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Schadebeeld: 	Lekkage (statische, trek) 

Materiaal: 	Onversterkte thermoplast (Polyetheen) 

Toepassingsgebied: 	Gasbuisen 
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Figuur 1: Scheurvormig lek aan de buitenzijde 	Figuur 2: Breukvlak met initiatie aan de 
van de buis (V=10x) 
	 binnenzijde van de buis (V=8x) 

Bedrijfscondities; 	3 bar statische druk 

Materiaal gegevens; 
soort: 	 Polyetheen, le generatie, wanddikte: klasse SDR 17.6, diameter: 160mm 
Microstruktuur: 	nvt 
hardheid: 	 nvt 
warmtebehandeling: 	nvt 
vervaardigings methode: Extrusie 
toegankelijkheid NDO: 	blote oog, scheur met macro zichtbaar aan de binnenkant 

Veldtechnieken-taak 2C/007PE3.2C 



Schadeverloop; 	De schade uit zich door een geconstateerde lekkage (scheur). Op de 
plaats van het lek kan een verdikking cq uitstulping zichtbaar. E.e.a. is 
afhankelijk van de grondsoort. In zand kunnen als gevolg van de 
uitstromende gas wervelingen optreden die het PE wegeroderen. In 
kleigrond is vaak wel een blaasje/uitstulping aanwezig. In de omgeving 
van het lek is een puntindrukking aanwezig met daarom heen een lichte 
vervorming. Deze indrukking is veroorzaakt door een steen die op de 
wand heeft gedrukt. 
De scheur is geïnitieerd aan de binnenzijde van de buis op een lokatie 
met grove insluitsels in de PE-buis, als gevolg van de aan de buitenkant 
opgelegde puntbelasting. 

Aanbevelingen 	 - breuk/lekkage plek veiligstellen 
onderzoek in het veld: - lekkage uitnemen en daarbij minimaal aan beide zijden van het lek 1 

meter speling aanhouden. De initiatie van de scheur ligt namenlijk bijna 
nooit recht tegenover de lokatie met lekkage. 

Aanbeveling 	 - buis middendoor zagen en scheurlengte aan de binnenkant de 
onderzoek in het lab.: 	scheurlengte aftekenen (met een macroscoop de scheurlengte bepalen) 

- scheur openbreken in vloeibare stikstof 
- intitiatiegebied onderzoeken op de aanwezigheid van grove losliggende 
insluitsels (met de elementen aluminium, silicium, kalium, calcium en 
ijzer). Grote insluitsels zijn een aanwijzing voor le generatie PE 
gasbuisen. 

Literatuur 

Conclusie 	 - De buis is gescheurd onder statische belasting, waarbij de breuk kan 
initieren op grove insluitsels. Bij deze insluitsels ontstaan 
spanningsconcentraties als gevolg van een puntbelasting die opgelegd 
wordt door een steen aan de buitenzijde van de buis. Dit heeft 
trekspanningen aan de binnenzijde van de buis tot gevolg met 
spanningsconcentraties bij de genoemde insluitsels. 
De stapsgewijze scheurgroei is normaal in dit soort materialen en onder 
statische belasting. 
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