussen de elektroden moet voldoende groot worden gehouden, zodat ook de anoma-
lie groot is om de herkenning te verbeteren. Voor een nauwkeurige detectie is een grote meet-
dichtheid nodig, liefst meteen meetelektrodenafstand van hooguit 0,5 m [23 en 36].

6.13.5 Meetconfiguraties
Voortbouwend op de beschreven methodiek volgens Parra heeft TNO verschillende mogelijke
meeteonfiguraties onderzocht (zie fig. 6.8):
- De dipool- of MN-opstelling: hierbij is sprake van een constante afstand tussen de meet- of

potentiaalelektroden, die steeds worden verplaatst voor een meting. De positie van de stroom-
elektrode wordt niet veranderd; de afstand tot de stroomelektroden moet groot zijn, zodat
deze geen invloed op de meting hebben.
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- De Schlurnberger-opstelling: de stroom- en meetelektroden staan beide in de put, waarbij een
constante afstand tussen de stroomelektroden wordt aangehouden; de hele opstelling wordt
tussen metingen verplaatst.

- De Normal-opstelling: 1 stroomelektrode wordt buiten de put geplaatst en 1 meetelektrode in
de put op een vaste positie; de andere elektroden worden steeds verplaatst.

- De Guard-log-opstelling: 1 meetelektrode wordt buiten de put geplaatst en I speciale meete-
lektrode in de put. De speciale meetelektrode heeft het voordeel dat een grotere indringdiep-
te wordt bereikt. De stroomelektroden worden om de meetelektrode heen in de put geplaatst;
dit geheel wordt steeds verplaatst of gesleept (zie fig. 6.8).

- De symmetrische MAN-opstelling: deze is vrijwel gelijk aan de Guard-log-opstelling, de
stroom- en meetelektroden zijn echter omgewisseld.

P1 P2= constant
11: 12= 00

__ 0_ I '2
~ 1 .--"'~-,""1_P:2:::-_-_-_··:7-

L -12
'P~P2' ~

(b)(a)

(c)

11 P1= constant
P2: 12 = 00

P _ potentiaal electrode

= stroom electrode

(0) = afstond P1 P2 bij Dipool

l = afstond '1: '2 bij Schlumberger

Fig. 6.8. Toegepastegeo-elektrische meetopstellingen.
a = pool-dipool (MN); b = Schlumberger; c = Normal; d = Guard-log.

De verschillende systemen zijn door TNO getest op een proeflocatie. Het resultaat van de tests
met de verschillende opstellingen is als volgt:
- De Schlumberger-opstelling werkt niet, omdat de detectie te onnauwkeurig is.

De dipoolopstelling levert een potentiaalbeeld dat in een met water gevulde foliebak wel vol-
doet, zeker als op de bodem wordt gemeten, maar in een met grond gevulde folieconstructie
niet duidelijk genoeg is.
De Normal-opstelling werkt bevredigend, maar er zijn belangrijke kanttekeningen:
• de anomalieën van grote lekken verbergen de effecten van kleine lekken;
•• metingen moeten voor en na het storten van zand worden uitgevoerd;
•• de lekken zijn door metingen op de bodem van een met water gevulde put beter herken-

baar dan met metingen aan het wateroppervlak;
•• door een goede databewerking (door de differentiële weerstanden weer te geven) kan de

patroonherkenning nog worden verbeterd;
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• na het aanbrengen van zand in de put tot meer dan 2 m dikte boven de folie is de lokali-
satie van lekken niet goed mogelijk meer.

- De symmetrische opstelling is geschikt om een asymmetrische stroomverdeling in de put te
vinden. Hierbij wordt niet alleen de grootte maar ook de richting van de spanningsgradiënt
bepaald (zie fig. 6.4). De methode werkt ook bij lekdetectie vanaf het oppervlak van een met
water of zand gevulde bouwput.

Er zijn door diverse geo-instituten meetinstrumenten ontwikkeld, bestaande uit kabels met diver-
se elektroden, waarmee een redelijk oppervlak per keer kan worden afgetast. De meting kan
computergestuurd plaatsvinden. TNO heeft bijvoorbeeld het GEA-58 apparaat waarbij 2 kabels
met 40 elektroden worden gebruikt, zodat 20 m2 per keer kan worden gemeten. Ook andere
bedrijven hebben dergelijke meetsystemen beschikbaar.

6.13.6Toepassing van geo-elektrische metingen voor controle vanfolieconstructies
Het laatstgenoemde meetsysteem met de symmetrische opstelling van elektroden is door TNO
voor toepassing in folieconstructies verder ontwikkeld.
De expertise is opgebouwd door middel van enige proefprojecten in Delft [39] en in Ouddorp-
Goedereede [40]. Deze laatste proef werd uitgevoerd in een bouwput voor een proefproject van
de U-polder. Dit gebeurde in opdracht van Bouwdienst Rijkswaterstaat door een combinatie van
Van Hattum en Blankevoort. Ballast Nedam en Hollandsche Beton en Waterbouw.

Detectie bij uitvoering in den natte
Als een meetopstelling wordt gemaakt waarbij de stroomelektrode midden tussen de meetelek-
troden wordt geplaatst, is een zogenoemde symmetrische MAN-opstelling gerealiseerd. Deze
opstelling kan worden gebruikt bij lekdetectie vanaf het wateroppervlak in een met water gevul-
de bouwput. De methode is derhalve geschikt voor controle van een folie in den natte.
Bij verder onderzoek is echter gebleken dat de resultaten van een MN-opstelling op de bodem
van de watergevulde foliebak met een stroomelektrode aan het wateroppervlak het meest duide-
lijk zijn. Bij toepassing van deze methode moeten de elektrode-afstanden zodanig klein zijn
(h.o.h. 2,5 m) dat de gemeten spanningen nog voldoende onderscheidend zijn (enige tientallen
tot meer dan 100 mV) bij een klemspanning op de stroomelektroden van 50 V. De stroomsterk-
te is niet meer dan 1A.
Een meetframe van bijvoorbeeld 5 x 25 m waarop elektroden en een meetkabel in een vierkan-
tennet zijn bevestigd, wordt stapsgewijs over een verdachte locatie bewogen (zie fig. 6.10). De
spanningsverdeling over de bouwput wordt in kaart gebracht. Hiermee kunnen scheuren worden
gedetecteerd. Bij een combinatie van grote en kleine scheuren in een constructie worden grote
scheuren het eerst en goed gedetecteerd. Kleine scheuren vallen weg in het onderzoeksbeeld.
Daarom is een stapsgewijze uitvoering van onderzoek en reparatie nodig. Voor grote foliecon-
structies moet een aanpak worden gevolgd van grof naar fijn. Daarbij kan eerst worden gewerkt
met lange meetkabels over de gehele breedte of lengte van de bouwput (zie fig. 6.9).
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Fig. 6.9. Meetmethode met een drijvende meetopstelling volgens TNO.

In het kader van het project Akkrum van Rijkswaterstaat [41] zijn geslaagde detecties in een met
water gevulde folieconstructie uitgevoerd. De folieconstructie Akkrum heeft een afmeting van
705 bij 160 m met een grootste diepte van 20,7 m. De toegepaste PVC-folie is 1,3 mm dik.

Bij de lekdetectie is gewerkt in drie stappen:

1. Eerst wordt met 1 stroomelektrode buiten, een tweede binnen de bouwput en een meetkabel
(met potentiaalmeetelektroden op regelmatige afstanden in de kabel) in de lengte van de
bouwput de mogelijke locatie van een scheur grofmazig (per strook) afgebakend.

2. Vervolgens wordt de locatie van de scheur binnen de strook nader afgebakend met de meet-
kabel in de dwarsrichting. Dit kan met een drijvende installatie (zie fig. 6.9)

3. Daarna wordt met een meetframe, waarop zich meetelektroden in een vierkantennet bevin-
den, afgezonken vanuit een rubberboot tot dicht boven de folie. De navigatie en plaatsbepa-
ling van het vaartuig is belangrijk voor de evaluatie. Door de verschillende elektroden te com-
bineren wordt de positie van de scheur bepaald (zie fig. 6.10). Indien nodig wordt het meet-
frame enige malen verplaatst. Uitwerking van de metingen geschiedt direct op de bouwplaats.

Vervolgens wordt de locatie van een scheur aan een duiker meegedeeld, die het lek opzoekt en
markeert voor reparatie.

.. .. t

Fig. 6.10. Elektrische veldvectoren in het vlak van het meetframe wijzen in de richting van een lek.
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In Akkrum zijn geen scheuren of gaten in de folie aangetroffen. Door de opdrachtgever aange-
brachte pseudoscheuren (geleidende elementen) konden worden gelokaliseerd. Daarbij is de
richting van de vectoren van het stroomveld een indicatie voor de positie van een lek. Indien zich
echter meer lekken vlak bij elkaar bevinden, wordt de positie van het grootste lek met een gerin-
ge afwijking aangeduid.
Uit ervaring is echter gebleken dat het beter is om de lokalisatie te verrichten op basis van een
analyse van nuldoorgangen van de genormeerde meetspanningen VMJ!llangs onderling lood-
rechte meetlijnen (zie fig. 6.7).

De gehele geo-elektrische inspectie van het project Akkrum, inclusief de detectie van een pseu-
do-lek, kon in 2 dagen worden uitgevoerd.
Als meer lekken aanwezig zijn, moet de inspectie in meer slagen worden uitgevoerd. Dit geldt
met name als een groter aantal lekken aanwezig is. In dat geval moet het grootste lek eerst wor-
den geëlimineerd. De benodigde tijdsduur voor inspectie zal daarmee evenredig langer zijn.
Voordat een lekdetectie door middel van geo-elektrische beproeving wordt uitgevoerd, moeten
storende elementen worden verwijderd. Alle geleidende elementen, zoals staalkabels of vochti-
ge gronddepots. die over de grens van de bouwput reiken, moeten worden opgeruimd. Ook sta-
len pontons in de bouwput en draaiende pompen werken verstorend op de metingen.
Verplaatsing van pontons uit het meetgebied is afdoende.
Het is bekend dat beïnvloeding van metingen plaatsvindt door bijvoorbeeld hoogspanningslei-
dingen.

Geo-elektrische lekdetectie na aanvulling met grond
Er is bij het project U-polder ook door enkele meters droog zand heen gemeten. Aangezien de
meetopstelling op dat moment (1994) nog in een experimenteel stadium was (pool-dipool en
Guard-log met meetelektrodenraster met een strarnienmaat van 2,5 m), bleek het slechts moge-
lijk om de locatie van lekken bij benadering te bepalen. De metingen bleken bovendien gevoe-
lig voor scheefstand van het toegepaste meetframe waarop de meetelektroden zijn gemonteerd.
De MN-opstelling is waarschijnlijk het meest succesvol.
Het wordt aangeraden om bij lekdetectie door enkele meters zand heen vooraf pseudo-lekken in
de vorm van geleidende platen aan te brengen en te gebruiken als referentie voor de schatting
van de grootte van de werkelijke lekken.

6.14 Overige geo-elekmsche technieken
6.14.1 Mobiele lekdetectiesystemen voor stortplaatsen
Er zijn diverse bedrijven die vooral voor lekdetectie van afdichtingen onder nieuwe stortplaat-
sen systemen hebben ontwikkeld, ELIM of EDT (electrical distance tomography) of ECI (elec-
trical current imaging) of ETM (excitation of the Mass) van het Lawrence Livermore Laboratory
en de methoden van Leak Location Services Inc. (GLLS) zijn in principe hetzelfde. De metho-
den gaan alle uit van de aanwezigheid van een geleidende laag onder de folie. Eén stroomelek-
trode wordt in de afdekgrond op de folie geplaatst. De andere in de lekdetectiezone tussen twee
folies of in de grond. De elektrische stroom die door gaten in de folie stroomt, kan worden geme-
ten vanaf de omtrek (hoewel de gevoeligheid van de metingen minder is) of door middel van het
netwerk met elektroden in het meetvak De inverse evaluatiemethoden reproduceren de stroom-
verdelingdie het beste passen bij de observatiedata.
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- GLLS (Geomembrane Leak Location System)
De GLLS-methode wordt gevoerd door de bedrijven Leak Location Services (USA), ENTEC
(UK) en GAIT (CH, I), die daarover veel publiceren [22, 32 en 38]. De methode gaat uit van
het aanbrengen van een zo hoog mogelijk spanningsverschil over de folie met één stroome-
lektrode onder en één boven de folie. Als er lekken zijn, ontstaan anomalieën met een hoge
stroomdichtheid. Deze kunnen worden gevonden door scannen. Met een portable logger en
een prikstok met twee meetelektroden op onderling circa 0,5 m afstand worden raaien van
punten afgelopen. Dit is dus een voorbeeld van een pool-dipool geo-elektrische meetopstel-
ling. De GLLS-methode wordt toegepast bij het doorlichten van folies onder water in bassins
of op stortplaatsen onder een dunne dekking van I m grond. Daarna wordt een data-analyse
uitgevoerd ter bepaling van het stromingsbeeld.

- ELIM (Electrical Leak Imaging and Monitoring survey)
De techniek maakt gebruik van puntelektroden, die in een netwerk worden geplaatst. ELIM
werkt volgens de makers [42] ook vanaf de omtrek van een stortvak.
De gepatenteerde ELIM-methode is voorgebracht uit andere 'high voltage' methoden waar-
bij alleen afdekgrond op folie is aangelegd. Omdat de elektroden blijvend zijn is deze metho-
de geschikt bevonden voor langetermijntoepassing in stortplaatsen.
In de literatuur is een toepassing beschreven voor lekdetectie onder een folie waarop 3 m
huishoudelijk afval is aangebracht. Bij de beschrijving van ELIM in de literatuur wordt meer
aandacht besteed aan dataprocessing (inverse methoden, vergelijk met ijkingsprogramma's)
waarmee uiteindelijk de gaten worden gevonden.

- SENSOR DDS (SENSOR Damage Detection System)
Bij dit van oorsprong Franse systeem worden stalen elektroden als sensoren op vaste coördi-
naatpunten toegepast [21 en 43]. De polen (stroomelektroden) worden ter weerszijden van de
folie geplaatst. Er zijn twee verschillende uitvoeringswijzen ontwikkeld, voor permanent en
voor eenmalig gebruik. Voor permanent gebruik worden de sensoren met onderlinge afstan-
den van 6 tot 12 m in een grid gelegd, meestal onder de folie. De coördinaten van de sensoren
worden ingemeten.
Voor een eenmalige proef (tijdelijk gebruik) wordt een klein aantal sensoren op de folie
gelegd en na een meting verplaatst. Dit systeem lijkt op de MAN-opstelling.
De geleidbaarheid van de bodem en het van nature aanwezige elektrisch veld moet vooraf aan
een test van de folie zijn bepaald. Verder wordt aanbevolen dat testgaten worden ingebouwd.
In enkele dagen tijd kan een totale meting zijn uitgevoerd. Voor de dataverwerking is model-
lering noodzakelijk.

- ELDS (elctricalleak detection system)
Met deze methode, beschreven door Henderson [44], wordt permanent een installatie van
roestvast stalen sensoren gemaakt (h.o.h, 30 m), ingebouwd onder locatie, waarmee een
meting van de veranderende elektrische weerstand door lekken kan worden uitgevoerd.
Deze methode is alleen van toepassing als de folie zich boven de natuurlijke grondwaterstand
bevindt of wanneer binnen de folieconstructie geen (grond)water aanwezig is. Bij deze
methode wordt namelijk de verandering van de geleidbaarheid van de ondergrond bepaald die
optreedt als gevolg van de toename van het vochtgehalte door lekkage van de folie. De toe-
gepaste puntelektroden worden meestal geplaatst met onderlinge afstanden van 30 m, Een
meting wordt uitgevoerd na het kunstmatig opwekken van een elektrisch stromingsveld [44].
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6.14.2 Ingeweven draden of matten
Bij deze methode van geleidbaarheidsmeting worden geleiders in de folie ingeweven of bij aan-
leg in de constructie aangebracht. Dit kan zijn in de vorm van draden langs de lassen of in de
vorm van geleidende geweven matten boven en onder de folie. De matten worden zo gelegd dat
de richtingen van de elektrodedraden haaks op elkaar staan. Een beschadiging van de folie leidt
tot daling van de weerstand tussen elektroden.
Voorbeelden van dergelijk systemen zijn GEOLOGGER (PROGEO Geotechnologiegesellschaft
mbH Berlia, ENVIRO), ELDEG (VeO België), GSE. Deze methoden worden hieronder kort
beschreven.

- GEOLOGGER
Elektrodedraden worden aan weerszijden van de folie kruislings gelegd (matrixvormig
geplaatste reeksen elektroden). De onderlinge afstand tussen de elektrodedraden is 5 m, De
toegepaste koolstof(Carbon)- of polyethyleen(Elcopol)elektroden hebben een grote trek-
sterkte, 25 % rek is toelaatbaar. Elektroden onder de folie moeten evenwijdig aan het talud
worden gelegd in verband met verschuiving tijdens de aanleg. In de afdichting geïntegreer-
de, veeladerige busleidingen bevinden zich rondom het folievak. Aansluitingen van elektro-
den aan busleidingen zijn kritische elementen. De elektroden zijn bestand tegen percolatie-
water, de busleidingen zijn geïsoleerd.
De werkwijze is als volgt [45J: Eerst vindt een controlemeting van de doorstroomweerstand
in de lengte van de elektrodedraad plaats, waarbij controle van de aansluitingen en vochtig-
heid van de omringende grond plaatsvindt. Dan wordt een kruispuntrneting uitgevoerd van de
spanning tussen elektroden boven en onder de folie. Metingen worden computergestuurd ver-
richt (zie fig. 6.11). Door meting van het potentiaalverschil is een exacte positiebepaling van
een lek mogelijk. Dit kan met beschikbare software tot op een lekpuntsafstand die kleiner is
dan de afstand van elektroden onderling. Herhaling van de meting is nodig ter bepaling van
externe factoren (frequentie- en filterkeuze),
De methode is geschikt voor langetermijntoepassing in stortplaatsen en kan door middel van
'remote control' worden uitgevoerd. De methode is getest in het kader van onderzoek voor
het Ministerie van VROM [34J op stortplaats Boeldershoek,

- ELDEG (VeO België)
Het detectiesysteem ELDEG [46 en 47]) maakt niet alleen gebruik van de elektrische geleid-
baarheidsmeting, maar ook van de pennittiviteit of relatieve elektrische geleidbaarheid op
grond van de bepaling van de relatieve diëlektrische constante. De vochtigheidsteestand
onder de folie wordt bepaald. Aan de hand van de waarde voor de diëlektrische constante kan
een uitspraak worden gedaan over het type lekkende vloeistof.
Geleidende Inox-roestvast stalen draden zijn op onderlinge afstanden van 0,5 m in matten
geweven. Daarvan worden er twee kruislings op elkaar gelegd, gescheiden door een speciale
1 mm dikke capillaire isolatiedeken. De matten worden tussen twee folielagen in aange-
bracht, zodat detectie alleen plaatsvindt als een lek optreedt. Het ELDEG-systeem werkt met
netwerkknopen, aan de rand van de folieconstructie. die ook de communicatie naar het cen-
trale controlepunt verzorgen.
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Fig. 6.11. Kruislings gelegde matten met elektrodedraden voor lekdetectie.

- GSE
GSE is een methode die wordt beschreven door Peggs [29], waarbij een geleidende onderlaag
in de folie wordt opgenomen en direct na de aanleg de bovenkant wordt geborsteld met een
geleidende koperen borstel waarop een grote spanning is gezet. Waar vonken onstaan is een
lek of kapotte lasnaad.

6.15 Minder geschikte geofysische methoden
Uit de literatuur [48 en 49] is afgeleid welke overige geofysische methoden beschikbaar zijn:
- tracertests;
- meting van de spontane geo-elektrische potentiaal;
- geleidbaarheidsmeting met sonderingen;
- elektromagnetische methode;
- grondradar;
- temperatuurmeting door 'remote sensing' (infraroodfotografie);
- opperv laktegolftechnieken of grensvlakseismiek;
- akoestische methoden.
Deze overige methoden zijn minder geschikt. De redenen hiervoor worden hieronder kort aan-
gegeven.

6.15.1 Tracertests
Aan het grondwater kunnen stoffen worden toegevoegd als tracer. De te herkennen tracer moet
worden teruggevonden langs de stroombaan van het grondwater. Metingen van de als tracer
gekozen kwaliteitsparameter van het grondwater binnen of boven de folieconstructie kunnen
plaatsvinden met behulp van wegdrukbare sondes of door analyse van monsters uit peilbuizen.
Het nadeel is dat een groot aantal sondes of meetpunten nodig is.
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Ook is het mogelijk om in een onttrekkingsbron te meten wanneer de tracer arriveert. Uit deze
zogenoemde doorslagtijd kan de lengte van de stroombaan worden afgeleid [48].
De volgende tracers zijn bekend:
- Zouten: de methode kan worden toegepast als ter plaatse een natuurlijk verschil in concen-

tratie voorkomt, bijvoorbeeld een folieconstructie met zoet grondwater ten gevolge van neer-
slag en een kunstmatig laag peil aan de binnenzijde en zout grondwater met een hogere stijg-
hoogteaan de buitenzijde. De zoutconcentratie (het chloridegehalte) kan op diverse punten
binnen de folieconstructie worden waargenomen met peilbuizen of door middel van geleid-
baarheidsmeting.
Toepassing van de tracermethode door middel van kunstmatige injectie van zout water in een
zoete watervoerende laag buiten de folieconstructie is bezwaarlijk vanwege de milieu-effec-
ten.
Opgeloste gassen (kooldioxide): kooldioxide is goed oplosbaar en in die vorm elektrisch of
aan de hand van de zuurgraad detecteerbaar.
Andere chemicaliën: hieronder worden verstaan radioactieve stoffen, fluorescerende en niet-
fluorescerende kleurstoffen, zuren en basen. Zuren voldoen beter dan basen in verband met
de absorptie-eigenschappen van de bodem.
Vanwege de milieubezwaarlijke effecten is toepassing uitgesloten, wellicht uitgezonderd
enkele natuurlijke organische kleurstoffen.
Temperatuur: hierbij vindt meting van temperatuurgradiënten plaats met sondes, sensoren of
peilbuizen. Dit kan worden toegepast als ter plaatse natuurlijke temperatuurverschillen over
de folieconstructie voorkomen. Een ander mogelijkheid is om de temperatuureffecten te
meten aan een zijde van de folie na injectie van koud of warm water aan een ander zijde van
de folie. De mate waarin warmteverlies aan de bodemmatrix optreedt, is bepalend voor het
welslagen van de methode. Een voordeel is dat deze techniek milieuvriendelijk is. De meting
en analyse is snel. Als nadeel telt dat veel meet- en injectiepunten nodig zijn, zodat de metho-
de kostbaar is. Er zijn geen toepassingen van deze methode voor folieconstructies bekend.

6.15.2 Spontane geo-elekirische potentiaal
Waterstroming door een permeabel materiaal genereert anomalieën van de elektrische stroom-
potentiaal (elektrokinetische koppeling). Bij de methode waarbij dit principe wordt benut, wordt
het elektrisch veld gemeten dat door het stromende water wordt veroorzaakt [50, 51 en 52].
Elektrische potentiaalverschillen kunnen worden gemeten met een nauwkeurige voltmeter (mil-
livolts) [53]). De voltmeter wordt geplaatst tussen een referentie-elektrode op redelijke onbeïn-
vloede afstand en meetelektroden. Er kan een netwerkopstelling worden gemaakt. Een elektro-
de is niet meer dan een geleidende pijp. Metingen kunnen snel en goedkoop worden uitgevoerd.
Enkele ervaringen zijn verzameld bij de lekdetectie aan dammen. De interpretatie is niet altijd
eenvoudig.
Met meetwaarden kunnen kaarten met equipotentiaallijnen worden getekend.

6.15.3 Geo-elektrische en andere metingen voor dieptebepaling van de grondwaterspiegel
Met geo-elektrische metingen (GE), grondradar of elektromagnetische metingen (EM) kan min
of meer continu de ligging van het freatisch vlak binnen de folieconstructie worden bepaald.
Hieruit kunnen plaatsen met zeer sterke instromingen worden teruggevonden aan de opbolling
van het freatisch vlak. Dergelijke metingen kunnen zeer snel worden verricht.
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De diepte van de grondwaterspiegel kan uit warmtebeelden met infraroodfotografie door middel
van 'remote sensing' worden vastgesteld. De bruikbaarheid van de methode is afhankelijk van
de voorkomende variatie in de hoogte van de grondwaterspiegel.
De opbolling van de grondwaterspiegel in goed doorlatend aanvulzand is ter plaatse van scheu-
ren waarschijnlijk gering. De nauwkeurigheid van deze methode is daardoor te beperkt.
Aanvullende exacte plaatsbepaling zal nodig blijven.

stroom-
elektrodes B

10cm"

Fig. 6.12. Geleidbaarheidssonde.

6.15.4 Geleidbaarheidsmeting met sonderingen
De elektrische geleidbaarheid van de grond kan ook
worden gemeten met sondeermethoden.
De elektrische geleidbaarheid is indicatief voor de
grondslag: zand heeft een lage, klei en veen een hoge
geleidbaarheid. In de interpretatie worden de meetge-
gevens, in combinatie met meting van de geleidbaar-
heid van het in de grond aanwezige grondwater, voor-
al gebruikt voor de vaststelling van de dichtheid
(porositeit) van de zandige afzettingen. Voorts wordt
deze sondeertechniek als kalibratie voor geo-elektri-
sche metingen gebruikt.
De elektrische geleidbaarheid wordt bepaald met een
sondeerconus van standaardafmetingen, waarin
boven de kleefrnantel een aantal elektroden zijn aan-
gebracht (zie fig. 6.12). Tijdens het wegdrukken kun-
nen naast de elektrische geleidbaarheidsmetingen ook
de conusweerstand en de plaatselijke wrijving wor-
den geregistreerd.
De geleidbaarheid wordt door verschillende sets van
twee elektroden op verschillende onderlinge afstan-
den gemeten (0,1 m tot 0,4 m). Een kleinere afstand
heeft tot gevolg dat een kleiner volume als meetge-
bied resulteert. Hierdoor is de meting gevoeliger voor
dunne lagen en laagovergangen, maar ook voor ver-
storing rond de conus veroorzaakt door het verdrin-
gen van grond. De meting geeft dan ook vaak een wat
grilliger verloop te zien.

De presentatie van de meting is een grafiek van de inverse van de elektrische geleidbaarheid, de
elektrische grondweerstand in Ohm.m tegen de diepte in m, De conusweerstand en kleef worden
grafisch weergegeven in de vorm van standaard sondeerplots.

De meetsonde is in principe geschikt als wegdrukbare meetelektrode in een spanningsveld dat
met andere stroomelektroden is gegenereerd. Op die wijze kan in een met grond gevulde folie-
constructie tot vlak boven de folie worden doorgemeten. De inspanning voor een meetcampag-
ne is echter aanzienlijk. Voor een detaillering van het potentiaalbeeld nabij een verwacht lek in
een in gebruik zijnde folieconstructie kan een dergelijke toepassing worden ingezet.
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Vanzelfsprekend moet worden gewaakt voor perforatie van de folie met de sonde. Een goede
hoogtemeting is noodzakelijk.

6.15.5 Elektromagnetisch onderzoek
Met elektromagnetisch onderzoek wordt de elektrische weerstand van de ondergrond in kaart
gebracht. In de interpretatie worden de gegevens vooral gebruikt voor de vaststelling van de late-
rale uitgebreidheid en de begrenzingen van structuren, zoals zandgeulen in een kleipakket.
De elektromagnetische metingen worden verricht met apparatuur van het type Geonics EM-31.
Het principe van de metingen is als volgt (zie fig. 6.13):
Door een zendspoel wordt een wisselstroom met een bepaalde frequentie gestuurd. Deze wis-
selstroom wekt in de ondergrond een primair magnetisch veld op. Dit primaire magnetische veld
induceert in de ondergrond inductiestromen. Deze inductiestromen veroorzaken een secundair
magnetisch veld dat in de ontvangstspoel, samen met het primaire veld wordt opgevangen.

ontvanger

----- primaire wisselveld

------ secundairCil wissCillveld
fj wervelstromenl)

Fig. 6.13. Principe van elektromagnetisch onderzoek.

In het algemeen is het secundaire magnetische veld een gecompliceerde functie van de spoelaf-
stand, de gebruikte frequentie, de magnetische susceptibiliteit (vatbaarheid) en de elektrische
weerstand van de ondergrond. In de praktijk kunnen de magnetische eigenschappen van de grond
worden verwaarloosd. Bij de EM-31 zijn de spoelafstand en frequentie constant en is het secun-
daire veld een directe maat voor de elektrische weerstand van de ondergrond.
De gemeten weerstand van een grondpakket is een niet-lineair gewogen gemiddelde van de
weerstand van de verschillende lagen in het beschouwde grondpakket (de zogenoemde schijn-
bare weerstand).
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De metingen met de EM-31 worden uitgevoerd in twee spoelconfiguraties:
- spoelen horizontaal; de metingen geven informatie over de weerstand van het grondpakket tot

een diepte van circa MV - 6 m;
- spoelen verticaal; de metingen geven informatie over de weerstand van het grondpakket tot

een diepte van circa MV - 3 m

Het EM-31 apparaat is door één man te bedienen. De afstand tussen zend- en ontvangstspoel
bedraagt 3,80 m. De metingen moeten worden uitgevoerd volgens NEN 5774. De onderzoeks-
diepte die met deze techniek kan worden bereikt, is circa 5 m onder maaiveld.
Behalve de EM-31 bestaan ook nog het EM-34 apparaat dat groter is en een groter dieptebereik
heeft en de EM-38 met een kleiner dieptebereik (l m).

De weerstandswaarden worden uitgezet als functie van de plaats in een grafiek of op een con-
tourkaart. Gepresenteerd worden de meting met de verticale spoel ('ondiep') en een uit de verti-
cale en horizontale metingen berekende waarde ('diep'). In combinatie met gegevens uit borin-
gen én/of sonderingen worden de resultaten weergegeven in de vorm van een geotechnisch pro-
fiel volgens figuur 6.14 .
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Fig. 6.14. Geotechnisch profiel met uitgewerkte EM-meting.

Binnen een folieconstructie zou in principe onderscheid moeten kunnen worden gemaakt tussen
vochtige en droge grond. Aan de hand van een geohydrologische analyse op basis van het ver-
kregen waarnemingsbeeld moet de locatie van een lek worden vastgesteld. De proefneming met
deze methode werd door TNO niet bevredigend bevonden. Dit heeft vrijwel zeker te maken met
de zeer indirecte wijze waarop de positie van een lek moet worden bepaald, namelijk uit de
(geringe) opbolling van de grondwaterspiegel. Daarnaast is veelal sprake van een vochtprofiel
boven de grondwaterspiegel. De resolutie is beperkt door de vaste afstand tussen de meetspoe-
len,

6.15.6 Grondradar
Grondradar is iets beter geschikt voor de bepaling van de diepteligging van de grondwaterspie-
gel dan elektromagnetisch of geo-elektrisch onderzoek (zie fig. 6.15). Grondradar kan worden
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toegepast in een bandbreedte van 30 tot 300 MHz van de radargolven:
- met laag-frequente apparatuur (50 MHz) is meting van de reflectie van uitgezonden radar-

signalen tot een indringingsdiepte van 20 tot 30 m vanaf maaiveld mogelijk met een nauw-
keurigheid van circa 2 m;

- met hoog-frequente apparatuur (300 MHz) is meting van de reflectie van uitgezonden radar-
signalen tot een indringingsdiepte van enkele meters vanaf maaiveld mogelijk met een nauw-
keurigheid van circa 0,3 m.

Fig. 6.15. Toelichting bij het principe van grondradar.
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De methode is indirect voor een lekbepaling, omdat eerst de diepte van het grondwatervlak
wordt gemeten. In zand is de overgang van nat naar droog scherp. De nauwkeurigheid is echter
tamelijk beperkt op grond van bovenvermelde informatie. Daarnaast is de methode zeer gevoe-
lig voor de aard van de aanvulgrond in een folieconstructie. Naar aanleiding van de meting van
de diepte van het grondwatervlak wordt een geohydrologische analyse uitgevoerd. De vlakheid
van het maaiveld, waarover de waarnemer loopt, moet worden meegenomen in de evaluatie. Op
basis van het verkregen beeld moet de locatie van een lek worden vastgesteld.

6.15.7 Temperatuurmeting
De grond- en grondwatertemperatuur binnen de folieconstructie zal verschillen van de tempera-
tuur van door een lek opkwellend grondwater.
In de eerste plaats kan met sensoren in de aanvulgrond in de folie de temperatuur van het grond-
water worden gemeten.
Een tweede techniek is de toepassing van de meting van temperatuurverschillen op basis van
'remote sensing', die ook wel infraroodthermografie wordt genoemd. De oppervlaktetempera-
tuur is op een warmtebeeld door middel van infraroodfotografie vanuit de lucht vast te leggen.
De golflengte is 1.000 tot 3.000 nanometer. Hiermee kunnen kleine temperatuursverschillen (in
veelvoud van 0,01 0C) worden opgemerkt. Het principe is gebaseerd op de eigenschap van stof-
fen dat de uitzending van straling afhankelijk is van de temperatuur van de stoffen. De mate van
infraroodstraling door de bodem is afhankelijk van intrinsieke en externe factoren. De intrinsie-
ke factoren zijn de oppervlaktebedekking, het vochtgehalte, het organisch stofgehalte. de speci-
fieke warmte, de stralingskracht en warmteabsorptie van de bodem. De externe factoren zijn de
luchttemperatuur, de bezonning, wind, vochtigheid en verdamping. Door de veelheid van facto-
ren kan de interpretatie van het warmtebeeld moeilijk zijn. Bovendien is in een civiel-technische
toepassing van folies sprake van gedeeltelijk verhard oppervlak.
Volgens Koerner [48] kan met deze techniek de diepte van het maaiveld tot de grondwaterspie-
gel in de orde van grootte van 0 tot 2 m goed worden gedetecteerd.
De methode werkt indirect omdat eerst het beeld van de diepte van de grondwaterspiegel moet
worden afgeleid en bewerkt. Vervolgens blijken uit de interpretatie van het warmtebeeld even-
tuele temperatuurverschillen in de grond en het grondwater.

6.15.8 Oppervlaktegolftechnieken of grensvlakseismiek
Volgens de literatuur [54] wordt deze methode toegepast voor controle van folies onder water-
bassins. Het is mogelijk om seismische golven langs een grens, zoals die door een geomembraan
wordt gevormd, te laten lopen (zie fig. 6.16). Met metingen volgens deze techniek zouden ook
afwijkingen op het grensvlak kunnen worden vastgesteld. Een verandering in materiaalparame-
ters voor de grond langs de folie, zoals doorlatendheid, porositeit en vochtigheidsgraad, is daar-
bij bepalend. Volgens de auteurs zijn seismische golven volgens Stoneley beter te gebruiken dan
Rayleigh-golven. Toename van de doorlatendheid leidt tot een afname van de seismische gol-
famplitude en van de golfsnelheid die kan worden gemeten aan het opgevangen signaal. Aan één
zijde van de locatie wordt een seismische bron (b.v. een slaghamer voor kleine projecten of een
luchtdrukkanon) opgesteld en aan de andere zijde van de door te meten folieconstructie geofoons
of accelerometers. Door de auteurs wordt verwacht dat in de praktijk golflengten van 1 à 2 m en
een golffrequentie van 200 Hz zullen voldoen.
Als projecten waarvoor de meetmethode van toepassing kan zijn, kunnen de waterbassins gele-
gen boven de grondwaterstand worden genoemd. Opschaling van de techniek naar een praktijk-
toepassing is twijfelachtig en niet bekend.
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Fig. 6.16. Toelichting bij de opstelling van de seismische bron en geofoons bij grensvlakseis-
miek,

6.15.9 Akoestische methoden
Stromend grondwater geeft een akoestische emissie. Met geofoons of hydrofoons, verdeeld over
het oppervlak, kan een dergelijk signaal worden opgevangen. Dit betekent dat een dergelijk sys-
teem ingebouwd moet zijn in de folie. Het frequentiebereik ligt tussen 100 en 10.000 Hz. De
locatie van het lek moet uit correlatie van waarnemingen worden afgeleid.
De techniek wordt wel gebruikt bij lekdetectie in aarden stuwdammen [50]. Voor andere toepas-
singen zijn proeven gedaan, echter zonder veel succes.

6.16 Beoord.eling van de meetmethoden
Op grond van de goede ervaringen opgedaan bij uitgevoerde lekdetectieprojecten blijkt de com-
binatie van een eenvoudige totale debietmeting en geo-elektrische meetmethode voor vaststel-
ling van de lekken een goede werkmethode.
De alternatieve onderzoekstechnieken zijn beoordeeld op hun mogelijkheden. Daarbij speelt een
rol met welke nauwkeurigheid van plaatsbepaling lekken in folieconstructies kunnen worden
gedetecteerd. De technieken die geschikt zijn voor lekdetectie, zijn in tabel 6.3 geselecteerd.
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Fig. 6.17.Uitvoering van de geo-elektrische lekdetectie in de geïnundeerde foliebak: te Akkrum,
toepassing van een meetframe in een meetraai.

Tabel 6.3. Technieken voor lekdetectie.
methode voordelen nadelen
debietmeting eenvoudig en goedkoop uit te voeren globaal beeld van omvang lekkage
stijghoogtemeting eenvoudig veel meetpunten nodig om geringe

grondwaterstandverandering te bepa-
len, indirecte bepaling van posities
van lekken, perforatierisico

geo-elektrische vanaf maaiveld uitvoerbaar, veel metaal (damwanden, leidingen,
meting onderzoek, goede ervaringen, directe hoogspanningsmasten, pontons)

bepaling van positie van een lek verstorend voor metingen
elektromagnetische vanaf maaiveld eenvoudig storing bij dikke capillaire laag,
meting uitvoerbaar weinig succesvol gebleken
tracers goedkoop, peilbuizen nodig, door punt-

makkelijk detecteerbaar, metingen lokalisatie van lekken
veel ervaring beschikbaar moeilijk, absorptie een probleem,

milieu-onvriendelijke tracers niet I
toepassen I

temperatuurmeting milieuvriendelijk veel peilbuizen nodig,
met sondes of puntmetingen,

i peilbuizen perforatierisico
infrarood groot gebied karteerbaar temperatuurverschillen van het

maaiveld en niet van de onder-
grond, dus detaillering beperkt,
duur door vliegkosten

spontane potentiaal SP is nieuw; er is weinig ervaring

I mee en misschien is toepassing
niet zinvol

oppervlaktegolven herkenning lekken beperkt,
weinig toepassingen bekend

akoestiek achtergrondlawaai is probleem,
weinig succes in toepassing
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HOOFDSTUK 7

BEHEERENONDERHOUO

7.1 Inleiding
Beheer en onderhoud van kunstwerken verheugt zich in een toenemende belangstelling.
Hiervoor is een aantal oorzaken.
Economische groei heeft geleid tot een toename van het aantal kunstwerken, waarbij snelle
bouwtijden en kostenoptimalisatie hebben geleid tot inzet van nieuwe materialen en bouwtech-
nieken. Tezamen met een verhoging van het verkeersaanbod en de verkeersbelasting heeft dit
geresulteerd in een toenemende aandacht voor het beheer van kunstwerken.
Financiële beperkingen en keuzes maken dat beheerders heden ten dage beheerskosten wensen
te minimaliseren voor korte en lange termijn. Voorts dienen onderhoud en inspecties van kunst-
werken niet alleen te worden begroot, maar ook om logistieke redenen in planningen te worden
opgenomen.

Een en ander heeft CURfCOB-commissie M 311 doen besluiten in het 'Handboek foliecon-
structies' aandacht te besteden aan het beheer van folieconstructies.
Daarbij wordt het 'beheer' gedefinieerd als het geheel van activiteiten dat ertoe moet leiden dat
de constructie de vereiste functies gedurende een vastgestelde termijn kan vervullen, tegen zo
laag mogelijke kosten en met voldoende betrouwbaarheid, bruikbaarheid, toepasbaarheid, duur-
zaamheid en (esthetische) presenteerbaarheid. Inspecties en onderhoud kunnen als zodanig wor-
den beschouwd als onderdelen van het beheer.
Door middel van interviews met beheerders is de huidige praktijk ten aanzien van het beheer van
kunstwerken, en van folieconstructies in het bijzonder, geïnventariseerd. Geconcludeerd kan
worden dat er momenteel weinig structurele aandacht wordt besteed aan de hiervoor omschre-
ven problematiek, zie 7.2.
In het kader van het 'State of the art' -karakter van dit handboek kan het beheer van foliecon-
structies dan ook geen wezenlijke bijdrage leveren aan dit handboek.
Derhalve is door de commissie besloten om, aan de hand van een algemene beschouwing ten
aanzien van beheermethodieken, een algemene aanzet uit te werken voor het maken van een plan
voor beheer van folieconstructies.

Als leidraad bij de algemene beschouwing van een beheermethodiek, die is weergegeven in 7.3,
is gebruik gemaakt van het CURfCOB-rapport N 500 'Inventarisatie Kunstwerk Beheer' [55]. Er
is gepoogd de in dit rapport beschreven rationele aanpak voor beheer toe te passen op foliecon-
structies, hetgeen uiteindelijk heeft geresulteerd in een aanzet tot een beheerplan voor foliecon-
structies met aanbevelingen in 7.4 en 7.5.

7.2 Stateofthe art
7.2.1 Algemeen
De huidige situatie inzake beheer en onderhoud van folieconstructies in verdiepte infrastructu-
rele werken is niet overal hetzelfde. Daarbij dient allereerst onderscheid te worden gemaakt in
organisaties waar het ontwerp en de bouw in eigen beheer heeft plaatsgevonden en die waar ont-
werp en bouw zijn uitbesteed.
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In het eerste geval liggen ontwerp, bouwen het beheer en onderhoud aanzienlijk dichter bij
elkaar dan in het laatste geval. Dit kan grote consequenties hebben voor de praktische invulling
van het beheer en onderhoud.
Heel belangrijk daarbij is de inhoud en de organisatie van de informatiestroom van beheeras-
pecten van een constructie. Uit interviews met een aantal beheerders is gebleken dat zowel de
inhoud als de organisatie van deze informatiestromen sterk kunnen verschillen.

7.2.2 Informatiestroom
In principe is de informatiestroom als volgt:
Ontwerper: maakt het ontwerp en legt dit vast in een bestek.
Directie: houdt toezicht op het werk opdat het bestek wordt nageleefd.
Aannemer: levert het gereed product op aan de Directie.
Directie: controleert het gereed product en draagt dit over aan de beheerder.
Beheerder: draagt de verantwoording voor het onderhoud en moet het beheer binnen de

eigen dienst kunnen overdragen aan zijn opvolger.

Dit betekent dat de informatiestroom over diverse schakels verloopt met even zovele potentiële
knelpunten in de informatieoverdracht.

Bij Rijkswaterstaat vindt het beheer en onderhoud op het organisatieniveau van de dienstkring
plaats. Voor de dienstkring begint het beheer en onderhoud bij de overdracht van een foliecon-
structie door de Bouwdienst aan de dienstkring. Bij deze overdracht fungeert het ontwerpbureau
van de provinciale directie als tussenschakel. De Bouwdienst overhandigt daarbij een beknopte
handleiding, waarop vervolgens enige mondelinge toelichting wordt gegeven.
In sommige gevallen zijn deze procedures zeer goed geregeld, soms in mindere mate. Voor de
verschillende beheerdiensten binnen de directies van de Rijkswaterstaat geldt echter, dat zij in
het geval van gesignaleerde problemen op de Bouwdienst kunnen terugvallen.

Thans komen bij een overdracht door de Bouwdienst de volgende zaken aan de orde:
- Er mag absoluut geen penetratie van de folie optreden.

In verband met de stabiliteit van de boven de folie aangebrachte taluds mogen er geen ont-
gravingen plaatsvinden of zware belastingen (door onder andere materieel) worden aange-
bracht
Er worden richtlijnen gegeven voor het onderhoud van het drainagesysteem, in die zin dat het
eenmaal per jaar moet worden doorgespoten.
Er worden richtlijnen gegeven voor het afpompen van overtollig riolerings- en drainagewa-
ter in relatie tot de neerslagcijfers.

Dit is anders gesteld bij de lagere overheden, met name bij kleine en middelgrote gemeenten,die
geen eigen ontwerp- en bouwbureau bezitten. Deze hebben zowel het ontwerp als de bouw moe-
ten uitbesteden. Hier is een goede informatiestroom des te belangrijker.

7.2.3 Beheer en onderhoud in de praktijk
Hoewel diverse beheer- en onderhoudspraktijken zijn gegroeid, zijn alle beheerders er goed van
doordrongen dat een folieconstmctie niet mag worden gepenetreerd. Daarnaast gebeurt zeer veel
gevoelsmatig en op individueel initiatief of inzicht van de betreffende beheerder. Daarbij gaan
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beheerders er doorgaans van uit dat een folieconstructie onderhoudsarm tot onderhoudsvrij is.
Dit wordt enigszins versterkt doordat tot op heden bij dit soort constructies weinig lekkages zijn
geconstateerd.
Evenzo wordt een verdiepte folieconstructie niet als een kunstwerk gezien. Dit wordt mogelijk
versterkt doordat een folieconstructie en het aanverwante drainagesysteem onzichtbaar onder de
gronddekking zijn weggewerkt.

Sommige beheerders van folieconstructies controleren geregeld het debiet door het aantal pom-
puren met de neerslagcijfers te vergelijken. Grote afwijkingen kunnen een indicatie zijn voor een
mogelijke lekkage.
Ook zijn er beheerders die buiten een storingsmelder niet over een monitoringssysteem beschik-
ken om het aantal pompuren vast te leggen. Zo werd een situatie aangetroffen waarbij als alter-
natief de visuele inspectie van de verharding werd gehanteerd. Daarbij duidden hardnekkig
vochtige plekken in of op de verhardingsconstructie op een eventueel te hoge grondwaterstand
in de foliebak, hetgeen vervolgens op lekkage zou kunnen wijzen.
Inherent aan het feit dat de folieconstructie niet mag worden gepenetreerd, wordt afhankelijk van
de locatie waar wegmeubilair moet worden geplaatst, dit zo nodig speciaal ontworpen.
Voor alle beheerders van Rijkswaterstaat geldt dat in het geval van geconstateerde lekkage de
Bouwdienst wordt ingeschakeld.

In een enkel geval heeft zich een calamiteit voorgedaan van een gekantelde tankwagen met
vloeibare vetten. Daarbij was gelukkigerwijs sprake van een gecompartimenteerd verdiepte
folieconstructie. Dat wil zeggen dat het drainagesysteem in de 'foliebak' gecompartimenteerd
was uitgevoerd. Daardoor behoefde alleen het pompcircuit van het betreffende compartiment te
worden uitgeschakeld. Een specialistisch bedrijf is ingeschakeld voor het verwijderen van de
vervuilde toplaag van de gronddekking. In dit enkele beschreven geval is 0,60 m à 0,70 m van
de dekking van in totaal circa 2 m verschoond.
Het probleem, dat zich hierbij manifesteerde, was dat de beheerder niet wist tot hoever hij zou
mogen ontgraven. Bovendien was hij niet op de hoogte van het feit dat te veel verwijderen van
de dekking instabiliteit van de constructie zou kunnen veroorzaken.

7.3 Beheermethodiek
7.3.1 Algemeen
Een goed beheer van kunstwerken, alsmede een goede toepassing van eventuele beheersyste-
men, is slechts mogelijk indien aan een beheerplan een goed gefundeerde methodiek ten grond-
slag ligt. De praktijk leert, zoals omschreven is in 7.2, dat hiervan vaak geen sprake is. Het
gevolg is dat het beheer niet meer omvat dan het op basis van inspecties uitvoeren van onder-
houd en reparaties. Kostenplanning en logistieke planning van het beheer is zodoende niet moge-
lijk.

Hierna zal een kader voor een beheermethodiek worden gegeven. Hiervoor wordt gebruik
gemaakt van [55], waarin beheersystemen en -technieken voor ondergrondse kunstwerken zijn
geïnventariseerd.

159



CUR/COB Handboek folieconstructies

7.3.2 Checklist beheer elementen
Beheermethodieken maken gebruik van informatie en data die als input kunnen worden
beschouwd. Deze elementen dienen vooraf te worden vastgesteld.
Er dient derhalve antwoord te worden gegeven op de volgende vragen:
- Wat zijn de doelstellingen van het beheer?
- Wat zijn de functies en eisen van de constructie?
- Wat is de functionele relatie tussen het functioneren van de constructie en de afzonderlijke

componenten (risico-analyse)?
- Wat zijn de randvoorwaarden bij calamiteiten?
- Welke verouderingsmodellen op componentenniveau zijn van toepassing?
- Wat zijn de kosten van inspecties, onderhoud en bezwijken van (onderdelen van) de con-

structie?
- Welke onderhoudstrategie wordt gehanteerd?
- Welke beslissingsmodellen kunnen worden gehanteerd?
- Wat is de 'as-built' -situatie volgens het procesverbaal?

Beantwoording van deze vragen wordt gevangen in een stappenplan, dat leidt tot een rationele
aanpak van het beheer.

7.3.3 Methodiek
De beheermethodiek kan worden vertaald in een vijf-stappenplan, op basis van de in 7.3.2 vast-
gestelde elementen.
Stap 1: Beschrijf de functies van het kunstwerk en de afzonderlijke onderdelen

Ontleedt het kunstwerk in afzonderlijke constructieve componenten en in elektri-
sche/werktuigbouwkundige componenten. Omschrijf zowel ge functie en eisen van het
kunstwerk als van de afzonderlijke componenten.

Stap 2: Definieer de beheer doelstellingen
Gebaseerd op de functie van het kunstwerk dient een expliciete beheerdoeistelling te
worden gedefinieerd. De volgende doelstellingen kunnen op kunstwerkniveau en com-
ponentenniveau worden onderscheiden:
- betrouwbaarheid (faalkansen);
- bruikbaarheid;
- toepasbaarheid;
- duurzaamheid;
- presenteerbaarheid;
- economisch kostenoptimum.

Opgemerkt wordt dat niet noodzakelijkerwijs ten aanzien van alle hiervoor genoemde
aspecten doelstellingen geformuleerd dienen te worden.

Stap 3: Definieer de relatie tussen elementaire gebeurtenissen en het gevolg voor het kunst-
werk
Inzicht dient te worden verkregen in de relatie tussen het falen van de componenten en
het falen van het kunstwerk. Immers, de onderhoudstrategie dient niet te worden afge-
stemd op het falen van de afzonderlijke componenten. Voor complexe kunstwerken zal
derhalve een goede risico-analyse moeten worden gemaakt.

160



CDR/COB Handboek folieconstructies

Stap 4: Definieer voor elk onderdeel, en voor groepen van onderdelen, een onderhoudsregel.
Op componentenniveau kunnen een drietal onderhoudstrategieën worden onderschei-
den:
1. Faiture Based Maintenance

Actie wordt ondernomen indien bezwijken optreedt. Kunstwerkonderdelen dienen
dan uiteraard slechts kleine risico's voor het falen van de totale constructie met zich
te dragen.

2. Use Based Maintenance
Actie wordt ondernomen na een vooraf vastgesteld gebruik (verlopen tijdsduur,
afstand of dergelijke criteria). Deze benadering wordt vaak toegepast bij industrië-
le instrumenten, waarvan de gebruikstijd tot bezwijken goed voorspelbaar is. Er is
sprake van preventief onderhoud.

3. Condition Based Maintenance
Actie wordt ondernomen nadat een bepaalde voorwaarde een kritische grens is
overschreden. Deze voorwaarde dient meetbaar te zijn en periodieke inspectie is
vereist.

De onderhoudstrategieën per component dienen steeds getoetst te worden aan de in
stappen 2 en 3 vastgestelde doelen en relaties tot falen van het kunstwerk.

Stap 5: Afstemming van afzonderlijke onderhoudsacties
De in stap 4 vastgestelde onderhoudstrategieën dienen te worden afgestemd tot één
concept (een beheerplan). Hierin vindt afstemming plaats op basis van kosten, inzet-
baarheid van het kunstwerk en planning.

7.3.4 Overige aspecten van het beheerplan
Op basis van de methodiek in 7.3.3 worden de contouren van het beheerplan geschreven. In het
beheerplan kunnen voorts de aspecten aan de orde komen die hierna worden besproken.

Ontwerpaspecten
Beheer- en onderhoudsaspecten kunnen in sommige gevallen worden beïnvloed in het ontwerp-
stadium. Bij het toenemend belang van het beheer van een kunstwerk dient ook de ontwerper
zich rekenschap te geven van de consequenties die zijn ontwerpkeuzes hebben op het toekom-
stige beheer.

Overdracht ontwerper - beheerder
Het is van wezenlijk belang dat de ontwerper zijn kennis en ontwerpafwegingen ten aanzien van
beheerrisico's overdraagt aan de beheerder. Dit kan leiden tot een aantal voorschriften of instruc-
ties voor het beheer. In het geval van folieconstructies dient bijvoorbeeld duidelijk te zijn voor-
geschreven wat de risico's zijn ten aanzien van ontgravingen in het aanvullichaam, belastingen
naast de folieconstructie en penetratie van de folie.

Terugkoppeling beheerder - ontwerper
Met het oog op toekomstige ontwerpen en ontwikkelingen zouden ervaringen van de beheerder
die van invloed zijn op het ontwerp, teruggekoppeld moeten worden naar de ontwerper.
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Geboortekaart
In termen van toekomstig beheer is de uitvoering van een kunstwerk een risicovolle fase.
Verschillen in ontwerp en de werkelijkheid (de zogenoemde 'as built' -situatie), alsmede gevol-
gen van deze afwijkingen voor het beheer dienen te worden overgedragen en schriftelijk te wor-
den vastgelegd en gearchiveerd.

Praktische ervaring
Ondanks het vaak: ontbreken van een gestructureerde aanpak, is in het verleden veel ervaring
opgedaan ten aanzien van beheer, onderhoud en inspecties van civiele constructies. Het is van
belang deze praktische ervaring, alsmede data ten aanzien van kosten, planning, veroudering, en
dergelijke, te gebruiken voor het beheer en onderhoud van folieconstructies in de toekomst.
Onder andere kan worden verwezen naar de 'Handleiding Technische Inspectie' van DWW [56].

Beheersystemen
Onder beheersystemen worden verstaan geautomatiseerde objectieve, rationele, systematische
benaderingen van beheer en onderhoud. Deze systemen dienen gebaseerd te zijn op een metho-
diek.
Aangezien de methodiek eerst voldoende moet worden ontwikkeld, is in dit handboek voorna-
melijk een aanzet tot een dergelijke methodiek aan de orde gesteld.

7.4 Raamwerk 'Beheerplan folieconstructies'
De in 7.3 omschreven algemene methodiek voor het maken van een beheerplan is in deze para-
graaf toegepast op folieconstructies. Als uitgangspunt is daarbij het stappenplan gehanteerd.
Benadrukt wordt dat slechts een raamwerk voor een beheerplan wordt gegeven.
Folieconstructies en de randvoorwaarden die daaraan worden gesteld door beheerders, zijn te
divers om een algemeen geldend plan te kunnen presenteren.

Stappenplan Beheerplan Folieconstructies
Stap 1: Beschrijf de functies van het kunstwerk en de afzonderlijke onderdelen

Verwezen kan worden naar de systeemomschrijving van 3.2 van hoofdstuk 3
'Functioneel ontwerp' .

Stap 2: Definieer de beheerdoelstellingen
In eerste instantie kan een algemene beheerdoeistelling worden geformuleerd.
Vervolgens kunnen doelstellingen voor essentiële componenten worden onderschei-
den. Onder andere kunnen doelstellingen worden genoemd voor:
- folie(constructie)~
- drainagesysteernsbernelwaterafvoer;
- aanvullichaam (ballast en taluds);
- aansluitconstructies.

Per hoofdcomponent kunnen doelstellingen worden geformuleerd op basis van bij-
voorbeeld betrouwbaarheid (faalkansen), economie en presenteerbaarheid. In tabel 7 .1
is een en ander samengevat.
Het is niet mogelijk en noodzakelijk om voor alle componenten een relevante doel-
stelling te formuleren. Ten aanzien van duurzaamheidsdoelstellingen wordt opgemerkt
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dat onderhoud en reparaties aan de componenten dusdanig kostbaar zijn, dan wel tech-
nisch niet mogelijk, dat in het ontwerp veel aandacht aan duurzaamheidsaspecten dient
te worden besteed.

Tabel 7.1. Overzicht van beheerdoeistellingen per component.
componenten doelstellingen

betrouwbaarheid presenteerbaarheid economie
folie waterkering tijdens - onderhoud/vervanging

levensduur voorkomen (zeer
kostbaar)

drainage/hemelwater- ontwatering tijdens - minimum aan
afvoer levensduur onderhoudskosten
aanvullichaam handhaving evenwicht esthetische waarde -
(ballast + taluds) en stabiliteit tijdens van de 'groene'

levensduur taluds
aansluitconstructies waterkering tijdens - onderhoud/vervanging

levensduur voorkomen (zeer
kostbaar)

Stap 3: Definieer de relatie tussen elementaire gebeurtenissen en het gevolg voor het kunst-
werk
Verwezen wordt naar de risico-analyse in 3.4 van hoofdstuk 3 'Functioneel ontwerp'.

Stap 4: Definieer voor elk onderdeel, en voor groepen van onderdelen, een beheer- of onder-
houdsregel.
Folie en aansluitconstructies
Om te kunnen voldoen aan de betrouwbaarheidsdoelstellingen en een kostenoptirnum,
wordt een vorm van 'condition based maintenance' gehanteerd.
Pompdebieten kunnen worden geïnspecteerd, zodat eventuele lekkages kunnen worden
gesignaleerd. Bij signalering van een bepaalde overschrijding van een debiet, wordt
actie ondernomen (bijvoorbeeld detectie van de lek en zo mogelijk reparatie).
De doelstelling leidt hier dus tot inspecties. Kosten van inspecties zullen altijd aan-
zienlijk lager zijn dan de kosten van schade bij falen door lekkage.
Het voorkomen van penetraties van de folieconstructie is voorts een essentiële beheer-
regel voortvloeiend uit de betrouwbaarheidsdoelstelling,
Drainagesysteem
Voor het drainagesysteem zal een vorm van 'use based maintenance' worden gehan-
teerd. Binnen vastgestelde perioden dient het systeem doorgespoten te worden.
Pompen dienen regelmatig onderhouden te worden.
Uit de doelstellingen ten aanzien van een betrouwbare ontwatering volgt dus een
bepaald periodiek onderhoud van het drainagesysteem.
Bovendien levert registratie van de pompdebieten een indicatie op voor mogelijke lek-
kages.
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Aanvullichaam
Behalve eventuele onderhoudsregels voortvloeiend uit presenteerbaarheidsdoelstellin-
gen van de taluds, zal de betrouwbaarheidsdoelstelling aangaande het 'Handhaven van
evenwicht' leiden tot periodieke inspectie van het aanvullichaam.
Vanwege de noodzaak van het handhaven van het evenwicht is een beheerregel vereist
dat géén ontgravingen in het aanvullichaam plaatsvinden ten behoeve van mogelijke
werkzaamheden binnen de folieconstructie zonder de controle en toestemming van de
beheerder.

Stap 5: Afstemming van afzonderlijke onderhoudsacties
De in stap 4 geformuleerde onderhoudstegels kunnen worden samengesteld tot één
beheerplan. Inspecties en onderhoud van het drainagesysteem kunnen zo logistiek op
elkaar worden afgestemd.
Het beheerplan zal ook een aantal beheerregels dienen te omvatten, welke met name
voortvloeien uit de betrouwbaarheidsdoelstellingen. Daarbij moet worden gedacht aan
voorkomen van penetraties van het folie, het voorkomen van verstoringen van even-
wicht en stabiliteit van het aanvullichaam en aan calamiteitsplannen,
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CONCLUSIES

Hoewel de meeste ervaring bij de bouw van folieconstructies is verkregen met de toepassing van
PVC, kunnen de in dit handboek beschreven ontwerpaspecten ook worden gebruikt voor andere
materialen.
Door middel van een goede risico-analyse kan het ontwerp voldoende worden beheerst. De
aspecten die bij het ontwerp aan de orde komen zijn: grond- en grondwateronderzoek, beschrij-
ving van de geometrie van de constructie, het verticaal evenwicht tussen grondbelasting op de
folie en waterdruk eronder, de veiligheidsbeschouwing ten aanzien van de evenwichtsberekening
en de stabiliteit van taluds, klemconstructies, polderpeilbeheersing en hemelwaterafvoer.
Het is in veel gevallen aan te bevelen om de systemen van drainage en hemelwaterafvoer
gescheiden uit te voeren.

De ervaring heeft uitgewezen, dat dit type constructies zeer goed kan voldoen mits de uitvoering
van de bouwactiviteiten voor folieconstructies met zorg geschiedt. De toepassing is niet alleen
aantrekkelijk vanwege de lage bouwkosten maar ook vanwege het feit dat bouwmethoden moge-
lijk zijn, die weinig overlast voor de omgeving bezorgen, zoals bij uitvoering zonder bemaling
door aanleg in den natte. Tevens zijn er redelijk nieuwe en beproefde bouwmethoden mogelijk,
zoals de U-polder, die weinig ruimtebeslag vragen.
Men moet zich realiseren dat een folieconstructie kwetsbaar is voor beschadiging van de folie en
lekkage door ongewilde of onbewuste penetratie.

Behalve PVC en HOPE zijn er veel nieuwe foliematerialen ontwikkeld, waaronder geflexibili-
seerde polyetheen en polypropyleen. Nieuwe PE-soorten komen tegemoet aan de milieubezwa-
ren omtrent de toepassing van PVC.
Er is een uitgebreid scala aan keuringsmethoden voor folie en lassen beschikbaar.

Inspectie tijdens de aanleg van folies verdient de aandacht te krijgen, aangezien lekkages hier-
mee kunnen worden voorkomen. De planmatige opzet van gerichte zoekacties naar fouten in de
folieconstructie en de selectie van detectiemethoden moet worden afgestemd op de relevante
faalmechanismen. Een goede voorbereiding is derhalve noodzakelijk. Veel aandacht bij de
inspectie dient naar het leggen en vooral naar het lassen uit te gaan. Fouten in lassen zijn de
belangrijkste oorzaak van lekkage. Lek door een scheur in een folie is echter veelal groter dan
lek door een slechte las.

De meest geschikte meetmethoden voor lekdetectie zijn:
- geohydrologisch onderzoek met stijghoogte- en debietmeting;
- geo-elektrische metingen;
- geleidbaarheidsrneting door middel van kruislings aan weerszijden van de folie gelegde mat-

ten met elektrode draden.

Met de geo-elektrische detectiemethode is het in principe mogelijk om op de bodem van een met
water gevulde foliekuip lekken in de folie zodanig te lokaliseren dat aan de eis omtrent de nauw-
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keurigheid van de positiebepaling wordt voldaan.
Vanaf het maaiveldoppervlak van een met grond geballaste folie kunnen de locaties van lekken
in de praktijk slechts bij benadering worden bepaald. De heterogeniteit met betrekking tot de
elektrische eigenschappen van de grond in de aanvulling speelt hierbij een rol.

Een probleem tijdens geo-elektrische beproeving vormt de elektrische lekstroom naar stalen
damwanden en betonnen keermuren die veelal als kopwand worden gebruikt bij foliecoestruc-
ties. Door de lekstroom worden scheuren niet opgemerkt. Om de benodigde elektrische isolatie
te realiseren, is het aan te bevelen om kunststof voorhangschermen voor stalen of betonnen kop-
wanden te gebruiken die gelast worden aan de folie. Dergelijke voorzieningen dienen in de ont-
werpfase te worden meegenomen.
De detectie van lekken in taluds is nog niet goed uitvoerbaar.
Er zijn geen praktijkvoorbeelden bekend van lekdetectie in bestaande en in gebruik zijnde folie-
constructies.

De toename van de belangstelling voor beheer en onderhoud hangt deels samen met de econo-
mische groei van de laatste 30 à 40 jaar, waardoor het potentieel aan onderhoudswerken explo-
sief is toegenomen. Doordat in het algemeen voor het beheer en onderhoud slechts beperkte
financiële middelen beschikbaar worden gesteld, dient het beheer en onderhoud met de nodige
efficiency te worden aangepakt. Dit geldt ook voor het onderhavige type verdiepte infrastructu-
rele werken, waarbij folieconstructies worden toegepast.
Hoewel in de huidige praktijk niet iedere beheerder de hoogste prioriteit legt bij het formuleren
van een beheerplan en het uitvoeren van de daarbij behorende monitoringssystemen, moet hier-
naar wel worden gestreefd.
Het huidige beheer en onderhoud van uitgevoerde folieconstructies verloopt in de meeste beken-
de gevallen nog niet volgens een geoptimaliseerde aanpak. Dit hangt ook samen met de over-
dracht van de ontwerper en de directievoerder naar de beheerder. Mede naar aanleiding van inter-
views, gehouden met diverse beheerders, zijn aanbevelingen geformuleerd omtrent het beheer.
Het is op dit moment mogelijk om op basis van een methodiek een goed beheerplan voor een
folieconstructie op te zetten.
Door het opstellen van een beheerplan kan onnodige schade aan folieconstructies worden voor-
komen. Landelijke registratie van uitgevoerde folieconstructies in het KLle-systeem is aan te
bevelen.
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KENNISLEEMTEN EN AANBEVELINGEN

De volgende onderwerpen zijn uit het onderzoek ten behoeve van het handboek naar voren geko-
men als aspecten van folieconstructies waar nog een kennisleemte aanwezig is:
- Er dienen meer testgegevens beschikbaar te komen omtrent de eigenschappen van nieuw ont-

wikkelde foliematerialen, zoals LLDPE en VLDPE.
De toepassing van gewapende en versterkte folie is in de praktijk nog niet wijd verbreid.
Criteria en toepassingsmogelijkheden moeten nog nader worden geformuleerd.
Het ontbreken van een specifieke certificering en erkenning van folieverwerkende bedrijven
is voor opdrachtgevers een gemis.
De relatie tussen de afpelsterkte en de treksterkte van een folielas en de treksterkte van de
folie is niet duidelijk.
De rekenregels voor de evenwichtsbeschouwing van het folietalud in folieconstructies kun-
nen nog nader worden gespecificeerd. De mechanismen van afschuiving, wrijving en de bete-
kenis van horizontale waterdruk verdienen hierbij bijzondere aandacht.
Er wordt vanuitgegaan dat een folie min of meer spanningsloos wordt ingebouwd. Het is ech-
ter nog niet geheel duidelijk hoe met het principe van de verhinderde rek van de folie moet
worden omgegaan.
De controle in de ontwerpfase in verband met de opname van horizontaal gerichte krachten
op de folieconstructie, zoals remkrachten en krachten uit de constructie zelf of aansluitende
constructies behoeft een nadere uitwerking.
Er ontbreken betrouwbare analytische rekenregels ten behoeve van de schatting van de
grondwaterstroming bij lekken in folieconstructies.
Methoden voor (geo-elektrische) lekdetectie in een met ballastgrond gevulde foliebak moe-
ten nog verder worden ontwikkeld zodat praktische toepassing beter mogelijk wordt.
Folieconstructies zouden kunnen worden opgenomen in het KLIC-registratiesysteem. Dit
voorkomt onnodige penetraties van folies of risicovolle ontgravingen van aanvullichamen.
Een folieconstructie dient, als zijnde een kunstwerk, binnen een geregelde inspectie te wor-
den meegenomen. Hiertoe zou bijvoorbeeld het door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde
van Rijkswaterstaat ontwikkelde programma ten behoeve van de technische inspectie of
gerichte schouw moeten worden uitgebreid met een module voor kunstwerken met foliecon-
structies.
Bij de totstandkoming van folieconstructies dient aandacht te worden besteed aan het behee-
raspect door middel van het maken van een beheerplan.
Gezien de gesignaleerde leemten kunnen bij de uitvoering van toekomstige werken met folie-
constructies meetcampagnes worden opgezet waaruit waardevolle ervaringsfeiten omtrent
materiaalgedrag, ontwerpaspecten en inspectiemethoden kunnen worden afgeleid.
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A 1 Inleiding
Bij het tot stand komen van het 'Handboek folieconstructies' is aandacht besteed aan het opstel-
len van (aanvullende) besteksteksten.
Vooraf is nagegaan of binnen de bestaande CROW-werkgroep 'Geotextielen en folies in de
Grond- en waterbouw' voor dit onderdeel reeds teksten werden geformuleerd. Dit bleek niet het
geval. Na het gereedkomen van de besteksteksten binnen het handboek is opnieuw met het
CROW overleg geweest en afgesproken dat de besteksteksten niet als apart hoofdstuk van het
handboek zou worden opgenomen, maar als bijlage A.

Zodra de def"mitieve besteksteksten binnen het CROW zijn vastgesteld en opgenomen in de
bekende RAW systematiek, dient bijlage A van het 'Handboek folieconstructies' als ver-
vallen te worden beschouwd.

Bij het opstellen van de besteksteksten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- Bij de ontwikkeling van de besteksteksten voor folieconstructies wordt voor bemalingen,

grondwerk, drainage en hemelwaterafvoeren verwezen naar de bestaande RAW systematiek
beginnend met hoofdcode 21 respectievelijk 22,23 en 24.

- In bijlage A zijn de bestaande besteksteksten volgens de RAW systematiek met betrekking tot
folieconstucties verzameld.
De teksten van deel 2.2 zijn afkomstig uit de standaard RAW resultaatsbeschrijving en het
huidige suppletiebestand van Bouwdienst RWS (versie juni 1996).
De teksten van deel 3 zijn afkomstig uit het huidige suppletiebestand van Bouwdienst RWS
c.q. WASA 1995 van Architecten- en ingenieursbureau BV Articon.

- De besteksteksten kunnen op twee manieren worden beschouwd:
1. De engineering en de uitvoering van folieconstructies geschiedt door de aannemer.
2. Alleen de uitvoering van folieconstructies geschiedt door de aannemer.

- Indeling volgens de RAW systematiek:
- Deel 1 Algemeen
- Deel 2.1 Algemene gegevens
- Deel 2.2 Nadere beschrijving
- Deel 3 Bepalingen

A2 Deel 1:Algemeen
Paragraaf 9 'Algemene beschrijving'
Met twee voorbeelden wordt aangegeven hoe een duidelijke schets van het uit te voeren werk en
de samenhang van de verschillende onderdelen kan worden opgesteld voor een bestek waarbij
folieconstructies worden toegepast.

Voorbeeld 1
Aanbrengen folieconstructie in den natte
Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- Het verhogen van de waterstand en het uitbaggeren van een cunet in den natte
- Het leggen van folie in den natte
- Het aanvullen met zand in horizontale lagen door middel van sproeien
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Voorbeeld 2
Aanbrengen folieconstructie in den droge
Het werk bestaat in hoofdzaak: uit:

Het toepassen van een bemalingssysteem en het graven van een cunet
Het leggen van folie in den droge
Het aanvullen met zand in lagen

Paragraaf 13 'Eisen en criteria'
Ervaringseisen op te nemen in lid 1 en lid 213 kunnen zijn:
- Het aanleggen en/of onderhouden van een folieconstructie in den natte/in den droge

A3 Deel2.1:Algemene gegevens
Tekeningen:
De tekeningen van de situering alsmede tekeningen met een nadere detaillering van de toe te pas-
sen folieconstructie vermelden.

Waterstanden:
In verband met de uitvoering is het belangrijk om de ter plaatse voorkomende waterstanden en
met name ook de grondwaterstanden te vermelden. Hierbij tevens informatie geven betreffende
de zomer- en winterpeilen, de eventuele maximale afwijkingen daarvan en de aanwezigheid van
overspannen water.

Vergunningen:
Het behoort tot een goede voorbereiding van het bestek om op deze plaats in het bestek gege-
vens op te nemen die de aannemer informeren over specifieke vergunningen nodig voor het aan-
brengen van folieconstructies. (b.v, wateronttrekkingsvergunning, vergunning voor lozen van
bronwater en onderzoek van grond op ijzer of nitraat/nitriet).

A4 Deel 2.2: Nadere beschrijving
Keuzeteksten voor:

Het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van een bemaling
(zie de huidige RAW-systematiek met hoofdcode 21).
Het aanbrengen van drainage en hemelwaterafvoer
(zie de huidige RAW-systematiek met hoofdcode 23 en 24).

- Het ontgraven van een cunet in den natte
(zie de huidige RAW-systematiek met hoofdcode 22.01.01).
Het ontgraven van een cunet in den droge
(zie de huidige RAW-systematiek met hoofdcode 22.01.02).
Het leggen van folie in den natte (hoofdeode 27.01.01).
Het leggen van folie in den droge (hoofdcode 27.01.02).
Het leggen van folie (hoofdcode 27.02.01).
Vervaardigen tekeningen en berekeningen (hoofdcode 27.02.02).

De resultaatsbesehrijvingen opgenomen in subwerkcategorieën 27.01 zijn gericht op een door de
opdrachtgever ontworpen en gedetailleerde folieconstructie.
De resultaatsbeschrijvingen opgenomen in subwerkcategorie 27.02 zijn gericht op een nader
door de aannemer te ontwerpen en te detailleren folieconstructie.
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Uitgangspunten bij toepassing van hoofdcode 22.01.01, 'Grond ontgraven uit watergang':

Voor deficode 5, toegestane positieve afwijking, inhoud 9 (gemiddeld 0,10 m met een maxi-
male afwijking t.o.v. een gemiddelde van ± 0,20 m) aanhouden.

- Voor deficode 6, toegestane negatieve afwijking, inhoud 9 (gemiddeld 0,1 0 m met een maxi-
male afwijking t.o.v. een gemiddelde van ± 0,20 m) aanhouden.

Volgens 'Richtlijn Toleranties ten behoeve van. Betonconstructies' van Bouwdienst
Rijkswaterstaat, hoofdafdelingen Droge Infrastructuur en Projectuitvoering en Diensten uitga-
ve juni 1997 is dit + 50/- 300 mmo

Uitgangspunten bij toepassing van hoofdcode 22.01.02, 'Grond ontgraven uit cunet':

Voor deficode 5, toegestane positieve afwijking, inhoud 9 (gemiddeld 0,05 m met een maxi-
male afwijking t.o.v. een gemiddelde van ± 0,10 m) aanhouden.
Voor deficode 6, toegestane negatieve afwijking, inhoud 9 (gemiddeld 0,05 m met een maxi-
male afwijking t.o.v. een gemiddelde van ± 0,10 m)aanhouden.

Volgens 'Richtlijn Toleranties ten behoeve van Betonconstructies' van Bouwdienst
Rijkswaterstaat, hoofdafdelingen Droge Infrastructuur en Projectuitvoering en Diensten uitga-
ve juni 1997 is dit + /- 30 mmo

Hoofdcode: 27.01.01 (aanname, nader vast te stellen door het CROW)
Aanbrengen folieconstructie in den natte

Situering in het werk [met vermelding van tekeningen nrs.] vermelden.
Deficode 1: Materiaal nader omschrijven:

inhoud 1: PE
- LDPE (low density polyethylene)
- HDPE (high density polyethylene)
- MDPE (medium density polyethylene)
- UDPE (linear low density polyethylene)
- VLDPE (vel')' low density polyethylene)

inhoud 2: PVC:
- PVC (polyvinylchloride)

inhoud 9: Overig:
- CPE (gechloreerde polyetheen)
- ECB (etheen copolymeerbitumen)
- etc.

Deficode 2: Dikte omschrijven:
inhoud 1: dikte 0,5 mm
inhoud 2: dikte 0,8 mm
inhoud 3: dikte 1,0 mm
inhoud 4: dikte 1,2 mm
inhoud 5: dikte 1,5 mm
inhoud 6: dikte 2,0 mm
inhoud 9: voor overige dikten

Deficode 3: Plaats waar gelast wordt omschrijven:
inhoud 1: Lassen in het verwerkingabedrijf
inhoud 2: Lassen in het werk
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Deficode 4: Verbinding in lengterichting, lasmethode voorschrijven
(b.v. heetgas-, heetelement-, extrusie-, hoog-frequent-, of oplosmiddellassenï
inhoud I: enkele las
inhoud 2: kanaallas
inhoud 3: opleglas
inhoud 9: lasvorm ter keuze van de aannemer
Afmetingen van de las vermelden

Deficode 5: Verbinding in breedterichting, lasmethode voorschrijven
(b.v. heetgas-, heeteiement-, extrusie-, hoog-frequent-, of oplosmiddellassens
inhoud 1: enkele las
inhoud 2: kanaallas
inhoud 3: opleglas
inhoud 9: lasvorm ter keuze van de aannemer
Afmetingen van de las vermelden

Deficode 6: Afzinken:
inhoud 1: door middel van overdruk
inhoud 2: door middel van eigen gewicht
inhoud 9: ter keuze van aannemer

Hoofdcode: 27.01.02 (aanname, nader vast te stellen door het CROW)
Aanbrengen folieconstructie in den droge

Situering in het werk [met vermelding van tekeningen nrs.] vermelden.
Deficode 1: Materiaal nader omschrijven:

inhoud 1: PE
- LDPE (low density polyethylene)
- HDPE (high density polyethylene)
- MDPE (medium density polyethylene)
- LLDPE (linear low density polyethylene)
- VLDPE (very low density polyethylene)

inhoud 2: PVC:
- PVC (polyvinylchloride)

inhoud 9: Overig:
- CPE (gechloreerde polyetheen)
- ECB (etheen copoiymeerbitumen}
- etc.

Deficode 2: Dikte omschrijven:
inhoud 1: dikte 0,5 mm
inhoud 2: dikte 0,8 mm
inhoud 3: dikte 1,0 mm
inhoud 4: dikte 1,2 mm
inhoud 5: dikte 1,5 mm
inhoud 6: dikte 2,0 mm
inhoud 9: voor overige dikten

Deficode 3: Plaats waar gelast wordt omschrijven:
inhoud 1: Lassen in het verwerkingsbedrijf
inhoud 2: Lassen in het werk

180



CUR/COB Handboek folieconstructies

Deficode 4: Verbinding in lengterichting, lasmethode voorschrijven
(b:v. heetgas-, heetelement-, extrusie-, hoog-frequent-, of oplosmiddellassenï
inhoud 1: enkele las
inhoud 2: kanaallas
inhoud 3: opleglas
inhoud 9: lasvorm ter keuze van de aannemer
Afmetingen van de las vermelden

Deficode 5: Verbinding in breedterichting, lasmethode voorschrijven
(b. v. heetgas-, heetelement-, extrusie-, hoog-frequent-, of oplosmiddellassent
inhoud 1: enkele las
inhoud 2: kanaallas
inhoud 3: opleglas
inhoud 9: lasvorm ter keuze van de aannemer
Afmetingen van de las vermelden

Hoofdcode: 27.02.01 (aanname, nader vast te stellen door het CROW)
Aanbrengen folieconstructie m2

Situering in het werk [met vermelding van tekeningen nrs.] vermelden.
Aanlegdiepte. -breedte en -hoogte vermelden

Deficode 1: Ten behoeve van een
inhoud 1: verdiepte wegconstructie
inhoud 2: verdiepte spoorwegconstructie
inhoud 3: tunneltoerit
inhoud 4: onderdoorgang
inhoud 5: landfillconstructie
inhoud 6: lining van boortunnels

Deficode 2: Aanbrengen
inhoud 1: in den natte
inhoud 2: in den droge
inhoud 3: ter keuze van de aannemer

Deficode 3: Folietalud:
inhoud 1: 1 : 2
inhoud 2: 1 : 3

Deficode 4: Boventalud.
inhoud 1: 1 : 2
inhoud 2: 2 : 3

Deficode 5: Aanvullen met
omschrijving van het materiaal opnemen (voor in den natte verdiend het de aanbeveling
om de volgende maximale soortelijke gewichten aan te houden J:d = 16,0 kNlm3 en
~ = 19,0 kN1m3

)

Hoofdcode: 27.02.02 (aanname, nader vast te stellen door het CROW)
Vervaardigen tekeningen en berekeningen inclusief plan van aanpak van alle gld
folieconstructies.
Tekeningen en berekeningen in 3-voud ter goedkeuring aan de directie verstrekken 12 weken
voor aanvang van de werkzaamheden van de desbetreffende onderdelen.
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A5 Deel 3: Bepalingen
a. Uitgangspunten
Deel 3 is gebaseerd op de teksten uit het suppletiebestand van Bouwdienst Rijkswaterstaat en de
WASA van Articon, getoetst met de hoofdstukken uit het 'Handboek folieconstructies'.
De genoemde artikelen vormen de basis.
Voor specifieke aanvullingen zal worden verwezen naar het suppletiebestand, de WASA (zie bij-
lage A) of het 'Handboek folieeonstructies' .

b, Hoofdstuk 01' Algemene administratieve bepalingen'
Aan 'artikel 01.01.01 Van toepassing zijnde bepalingen' een lid toevoegen:
'Op dit werk is mede van toepassing:

Het 'Handboek folieconstructies' van CURJCOB-uitvoeringscommissie M 311 d.d .
Deze is tegen betaling verkrijgbaar bij , onder vermelding van de titel en het aantal
exemplaren. De kosten bedragen f ..,..per stuk.

Bij spoorwegconstructies kan ook verwezen worden naar:
De richtlijn 'Folieconstructies voor spoortoepassingen' concept d.d. 08-06-1997.

c, Hoofdstuk 27 'Technische bepalingen folieconstructies'
27.01 Begrippen folieconstructies
27.01. Ol Algemeen

01 Onder een folie wordt verstaan een in de fabriek vervaardigde dunne vloeistof-
dichte kunststofbaan.

02 Onder een folieconstructie wordt verstaan een in een verwerkingsbedrijf of in het
werk samengestelde folieconstructie bestaande uit meerdere kunststofbanen.

27.02
27.02.01

01

27.02.02
01

182

02

Eisen en uitvoering folieconstructies
Algemeen
De folie of folieconstructie zodanig opslaan dat deze is beschermd tegen zonlicht.
(Volgens hoofdstuk 5.3.2 (uitvoering) uit 'Handboek folieconstructies':
klimatologische invloeden)
Zorgen dat geen schadelijke stoffen enlof schadelijke (scherpe) voorwerpen in
aanraking komen met de folie of folieconstructie.
De uitgelegde folie of folieconstructie mag alleen betreden worden met schoeisel
dat geen beschadiging aan de folie of folieconstructie kan veroorzaken.
Roken in de nabijheid van de folie of folieconstructie is verboden.
De folieconstructie naar alle richtingen met een minimale overlengte van 5 %
dimensioneren.
De folie of folieconstructie mag tijdens de verwerking geen plastische vervorming
vertonen.
Indien van toepassing aanvullen met lid 5 gebaseerd op lid 6 van WASA:
In verband met instabiliteit van de folieconstructie ontgravingen .ten behoeve van
drainage systemen, over een lengte van maximaal 20 m uitvoeren.

03

04

05

06

Lasverbindingen PVC-folie
Te lassen of te lijmen vlakken moeten droog en schoon zijn en moeten zijn
voorbewerkt voorzover de betreffende lasmethode dit vereist.
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27.03.01

01

27.03.02
01
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02 Vlakken van andersoortige constructies waartegen de folieconstructie wordt
gelijmd moeten schoon, droog en vetvrij zijn.
Alleen lassen of lijmen bij een temperatuur van de folie tussen de 5 oe en 35 oe.
Bij lassen dient de overlap ten minste 50 mm te bedragen.
De minimale lasbreedte bedraagt: 30 mm
Indien van toepassing aanvullen met lid 5 gebaseerd op lid 4 van het
suppletiebestand:
Kruislassen zijn alleen toegestaan ter plaatse van de klemconstructie en de
pompkelder.

03
04

05

02

Folieconstructies aan te brengen in den droge
De folieconstructie leggen bij temperaturen boven 5 oe en bij windkracht 4 oflager
op de schaal van Beaufort.
De folieconstructie zodanig vouwen/aanleveren, dat deze direct en zonder schuiven
in het werk kan worden uitgevouwen/uitgerold.
De periode tussen het leggen van de folieconstructie en het begin van afdekken
mag maximaal 24 uur bedragen, tenzij aanvullende beschermende maatregelen zijn
getroffen.
De standzekerheid van de folieconstructie onder alle omstandigheden waarborgen.

03

04

02

Folieconstructies aan te brengen in den natte
De folieconstructie leggen bij temperaturen boven 5 oe en bij windkracht 4 of lager
op de schaal van Beaufort.
De folieconstructie met overdruk aanbrengen vanaf een ponton.
De folieconstructie zodanig opslaan op het ponton, dat deze gelijkmatig en zonder
uitvouwen in het werk kan worden aangebracht.
Indien gekozen wordt om een folieconstructie door middel van het eigen gewicht te
laten zinken lid 02 laten vervallen
De folieconstmctie pas afdekken nadat deze 14 dagen de gelegenheid heeft gehad
zicht te zetten naar de ondergrond, en er controle op lekkage heeft plaatsgevonden.
Tijdens deze periode de waterstand in de bouwput verhogen.
De standzekerheid van de folieconstructie onder alle omstandigheden waarborgen.

03

04

Informatie-overdracht
Foliemonsters
Aan de monsters worden de volgende eisen gesteld:
a. de monsters moeten afmeting hebben van minimaal 600 x 600 mm;
b. bij monsters waarin een lasnaad aanwezig is, moet de lasnaad in het midden van

het monster zitten;
c. bij monsters zonder las moet de dwarsrichting van de folie zijn aangegeven;
d. de monsters dienen gedurende minimaal 16 uur in dezelfde ruimte

geconditioneerd zijn.

Leg- en controleplan
Minimaal 4 weken voor de aanvang van de desbetreffende werkzaamheden
schriftelijk een leg- en controleplan indienen bij de directie.
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Dit plan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van §26, lid 6 van de U.A.V. 1989.
Het leg- en controleplan moet minimaal de gegevens bevatten betreffende:
De opbouw van de folieconstructie:

vormgeving van de folieconstructie;
dimensionering overlengte in dwars- en langsrichting;
wijze van samenstellen van de folieconstructie, zowel in het verwerkingsbedrijf
als in het werk;
wijze van lassen, zowel in het verwerkingsbedrijf als in het werk;
tijdsplanning waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Het leggen van de folieconstructie in den droge:
de wijze van aanbrengen van de folieconstructie, (transport, vouwen en
uitvouwen);
de benodigde hulpmiddelen voor het aanbrengen van de folieconstructie,
voorzien van de nodige tekeningen;
de wijze waarop de ondergrond en de eerste afdeklaag worden gecontroleerd op
voorwerpen en stoffen die de folie kunnen beschadigen;
de wijze waarop controles worden uitgevoerd;
de wijze waarop de folieconstructie wordt afgedekt;
tijdsplanning waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd;
organisatie van de aannemer betreffende het leggen van de folieconstructie.

Het leggen van de folieconstructie in den natte:
de wijze van aanbrengen van de folieconstructie, (transport, opslag, pompplan,
beheersing waterstanden e.d.);
de benodigde hulpmiddelen voor het aanbrengen en het standzeker houden van
de folieconstructie, voorzien van de nodige tekeningen en berekeningen;
sterkteberekeningen van zowel de folieconstructie als de hulpmiddelen
betreffende alle mogelijke maatgevende situaties en omstandigheden tijdens het
aanbrengen van de folieconstructie;
de wijze waarop de ondergrond wordt gecontroleerd op voorwerpen en stoffen
die de folie kunnen beschadigen;

- de wijze waarop controles worden uitgevoerd;
- de wijze waarop eventuele, lucht- en waterbellen en slibinsluitingen worden

opgespoord;
- de wijze waarop eventuele insluitingen worden verwijderd;
- de wijze waarop de folieconstructie wordt afgedekt;
- tijdsplanning waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd;
- organisatie van de aannemer betreffende het leggen van de folieconstructie.
De controle van het fabricage- en legproces:
Uit te voeren proeven en controles, met vermelding van de uitvoerende instanties,
gestelde eisen en eventuele maatregelen bij afwijkingen:
- bij de fabricage van de folie;
- bij het samenstellen van de folieconstructie;
- bij het aanbrengen van de folieconstructie in het werk.
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De controle door middel van een lekdetectiesysteem (alleen bij folieconstructies in
den natte):
- wanneer wordt de controle uitgeoefend;

hoe het lekdetectiesysteem wordt opgesteld met vermelding van de lokaties van
de benodigde instrumenten;
hoe de controle van de correcte werking van het lekdetectiesysteem wordt
aangetoond;
de methode van isolatie tussen de geleidende onderdelen van de overige
constructies van het werk en de folieconstructie, in verband met de
lekdetectiemeting;
de controle meting van de onder het vorige aandachtspunt bedoelde isolatie.

Proeven folies algemeen
De proeven uitvoeren volgens artikel 4.5.2 van hoofdstuk 4 'Materialen' uit het
Handboek folieconstructies.

Proeven PVC-folies
De proeven uitvoeren volgens artikel 4.5.3 van hoofdstuk 4 'Materialen' uit het
Handboek folieconstructies.

Proeven HDPE-folies
De proeven uitvoeren volgens artikel 4.5.4 van hoofdstuk 4 'Materialen' uit het
Handboek folieconstructies.

Proeven LDPE-folies
De proeven uitvoeren volgens artikel 4.5.5 van hoofdstuk 4 'Materialen' uit het
Handboek folieconstructies.

02

Berekeningen en tekeningen folieconstructies
Van de onderstaande onderdelen worden de volgende berekeningen verlangd:
Voor een folieconstructie in den droge, tijdens elke bouwfase:
- Een evenwichtsberekening.
- Een stabiliteitsberekening van het talud na ontgraving ten behoeve van aan te

brengen folie.
- Een stabiliteitsberekening van het boventalud inclusief glijvlakken beschouwen.
Voor een folieconstructie in den natte, tijdens elke bouwfase:
- Een evenwichtsberekening.
- Een stabiliteitsberekening van het talud na ontgraving ten behoeve van aan te

brengen folie.
- Een stabiliteitsberekening van het sproeitalud.
- Een stabiliteitsberekening van het droge boventalud.
Voor een folieconstructie in den droge, tijdens de eindsituatie:
- Een evenwichtsberekening.
- Een stabiliteitsberekening van het boventalud met taludbekleding.
De constructieve dimensionering moet worden uitgevoerd overeenkomstig het
'Handboek folieconstructies' met inachtneming van de geotechnische norm NEN 6740.
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27.05
27.05.01

01

27.05.02
Ol

27.05.03
Ol

27.05.04
01
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03 Bij het ontwerpen van folieconstructies een ontwerp-levensduur van 100 jaar
aanhouden.

02

Bijbehorende verplichtingen
Algemeen
Voordat tot de productie bij een fabrikant kan worden overgegaan moet zijn
aangetoond dat de folie kan voldoen aan de gestelde eisen.
Op de folie moeten door de fabrikant ten minste de volgende gegevens duidelijk en
duurzaam, in vorm van een merk, zijn aangebracht:
a. het folietype;
b. de handelsnaam of gedeponeerd handelsmerk;
c. chargenummer;
d. productiedatum of productiecode;
e. het KIWA-woordmerk.
Op de folie dienen door de verwerker de volgende gegevens duidelijk en duurzaam
te worden aangebracht:
a. productierichting;
b. merktekens ten behoeve van de uitvoering en ter markering van de bovenzijde

van de folieconstructie.
Beschadigingen, ontstaan door het uitsnijden van monsters herstellen.

03

04

Beproeven foliemonsters tijdens productie
Van de voor de levering bestemde folie monsters nemen, met een minimum van één
stuks per rol, en hiervan de treksterkte en de rek bij breuk laten bepalen, volgens
de bepalingen in artikel 27.03 van dit bestek.
Het beproevingsrapport overleggen aan de directie.

02

Beproeven foliemonsters in het verwerkingsbedrijf
Voordat tot verwerken wordt overgegaan van elke foliesoort en elk voorgesteld las
type een proeflas maken en aantonen dat de lassen voldoen aan de gestelde eisen.
Van elke proeflas één foliemonster laten beproeven op treksterkte en afpelkracht
volgens het gestelde in artikel 27.03 van dit bestek
Het beproevingsrapport overleggen aan de directie.
Per lasbaan van de in het verwerkingsbedrijf gemaakte lassen één monster nemen
en hiervan de treksterkte en de afpelkracht laten bepalen volgens het gestelde in
artikel 27.03 van dit bestek
Het beproevingstapport overleggen aan de directie.

Beproeven foliemonsters in het werk
Voordat tot lassen in het werk wordt overgegaan van elke foliesoort en elk
voorgesteld lastype een proeflas maken en aantonen dat de lassen kunnen voldoen
aan de gestelde eisen. Van elke proeflas één foliemonster laten beproeven op
treksterkte en afpelkracht volgens het gestelde in artikel 27.03 van dit bestek.
Het beproevingsrapport overleggen aan de directie.
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02

Aanbrengen folieconstructie in den droge
Alvorens de folieconstructie aan te brengen de ondergrond controleren op
voorwerpen en stoffen die de folie kunnen beschadigen en deze verwijderen.
Het materiaal voor de afdeklaag op de folie vóór het aanbrengen controleren op
voorwerpen en stoffen die de folie kunnen beschadigen en deze verwijderen.

02

Aanbrengen folieconstructie in den natte
Alvorens de folieconstructie aan te brengen de ondergrond controleren op
voorwerpen en stoffen die de folie kunnen beschadigen en deze verwijderen.
Na het aanbrengen van de folieconstructie een overdruk van minimaal 0,5 m ten
opzichte van de optredende grondwaterstand op de folieconstructie aanbrengen
Pas met de folieafdekking starten nadat de verhoogde waterstand 2 weken is
gehandhaafd.
Na het aanbrengen van de folieconstructie in den natte deze controleren en
beproeven op het voorkomen van eventuele beschadigingen en deze herstellen.
De zandaanvullingen op de folieconstructie pas aanbrengen nadat de directie de
folieconstructie heeft goedgekeurd.

03

04

02

Beproeven van in den natte aangebrachte folieconstructie
Na het aanbrengen van de folieconstructie moet de folieconstructie door de
aannemer worden gecontroleerd met een lekdetectiesysteem als bedoeld in lid 03.
De metingen moeten worden uitgevoerd in aanwezigheid van de directie. Datum en
tijdstip van de werkzaamheden worden minimaal 3 dagen voor aanvang van de
metingen door de aannemer schriftelijk aan de directie meegedeeld.
Het lekdetectiesysteem moet:
a. gebaseerd zijn op elektrische metingen;
b. de stroom en de spanningsverdeling kunnen meten en registreren;
c. de locatie van het lek (de lekken) kunnen bepalen op basis van de geregistreerde

spanningen;
d. onderscheid kunnen maken in de grootte van de lekken of ten minste de locatie

van het grootste lek kunnen bepalen, bij aanwezigheid van meerdere lekken.
De resultaten van de lekdetectiemetingen vastleggen in een rapport en ondertekend
binnen 5 dagen na de meting bij de directie in 3-voud indienen.
Indien aan de hand van de metingen volgens dit artikel of op basis van overige
waarnemingen, lekkage van de folieconstructie is vastgesteld, binnen een periode
van maximaal 7 dagen bij de directie een plan indienen, waaruit blijkt hoe de aard
en de omvang van de lekkage wordt vastgesteld en gerepareerd.
Na de reparatie (opnieuw) controlemetingen uitvoeren met het lekdetectiesysteem.
De procedure volgens lid 05 en 06 herhalen tot geen lekkage wordt geconstateerd.

03

04

05

06
07

02

Beproeven van in den droge aangebrachte folieconstructie
Na het aanbrengen van de folieconstructie een inspectie uitvoeren volgens
hoofdstuk 6.11 van het 'Handboek folieconstructies'.
De resultaten van de inspectie vastleggen in een rapport en ondertekend binnen
5 dagen na de inspectie bij de directie in 3-voud indienen.
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03 Indien aan de hand van de inspectie gebreken aan de folieconstructie worden
vastgesteld, binnen een periode van maximaal 7 dagen bij de directie een plan
indienen, waaruit blijkt hoe de gebreken worden gerepareerd.
Na de reparatie (opnieuw) een visuele inspectie uitvoeren.
De procedure volgens lid 03 en 04 herhalen tot geen gebreken worden
geconstateerd.

04
05

02
03
04

Bouwstoffen
Algemeen
De toe te passen folie voorzien van een 'verklaring van geen bezwaar op
toxicologische gronden' (Attest Toxicologische Aspecten), uitgegeven door
KlWA(VGB).
De leverancier is verplicht ervoor zorg te dragen dat de directie uiterlijk bij
aflevering van de folie het desbetreffende attest inclusief bijbehorend beproevings
rapport in haar bezit heeft.
De toleranties ten opzichte van de nominale dikten zijn + 5 % en - 0 %.
De breedte van de foliebanen moet ten minste 2,00 m bedragen.
De gemeten waarde van de rek bij breuk moet ten minste 50 % bedragen van de
gemiddelde rek bij breuk van het ongelast materiaal.

04

PVC-folie ongewapend
De folie moet een gekalanderde folie zijn.
Bij een folie dikte tot 1,2 mm moet de folie zijn opgebouwd uit één laag.
Bij een foliedikte van 1,2 mm tlm 2,0 mm mag de folie niet zijn opgebouwd uit
meer dan 2 lagen.
De gemiddelde treksterkte in beide richtingen moet ten minste 18,0 N/mm2

bedragen, met een minimum van 15,0 N/mm2•

De gemiddelde rek bij breuk moet minimaal 300 % bedragen.
De doorscheurweerstand van de folie dient minimaal 100 N per mm dikte te
bedragen, waarbij voor elke waarneming afzonderlijk de doorscheurweerstand
minimaal 85 % van het gemiddelde moet bedragen.
De breekkracht van een las moet ten minste 85 % van de breekkracht van de folie
bedragen. Dit percentage mag worden onderschreden, indien de breekkracht van
een proefstuk met een breedte van 50 mm ten minste 350 N per las bedraagt.
Bij een folie opgebouwd uit meerdere lagen mag tijdens de beproeving geen
delaminatie optreden.

05
06

07

08

02

PVC-folie gewapend
De gemiddelde eenzijdige treksterkte moet in beide richtingen minimaal 30 N/mm2

bedragen. Geen enkel meetresultaat mag lager zijn dan 26 N/mm2•

De wapening van de folie moet vierkant geweven nylongaren of polyestergaren
zijn.
De minimale gemiddelde treksterkte bij breuk loodrecht op de lasrichting van een
overlappingslas in een PVC-folie gewapend moet ten minste 75 % van de
gemiddelde treksterkte van de folie bedragen.
Geen enkel meetresultaat mag lager zijn dan 18,0 N/mm2•
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02

HDPE-folie
De gemiddelde treksterkte in beide richtingen moet ten minste 18,0 N/mm2

bedragen, met een minimum van 16,0 N/mm2•

De gemiddelde rek bij breuk moet minimaal 500 % bedragen, met een kleinste
waarneming van 400 %.
De doorscheurweerstand van de folie dient minimaal 130 N per mm dikte te
bedragen, waar bij voor elke waarneming afzonderlijk de doorscheurweerstand
minimaal 85 % van het gemiddelde moet bedragen.
De gemiddelde vloeispanning van een HDPE-verbindingslas loodrecht op de
lasrichting moet ten minste 75 % van de vloeispanning van de folie bedragen.
Met een laagste waarneming van 13,5 N/mm2•

03

04

02

LDPE-folie
De gemiddelde vloeisterkte dan wel de gemiddelde treksterkte in beide richtingen
moet ten minste 18,0 Nzmm? bedragen, met een minimum vloeiwaarde dan wel
trekwaarde van 16,0 N/mm2•

De gemiddelde rek bij breuk moet minimaal 500 % bedragen, met een kleinste
waarneming van 400 %.
De doorscheurweerstand van de folie dient minimaal 130 N per mm dikte te
bedragen, waar bij voor elke waarneming afzonderlijk de doorscheurweerstand
minimaal 85 % van het gemiddelde moet bedragen.
De gemiddelde treksterkte van een LDPE-verbindingslas moet ten minste
18,0 N/mm2 bedragen. Met een laagste waarneming van 16,0 N/mm2•

03

04

Meet- en verrekenmethoden folieconstructies
Hoeveelheden folie
De in het bestek aangegeven hoeveelheid folie betreft het theoretisch oppervlak
volgens tekening.
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A6 Bijlagen
A6.1 Resultaatsbeschrijving van hoofdcode 31.01.51 volgens de RAW systematiek.

A6.2 Nadere beschrijving kunststoffolie volgens suppletiebestand Bouwdienst
Rijkswaterstaat, versie juni 1996.

A6.3 Wijzigingen en Aanvullingen op de Standaard 1995 van BV Articon, versie 12 septem-
ber 1997.

A.6.4 Technische bepalingen waterdichte folie volgens suppletiebestand Bouwdienst
Rijkswaterstaat, versie juni 1996.
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BULAGEA6.1

RESULTAATSBESCHRIJVING VANHOOFDCODE 31.01.51
VOLGENS DE RAW SYSTEMATIEK

RES DL TAATS B ES CHRIJVINGEN

WERKCATEGORIE : 31 Wegverhardingen.
SUBWERKCATEGORIE : 01 Voorbereidende werkzaamheden.
ROMPTEKST : Aanbrengen kunststofinlage.

HOOFOCODE DEFICODE TEKSTEN
31.01.51 1~2:3A5~6

AANBRENGEN KUNSTSTOFINLAGE.
#(5) Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.)
en bijzonderheden volgens handleiding vermelden.

1 Geotextiel: #(6) Materiaal nader omschrijven
2 Geomembraan: #(6) Materiaal nader omschrijven
3 Geogrid: #(6) Materiaal nader omschrijven

1 Aanbrengen op #(6) Ondergrond nader omschrijven.
Eventueel verwijzen naar voorbewerking van de
ondergrond (met vermelding van bestekspost- nr(s).).
Zonodig wijze van bevestigen vermelden.

1 Verbinding in lengterichting #(4) verbindingsmetnode
vermelden. Bijv. Ter keuze van de aannemer of d.m. v.
een overlap met een lengte van m.

1 Verbinding in breedterichting #(4) Verbindingsmethode
vermelden. Bijv. Ter keuze van de aannemer of d.m. v.
een overlap met een lengte van ..... m ..

VERSIE
95-10

EEN-
HEID
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BULAGEA6.2

NADERE BESCHRIJVING KUNSTSTOFFOLIE VOLGENS SUPPLETIEBESTAND
BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT

VERSIE JUNI 1996

BESTEKS CATALOGUSNUMMER EEN- HOEVEELHEID HOE,n:n:::m U'"I:1m

POST- HOOFO- DEFICODE OMSCHRDVING HEID RESULTAATS- BOUWSTOF I.~~CODE 1:2:3:4:5:6 VERPliCHTING

53 · .... KUNSTSTOFFOLIES
... ..

53000 279999 ..... Aanbrengen folieconstructie m2 v
... .. Betreft folie ter plaatse van .............
..... Folie aanbrengen in de natte/droge
..... Folie: ..................
..... Nominale dikte .. mm
.. ...

530020 279999 ..... Aanbrengen electrische isolatie gld N
..... Betreft de electrische isolatie tussen de
..... folieconstruetie en...............constructie
..... De isolatievoorzieningen ontwerpen en
..... aanbrengen tussen .... en .... zodat geen
· .... lekstromen kunnen ontstaan.

· ....
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BULAGEA6.3

WIJZINGEN EN AANVULLINGEN OP DE STANDAARD 1995
VAN BV ARTICON VERSIE 12 SEPTEMBER 1997

TECHNISCHE BEPALINGEN FOLIECONSTRUCTIES

Begrippen

02

Algemeen
Onder een folie wordt verstaan een in de fabriek vervaardigde dunne
vloeistofdichte kunststofbaan.
Onder een folieconstructie wordt verstaan een in een verwerkingsbedrijf of in het
werk samengestelde folieconstructie bestaande uit meerdere kunststofbanen.

Eisen en uitvoering

03
04

Algemeen
De folie of folieconstructie zodanig opslaan dat deze is beschermd tegen zonlicht.
Zorgen dat geen schadelijke stoffen enlof voorwerpen in aanraking komen met de
folie of folieconstructie.
De folieconstructie naar alle richtingen met voldoende overlengte dimensioneren.
De folie of folieconstructie mag tijdens de verwerking geen plastische
vervorming vertonen.
In verband met instabiliteit van de folieconstructie ontgravingen ten behoeve van
drainagesystemen over een lengte van maximaal 20 muitvoeren.

05

02
03

Lasverbindingen PVC-folie
Te lassen of te lijmen vlakken moeten zijn voorbewerkt voorzover de betreffende
lasmethode dit vereist.
Bij lassen dient de overlap ten minste 50 rnrn te bedragen.
De in het werk te maken lassen moeten van hetzelfde type zijn als de in de
fabriek gemaakte lassen, afschuiflassen volgens het hoogfrequent lasprocédé.
De in het werk te maken lassen dienen tot een minimum te worden beperkt.
De gemeten waarde van de rek bij breuk moet ten minste 50% bedragen van de
gemiddelde rek bij breuk van het ongelast materiaal.
De minimale gemiddelde treksterkte bij breuk loodrecht op de lasrichting van een
overlappingslas in een PVC-folie gewapend moet ten minste 75% van de
gemiddelde treksterkte van de folie bedragen.
Geen enkel meetresultaat mag lager zijn den 19,0 N/rnrn2•

04

05

02

Folieconstructies aan te brengen in den droge
De folieconstructie leggen bij temperaturen boven 5° Celsius en bij windkracht 4
of lager op de schaal van Beaufort.
De folieconstructie zodanig vouwen, dat deze direct en zonder schuiven in het
werk kan worden uitgevouwen.
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03 De periode tussen het leggen van de folieconstructie en het begin van afdekken
mag maximaal 24 uur bedragen.
De standzekerheid van de folieconstructie onder alle omstandigheden waarborgen.
De grondslag onder de primaire waterkerende folieconstructie dusdanig
bewerken, dat er "golven" h.o.h. 500 mm evenwijdig aan de spoorbaan ontstaan.
Golfhoogte h = 50 mmo

04
05

02

Folieconstructies ann te brengen in den natte
De folieconstruetie leggen bij temperaturen boven 5° Celsius en bij windkracht 4
of lager op de schaal van Beaufort.
De folieconstruetie met overdruk aanbrengen vanaf een ponton.
De folieconstructie zodanig opslaan op het ponton, dat deze gelijkmatig en
zonder uitvouwen in het werk kan worden aangebracht.
De standzekerheid van de folieconstructie onder alle omstandigheden waarborgen.03

Informatie-overdracht

Van toepassing zijnde voorschriften en richtlijnen
Van toepassing zijn:
a. richtlijn "Folieconstructies voor spoortoepassingen" concept d.d. 08-06-1997.

Le g- en controleplan
Minimaal 4 weken voor de aanvang van de desbetreffende werkzaamheden
schriftelijk een leg- en controleplan indienen bij de directie.
Dit plan words voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd
werkplan in de zin van §26, lid 6 van de U.A.V. 1989.
Het leg- en controleplan moet minimaal de gegevens bevatten betreffende:
a) De opbouw van de folieconstructie:

• vormgeving van de folieconstructie;
• dimensionering overlengte in dwars- en langsrichting;
• wjjze van samenstellen van de folieconstructie, zowel in het

verwerkingsbedrijf als in het werk;
• wijze van lassen, zowel in het verwerkingsbedrijf als in het werk;
• op de folieconstructie aan te brengen hulpmiddelen of hulpconstructies;
• tijdsplanning waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd.

b) Het leggen van de folieconstructie in den droge:
• de wijze van aanbrengen van de folieconstructie, (transport, vouwen en

uitvouwen);
• de benodigde hulpmiddelen bij het aanbrengen van de folieconstructie,

voorzien van de nodige tekeningen;
• de wijze waarop de ondergrond en de eerste afdeklaag worden

gecontroleerd op
• voorwerpen en stoffen die de folie kunnen beschadigen;
• de wijze waarop de folieconstructie words afgedekt;
• tijdsplanning waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd;

• organisatie van de aannemer betreffende het leggen van de folieconstructie.
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c) Het leggen van de folieconstructie in den natte:
• de wijze van aanbrengen van de folieconstructie, (transport, opslag,

pompplan, beheersing waterstanden e.d.);
• de benodigde hulpmiddelen bij het aanbrengen en het standzeker houden

van de folieconstructie, voorzien van de nodige tekeningen en berekeningen;
• sterkteberekeningen van zowel de folieconstructie als de hulpmiddelen

betreffende alle mogelijke maatgevende situaties en omstandigheden tijdens
het aanbrengen van de folieconstructie;

• de wijze waarop de ondergrond wordt gecontroleerd op voorwerpen en
stoffen die de folie kunnen beschadigen;

• de wijze waarop eventuele lucht- en waterbellen en slibinsluitingen worden
opgespoord;

• de wijze waarop eventuele insluitingen worden verwijderd;
• de wijze waarop de folieconstructie wordt afgedekt;
• tijdsplanning waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd;
• organisatie van de aannemer betreffende het leggen van de folieconstructie.

d) De controle van het fabricage- en legproces:
Uit te voeren proeven en controles, met vermelding van de uitvoerende
instanties, gestelde eisen en eventuele meatregelen bij afwijkingen:
• bij de fabrikage van de folie;
• bij het samenstellen van de folieconstructie;
• bij het aanbrengen van de folieconstructie in het werk.

e) De controle door middel van een lekdetectiesysteem
(alleen bij folieconstructies in den natte):
• hoe het lekdetectiesysteem wordt opgesteld met vermelding van de lokaties

van de benodigde instrumenten;
• hoe de controle van de correcte werking van het lekdetectiesysteem wordt

aangetoond;
• de methode van isolatie tussen de geleidende onderdelen van de overige

constructies van het werk en de folieconstructie, in verband met de
lekdetectiemeting;

• de controle meting van de onder het vorige aandachtspunt bedoelde isolatie.

Foliemonsters
Aan de monsters worden de volgende eisen gesteld:
a. de monsters moeten afmetingen hebben van minimaal 600 x 600 mm;
b. bij monsters waarin een lasnaad aanwezig is, moet de lasnaad in het midden

van het monster zitten;
c. bij monsters zonder las moet de dwarsrichting (== trekrichting) van de folie zijn

aangegeven;
d, monsters moeten bij beproeving ten minste 16 uur oud zijn;

Proeven Pv'C-folie, ongewapend
De proeven worden uitgevoerd volgens NEN 3056 "kunststoffen: beproevings-
methoden voor gekalanderde folies", waarbij de volgende aanvullingen en
wijzigingen gelden:
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a. de proefstukken moeten zijn geconditioneerd en worden beproefd in
overeenstemming met punt 4.2 van NEN 2172 "kunststoffen: conditionerings-
en beproevingsomstandigheden";

b. het proefstuk ter bepaling van de scheursterkte wordt niet ingesneden;
c. de rek wordt gemeten tussen merkstrepen op 50 mm afstand;
d. de proefstukken van lassen moeten overeenkomstig de proefstukken voor de

bepaling van de treksterkte, volgens NEN 3056, zijn, waarbij de las ongeveer
in het midden ligt.

De volgende keuringen zullen worden uitgevoerd:
a. keuring van een foliemonster, voordat tot opdracht aan de fabrikant mag

worden overgegaan;
b. keuring van de folie die bestemd is voor de levering;
c. keuring van in de fabriek gemaakte lassen;
d. keuring van in het werk gemaakte lassen;
e. keuring van in het werk gemaakte proeflassen.

Bijbehorende verplichtingen

02

Algemeen
Voordat tot de productie bij een fabrikant ken worden overgegaan moet zijn
aangetoond dat de folie voldoet aan de gestelde eisen.
Op de folie moeten door de fabrikant tenminste de volgende gegevens duidelijk
en duurzaam, in vorm van een merk, zijn aangebracht:
a. het folietype;
b. de handelsnaam of gedeponeerd handelsmerk;
c. chargenummer;
d. productiedatum of productiecode;
e. het KIWA-woordmerk.
Op de folie dienen door de verwerker de volgende gegevens duidelijk en
duurzaam te worden aangebracht:
a. productierichting;
b. merktekens ten behoeve van de uitvoering en ter markering van de bovenzijde

van de folieconstructie.

03

02

Foliemonsters
Tijdens productie
Van de voor de levering bestemde folie monsters nemen, met een minimum van één
stuks per rol, en hiervan de treksterkte en de rek bij breuk laten bepalen.
In het verwerldngsbedrijf
Voordat tot verwerken wordt overgegaan van elke foliesoort en elk voorgesteld
lastype een proeflas maken.
Van elke proeflas een foliemonster laten beproeven op treksterkte en afpelkracht.
Per 30 m van de in het verwerkingsbedrijf gemaakte lassen een monster nemen
en hiervan de treksterkte en de afpelkracht laten bepalen.
In het werk
De monsters van de in het werk gemaakte lassen worden ontleend aan de zijkant

03

04
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05

van de folieconstructie, dat daartoe 600 rnm breder wordt gemaakt den voor de
constructie noodzakelijk is.
Voordat tot lassen in het werk wordt overgegaan van elke foliesoort en elk
voorgesteld lastype een proeflas maken.
Van elke proeflas een foliemonster laten beproeven op treksterkte en afpelkracht.
Per 15 m in het werk gemaakte las een monster van een proeflas vervaardigen. De
folie, die nodig is voor het maken van proeflassen wordt eveneens onttrokken aan
de in lid 04 genoemde strook van 600 rnm breedte.
De in het werk gemaakte lassen, dwars op de spoorbaan, volgens onderstaand
schema beproeven:
• las 1 tlm 5: elke las keuren,
• las 6 tlm 15: lassen om en om keuren:
• vervolgens per tien lassen één las keuren.
De bijbehorende beproevingsrapporten overleggen aan de directie.

06

07

08

02

Aanbrengen folieconstructie
Alvorens de folieconstructie aan te brengen de ondergrond controleren op voor-
werpen en stoffen die de folie kunnen beschadigen en deze verwijderen.
Na het aanbrengen van folieconstructies in den natte deze controleren en
beproeven op het voorkomen van eventuele beschadigingen en deze herstellen.
Het materiaal voor de afdeklaag op de folie voor het aanbrengen controleren op
voorwerpen en stoffen die de folie kunnen beschadigen en deze verwijderen.
De zandaanvullingen op de folieconstructie pas aanbrengen nadat de directie de
folieconstructie heeft goedgekeurd.
Voordat enig mechanische voertuig ten behoeve van de aanvullingen op de folie-
constructie wordt toegelaten, een zandbed van ten minste 0,50 m dikte aanbrengen.
Tijdens het aanbrengen van het zand zorg dragen, dat geen verontreinigingen in het
zand achter blijven, waardoor beschadiging van het folie kan optreden. Pas nadat
rijplaten op dit zandbed zijn gelegd is het toegestaan met behulp van auto's de
verdere aanvulling aan te brengen.
Wanneer de zandaanvulling op het folie dikker dan 1 m is geworden, mag met
behulp van een licht type bulldozer of shovel verplaatsing en verdichting van het
zand plaatsvinden. Hierbij rekening houden met de aan te leggen drainering.
Maatregelen treffen tegen beschadiging/dichtdrukken van de draineerbuizen bij
aanvulling enlof verdichten van de zandaanvulling.

03

04

05

02

Beproeven van in den natte aangebrachte folieconstructie
Binnen een periode van 7 dagen na het gereedkomen van de folieconstructie moet
de folieconstructie door de aannemer worden gecontroleerd met een
lekdetectiesysteem als bedoeld in lid 03.
De metingen moeten worden uitgevoerd in aanwezigheid van de directie. Datum
en tijdstip van de werkzaamheden worden minimaal 3 dagen voor aanvang van de
metingen door de aannemer schriftelijk aan de directie meegedeeld.
Het lekdetectiesysteem moet:
a. gebaseerd zijn op elektrische metingen;
b. de stroom en de spanningsverdeling kunnen meten en registreren;

03
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c. de lokatie van het lek (de lekken) kunnen bepalen op basis van de
geregistreerde spanningen;

d, onderscheid kunnen maken in de grootte van de lekken of tenminste de
lokatie van het grootste lek kunnen bepalen, bij aanwezigheid van meerdere
lekken.

De resultaten van de lekdetectiemetingen vastleggen in een rapport en ondertekend
binnen 5 dagen na de meting bij de directie in 3-voud indienen.
Indien aan de hand van de metingen volgens dit artikel of op basis van overige
waarnemingen, lekkage van de folieconstructie is vastgesteld, binnen een periode
van maximaal 7 dagen bij de directie een plan indienen, waaruit blijkt hoe de aard
en de omvang van de lekkage wordt vastgesteld en gerepareerd.
Na de reparatie (opnieuw) controlemetingen uitvoeren met het lekdetectiesysteem.
De procedure volgens lid 05 en 06 herhalen tot geen lekkage wordt geconstateerd.

05

06
07

02

Beproeven van in den droge aangebrachte folieconstructie
Na het gereedkomen van de folieconstructie een visuele inspectie uitvoeren
volgens artikel 5.2 van de "Voorlopige Richtlijnen Folieconstructies".
De resultaten van de visuele inspectie vastleggen in een rapport en ondertekend
binnen 5 dagen na de inspectie bij de directie in 3-voud indienen.
Indien aan de hand van de visuele inspectie gebreken aan de folieconstructie
worden vastgesteld, binnen een periode van maximaal 7 dagen bij de directie een
plan indienen, waaruit blijkt hoe de gebreken worden gerepareerd.
Na de reparatie (opnieuw) een visuele inspectie uitvoeren.
De procedure volgens lid 03 en 04 herhalen tot geen gebreken worden
geconstateerd ..

03

04
05

Bouwstoffen

Algemeen
Conform artikel 2.1.2 van de "Voorlopige Richtlijnen Folieconstructies" moet de
toe te passen folie voorzien zijn van een "verklaring van geen bezwaar op
toxicologische gronden" (Attest Toxicologische Aspecten), uitgegeven door
KIWA(VGB).
De leverancier is verplicht ervoor zorg te dragen dat de directie uiterlijk bij
aflevering van de folie het desbetreffende anest inclusief bijbehorend beproevings
rapport in haar bezit heeft.

04

PVC10lie ongewapend
De folie moet een gekalanderde folie zijn.
Bij een foliedikte tot 1,2 mm moet de folie zijn opgebouwd uit een laag.
Bij een foliedikte van 1,2 mm tlm 2,0 mm mag de folie niet zijn opgebouwd uit
meer dan 2 lagen.
De gemiddelde treksterkte in dwarsrichting moet ten minste 13,5 N/mm2

bedragen voor foliedikten tlm 2,0 IDm.

De gemiddelde rek bij breuk moet minimaal 250% bedragen.05
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06 De scheursterkte in de dwarsrichting van de folie elient minimaal 50 N per mm
dikte te bedragen.
De breekkracht van een las moet ten minste 85% van de breekkracht van de folie
bedragen.
Dit percentage mag worden onderschreden, indien de breekkracht van een
proefstuk met een breedte van 50 mm ten minste 350 N per las bedraagt.
Bij een folie opgebouwd uit meerdere lagen mag tijdens de beproeving geen
delaminatie optreden.

07

08

02

PVC-folie gewapend
De gemiddelde eenzijdige treksterkte moet in beide richtingen minimaal
30 N/mm2 bedragen. Geen enkel meetresultaat mag lager zijn den 26 N/mm2•

De wapening van de folie moet vierkant geweven nylongaren of polyestergaren
zijn.
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BIJLAGE A6.4

TECHNISCHE BEPALINGEN WATERDICHTE FOLIE VOLGENS
SUPPLETIEBESTAND BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT

VERSIE JUNI 1996

TECHNISCHE BEPALINGEN WATERDICHTE FOLIE

BEGRIPPEN WATERDICHTE FOLIE

ALGEMEEN

Ol Onder een folie wordt verstaan een in de fabriek vervaardigde dunne
vloeistofdichte kunststofbaan.
Onder een folieconstructie wordt verstaan een in een verwerkingsbedrijf of in het
werk samengestelde constructie bestaande uit meerdere kunststofbanen.

02

EISEN EN UITVOERING WATERDICHTE FOLIE

03

ALGEMEEN
De folie of folieconstructie zodanig opslaan dat deze is beschermd tegen zonlicht.
Zorgen dat geen schadelijke stoffen én/of voorwerpen in aanraking komen met de
folie of folieconstructie.
De folie of folieconstructie mag alleen betreden worden met schoeisel dat geen
beschadiging aan de folie of folieconstructie kan veroorzaken.
Roken in de nabijheid van de folie of folieconstructie is verboden.
De folieconstructie naar alle richtingen met voldoende overlengte dimensioneren.
De folie of folieconstructie mag tijdens de verwerking geen plastische
vervorming vertonen.

04
05

02

LASVERBINDINGEN PVC-FOLIE
Te lassen of te lijmen vlakken moeten droog en schoon zijn en moeten zijn voor-
bewerkt voorzover de betreffende lasmethode dit vereist.
Vlakken van andersoortige constructies waartegen de folieconstructie wordt
gelijmd moeten schoon, droog, olie- en vetvrij zijn.
Alleen lassen of lijmen bij een temperatuur van de folie tussen de 5° en 35°
Celsius.
Kruislassen zijn niet toegestaan, met uitzondering t.p.v .
Bij lassen dient de overlap ten minste 50 mm te bedragen. De minimale verbin-
dingsbreedte bedraagt voor: hoogfrequentlas 10 mm;
heizkeilmethode 15 mm;
overige lasmethoden 20 mmo
De in het werk te maken lassen zoveel mogelijk beperken.
(of)

03

04
05

06
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07
08

De in het werk te maken lassen beperken tot maximaal per folieconstrnctie.
(of)
In het werk te maken lassen zijn niet toegestaan.
De in het werk te maken lassen moeten kanaallassen zijn.
De minimale gemiddelde treksterkte bij breuk loodrecht op de lasrichting van een
overlappingslas in een PVC-folie ongewapend moet ten minste 13,5 N/mm
bedragen.
Geen enkel meetresultaat mag lager zijn dan 90% van de gemeten gemiddelde
treksterkte van de las.
De gemeten waarde van de rek bij breuk moet ten minste 50% bedragen van de
gemiddelde rek bij breuk van het ongelaste materiaal.
De minimale gemiddelde treksterkte bij breuk loodrecht op de lasrichting van een
overlappingslas in een PVC-folie gewapend moet ten minste 75% van de gemid-
delde treksterkte van de folie bedragen. Geen enkel meetresultaat mag lager zijn
dan 19,0 N/mm2•

De afpelkracht moet ten minste 6,00 N/mm1 bedragen. De hechting moet over ten
minste 80% van de lasbreedte hebben plaatsgevonden.

09

10

03

FOLIECONSTRUCTIE AAN TE BRENGEN IN DEN DROGE
De folieconstructie leggen bij temperaturen boven 5° Celsius.
De folieconstrnctie zodanig vouwen, dat deze direct en zonder schuiven in het
werk kan worden uitgevouwen.
De periode tussen het leggen van de folieconstructie en het begin van afdekken
mag maximaal 24 uur bedragen.
De standzekerheid van de folieconstrnctie onder alle omstandigheden
waarborgen.

04

03

FOLIECONSTRUCTIES AAN TE BRENGEN IN DEN NATTE
De folieconstructie leggen bij temperaturen boven 5° Celsius.
De folieconstructie met overdruk aanbrengen vanaf een ponton.
De folieconstrnctie zodanig opslaan op het ponton, dat deze gelijkmatig en zon-
der uitvouwen in het werk kan worden aangebracht.
Het afdekken van de folieconstructie moet zo spoedig mogelijk na het
aanbrengen aanvangen.
De standzekerheid van de folieconstructie onder alle omstandigheden waarborgen.04

INFORMATIE-OVERDRACHT WATERDICHTE FOLIE

FOLIEMONSTERS
De monsters moeten afmetingen hebben van 600 x 600 mmo Bij monsters waarin
een lasnaad aanwezig is, moet de lasnaad in het midden van het monster zitten.
Bij monsters zonder las moet de dwarsrichting (= trekrichting) van de folie zijn
aangegeven. Monsters moeten bij beproeving tenminste 16 uur oud zijn.
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PROEVEN PVC-FOLIE, ONGEWAPEND
Algemeen
De algemene proeven uitvoeren volgens NEN 3056 waarbij de volgende
aanvullingen en wijzigingen gelden:
a. de proefstukken moeten zijn geconditioneerd en worden beproefd in overeen-

stemming met punt 4.2 van NEN 2172;
b. de rek meten tussen merkstrepen op 50 mm afstand;
c. de proefstukken voor het bepalen van de treksterkte en de rek bij breuk van het

folie moeten een breedte hebben van mmo De proefstukken beproeven met een
treksnelheid van 500 mmlmin.;

d. het weekmakerverlies meten volgens NEN 2134, methode B (actieve kool).
Het verlies mag niet meer dan % bedragen.

e. De scheursterkte bepalen volgens NEN 53363 in de kalanderrichting van de
folie. De kerf in de kalanderrichting maken;

f. de dikte meting verrichten over de gehele foliebreedte op onderlinge afstanden
van 0,15 m,

g. de proefstukken uit monsters met lassen moeten de volgende afmetingen heb-
ben:
- lengte: 200 + X mm;
- breedte: 50 mm;

X is de breedte van de overlap die bij de proefstukken moet worden opgegeven.
De proefstukken beproeven op treksterkte en rek bij breuk.
De beproeving uitvoeren overeenkomstig NEN 3056, art. 8, waarbij de inspan-
lengte 100 + X mm en de treksnelheid 500 rum/min, moet bedragen.
Waterdichtheid
De folie beproeven op waterdichtheid volgens onderstaande artikelen van
DIN 16726:
a. artikel 5.11, spleetdrukproefmet waterdruk van 0,6 MPa gedurende 72 uur;
b. artikel 5.12, doorslagsterkte met een valgewicht van 500 gram en een valhoog-

te van:
100 mm voor een foliedikte < 0,5 mm
300 mm voor een foliedikte van 0,5 mm tot 1,0 mm
700 mm voor een foliedikte van 1,0 mm tot 1,5 mm

1000 mm voor een foliedikte van 1,5 mm tot 2,0 mm
Thermische stabiliteit
De thermische stabiliteit beproeven overeenkomstig het gestelde in DIN 53381,
Teil 1 onder de volgende condities:
a. beproeven volgens methode C;
b. stikstof als dragergas.
c. bij 2000 Celsius.
De stabiliteitstijd waarbij de pH-waarde van 3,9 wordt bereikt moet ten minste 20
minuten bedragen.
Weerstand tegen vouwen
De weerstand tegen vouwen beproeven overeenkomstig DIN 53361 bij een tem-
peratuur van -200 Celsius. Na de proef mag de folie geen scheuren vertonen.

03

04
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05 Afpelkracht
De afpelkracht beproeven volgens de interne methode van TNO. De proefstukken
loodrecht op de lasrichting uit het monster nemen, met een proefstukbreedte van
50 mmoAan de las dient een overlap aanwezig te zijn van minimaal 30 mmo De
beproeving moet worden uitgevoerd met een treksnelheid van 100 mmlmin. Ter
beoordeling van de proeflassen de beproeving per las uitvoeren met tenminste
vijf proefstukken.

PROEVEN PVC-FOLIE, GEWAPEND

BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN WATERDICHTE FOLIE

02

ALGEMEEN
Voordat tot de produktie bij een fabrikant kan worden overgegaan moet worden
aangetoond dat de folie voldoet aan de gestelde eisen. Hiertoe door Kiwa een
algehele beproeving laten uitvoeren.
Het onderzoek dient te bestaan uit alle proeven genoemd in artikel 27.03.02 van
dit bestek, aangevuld met de beproevingen ten behoeve van het verkrijgen van
een "Attest Toxicologische Aspecten" (ATA). Het beproevingsrapport alsmede
het attest overleggen aan de directie.
Ten behoeve van de beproevingen volgens lid 01 vier foliemonsters, alsmede alle
gegevens met betrekking tot de chemische samenstelling van het folie, van elke
foliesoort doen toekomen aan Kiwa.
Op de folie moeten door de fabrikant tenminste de volgende gegevens duidelijk
en duurzaam, in vorm van een merk, zijn aangebracht:
- materiaal soort;
- het folietype;
- de handelsnaam of gedeponeerd handelsmerk;
- chargenummer;
- produktiedatum of produktiecode;
- het Kiwa-woordmerk.
Op de folie dienen door de verwerker de volgende gegevens duidelijk en duur-
zaam te worden aangebracht:
- produktierichting;
- merktekens t.b.v, de uitvoering en ter markering van de bovenzijde van de folie-

constructie.
Beschadigingen, ontstaan door het uitsnijden van monsters, herstellen.

03

04

05

BEPROEVEN PVC-FOLIE TIJDENS PRODUKTIE
Van de voor de levering bestemde folie monsters nemen, met een minimum van
één stuks per rol, en hiervan de treksterkte en de rek bij breuk bepalen volgens de
bepalingen in artikel 27.03.02 van dit bestek. Het beproevingsrapport overleggen
aan de directie.
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BEPROEVEN PVC-FOLIE IN HET VERWERKINGSBEDRIJF
Voordat tot verwerken wordt overgegaan van elke foliesoort en elk voorgesteld
lastype een proeflas maken en aantonen dat de lassen voldoen aan de gestelde
eisen. Hiertoe van elke proeflas één foliemonster doen toekomen aan Kiwa en dit
laten beproeven op "treksterkte" en "afpelkracht", volgens het gestelde in artikel
27.03.02 van dit bestek. De beproevingsrapporten overleggen aan de directie.
Per m van de in het verwerkingsbedrijf gemaakte lassen één monster
nemen en hiervan de "treksterkte" en "afpelkracht" bepalen volgens het gestelde
in artikel 27.03.02 van dit bestek.
De beproevingstapporten overleggen aan de directie.
Aanvullend op het gestelde in lid 02, op verzeek van de directie, maximaal .
stuks monsters nemen en deze op "treksterkte" en "afpelkracht" laten beproeven
bij Kiwa, De kosten van dit onderzoek bij Kiwa, inclusief de kosten voor de rap-
portage door Kiwa worden verrekend op stelpost.

03

02

BEPROEVEN PVC-FOLIE IN HET WERK
Voordat tot lassen in het werk wordt overgegaan van elke foliesoort en elk voor-
gesteld lastype een proeflas maken en aantonen dat de lassen voldoen aan de
gestelde eisen. Hiertoe van elke proeflas éen foliemonster doen toekomen aan
Kiwa en dit laten beproeven op "treksterkte" en "afpelkracht", volgens het gestel-
de in artikel 27.03.02 van dit bestek.
De beproevingsrapporten overleggen aan de directie.
Per m van de in het werk gemaakte lassen één monster nemen en hiervan
de "treksterkte" en "afpelkracht'' bepalen volgens het gestelde in artîkeI27.03.02
van dit bestek.
De beproevingsrapporten overleggen aan de directie.
Alle in het werk: gemaakte kanaallassen afpersen met een druk van atm.
Aanvullend op het gestelde in lid 02, op verzoek van de directie, maximaal .
stuks monsters nemen en deze op "treksterkte" en "afpelkracht" laten beproeven
bij Kiwa. De kosten van dit onderzoek bij Kiwa, inclusief de kosten voor de rap-
portage door Kiwa, worden verrekend op stelpost.

03
04

02

FOLIECONSTRUCTIE AAN TE BRENGEN IN DEN DROGE
Alvorens de folieconstructie aan te brengen de ondergrond controleren op voor-
werpen en stoffen die de folie kunnen beschadigen en deze verwijderen.
Het materiaal voor de afdeklaag op de folie voor het aanbrengen controleren op
voorwerpen en stoffen die de folie kunnen beschadigen en deze verwijderen.

02

FOLIECONSTRUCTIE AAN TE BRENGEN IN DEN NATTE
Alvorens de folieconstructie aan te brengen de ondergrond controleren op voor-
werpen en stoffen die de folie kunnen beschadigen en deze verwijderen.
Na het aanbrengen van de folieconstructie een overdruk van m t.o.v, de
optredende grondwaterstand op de folieconstructie aanbrengen en deze in stand
houden tot de folieafdekking volledig is gerealiseerd.
Na het aanbrengen van de folieconstructie deze controleren en beproeven op het
voorkomen van eventuele beschadigingen en deze herstellen.

03
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02

BEPROEVEN VAN IN DEN NATTE AANGEBRACHTE FOLIECONSTRUCfIE
Binnen een periode van dagen na het gereedkomen van de folieconstructie
moet de folieconstructie door de aannemer op lekkage gecontroleerd worden met
een lekdetectiesysteem als bedoeld in lid 03.
De metingen moeten worden uitgevoerd in aanwezigheid van de directie. Datum
en tijdstip van de werkzaamheden worden minimaal 3 dagen voor aanvang van
de metingen door de aannemer schriftelijk aan de directie medegedeeld.
Het lekdetectiesysteem moet:
- gebaseerd zijn op electrische metingen;
- de stroom en de spanningsverdeling kunnen meten en registreren;
- de lokatie van het lek (de lekken) kunnen bepalen op basis van de

geregistreerde spanningen;
- onderscheid kunnen maken in de grootte van de lekken of tenminste de lokatie

van het grootste lek kunnen bepalen, bij aanwezigheid van meerdere lekken.
De resultaten van de lekdetectiemetingen vastleggen in een rapport en onderte-
kend door de aannemer binnen 5 dagen na de meting bij de directie in voud
indienen.
Indien aan de hand van de metingen volgens dit artikel of op basis van overige
waarnemingen, lekkage van de folieconstructie is vastgesteld, moet de aannemer
binnen een periode van maximaal dagen bij de directie een plan ter goed-
keuring indienen, waaruit blijkt hoe de aard en de omvang van de lekkage wordt
vastgesteld en gerepareerd.
Na de reparatie (opnieuw) controlemetingen uitvoeren met het lekdeteetiesysteem.
De procedure volgens lid 05 en 06 herhalen tot geen lekkage wordt geconstateerd.

03

04

05

06
07

BOUWSTOFFEN WATERDICHTE FOLIE

06
(J7

PVC-FOLIE ONGEWAPEND
De folie moet een gekalanderde folie zijn.
De toleranties ten opzichte van de nominale dikten zijn +5 % en -0%
De folie mag niet zijn opgebouwd uit meer dan één laag.
De folie mag niet zijn opgebouwd uit meer dan 2 lagen.
Van de toe te passen folie moet een "Attest Toxicologische Aspecten (ATA)" van
de Commissie Gezondheidsaspecten Chemicaliën en Materialen
Drinkwatervoorziening (C.G.C.M.D.) worden overgelegd.
De breedte van de foliebanen moet ten minste 1,90 m bedragen.
De gemiddelde treksterkte moet ten minste 18,0 N/mm2 bedragen voor foliedik-
ten tlm 2,0 mmoGeen enkele meting mag lager zijn dan 15,0 N/mm2•

De rek bij breuk moet minimaal 300% bedragen.
De scheursterkte in de kalanderrichting van de folie dient minimaal 100 N per
mm dikte te bedragen. Geen enkele waarneming mag lager zijn dan 85% van het
gemeten gemiddelde.
Bij een folie opgebouwd uit meerdere lagen mag tijdens de beproeving geen
delaminatie optreden.

08
09

10
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MEET- EN VERREKENMETHODE WATERDICHTE FOLIE

HOEVEELHEDEN FOLIE
De in het bestek aangegeven hoeveelheid folie betreft het theoretisch oppervlak
volgens tekening.

TECHNISCHE BEPALINGEN PNEUMATISCH AFZINKEN VAN CAISSONS
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