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Figuur 1: Overzicht van een gedeelte van het
breukvlak. Stapgewijze scheurgroei over een
breed front. (V=7,5x)
Bedrijfscondities;

8

Figuur 2: Detail van het initiatiegebied. Een
smalle relatief ruwe rand aan de binnenzijde van
de gasbuis. (V=75x)

4 bar statisch inwendige druk, ondergronds, grondsoort: klei, 0,6m onder
de grond.

Materiaal gegevens;
Polyetheen le generatie
soort:
nvt
Microstruktuur:
nvt
hardheid:
nvt
warmtebehandeling:
vervaardigings methode: Extrusie
nvt
toegankelijkheid NDO:

Veldtechnieken-taak 2C/008PE4.2C
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Schadeverloop;

Macroscopisch:
Aan het oppervlak is ter hoogte van de lekkage aan de buitenzijde een
uitstulping/bolling waarneembaar. Verder is er een puntvormige
indrukking en een lichte vervorming rond dit punt.
Na openbreken van de scheur is aan de binnenzijde van de buis een
relatief glad en glimmend oppervlak waarneembaar. De scheurgroei is
stapgewijs geweest en heeft groeilijnen op het breukvlak achtergelaten.
Microscopisch (breukvlak):
De scheur groeit stapsgewijs over een breed front vanaf de binnenzijde
van de buis, figuur 1. Bij het einde van de scheur is een taaie restbreuk
herkenbaar. Aan het begin van de scheur (de binnenzijde van de buis) is
een smalle ruwe rand herkenbaar, figuur 2.

Aanbevelingen
onderzoek in het veld:

- stuk buis met lek uitnemen en daarbij aan beide zijden van het lek ca 1
meter speling aanhouden.
- binnenzijde van de buis inspecteren op gladheid. Een zeer glad en
glimmend oppervlak kan wijzen op een te hoge extrusietemperatuur
(oxidatie).
- omstandigheden op lokatie goed vastleggen (o.a. letten op stenen die
tegen de buis aanliggen).

Aanbeveling
onderzoek in het lab.:

- breukvlakonderzoek op opengebroken scheur
- dunne randje aan de binnenzijde van de gasbuis onderzoeken op
oxidatie verschijnselen. Oxidatie wijst op een te hoge
extrusietemperatuur (lokaal smelten van het PE). (EDX/WDX analyses)

Literatuur
Conclusie

Veldtechnieken-taak 2C/008PE4.2C

- De scheur van dit voorbeeld is geinitieerd op een smalle rand met
geoxideert PE. De oorzaak van de oxidatie is een te hoge
extrusietemperatuur. De belasting wordt opgelegd door een steen die een
puntbelasting uitoefend. Daardoor wordt de binnenkant van de buis op
trek belast.

