DENLOK
Vervaardigd in de UK
Uitstekende bouwproducten

Gres
Doorpersbuizen
Producthandleiding
en
specificatiegegevens

NAYLOR
DRAINAGE LTD

BSI
REG

ST

I

PSB Singapore

BS En60295

RM

BRITISH

FI

O

ANDARD
ST

Materialprüfungsamt
Nordrhein-Westfalen

TI
CER FIED

T

e m a i l : s a l e s @ n a y l o r. c o . u k

E RE D

Certificate No. FM1420
QAS 2489 2/258

w e b : w w w. n a y l o r. c o . u k

®

Vervaardigd in de UK

Inhoud

Uitstekende bouwproducten

Bedrijfsprofiel

1

Ontwikkeling van sleufloze
technologie

2

Introleiding - Pijpleidingen
voor de toekomst

4

De behoefte voor sleufloze
technologie

5

Productspecificatie

6

Productieproces

7

Kenmerken en voordelen
van product

8

Productgegevens

9

Bedrijfsprofiel
Naylor Industries PLC is familiebedrijf van de
vierde generatie gecreëerd met
risicokapitaal. Het hoofdkantoor is gevestigd
in Barnsley, VK en de fabrieken staan in Zuiden West-Yorkshire, West-Midlands en Fife. De
groep heeft 300 mensen in dienst en
verkoopt een grote reeks producten binnen
Britannië, Europa, het Midden-Oosten,
Zuidoost-Azië, Australazië en Noord-Amerika
waardoor een jaarlijkse omzet van 30 miljoen
pond wordt behaald.
Gedurende het afgelopen decennium is het
bedrijf dramatisch veranderd. Gedurende de
afgelopen 10 jaar is een
investeringsprogramma t.w.v. £18 miljoen
geïnvesteerd. Hierdoor kon Naylor de
productiviteit van haar bestaande bedrijf
variëren alsook verbeteren.

complete oplossingen leveren, nieuwe
contractvormen maken samenwerkende
leveringsketens mogelijk.
Variërend van duurzaamheid en
betrokkenheid van de gemeenschap tot aan
technische innovatie en veiligheid, de vele
prijzen zijn een erkenning voor Naylor's inzet
om altijd de hoogste normen na te streven..
Naylor heeft sterke relaties opgezet met
partners van de toeleveringsketens om
risico's te minimaliseren en om projecten
probleemloos, op tijd en volgens het budget
op te leveren.
Naylor Industries is in vijf divisies gesplitst,
waarbij Naylor Drainage Clayware doorgaat
de grootste reeks gresafwateringssystemen
aan te bieden.

De unieke zakelijke benadering van Naylor
bestaat uit het opbouwen van een
langdurige relatie met onze klanten. Dit is
voornamelijk gebaseerd op een open
samenwerking met klanten, wederzijdse
afhankelijkheid, professionele levering,
duurzame en rendabele groei en innovatie.
De wereld van bouw en servicelevering
verandert, organisaties binnen de publieke
en privésectoren werken nauwer samen, van
joint ventures wordt verwacht dat zij
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De
ontwikkeling
van systemen
met sleufloze
technologie
Installatieopties
De twee installatieopties die momenteel beschikbaar zijn
voor toegang tot ondergrondse nutsvoorzieningen zijn via
open begreppeling en sleufloos.
Voor toegang via open begreppeling bestaan vier fasen:-

• Graven van greppel, verwijdering van grond en tijdelijke
ondersteuning van andere diensten.

• De productleiding leggen en aansluiten.
• De greppel aanvullen en de geselecteerde grond of
vulmateriaal verdichten.

• Herstel van bovengrondse infrastructuur.
Alle vier de fasen worden gekenmerkt door de hoeveelheid
uit te voeren fysieke werk. Meestal moet 50 keer de
hoeveelheid grond die betrokken is bij de productleiding
worden verplaatst, één keer gedurende de afgraving en
opnieuw gedurende het aanvullen. Veel van het werk
gedurende de vier fasen is arbeidsintensief, en heeft
betrekking op verschillende vaardigheden die coördinatie
tussen diverse bedrijven en instanties vereisen. Een groot
project kan lange tijd duren en volgens sociale,
economische en milieuvoorwaarden bijzonder verstorend
zijn. Toegang met behulp van sleufloze technieken vereist
ook oppervlaktewerkzaamheden, maar niet op zo'n schaal
als dat nodig is voor een benadering met open
begreppeling.
Om de meest toepasselijke techniek te selecteren, vereisen
projecten met sleufloze technologie een nauwkeurige
overweging van de bestaande toestand van de
ondergrondse leidingen en de grondcondities. De
technologie en benadering moeten worden vastgesteld en
de oppervlaktewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd
met behulp van een bestaande toegang of door middel van
het graven van toegangsputten.
De vaststelling van de techniek, locatie van de
toegangsputten en de route voor een nieuwe leiding, vereist
een eerste onderzoek. Dit wordt vaak als aanvullende
uitgave gezien in vergelijking met technieken met open
begreppeling. De kosten van de fase van het eerste
onderzoek bij een sleufloos project wordt meestal echter
gecompenseerd door een kortere tijd op locatie.
Sleufloze technologieën bieden een aantal unieke voordelen.
Bij nieuwe installaties kunnen technici leidingen in de meest
gunstige laag installeren, ongeacht de diepte. Voor riolen
voor afvalwater kunnen aanzienlijke besparingen opleveren
door vrijverval op te stuwen en pompstations te vermijden.
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Tot onlangs geloofden stadsbestuurders en -planners dat
het gebruik van bouwtechnieken met betrekking tot graven
van sleuven aan de oppervlakte de enige optie was voor de
bouw en reparatie van nutsvoorzieningen. Het werd
aangenomen dat bestaande diensten in goede staat
verkeerden, tenzij het tegendeel werd bewezen. In
werkelijkheid trad de geleidelijke aftakeling ongemerkt op
en deden de problemen zich zonder enige waarschuwing
voor waardoor in veel gevallen een urgente reactie werd
vereist.
Gedurende de afgelopen 25 jaar werd het duidelijk dat er
bijzonder weinig bekend was over bestaande
nutsvoorzieningen. Installatieschema's bieden, waar zij
bestaan, weinig informatie over de leidingcapaciteit of de
gebruikte materialen. Daarnaast was de staat van de
buisvoeringen onbekend, waren lekkage en infiltratie
ongemeten en werden verwante gezondheidskwesties vaak
niet geadresseerd.

Locatiebeoordeling
Ongeacht de bouwtechniek die wordt gebruikt om
ondergrondse nutsvoorzieningen te installeren, zal het
project aanzienlijk worden verbeterd wanneer men op de
hoogte is van de bestaande voorzieningen en de grond
waarin zij moeten worden geïnstalleerd, voordat de
werkzaamheden worden voortgezet. Dit is vooral belangrijk
voor sleufloze projecten, waarbij het projectontwerp is
gebaseerd op een onderzoeksrapport op locatie. Bij
projecten met open begreppeling is de greppel zelf vaak
"het onderzoek" en heeft het plan meestal betrekking op
het oplossen van problemen zodra deze optreden. De
voordelen van het ontwerp en het gebruik van CCTV
hebben aanzienlijk de kosten verlaagd voor het
onderzoeken van water- en rioolnetwerken en de informatie
over omstandigheden onder het waterpeil kan met gebruik
van een grondpenetrerende radar worden verkregen. Voor
de meeste ondergrondse projecten is het een traditionele
regel dat kosten in directe relatie met de diepte waar onder
het oppervlak wordt gewerkt, stijgen. Als resultaat moet
eerst worden overwogen of een nieuwe installatie net zo
ondiep als praktisch moet zijn en of toegang tot bestaande
voorzieningen zo kort en direct mogelijk moet zijn.
Bij sleufloze projecten heeft ervaring aangetoond dat er
weinig relatie is tussen kosten en diepte. Voor werk aan
bestaande voorzieningen kunnen de al geleverde
toegangspunten worden gebruikt en kan werk worden
gepland om zo min mogelijk verstoringen te creëren.
Voor nieuwe projecten kan de aard van de grond en de
diepte van het watertabel de gekozen technologie en te
gebruiken procedure beïnvloeden. Door sleufloze
technologieën te gebruiken, kunnen projectontwerpers
genieten van de meest gunstige bodemcondities,
ongeacht de diepte. Hierdoor kunnen in gebieden waar
eerder methodes met open begreppeling onmogelijk
leken, nieuwe voorzieningen worden geïnstalleerd. De
mogelijkheid om leidingen op grote diepten te installeren,
kan helpen ontwerpen te vereenvoudigen door langere,
flauw hellende leidingen mogelijk te maken waardoor dus
de behoefte voor pompstations en -putten wordt
vermeden. Dit maakt leidinginstallatie mogelijk onder al
overvolle, ondergrondse gebieden vlak onder het
oppervlak in steden.

DN600 x 2 m
in Hongarije

DN700 x 2 m in het VK

Financiële overwegingen
Naast omgevings- en sociale factoren kunnen
financiële vergelijkingen worden gemaakt tussen
sleufloze technologieën en traditionele methoden met
open vergreppeling. Deze vergelijkingen zijn echter
vaak moeilijk omdat er geen universele
kostenvergelijkingsmethoden zijn. Terwijl technisch
de beste oplossing afhankelijk is van de
grondcondities en de locatie van de waterhoudende
laag, spelen in de praktijk de financiële grenzen van
een project en de mate van acceptabele financiële
risico's een aanzienlijk grotere rol in het
besluitvormingsproces.
Ook komt de vraag op van "kosten voor wie?" De
klant is verantwoordelijk voor de directe kosten van
het contract en mogelijk ook voor enige compensatie
voor het verlies van comfort en handel door de
plaatselijke bewoners en bedrijven. Dit betekent vaak
dat de kosten door plaatselijke bewoners en
toekomstige generaties worden gedragen. Daarnaast
kunnen bepaalde financiële beleidslijnen van de
overheid de ware kosten voor het installeren,
onderhouden en repareren van nutsvoorzieningen
vertekenen. Dit kan tot de misvatting leiden dat open
vergreppeling goedkoper is, terwijl in feite een
volledige boekhoudkundige informatie over de
milieu- en sociale kosten anders kan aantonen.
Het is relatief gemakkelijk om de directe kosten vast
te stellen van zowel de sleufloze en open
vegreppelingsmethoden wat betreft materiaal, tijd en
apparatuur. Indirecte kosten zoals herplaatsing van
het oppervlak, langdurige reparaties aan wegen en
gebouwen wegens achterstand, nuttige levensduur
van de nutsvoorzieningen na werkzaamheden en een
zeker risico voor ongeplande of aanvullende
noodwerkzaamheden die tijdens het project kunnen
optreden, kunnen vaak de directe kosten
overschrijden. Sleufloze methoden hebben het
voordeel dat er meestal minder indirecte kosten bij
zijn betrokken omdat de oppervlakkige toegang
minder verstorend is, projecten zijn korter en daarom
zijn de sociale en milieukosten aanzienlijk verlaagd.

Strategische overwegingen
Bouwwerkzaamheden met open vergreppeling verstoren
vaak de wegen, gebouwen en andere infrastructuur. De
tijdsduur van deze verstoringen vormen een belangrijke
bron van frustratie bij de lokale bevolking, bedrijven en het
algemene publiek. Dit resulteerde in toenemende
tegenstand ten opzichte van bouwwerkzaamheden in het
algemeen, inclusief zorgen over de natuurlijke omgeving,
evenals toename van schadeclaims.
Gezondheid en veiligheid van arbeiders, operators van de
apparatuur en het publiek wordt duidelijk erkend en heeft
ertoe geleid dat een wetgeving werd opgesteld die een
veilige manier van werken vereist. In geval van
ondergrondse voorzieningen betekent dat hoe dichterbij
de werkers en operators bij de mechanische en
elektrische apparatuur, of bij bewegend verkeer zijn, of
hoe meer werk zij uitvoeren in smalle ruimten, des te
groter wordt de kans op ongelukken. Bij sleufloze
projecten wordt het uitgraven van het oppervlak beperkt
tot een relatieve kleine toegang en uitgangsputten en
vaak kunnen deze weg van gevaarlijke gebieden en
wegverkeer worden gevonden.
In vergelijking met het gebruik van methoden met open
vergreppeling, worden sleufloze projecten gekenmerkt
door minimale verstoring van het oppervlak gedurende
een veel kortere tijdsperiode. Voor een goed beheerd
sleufloos project merkt het publiek mogelijk niet dat er
feitelijk onder hen belangrijke bouwwerkzaamheden
gaande zijn.

Boren met de grondboor in het VK
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Pijpleidingen van de toekomst
Voor een bedrijf met de oorsprong in gresbuizen is
het natuurlijk dat Naylor Drainage Limited aan de top
is op het gebied van productontwikkeling en
innovatie.
Met meer dan 100 jaar constante productie van
pijpen en fittingen gedurende de ontwikkeling van
rioolsystemen met hun verwante verbeteringen, heeft
het Naylor-bedrijf een product ontwikkeld wat een
belangrijke vereiste is voor de sleufloze
constructiebranche
Met wereldwijd operationele activiteiten is Naylor
Drainage de leidinggevende, internationale
leverancier ter wereld geworden van specialistische
pijpen voor sleufvrije technologie en via de Britse
thuisbasis en vele buitenlandse continenten zijn vele
prestigieuze projecten voorzien.
Van de Naylor-traditie maken reputatie voor
betrouwbaarheid van producten en klantenservice
deel uit.

Het product voor sleufloze technologie van het bedrijf Denlok® - is een speciaal ontwikkeld
gresbuizensysteem dat aan de vereisten voldoet van
pijpinstallatie volgens sleufloze bouwmethoden die het
volgende omvatten:-

• Microtunnelbouw
• Geleid grondboren
• Barsten van pijpen
• Aantasting van pijpen
• Glijlijnen aanbrengen
De benadering van Naylor ten opzichte van haar
ontwikkeling van producten voor de sleufloze
bouwindustrie heeft in nieuwe productieapparatuur en
productietechnieken geresulteerd. Deze progressieve
stappen hebben tot vermindering van specialistische
productkosten geleid en deze besparingen zijn naar de
klant doorgevoerd om gebruik van eersteklasproducten
voor betaalbare prijzen mogelijk te maken.

De behoefte voor sleufloze technologie
Gedurende meer dan 100 jaar hebben de water- en
rioolinfrastructuren getoond een aanzienlijke investering
in vaste activa te zijn voor de meeste gemeentelijke
organisaties en waterschapsinstanties. De
distributienetwerken voor nutvoorzieningen bevinden
zich ondergronds, in pijpen die door middel van
vergreppeling vanaf het oppervlak zijn gelegd,
gerepareerd of vervangen. In steden en stedelijke
gebieden bevinden deze distributienetwerken zich
onder de wegen. Hierdoor is de toegang ertoe vaak
moeilijk, vooral in gebieden vol verkeer en gebouwen.
Als de infrastructuur van pijpleidingen niet goed worden
onderhouden, dan treden inefficiënties op. In
distributiesystemen voor water kunnen bijvoorbeeld
lekkages optreden waardoor een watertekort ontstaat.
In rioolsystemen kunnen gebarsten en beschadigde
pijpen echter leiden tot wegsijpelen van afvalwater wat
in vervuiling van het grondwater resulteert. Deze
problemen veroorzaken vaak verwante impact op de
gezondheid en het milieu.
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De oudste ondergrondse nutvoorzieningen worden
meestal vlak onder het oppervlak gevonden.
Voorzieningen die later zijn geplaatst,worden vaak
onder of verweven met de eerste installaties gevonden.
Constructie en reparaties uitgevoerd vanaf het
oppervlak zullen onvermijdelijk het verkeer, bedrijven en
andere diensten verstoren. Deze verstoring heeft een
negatieve invloed op de plaatselijke omgeving wat
betreft luchtkwaliteit, lawaai en andere vervuiling,
evenals op de lokale vegetatie en gebouwen. En dit
verslechtert weer de kwaliteit van leven voor de
plaatselijke bevolking.
Sleufloze technologieën die de vereisten voor afgraving
van het oppervlak minimaliseren, kunnen de invloeden
op het milieu door ondergrondse installatie, onderhoud
en reparatie van nutvoorzieningen aanzienlijk
verminderen. Doordat het oppervlak zo min mogelijk
wordt verstoord, wordt ook het verkeer aanzienlijk
minder gehinderd.

Sleufloze technologie
Toepassingen
voor nieuwe
installaties

De sleufloze sector wordt continu verfijnd en ontwikkeld. Verbeteringen omvatten zowel grote als
kleine diameters, langere aandrijfkoppels, hogere nauwkeurigheid, snelheid en
bochtenaandrijving, verschillende bodemcondities en de mogelijkheid om dieper te werken in de
lagen met grondwater.
Er zijn veel verschillende doorpersingen gedurende welke de productpijp de grond in wordt
geforceerd met behulp van hydraulische cilinders die horizontaal in een invoerput worden
gemonteerd. De cyclus is voltooid als de pijpenreeks een uitgangsput bereikt. Beide putten
worden later als toegangspunten voor onderhoud gebruikt.
De diverse systemen voor nieuwe installaties kunnen breed genomen als volgt worden
gecategoriseerd:-

• Doorpersing van pijpen waarbij door middel van pompen
de uitgegraven grond en water als slurrie worden
verwijderd.

• Geleide grondboring waarbij uitgegraven grond door
middel van een grondboor door een stalen behuizing
wordt verwijderd. Daarna worden speciaal ontworpen
pijpen door de machine ingedreven.

• Pijpen aanleggen waar de bestaande pijpleiding in de
bedding van de pijpleiding wordt geforceerd met behulp
van een expanderende hydraulische conus die vanaf het
oppervlak wordt bestuurd. De nieuwe pijp duwt de

expanderende kop door de pijpleiding die wordt
vervangen.

• Aantasting van pijpen waar de bestaande pijpleiding
met behulp van een snijkop wordt geslepen en de
fragmenten van de pijpleiding met boren door de nieuwe
binnenkomende pijp worden verwijderd.

• Glijlijnen aanbrengen waar pijpen door een bestaand
buizensysteem worden gehesen en waar de openingen
tussen het nieuwe en oude systeem met specie worden
gevuld.

Geleide
grondboring

Pijpen
aanleggen

Pijpen
doorpersen
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Productspecificatie
Kwaliteitscontrole

CE-markering

Naylor Drainage vervaardigt haar producten onder
controle van een goedgekeurd
kwaliteitsborgingssysteem die in naleving zijn van de
vereisten van BS EN9002: 2008. Naylor Drainage Ltd is
een geregistreerd bedrijf van beoordeelde capaciteien
(BSI-certificaat nr. FM1420).

Verzekering van derden

Gresbuizen van Naylor Drainage voldoen aan de Europese
norm: EN 295-10.

Componentspecificatie
Alle Denlok®-pijpen en assemblages worden vervaardigd
volgens
BS EN295-7

Denlok® is door een derde partij gecertificeerd door:
BSI-kwaliteitsverzekering onder licentienr. 20173.

'Vereisten voor grespijpen en koppelingen voor pijpen
doorpersen'.
Denlok®-assemblages van pijpen en koppelingen
worden vervaardig volgens

CE07 in overeenkomst met richtlijn 93/68/EG.
MPA NRW Duitsland - Licentienr. 210001169-01-01

BS EN12889: 2000
'Sleufloze constructie en testen van afvoeren en riolen'.

PSB Singapore - Licentienr. 02235
CPRU Brunei - Licentienr. STD3/003

LoknSlip 4.5 vlaknaad
Denlok- en Revit-pijpen met grotere diameter dan DN300 bevatten de nieuwe LoknSlip NS-vlaknaad.

Ontwerp en functie van afdichting
LoknSlip is als een schuivende afdichting ontworpen die zich in de groef
van het pijpuiteinde bevindt. Op de afdichting of roestvrij stalen mof is
geen smeermiddel vereist, aangezien het smeermiddel binnen de
schuivende mantel is ingesloten. Wanneer de mannelijke ring in de
vrouwelijke mof wordt geplaatst, wordt de afdichting samengedrukt
waardoor een interne en externe positieve druk van 4,5 bar ontstaat.
De mantel rolt gedurende het verbinden over de afdichting, waardoor de
frictie tot een minimum wordt verlaagd en de mantel als een kussen
fungeert tussen de ring en mof waardoor differentiële beweging onder
dwarskrachtbelasting wordt beperkt zodra de verbinding is voltooid. Het
ontwerp optimaliseert de prestaties van het verbindingsstuk en biedt een
operationele betrouwbaarheid van uitzonderlijk hoog niveau.

Item

Opening

Compressie
%

Vervormingskracht
N/mm

Aandrukkracht
MPA

Breedte
contactvlak mm

1

MAXIMAAL

29

11.31

0.85

13.3

2

NORMAAL

35

18.33

1.20

15.3

MINIMAAL

41

38.07

1.87

20.4

3

LoknSlip is verkrijgbaar in ofwel EPDM of Nitrile
gecertificeerd volgens EN681- 1

Wortelaantasting
Wegens de hoge aandrukkracht vermindert LoknSlip het
risico op wortelaantasting via de verbinding waardoor
pijpinstallaties onder volwassen bomen mogelijk zijn.
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Productieproces
Tussentijdse inspectie vindt ook plaats
terwijl de druk op pijpuiteinden wordt
getest om integriteit van pijpmateriaal te
verzekeren. De verbindingsonderdelen
worden daarna aangebracht en het
materiaal wordt voor verzending
ingepakt.

Lokaal gedolven grondstoffen
worden nauwkeurig gemengd
voordat ze fijn gemalen worden
om latere extrusie mogelijk te
maken.

1

5
6
Naylor Denlok-pijpen klaar
voor verzending.

2

4

Ruwe klei wordt gemengd met
water zodat het materiaal plastisch
genoeg is voor extrusie.
Hogedrukextrusie verzekert dat een
sterke, dichte pijp wordt geproduceerd.
Bij het drogen moet nauwkeurig worden
opgelet of al het vocht is verdwenen
voordat met bakken wordt begonnen
waarbij de temperatuur nauwkeurig moet
worden gecontroleerd.

3

Na het bak- en opvolgende
afwerkingsprocessen worden de
pijpuiteinden nauwkeurig bewerkt met door
een computer bestuurde diamanten
profielfrezen.
Ook wordt een nauwkeurige productie bereikt
van parallelle uiteinden.
Om nauwkeurig te kunnen bakken worden
speciale uiterst geïsoleerde ovens toegepast.
De speciale kwaliteiten van verglazing van de
pijp worden verkregen bij baktemperaturen
boven de 1050°C.

Levering en behandeling op locatie
De levering van pijpen vindt op verzoek van
de klant plaats waarbij de ontvanger
verantwoordelijk is voor het lossen van
alle pakketten. Deze zijn ontworpen voor
lossen met behulp van vorkheftrucks.
Als er op locatie geen vorkheftruck
beschikbaar is, kan een moffat
losvoertuig worden geregeld op het
moment dat de bestelling wordt geplaatst.
Als deel van de leveringsdienst van Naylor

wordt nauwe aandacht geboden aan het
verpakken voor transport en overzeese
verzendingen.
Het wordt ten zeerste aangeraden dat
alle eenheidspakketten verpakt blijven,
met alle bescherming nog intact, totdat
de pijp klaar is voor gebruik.
Alle Denlok®-pijpen en elastomeren
componenten zijn resistent tegen warmte,
ozon en ultraviolet licht.
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Functies en voordelen van product
Hoofdvoordelen van Denlok® gresbuizen zijn:
• Denlok® wordt gedekt door en geheel gecertificeerd
volgens EN295, de internationale norm voor
gresbuizen.

• Nauwkeurig bewerkte pijpuiteinden voor gemakkelijke
belastingoverdracht van doorperskrachten.

• EPDM-componenten met elastomere afdichting en
• Hoog-axiale sterkte voor verzekering van

spaanplaten frictiering in de fabriek aangebracht.
Spaanplaten componenten zijn als beste materiaal
getest voor belastingoverdracht.

doorperskrachten.

• Hoge druksterkte voor draagkrachtcapaciteiten.
• Groot bereik diamaters verkrijgbaar.
• Glad wandoppervlak met uiterst minimale
• Wereldwijd internationale referenties voor

wrijvingsweerstand.

projectlevering.

• Met uitstekende chemische weerstand hanteert
Denlok® binnenlandse, industriële en chemische
afvoerstromen.

• Internationaal technische en commerciële

Geïnstalleerde
pijpleiding

Pijp wordt
onderzocht in een
Brits
materiaallaboratorium

Pijp wordt
volgens type getest
op sterkte volgens
EN295-7, clausule 4,8.
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Productgegevens

®

Naylor Denlok

NC-reeks
DN150

d2 d1

d3

L

Pijpafmetingen

Sterkte

Nominale
grootte

Interne
diameter

Externe
diameter

Diameter
pijpuiteinde

Effectieve
lengte

DN

d1

d2

d3

L

mm

mm

mm

±0.5
mm

±0.5
mm

150

149±3.0

208±3.0

186

996

Druksterkte

Handmatig
sturen

Automatisch
sturen

Geschat
gewicht

kN/m
FN

F1
(2)
sf=2.0
kN

F2
(3)
sf=1.6
kN

kg/m

64

183

228

45

Doorperskracht
1. F1 = toelaatbare doorperskracht voor handmatig opgenomen veiligheidsfactoren 2/2 (voor standaard maatvoering)
2. F2 = toelaatbare doorperskracht voor automatische en beheerste, opgenomen veiligheidsfactoren 2/1,6)

DN150-doorpersbuizen met EPDM-afdichtingen en
een via injectie gevormde mof van polypropyleen
en integrale drukring, alle elastomeer voldoet aan de
de vereisten van EN681 1.
Een gresbuis die geschikt is voor verbinding tijdens
huizenbouw, geïnstalleerd volgens sleufloze
technologie.
Naylor DN150 Denlok kan rechtstreeks op de Naylor
DN150 Densleeve worden aangesloten met
behulp van in de fabriek aangebrachte Denlokverbindingsstukken waardoor de behoefte voor
speciale verbindingen worden ontnomen.
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Naylor Denlok

NC-reeks
DN200 tot DN300

d2 d1

d3

L

Pijpafmetingen

Sterkte
Handmatig
sturen

Automatisch
sturen

Geschat
gewicht

kN/m
FN

F1
(2)
sf=2.0
kN

F2
(3)
sf=1.6
kN

kg/m

996

80

350

438

60

996

80

358

447

80

332

996

100

815

1019

100

388

996

120

938

1172

120

Nominale
grootte

Interne
diameter

Externe
diameter

Diameter
pijpuiteinde

Effectieve
Lengte

DN

d1

d2

d3

L

mm

mm

mm

±0.5
mm

±0.5
mm

200

200±3.0

271±3.0

246

225

225±4.0

293±4.0

272

250

253±4.0

357±4.0

300

305±5.0

412±5.0

Druksterkte

Pijpen tot en met DN300 worden meestal met een lengte van 1,0 m geleverd. DN300 is in een lengte van 2,0 m verkrijgbaar.
Op speciaal verzoek zijn andere lengten verkrijgbaar.

De Naylor Denlok-doorpersbuizen van de NC-reeks
bestaan uit een gres buis met parellelle eindvlakken en een
vierkante, nauwkeurig bewerkte afdichtingsinterface.
Alle pijpen hebben een roestvrij stalen 316-verbindingsstuk
die in de fabriek zijn aangebracht en die een gevormde
elastomere EPDM-afdichting hebben. Elke afdichting heeft
een integrale EPDM-drukring die de doorperskrachten
gedurende de pijpinstallatie doorvoert. Alle elastomeer
voldoet aan de vereisten van EN681 1.
Dankzij nauwkeurige bewerking van de
afdichtingsinterface kan het verbindingsstuk een interne en
externe druk van 2,4 bar weerstaan waardoor installatie
onder de grondwaterlaag mogelijk is, evenals
bescherming van smeersystemen gedurende de installatie
van de pijpleiding.
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Naylor Denlok

NS-reeks
DN400 tot DN1200

d3

d2 d1

L

Pijpafmetingen

Sterkte

Nominale
grootte

Interne
diameter

Externe
diameter

Diameter
pijpuiteinden

Effectieve
lengte

DN

d1

d2

d3

L

mm

mm

mm

±0.5
mm

±0.5
mm

400

406±5.0

552±5.0

526.5

450

450±5.0

585±5.0

500

504±5.0

525

524±5.0

Druksterkte

Handmatig
sturen

Automatisch
sturen

Geschat
gewicht

kN/m
FN

F1
(2)
sf=2.0
kN

F2
(3)
sf=1.6
kN

kg/m

984
1984

160

1575

1969

240

564.0

984
1984

144

1625

2031

250

639±5.0

612.5

984
1984

120

1700

2125

260

660±5.0

633.0

984
1984

126

1780

2225

280

600

609±7.0

758±7.0

730.5

984
1984

120

2260

2825

338

700

715±9.0

855±9.0

819.0

984
1984

96

2500

3126

430

800

790±9.0

964±9.0

964.0

984
1984

128

3077

3846

508

5437

680
800

900

890±9.0

1080±9.0

1051.0

984
1984

108

4350

1000

991±9.0

1193±9.0

1164.0

984
1984

120

5210

6512

132

6237

7797

967

114

7527

9408

1170

1100

1085±12.0

1307±12.0

1276.0

984
1984

1200

1183±12.0

1430±12.0

1393.0

984
1984

Doorperskracht
1. F1 = toelaatbare doorperskracht voor handmatig opgenomen veiligheidsfactoren 2/2 (voor standaard maatvoering)
2. F2 = toelaatbare doorperskracht voor automatische, beheerste en opgenomen veiligheidsfactoren 2/1,6)

Naylor Denlok-doorperspijpen van de NS-reeks bestaan uit
een gresdoorperspijp met parellelle uiteinden en een
verzonken, nauwkeurige verbindingsinterface.
Alle pijpen van de NS-reeks bestaan uit een verbindingsstuk
dat van 316 roestvrij staal is vervaardigd, een LoknSlip-

afdichting en MDF-ring voor belastingsoverdracht.
Bij elke geleverde pijp worden in de fabriek alle afdichtingen
en roestvrijstalen moffen aangebracht waarbij de drukring
afzonderlijk in een afdekpaneel wordt geleverd om het
materiaal tegen weerselementen te beschermen.
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Naylor

Revit-reeks
DN225 tot DN500

Alle informatie is juist op het moment van afdrukken.

d3

d2 d1

Pijpafmetingen

Sterkte

Nominale
grootte

Interne
diameter

Externe
diameter

Diameter
pijpuiteinde

Druksterkte

Doorperssterkte

DN

d1

d2

d3

mm

mm

mm

kN/m
FN

kN

mm

225

225 +/-3

300

300 +/-3

277 +/-3

260

54

360

40

380 +/-5

360

60

580

80

375
400

375 +/-5

455 +/-5

445

45

610

125

400 +/-5

482 +/-5

468

64

650

150

450

450 +/-5

548 +/-5

534

54

745

200

500

500 +/-5

610 +/-5

586

60

815

235

Naylor Revit is de speciaal ontworpen pijp voor gebruik
voor een installatietechniek geleid door een grondboor
met '3' passage.
Naylor Denlok-doorperspijpen van de NS-reeks bestaan
uit een gresdoorperspijp met parallelle uiteinden en een
verzonken, nauwkeurige verbindingsinterface.
Alle Revit-pijpen van de NS-reeks bestaan uit een
verbindingsstuk dat is vervaardigd van 316 roestvrij
staal, een LoknSlip-afdichting en MDF-ring voor
belastingoverdracht.
Bij elke geleverde pijp zijn in de fabriek alle afdichtingen
en roestvrijstalen moffen aangebracht, waarbij een
drukring afzonderlijk in een afdekpaneel wordt geleverd
om het materiaal tegen weerselementen te
beschermen.
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Geschat
gewicht

kg/m

Naylor

DenChem-serie
Van DN150 tot DN300

d2 d1

d3 c1

L

Pijpafmetingen

Sterkte

Nominale
grootte

Interne
diameter

Externe
diameter

Diameter
uiteinde pijp

Druksterkte

Doorperssterkte

DN

d1

d2

d3

mm

mm

mm

mm

kN/m
FN

kN/m
FN

kg/m

150

150+/-3

200

200+/-3

208+/-3

186

64

183

45

271+/-3

246

80

350

45

225
300

225 +/-3

277 +/-3

260

54

360

50

300 +/-3

380 +/-5

360

60

580

85

400

400 +/-5

482 +/-5

468

64

650

160

450

450 +/-5

548 +/-5

534

54

745

210

De DenChem-serie is uitstekend geschikt voor
pijpleidingen die op hoge temperaturen werkzaam
zijn - tot 130°. Voor microtunnelbouw kunnen nu
speciale keramische pijpen worden aangeboden
die hogere temperaturen kunnen weerstaan en
geheel bestendigd zijn tegen aantasting door
alkaline en zuur. Toepassingen kunnen worden
uitgevoerd binnen de chemische, farmaceutische,
voedsel- en zuiverlindustrie, evenals de
brouwerijstectoren. Chemische effluenten met
hoge temperaturen als resultaat van verwerkingsof reinigingsprocedures kunnen met vertrouwen
worden gehanteerd.

Geschat
gewicht

Naylor Industries plc - meer
dan 100 jaar productie en
levering aan de
bouwindustrie
• Grespijpsystemen voor Vitrified installatie in en
buiten greppels
• Thermachem - Drainage voor chemische stoffen
en industriële keramiek
• Koppelingen met bandafdichtingen voor
reparaties van en verbindingen in bestaande
pijpleidingen
• Plastic drainage, dubbelwandige
kanaalsystemen en toegangskasten
• Lateien - Lateien van spanbeton
• Yorkshire-bloempotten, een reeks
vorstbestendige bloempotten

Vervaardigd in de UK
Uitstekende bouwproducten

EEN LID VAN DE NAYLOR-BEDRIJVENGROEP

CLOUGH GREEN
CAWTHORNE
BARNSLEY, SOUTH YORKSHIRE
S75 4AD, ENGELAND

TELEFOON: +44 1226 790591
FAX: +44 1226 790531
EMAIL: SALES@NAYLOR.CO.UK
WEB: WWW.NAYLOR.CO.UK
Ref: DLK0215

NAYLOR DRAINAGE
LIMITED

