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2.

De verbinding van een noodleiding van 63 mm dient te gebeuren ofwel via een aanboorzadel, minimum aangeboord
met 36 of 38 mm, ofwel met een voetbocht met een aftakking van 2”.
Of: De verbinding van de noodleiding met de bestaande leiding wordt in functie van de nominale diameter
uitgevoerd met een aanboorzadel, een aanboorté-stuk of een inschakelté-stuk.

Het maximum aantal aftakkingen (als ze langs 1 kant gevoed wordt) die mogen aangesloten worden op een
noodleiding bedragen:
-

Voor een noodleiding dn 50 SDR 11 PE 80 (di: 31,6 mm; du 40 mm): 16 aftakkingen

-

Voor een noodleiding dn 63 SDR 11 PE 80 (di: 50 mm; du 63 mm): 40 aftakkingen

-

Voor een noodleiding dn 90 SDR 11 PE 100 (di: 70,8 mm; du: 90 mm): 105 aftakkingen

Deze berekende waarden gaan uit van volgende randvoorwaarden:
-

Startdruk: 3 bar

-

Gewenste minimale einddruk bij laatste aftakking: 1,5 bar

-

De laatste V(n) huizen water afnemen

-

Maximum debiet PE aftakking: 1 m³/h

-

Vlak terrein (anders varieert de druk ter hoogte van de aftakkingen)

Opmerking: Aangezien noodleidingen bovengronds aangelegd worden moet men in de zomer rekening houden met
de druk deratingfactoren voor PE leidingen in functie van de temperatuur (zie onderstaande grafiek).

Het is dan ook raadzaam om zowel in de winter als zomer de noodleiding te isoleren.
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3.

Voorbeeld :

Wanneer in de zomerperiode een PE-noodleiding wordt aangelegd moet men rekening houden met de
drukverminderingsfactor , zie grafiek .
Hiervoor meet men de temperatuur op van de wand van de met water gevulde PE –leiding met bijvoorbeeld een
infrarood temperatuurmeter .
De maximum toe te passen druk op deze noodleiding wordt dan als volgt berekend :
Gemeten temperatuur wand buis : 50°C
Buisdiameter DN 50 , nominale druk PE 80buis : PN12,5 .
Uit de grafiek leest men af dat bij 50°C de drukverminderingsfactor 0,6 bedraagt .
De maximum toe te passen druk op deze leiding bedraagt dus : 12,5 x 0,6 = 7,5 bar

*

*

*

