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Verzakte gigant staat weer recht 
Als je het gevaarte ziet en hoort hoeveel hij weegt 

Een scheefgezakte brekerinstallatie van 70 ton en 

eronder omhoogbrengen met expansiehars. Toch 

Reststoffen in het Noord-Hol landse Vijfhuizen. 

In 2013 blijkt dat de betonnen plaatfundering 

van de brekerinstal lat ie van Dura Vermeer 

Reststoffen aan het verzakken is. Daardoor 

is de installatie scheef komen te staan en 

begonnen onderdelen fors te sli jten. Om te 

grote sl i j tage en hoge vervangingskosten 

te voorkomen, besluit het bedrijf dat de 

installatie weer recht moet worden gezet. 

Daarvoor zijn gro fweg twee opties: de 

brekerinstal lat ie opvi jzelen en vervolgens 

op een speciaal op maat gemaakt f rame 

plaatsen of de betonplaat inclusief 

brekerinstal lat ie omhoogbrengen door er een 

kracht ige expansiehars onder te injecteren. 

Dura Vermeer kiest voor de tweede optie en 

schakelt hiervoor de special ist ische kennis 

van URETEK in. 

Krachtige expansie 
Door de een meter dikke betonplaat zijn 

injectielansen aangebracht, die tot net onder 

de betonplaat reiken. Via deze lansen is heel 

gedoseerd expansiehars onder de betonplaat 

van de brekerinstallatie geinjecteerd om 

zo de brekerinstallatie weer omhoog te 

brengen. Om dit gehele proces goed te 

kunnen beheersen, is het ' l iftproces' continu 

met gevoelige laserapparatuur gemonitort. 

Uiteindelijk kost het minder dan twee dagen 

om de brekerinstallatie weer volledig 

waterpas te zetten. 

kun je je eigenlijk niet voorstellen dat het kan. 

de een meter dikke betonnen funderingsplaat 

is dat wat URETEK deed bij Dura Vermeer 

Steunpunten 
De brekerinstallatie is gefundeerd op 

twee betonplaten en staat op veert ien 

steunpunten die in de betonplaten 

zijn verankerd. Vooraf zijn bij al deze 

steunpunten metingen verricht om de 

exacte scheefstand vast te stel len. Hieruit 

bleek dat een van de twee betonplaten 

ongel i jkmatig wegzakte, waardoor de as van 

de afvoerband uit het lood was komen te 

staan. Uiteindelijk is onder alle steunpunten 

expansiehars geinjecteerd, ook bij de niet-

verzakte betonplaat, om de bodem onder 

beide funderingsplaten weer op spanning te 

brengen. • 

ligt weer waterpas 

Door een verzakte vloer in de scheepsbouwloods was het voor Den Breejen Shipyard BV 

lastig om nieuw te bouwen scheepsonderdelen goed te stellen. URETEK werd ingeschakeid 

om de betonnen vloer, die op sommige plaatsen, bijna zes centimeter was veizakt, weer terug 

te brengen naar het oorspronkelijke niveau. Met de FloorLift® methode wist URETEK in vijf 

dagen een vloeroppervlak van ruim 500 m2 te herstellen. 

Bij Apollo Vredestein in Enschede is een deel 

van de vloer van een productiehal verzakt. 

Door deze verzakking krijgen de automatisch 

geleide voertuigen (AGV's) die hier rondrijden, 

steeds te maken met een storing. Om dat 

probleem te verhelpen liften medewerkers 

van URETEK de bedrijfsvloer. Aangezien 

de productie 24 uur per dag en zeven dagen 

per week doorgaat, doen ze dat tijdens de 

productiestop rond de kerst. 

"In onze APBM-hal worden greentyres, 

ongevulkaniseerde banden, geassembleerd", 

vertelt Gertjan ten Dam, Utility Engineer bij 

Apollo Vredestein. "Voorheen transporteerden 

we de rekken met deze banden met trekkertjes 

die door mensen werden bestuurd, maar 

inmiddels gebeurt dat met automatische 

voertuigen. 

Deze AVG's volgen vaste routes 

via sensoren en reflectoren aan de 

wanden. Dat werkt uitstekend, tenzij de 

vloerovergangen niet horizontaal liggen. 

Zodra een vloerovergang niet vlak is, gaat 

de AGV trillen en ontstaat er een storing." 

Kerststop 
"In de betreffende productiehal was dat 

op een plek het geval. Gelukkig kenden 

we URETEK en wisten we dat dit bedrijf 

ons probleem kon verhelpen. In 2010 

herstelde URETEK al eens eerder een van 

onze bedrijfsvloeren. Deze vloer ligt er na 

vier jaar nog steeds goed bij. Reden voor 

ons om URETEK weer in te schakelen. 

Het was alleen lastig om een moment te 

vinden, waarop zij aan de slag konden. 

lees verder op volgende pagina 

URETEK FloorLift® methode 

Injecteren Expanderen 
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Stabiliseren en liften van een betonvlos 

funderingsplaat. 

URETEK Deeplnjection* methode 

Boren Injecteren Expanderen 

Stabiliseren en liften van een op staal 

gefundeerde woning of aanbouw. 

URETEK PowerPile® methode 

Boren Injecteren Expanderen 

l \ M I I S A A 

i 
Stabiliseren van verzakte funderingen in 

klei- of veengebieden. 



We produceren namelijk volcontinu. 

In overleg met hen hebben we besloten 

om de reparatie tijdens de kerststop 

- als de gehele productie stil l igt- uit te 

voeren. Gelukkig waren ze daartoe bereid." 

Gedoseerd injecteren 
URETEK is 24 december 's middags, direct 

nadat de AGV's waren gestopt, met het 

vloerherstel begonnen. Het verzakte stuk 

vloer was circa 50 m2 groot en bestaat uit 

gewapend beton van 150 mm dik. Voor 

het herstel is URETEK uitgegaan van de 

FloorLift® methode. Hierbij is via kleine 

gaten in de vloer een expanderende 

tweecomponentenhars ge'mjecteerd. De 

opwaartse druk die ontstaat zorgt ervoor dat 

de vloer omhoogkomt. Door heel 

gedoseerd te injecteren en ondertussen 

de opwaartse beweging nauwkeurig te 

monitoren, kan URETEK vloeren uiterst 

precies op het gewensle niveau brengen. 

Nog net zo vlak 
Ten Dam kijkt tevreden terug op het 

vloerherstel. Ook op de herstelwerkzaamheden 

die in 2010 zijn uitgevoerd: "URETEK komt 

goed beslagen ten ijs en de medewerkers 

hebben kennis van zaken. Ik kan iedereen die 

een verzakte vloer heeft, dan ook aanraden om 

URETEK in te schakelen." • 

Vloeistofdichte vloer tankstation hersteld 
Bij tankstation Autoradam in Almere bleek de 

vloeistofdichte betonvloer verzakt. Daardoor 

stroomden gelekte autobrandstoffen niet 

meer goed naar de daarvoor bestemde 

opvangpunten. Aannemersbedri j f de 

Koning, dat de bestrating herstelde, riep de 

hulp in van URETEK om de wegzakkende 

betonvloer te liften en onder het juiste 

afschot te leggen. 

Om lekkage van autobrandstoffen naar de 

ondergrond te voorkomen moeten tankstations 

voorzien zijn van een vloeistofdichte vloer 

en opvangpunten voor eventueel gelekte 

brandstoffen. Bij tankstation Autoradam 

bestaat de vloeistofdichte vloer uit 250 mm 

dikke staalvezelversterkte betonplaten. 

Door de combinatie van een dynamische 

verkeersbelasting en een minder 

draagkrachtige ondergrond waren deze platen 

gedeeltelijk verzakt. Daardoor stroomde 

gelekte brandstof niet overal meer goed naar 

de opvangpunten. 

Juiste afschot 
Huisaannemer De Koning uit Vijfhuizen werd 

gevraagd dit probleem te verhelpen. Voor het 

liften en weer onder het juiste afschot brengen 

van de betonplaten schakelde De Koning het 

gespecialiseerde bedrijf URETEK in. 

De Koning wist dat het met deze methode 

mogelijk was het precieze afschot te realiseren. 

Na een inspectie ter plaatse is in overleg met 

De Koning besloten om vooral de buitenranden 

te ondervullen en liften met de FloorLift® 

methode, zodat er weer voldoende afschot 

is richting de brandstofopvangpunten. 

Gedoseerd 
Voor het ondervullen en liften zijn gaten in de 

betonplatenplaten geboord. Via deze gaten 

is met injectielansen gedoseerd het snel 

expanderende tweecomponentenhars vlak 

onder de betonplaten ge'mjecteerd. Doorde 

bewegingen van de betonplaten ondertussen 

te volgen met precisie laser-meetapparatuur, 

konden deze tot op de millimeter nauwkeurig op 

de juiste hoogte en afschot worden gebracht. 

Nadat alle betonplaten van de vloeistofdichte 

vloer weer goed lagen, heeft De Koning 

de boorgaten gedicht en de aansluitende 

bestrating hersteld. De herstelwerkzaamheden 

waren in twee dagen afgerond. • 
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PowerPiles® stabiliseren hindering woonhuis WONING 

Zoekend naar een opiossing voor de grote scheuren in de gevels van zijn huis in Hoenzadriel, kwam eigenaar Tiekstra drie jaar geleden bij URETEK 

terecht. Toen hij hoorde dat het bedrijf werkte aan een nieuwe techniek die een opiossing leek voor zijn funderingsprobleem, besloot hij te wachten. 

In de zomer van 2012 is de verzakte fundering met deze techniek, de PowerPile® methode, gestabil iseerd. 

"We wonen hier al 28 jaar", vertelt Tiekstra. 

"De scheuren zijn zeven jaar geleden ontstaan 

toen het grondwaterpeil werd verlaagd. Door 

die peilverlaging is de grand gaan inklinken. 

Aangezien ons huis op staal is gefundeerd en 

deels is onderkelderd, zijn er forse spanningen 

in de gevels van het niet onderkelderde deel 

gekomen, met als resultaat grote scheuren." 

Oplossingen 
"In eerste instantie heb ik geprobeerd de 

gemeente Maasdriel, waar Hoenzadriel 

onderdeel van is, aansprakelijk te stellen. 

Toen dat niet lukte, ben ik zelf gaan zoeken 

naar oplossingen om verdere verzakking 

te voorkomen. Zo ben ik bij URETEK 

terechtgekomen. De technisch adviseur 

vertelde me dat hun toenmalige technieken 

niet geschikt waren voor onze situatie, omdat 

ons huis op relatief slappe grond staat. Dat 

was een teleurstelling." 

Nieuwe techniek 
Tiekstra vervolgt: "Gelukkig vertelde hij 

me ook dat ze al een aantal jaar bezig 

waren met het ontwikkelen van een nieuwe 

techniek, die wel een optie zou zijn. Deze 

funderingsherstelmethode zou op relatief 

korte termijn beschikbaar zijn. Aangezien we 

toch al een paar jaar in een huis met scheuren 

woonden, heb ik besloten daarop te wachten. 

Ongeveer een half jaar later belde URETEK 

me dat de techniek beschikbaar was en in de 

zomer van 2012 hebben ze onze fundering 

ermee gestabiliseerd." 

Overlast minimaal 
"Voor het stabiliseren heeft URETEK acht 

PowerPiles® onder de fundering aangebracht, 

zes van buitenaf en twee van binnenuit. 

Voor die laatste moesten er gaten in de 

houten vloer worden gemaakt. Natuurlijk is 

dat vervelend, maar die gaatjes van acht 

centimeter zijn niks in vergelijking m e t d e 

ongemakken en hinder waarmee andere 

herstelmethoden gepaard gaan. Daarbij 

moet ik zeggen dat de overlast verder echt 

minimaal was en dat URETEK heel netjes 

heeft gewerkt." 

Positief 
De herstelwerkzaamheden hebben slechts 

twee dagen in beslag genomen. Over het 

resultaat is Tiekstra positief: "URETEK heeft 

goed werk geleverd. In het begin was er 

nog sprake van een kleine nazetting, maar 

inmiddels is alles al twee jaar stabiel. De 

scheuren heb ik dichtgevoegd en erz i jn 

sindsdien geen nieuwe scheuren ontstaan. 

Met deze definitieve opiossing en de lange 

garantie die op de herstelmethode zit, kunnen 

we weer met een gerust hart in ons prachtige 

huis wonen." • 
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