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De eerste fase van de werken aan de Antwerpse Ring ver-

liep zeer voorspoedig. De vooraf aangekondigde verkeers-

problemen bleven grotendeels uit. In totaal werd ten tijde 

van de aanleg van de Ring maar liefst ca. 54 km draine-

ring aangebracht. Na een volledig onderzoek van bestaan-

de drainagestelsels, bleek het grootste gedeelte van deze 

drainering dringend aan vervanging toe. Het vervangen 

van de drainering kon voor een groot deel in open sleuf. 

Ter plaatse van enkele kritieke punten (brugpeilers, por-

tieken voor verkeerssignalisatie, onder kabelstroken,…) 

kon deze methode echter niet worden toegepast en werd 

gezocht naar een sleufloze techniek. Een oplossing werd 

door Smet-Tunnelling geboden onder de vorm van het pi-

pe bursting–systeem.  

 

 

Werkingsprincipe  

Het pipe bursting proces biedt de mogelijkheid een nieuwe HDPE

-drainagebuis door de bestaande oude drainering te trekken. De 

diameter van de nieuwe drainagebuis is daarbij iets groter dan 

deze van de bestaande drainering. Doorheen de bestaande drai-

nering wordt een burstingkop getrokken welke ervoor zorgt dat 

ze wordt verbrijzeld en in de omringende grond onder verdrin-

ging wordt weggedrukt. Onmiddellijk na de burstingkop volgt de 

nieuwe HDPE-drainagebuis.  

Bestaande drainering  

De bestaande drainering op de Ring bestaat grotendeels uit zo-

genaamd Porosit-beton. Deze hebben een poreuze betonstruc-

tuur en zijn ongewapend. De buizen hebben een lengte van 1 m 

en een inwendige diameter van 200 mm. Ze werden bij de aan-

leg aangebracht in een omhullend drainerend zandpakket van ca. 

1 x 1 m. Gemiddeld werd ongeveer iedere 40 m een inspectie-

schachtje voorzien met een inwendige diameter van 1 m.  
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Pipe bursting-installatie  

Een compact en krachtig hydraulisch pipe bursting en towing 
system om ondergrondse gas-, water- en rioolleidingen te ver-
vangen in diameters gaande van 60 tot 300 mm werd toegepast. 
De installatie is geschikt voor het vervangen van leidingen be-
staande uit beton, klei, kunststof, staal (mits toepassing van een 
speciale snijkop) en vezelcement. Door het compact ontwerp kon 
de opstelling worden vereenvoudigd. Het werken in kleine en 
moeilijk toegankelijke schachten werd daardoor mogelijk.  
De machine bestaat uit de volgende elementen:  
- Stevig geconstrueerd basisraam met drukverdeelplaten 
- Metalen constructie met gesloten lagers en hydraulische cilin-
ders met een trekcapaciteit van 600 kN en een max. drukkracht 
van 450 kN 
- Hydraulische pompgroep voorzien van een bediening met ma-
nuele ventielen 
 

- Compacte trekstangen uit een hoogwaardige staallegering 
Het bestaande stroomnet of een stroomaggregaat levert de nodi-

ge energie. Het gewicht van de installatie bedraagt ca. 660 kg.  

Uitvoering  

De bovenbouw van de schacht dient vooraf verwijderd te wor-

den. Vervolgens wordt een geleidingsstang (opgebouwd uit stan-

gelementen met een lengte van 50 cm) door de oude drainering 

geduwd. In de aankomstschacht gekomen, wordt op het stangui-

teinde een bursting -kop gemonteerd. Onmiddellijk na de bur-

stingkop volgt de zogenaamde cone-expander of verbredingskop. 

Hieraan wordt op haar beurt de nieuwe HDPE-leiding gekoppeld. 

Het geheel wordt omzichtig teruggetrokken door de oude leiding. 

De Porositbuizen worden tegelijkertijd verbrijzeld en in de omlig-

gende bodem (drainerend zandpakket) gedrukt. Achter de aan-

komstput wordt een sleuf uitgegraven (met bemaling) die toelaat 

de nieuwe HDPE-drain met toelaatbare buigradius doorheen een 

in de aankomstschacht voorziene uitsparing in de grond te trek-

ken. De verbrijzelde oude drainering wordt met verdringing van 

de grond in het omliggende zandpakket weggedrukt. De verbrij-

zeling is dermate volledig dat de werking van de nieuwe draina-

gebuis niet wordt belemmerd. Het omringende zandpakket ver-

vult verder zijn taak als drainerende omhulling.  

Voordelen van het systeem  

- Eenvoudige en compacte werfinstallatie 
- Inzetbaar in schachten vanaf Ø 1m 
- Trillingsvrije techniek 
- Sleufloze techniek 
- Diameterbereik: 60 – 300 mm 
- Afstandsbediening 
- Grote maximale trek- en drukkracht 
- Trekkrachten registreerbaar 
- Snel en efficiënt 
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