ePulse Diagnostic
TM

Geoptimaliseerde investeringsplanning
bij vernieuwing van bestaande
leidingnetten

Dienstverlening
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LUISTEREN
naar oude buisleidingen

-De technologie
De ePulse-technologie wordt gebruikt voor 100 tot
200 meter lange leidingsegmenten. In de leiding
wordt een akoestisch signaal met een lage frequentie
opgewekt. Afhankelijk van de “stijfheid” van de
buiswand - en dus de conditie ervan - verandert de
frequentie.
De meting van het gewijzigde signaal gebeurt via
sensoren, die via aanwezige toegangspunten (niet
invasief) - zoals bijvoorbeeld brandkranen en
schuifafsluiters - direct op de leiding worden
aangebracht.

Leidingsegment
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BEPALEN
van de levensduur

De knowhow van
Aan de hand van de akoestische metingen kan de
dikte van de wand worden afgeleid:
Bij de digitale verwerking van het akoestische
signaal wordt de dikte berekend van de resterende
wand van het gecontroleerde leidingsegment via
een ontwikkeld algoritme door middel van het
ePULSE-proces.
Door het combineren van deze informatie met de
oorspronkelijke eigenschappen van de buis kan de
reductie van de gemiddelde wanddikte van het
geanalyseerde leidingsegment bepaald worden.

Gemiddelde reductie van
de wanddikte
minder dan 10%

Status

goede conditie

tussen 10% en 30%

monitoring nodig

meer dan 30%

vernieuwing nodig
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PLANNEN
van de vernieuwing

De ervaring van
De
identificatie
van
de
te
vernieuwen
leidingsegmenten maakt een prioritering en gerichte
planning van te nemen onderhouds- en
vernieuwingsmaatregelen mogelijk.
Voor het bepalen van de resterende levensduur van
buizen van nodulair gietijzer heeft Saint-Gobain PAM
jarenlange ervaring en relevante vakkennis over het
gedrag van pijpleidingen en het functioneren van
uitwendige
bekledingen
in
alle
mogelijke
bodemomstandigheden. De primair te repareren
leidingsegmenten kunnen zo gericht worden
geregistreerd, wat de besluitvorming aanzienlijk
makkelijker maakt en tot een economisch
investeringsbeleid leidt.
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€

Leidingsegment Leidingsegment Leidingsegment
1
2
3

Jaren

Daarnaast kan de daadwerkelijke, actuele conditie van
de leidingsystemen als maatstaf voor de vaste activa
worden gebruikt.

PAM SERVICE
Saint-Gobain PAM, marktleider voor leidingsystemen van nodulair gietijzer, biedt in samenwerking met het
Canadese bedrijf Echologics een innovatieve service aan voor het beoordelen van de conditie van
buisleidingen en optimalisatie van de investeringsplanning bij het vernieuwen van leidingnetten.
Risicovolle interne en externe invloeden zoals de bodemomstandigheden, waterslag, verkeersbelastingen
of aantasting door veroudering kunnen leiden tot aanzienlijke schade aan buisleidingen en daardoor
lekkages of gesprongen leidingen. Hun documentatie en die van de buisleiding zelf en de definitie van
doelen voor het verminderen van lekpercentages vormen de basis voor het plannen van
vernieuwingsmaatregelen. Door de ePulse Diagnostic Service kan Saint-Gobain PAM een oplossing gericht
op uw behoeften aanbieden.

VOORDELEN
• Gerichte planning en prioritering van onderhoudsen vernieuwingsmaatregelen
• Niet-invasieve technologie
• Geen graafwerkzaamheden
• GEEN onderbreking van de watervoorziening
• Betere vooruitzichten en gerichtheid van investeringen
• Verbetering van de vaste activa
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