IK 081 Veilig werken achter rioolafsluiters - ballonafsluiters
I: GEEN personen werkzaam achter ballon
UITVOERING: Zelf vakkundig te plaatsen *
* ALTIJD ballon plaatsen volgens goede praktijk fabrikant + CHECK specs. voor max. vuldruk & max tegendruk
Droog of nieuw geplaatste leiding : geschikt tot 100% specificatie van max. tegendruk zoals opgegeven door fabrikant
Glad of vuile binnendiameters : max. toegelaten tegendruk beperken tot bvb 50% of vakkundig stutten

II: Personen werkzaam achter ballon *
* Bepalingen geldig bij Aquafin

Bij plaatsingsvoorwaarden ORANJE of ROOD
- Reddingsvest aan (of direct beschikbaar)
- Reddingsboei beschikbaar in (of nabij toegangsopening)
om drenkelingen naar de uitgangsopening of rand te trekken met het touw

Volgens type rioolafsluiter
Afsluitcilinder

Rekbaar gevulcaniseerd rubber

Diam.
100 - 500
> 500
> 500
> 500
> 500

Dubbel conus / flexibel

Niet rekbare neopreenfolie

Diam.
> 300 - …
> 500

Schild - Schijf

Vast schot + opblaasbare rand

Diam.
> 300 - …
> 300 - …
> 500

m WK (tegendruk)
tot 80 % specs.
< 1,5 m WK
> 1,5 m WK
> 3 m WK
Open water
/ Getijdewerking
m WK (tegendruk)
max 4 mWK
Open water
/ Getijdewerking

m WK (tegendruk)
max 1,5 mWK
> 1,5 mWK
Open water
/ Getijdewerking

Uitvoering
Zelf vakkundig te plaatsen
Zelf vakkundig te plaatsen
Na technisch overleg (voorkeur aan dubbel conus - flexibel)
"Vakkundig stutten" + technisch overleg
Ontraden + technisch overleg + overleg preventiedienst
Uitvoering
Zelf vakkundig te plaatsen
Ontraden + technisch overleg + overleg preventiedienst

Uitvoering
Zelf vakkundig te plaatsen (ongestut)
"Vakkundig stutten" + technisch overleg
Ontraden + technisch overleg + overleg preventiedienst

Opblaasbare rioolafluiters / ballonafsluiters
Type

Flexibel / Afdichtkussen /

Afsluitcilinder

( minder bekend maar aanbevolen voor grote
buisdiameters)
Sewer sealing cushions - Pillow plugs - Conical
plugs

( meest bekende model )
Pipe-plug

Vaste rioolafsluiter
Schild - Schijf
( Disc plug )

Foto

Vorm

Dubbele conusvorm
(+ dichtingsbanden)
(= maximum diam.)

Cilindervorm
(= minimum diam.)

Bereik

By-pass

Waterproef / luchtproef
Watervulling
Minimale inbrengopening

Minimum diameterbereik is noodzakelijk
voor inbreng.
Rekt uit naar ellips- tot bolvorm

Minimaal gezien rubberfolie
Kan inplooien voor kleinere diameters - ook
voor ellips- en vierkantvormen.
Bereikt maximum grootte bij max.
diameterbereik.

Schijfdiameter + enkele cm
(opdeelbare stukken bij grote
diameters)

Mogelijk = testafsluitcilinder

Mogelijk met grote diameter

Mogelijk

Geschikt over het volledige diam. bereik
Mogelijk

Geschikt bij maximale diameter
Mogelijk

Geschikt bij nominale diam.
Niet gebruikelijk

Diameter afsluitcilinder

Opvouwbare folie - geen problematiek

Vaste diameter / demonteerbare
plaatdelen

Merknamen Lansas - Huntingdon(HFT) - PlugCo - Cherne Lampe - Cherne - PlugCo - …
Vetter - Trelleborg - …
Basismateriaal
Gevulcaniseerd natuurlijk rubber (rekbaar) +
Neopreen (geen rek) in
verstevigd met aramide vezels
gelijmde onderdelen + afdichtingsbanden
Verdeler - fabrikant
Basis specificaties
500 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1600 mm
2000 mm
Voorvuldruk
( tot contact met binnenwand
buis)

Max. Vuldruk

Max. tegendruk

schijfvorm (vaste diameter)

Riotech - Lansas

Riotech - Lampe

vb: diam 400 - 800: 22 kg; L=1300 mm
vb: diam 500-1000: 30 kg; L=1300 mm
vb: diam 500-1200: 38 kg; L=1800 mm
vb: diam 800-1400: 41 kg; L=2070 mm
vb: diam 800-1600: 80 kg; L=2000 mm
vb: diam 800-2000: 115 kg; L=2750 mm
tot 1 bar
= f ( diameterbereik )

vb: diam 300 - 800: 9 kg; L= 1000 mm
vb: diam 300 - 800: 9 kg; L= 1000 mm
vb: diam 400-1000: 12 kg; L=1200 mm
vb: diam 500-1400: 26 kg; L=1800 mm
vb: diam 1000-1600; 40 kg; L=2200 mm
vb: diam 1200-2200; 87 kg; L=2500 mm
tot 0,1 - 0,2 bar
(reeds zelfborgend door waterdruk op
flexibele conus)

2,5 - 1,5 bar

0,2 - 0,5 tot max. 1 bar

Zie specs. = f (diam)

Zie specs. = f (buisvorm & diam)
rond-eivorm-vierkant

8 - 20 mWK

5 - 10 mWK

Zie specs. = f (diam)
courant 0,8 - 2 bar /

Zie specs. = f (fabrikant)

Link druktabel Lansas

Link druktabel Lampe

Link druktabel HFT

Link druktabel Cherne
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Lansas
Aluminium/ stalen schijfvorm
(soms demonteerbaar) met
gekraagde omtrek en met stevige
rubberen afdichtband
Riotech - Lansas
vb: 500 mm: 7 kg; L=100 mm
vb: 800 mm: 31 kg; L=100 mm
vb: 1000 mm: 42 kg; L=100 mm
vb: 1200 mm: 65 kg; L=100 mm
vb: 1600 mm: 125 kg; L=100 mm
vb: 2000 mm: 220 kg; L=100 mm
tot 1 bar
= f ( diameterbereik )

4 - 7 bar
Zie specs. = f (fabrikant)
3 mWK
> 3m WK - gestut
Zie specs. = f (fabrikant)
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Opblaasbare rioolafluiters / ballonafsluiters
Stutten van de "Ballon"?

Niet nodig
TUV-GS- gecertifiëerd (Lampe)

Voorgeschreven maar ...
- niet praktisch mogelijk - geen werkwijze opgegeven
- vastmaken met touw/ketting bij
trekbelasting

Noodzakelijk
wegens risico op
vlinderklepwerking

Gevolgen bij:
1: luchtlekkage

2: toename tegendruk (WK)

3: beschadigingen (schuren prikken van scherpe uitsteeksels)
4: gecontroleerd aflaten van de
vuldruk

Levensduur

Schild lekt en duwt af op de
Ballon kan loskomen indien geen bewaking
Flexibel blijft zitten !
stutting !
of snelle actie !
De aanwezige waterdruk op de flexibele
Afdichtingsband verliest
Ballon verliest afdichtingskracht en komt folie houdt het contactoppervlak aangedrukt afdichtingskracht en gaat lekken.
indien niet gestut - op een gegeven ogenblik
op de de binnenwand van de buis.
Het gestutte schild belet maximaal
los
debiet
Schild blijft zitten
Flexibel blijft zitten
tot tegendruk (WK) = max. sterkte
Idem 1:
tot tegendruk (WK) = max. druksterkte
van de stutting
Ballon begeeft.
Flexibel lekt (langzaam) via de prikopening
Idem 1:
Gevaarlijk drukstoot in buis en schacht
tot het volledige volume lucht ontsnapt is.
Via afdichting lekt een beperkt
Afsluitcilinder komt los van de buiswand en
Flexibel geeft een lekdebiet onderaan de
debiet. Schild blijft gestut op zijn
stuwt met het waterdebiet op max.
buis (by-pas). Gecontroleerde uitdrijving na
plaats zitten.
tegendruk naar buiten
by-pasdebiet aan verminderde tegendruk
Droge demontage van schild en
stutten
Oriënterend 25 - 40 jaar (Lampe)
Oriënterend - 10 jaar (band)
Oriënterend - 10 jaar
Afhankelijk van:
Afhankelijk van:
Afhankelijk van:
- Schuurschade aan folie (is herstelbaar).
- degradatie gevulcaniseerd rubber
- degradatie gevulcaniseerd rubber
- gebruiks- en stockage
- gebruiks- en stockage omstandigheden
omstandigheden

Beproeving - inspectie

Herstelbaar

- Bij fabricage
- Periodieke inspectie door bevoegde
Voorstel Aquafin:
Jaarlijks door bevoegd persoon bij max. gebruiksdiam. (water/lucht).
Ja
Herstelkits beschikbaar
- Vanaf diam. 300 mm en meer
tot max 4 / 8 m WK tegendruk
- Bij groter diameters dan de
inbrengopening
- By-pas gravitaire buisdoorvoer; pompaansluiting

Neen

Aanbevolen gebruik : - Tot max. diam. 500 indien
> 2 mWK tegendruk
- Waterdrukproeven (gestut)
- Luchtdichtheidsproef
(300 mbar lucht)
- By-pas via persleiding

Vervanging afdichtband
- Bij geringe inbrengdiepte
- Degelijk mechanisch
verankeren
- By-pas via persleiding

Video
Lansas: safety rules (Eng 10:33)
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Vragenlijst om een goed technisch voorstel te kunnen opmaken
Buis

Vorm
Diameter
Materiaal
Staat binnenkant

Stelsel

Pompstations

Tegendruk

Maximaal

Welke vorm heeft de buis ?
Welke diameter moet afgesloten worden ?
Welk materiaal / type buis moet afgesloten worden
?
Oppervlakteruwheid aantastingsgraad van de af te
sluiten buis ?

Welke pompstations staan voor / na in het stelsel?

Constant - variërend

Welke tegendruk kan er maximaal verwacht worden
?
Is de tegendruk constant of kunnen er pieken
optreden ?

Buffering

Max tijdsduur tot overstort

Tijdsduur van buffer achter pompstation indien er
gewerkt wordt achter de afsluiter ?

Toepassing

Test / afsluiten
Chemische stoffen ?
Temperatuur
Permanent / tijdelijk
Door mangat?
Na open water?

Moet er getest worden of alleen afgesloten ?
Wordt de afsluiter blootgesteld aan chemische
stoffen ?
Aan welke temperatuur wordt de afsluiter
blootgesteld ?
Permanent of tijdelijke afsluiting ?
Moet de afsluiter door een mangat ?
Staat de afsluiter direct in verbinding met open
water ?

