
PREVENTIEF INJECTEREN 

Het voorkomen van 
bouwkundige verzakkingen 

URETEK: 
innovatieve 
ontwikkelingen 
in 2009 
2008 was voor URETEK Nederland 
een enerverend jaar. Een jaar met 
een record aantal projecten, 189 om 
precies te zi jn. Dat geldt overigens 
ook voor onze Duitse vestigingen, 
waar de stijgende lijn zich in 2008 
ook weer voortzette. Resultaten 
waar we trots op zijn! 

Nieuw: URETEK PowerPile 
2009 zal voor URETEK niet alleen 
weer een jaar worden metveel nieuwe 
uitdagingen, want dat is elke nieuwe 
aanvraag voor ons, maar ook een 
jaar van nieuwe ontwikkelingen. Dit 
jaar staat de introductie van URETEK 
PowerPile op het programma. Een 
nieuwe innovatieve techniekvoor 
het stabiliseren en ondersteunen 
van constructies. De kracht van 
PowerPile is dat de techniek een 
nog bredere toepasbaarheid biedt 

dan de Deeplnjection techniek van 
URETEK. Zo maakt de nieuwe tech
niek het mogeli jk om het geinjec-
teerde materiaal op een en dezelfde 
p lekte concentreren, ongeacht de 
aard van de ondergrond. Deze 
nieuwe, gepatenteerde techniek 
van URETEK wordt op het moment 
al succesvol ingezet in Finland 
en Engeland. 

In de volgende nieuwsbrief meer 
over URETEK PowerPile. • 

URETEK 

Bouwkundige verzakkingen ontstaan 
naast de natuurlijke werking van grond-
lagen vaak ook door menselijke activitei-
ten. Als nou alleen deze oorzaakvan 
schade voorkomen zou kunnen worden, 
dan zou de besparing al enorm zijn. 
URETEK toonde aan daartoe in staat te 
zijn met haar preventieve injectie-techniek. 

Werkzaamheden in de nabije buurt 
Bouwwerkzaamheden in de nabijheid van 
bestaande constructies zijn een belang-
rijke oorzaakvan grand- en gebouwver
zakkingen. Onderheide woningen onder-
vinden hierbij over het algemeen geen 
problemen, maar bij woningen die anders 
gefundeerd zijn kunnen door dit soort 
activiteiten grote problemen ontstaan. 
De problemen ontstaan overigens niet 
alleen tijdens het bouwen van nieuwe 
constructies maar ook bijvoorbeeld bij 
onderhoudswerkzaamheden, saneringen 
en andere ontgravingen van grand. 

Het is niet eenvoudig om gebouwver
zakkingen achterafte verhelpen. Het 
voorkomen van bouwkundige verzakkin
gen is daarom aan te bevelen. URETEK 
Nederland heeft speciaal hiervoor het 
preventief injecteren ontwikkeld. De 
techniek biedt uitkomst als er schade aan 
bestaande constructies dreigt te ontstaan 
door menselijke activiteiten die grond-
migraties kunnen veroorzaken. 

Damwanden 
Het slaan en hameren van damwanden is 
een goed voorbeeld van activiteiten die 
tot inklinking en dus gebouwverzakkingen 
kunnen leiden. Tegenwoordig worden 
er daarom vaak andere technieken toe-
gepast waarbij trillingen (en dus de inklin
king) tot een minimum worden beperkt. 

Toch kunnen deze technieken er nog 
steeds voor zorgen dat nabijgelegen, niet 
onderheide gebouwen, verzakkingsver-
schijnselen gaan vertonen. De grote pro
blemen ontstaan echterop het moment 
dat de damwanden weer getrokken moe-
ten worden. De migratie in de grand is 
hierbij vele malen groter dan bij het slaan 
of 'duwen'. Dit is het moment waarop de 
grote en zichtbare schade aan gebouwen 
ontstaat. Veelal in de vorm van scheuren 
in muren, klemmende deuren en/of 
vloerverzakkingen. 

Preventief injecteren 
De bovengenoemde, veel voorkomende 
problemen zijn te voorkomen met de pre
ventieve injectie-technieken van URETEK 
Nederland. Met deze techniek worden 
verschuivingen in de grand voorkomen 
door tijdens werkzaamheden onder de 
funderingen van omliggende gebouwen 
te injecteren. De migratie in de grand 
wordt hierdoor opgevangen en inklinking 
van de grand wordt voorkomen. De effec-
t ivi teitvan deze methode heeft zich meer-
dere malen bewezen, onder meer bij pro
jecten in Waalwijken Hillegom. In sommige 
gevallen was vooraf rekening gehouden 
met een al dan niet geringe verzakking, 
maar door de toepassing van het preven
tief injecteren bleef de verzakking uit of is 
deze minimaal gebleven. Een innovatieve 
oplossing van URETEK die ervoor zorgt 
dat bouwactiviteiten ongehinderd plaats 
kunnen vinden in dichtbebouwde of 
binnenstedelijke gebieden. 

Wilt u meer weten over preventief 
injecteren of heeft u een project waarbij 
u denk dat dit uitkomst kan gaan bieden? 
Onze technisch adviseurs vertellen u 
graag meer. • 

Goede onderzoeks-
resultaten voor 
URETEK expansiehars 
Het URETEK expansiehars wordt voor veel 
uiteenlopende toepassingen gebruikt, 
zoals bij het verhelpen van verzakkingen 
aan verkeerswegen en bij het onder-
vullen van 'pompende' betonplaten. 
Het materiaal wordt hierbij langdurig 
onderworpen aan hoge dynamische 
belastingen. Welke gevolgen heeft dit 
op lange termijn voor het materiaal? 

Om antwoord te krijgen heeft URETEK 
het Institut Dr.-lng. Gauer uit Duitsland 
opdracht gegeven een onafhankelijk 
onderzoek uit te voeren naar de duur-
zaamheid van het URETEK expansiehars 
onder herhaaldelijke verkeersbelasting. 

Betastingsproef van de proefstukken met de 
opgegeven dichtheid van 100 kg/m 3 ; na een 
korte consolideringsfase volgt een nagenoeg 
lineair-elastisch gebied, dattussen 1.600 en 
1.800 N overgaat in het vloeigebied. 

Uretek Expansionsharz 200 kg/ms 
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Belastingsproef op de proefstukken met de 
opgegeven dichtheid van 200 kg/m 3; na een 
korte consolideringsfase volgt een nagenoeg 
lineair-elastisch gebied, dat tussen 5.000 en 
5.500 N overgaat in het vloeigebied. 
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Belastingsimpuls voor drukbelastings-
proeven volgens DIN EN 12697, deel 25. 

Voor het onderzoek zijn zes proefstukken 
van verschillende afmetingen en dichtheden 
naar het onderzoeksinstituut gestuurd 
waar deze werden getest onder de gebrui-
kelijke norm van een in de wegenbouw 
afgeleide impulsbelastingsfunctie. 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat 
bij de proefstukken met de laagste dicht
heid (100 kg /m 3 ) na 20.000 belastings-
wisselingen van 0,7 N /mm 2 een totale 
vervorming ontstond van 0,2 mm. Dit 
betekent dat bij deze dichtheid praktisch 
geen of slechts zeer kleine vervorming 
van het materiaal te verwachten is onder 
normale verkeersbelastingen. Tijdens 
de verhoging van de druk bleek dat pas 
boven de 0,77 N/mm 2 een (al dan niet 
geringe) vervorming van het materiaal 
begint plaats te vinden. 

Bij de proefstukken met een hogere 
dichtheid (200 kg /m 3 ) veroorzaakt de 
dynamische drukbelastingsproef na 
20.000 wisselingen nagenoeg helemaal 
geen vervorming. Pas bij spanningen 
boven 2,2 N/mm 2 vertoont het 
expansiehars met deze dichtheid 
noemenswaardige vervormingen. 
Dit bewijst dat bij deze dichtheid zelfs 
onder zeer hoge verkeersbelastingen 
geen vervormingen te verwachten zijn. 
De resultaten werden ook nog eens 
bevestigd door metingen met een 
valgewichtdeflectiemeter op de Duitse 
snelweg A7. De met expansiehars 
ondersteunde betonplaten op de snelweg 
lieten hier na twee jaar verkeersbelasting 
geen wezenlijke verandering van het 
draagvermogen zien. 
Belangrijk was daarnaast dat de eigen-
schappen van het materiaal onder 
dynamische belasting bij inwerking van 
water getest werden. Uit deze testen 
kwam naar voren dat de grafiek praktisch 
overeenkomt met de grafiek in lucht. 
De wateropname van het expansiehars 
was dan ook slechts 2,5 volumeprocent. 

De resultaten van het onderzoek hebben 
de duurzaamheid van het URETEK 
expansiehars voor gebruik bij herstel-
werkzaamheden in de wegenbouw 
ruimschoots bewezen. Een resultaat 
waar wij erg trots op zijn. 

Bent u benieuwd naar het onderzoeks-
rapport? Het volledige rapport is te 
downloaden via www.uretek.nl • 

Werken voor de 
woningbouw 
URETEK kent veel particuliere 
opdrachtgevers maar werkt daar
naast ook voor een breed scala aan 
professionele opdrachtgevers. 

Zo deed Site Woondiensten uit 
Doetichem begin dit jaar een beroep 
op de expertise van URETEK. Aan een 
hoekwoning van Site Woondiensten 
in de Ontariostraat te Doetinchem 
was onlangs een verzakking gecon-
stateerd. Van de deels onderkelderde 
woning, die gebouwd is in de jaren 
'60, begonnen diverse gevels in zowel 
het binnen- als buitenspouwblad 
behoorlijk grote zettingsscheuren te 
vertonen. 
Uit funderingsonderzoek bleek dat de 

fundering in goede conditie was. 
De zettingen zijn dan ook mogelijk 
het gevolg van een variabel grond-
waterpeil in combinatie met ongelijke 
aanlegdieptes van de fundatie. 

In januari gingen we aan de slag en 
met onze Deeplnjection techniek hebben 
wij de ondergrond onder de fundering 
verbeterd en het draagvermogen her-
steld. Een goed eindresultaat. De 
scheuren trokken weer wat dicht en 
de woning stond na de behandeling 
weer standvastig op de ondergrond. 
Verdere verzakking van de woning 
was voorkomen en achteraf konden 
we zelfs constateren dat we de woning 
enkele mm hebben kunnen liften! • 


