RObu Weholite

RObu Weholite
Duurzame oplossingen
voor waterbeheer
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Algemeen
Bergschenhoek Civiele Techniek B.V. (BCT) is
uw vertrouwde partner in de grond-, weg-, en
waterbouw. BCT ontwikkelt en levert o.a.
RObu PE buizen en hulpstukken.
BCT heeft vestigingen in Bergschenhoek en
Zevenbergen.
Voor elke opdrachtgever
De producten zijn functioneel, hoogwaardig en duurzaam.
Ze worden gemaakt voor diverse opdrachtgevers, zoals
Gemeenten, Aannemers en Waterschappen.
Bewust duurzaam
Duurzaam ondernemen is bij BCT vanzelfsprekend het is een
proces van initiatieven nemen, anticiperen en innoveren.
Zo voldoet BCT sinds 2012 aan de eisen van de
CO2-prestatieladder op niveau 3 en heeft o.a. door gebruik
van groene stroom en andere reductie maatregelen haar
CO2-footprint al meer dan 50% verlaagd!
Financieel gezond
Duurzaamheid komt ook terug in ons financiële beleid.
Dit beleid heeft ervoor gezorgd dat BCT een financieel gezond
bedrijf is. Dit maakt BCT tot een duurzame leverancier waar u op
kunt bouwen.
Ook maatwerk
Ook voor maatwerk kunt u bij ons terecht, het is een van onze
specialismen. Samen met u maken we een uitvoerbaar plan en
ideeën. Kijk eens op onze sociale media kanalen voor
inspirerende projecten.
Bestekservice op onze site
U kunt de bestekteksten van onze producten rechtstreeks in
uw bestek opnemen. Vanaf onze website zijn de bestekteksten
volgens RAW systematiek gemakkelijk te downloaden.
Website
In deze brochure vindt u een selectie van onze producten.
Al eens op onze website gekeken? Hier vindt u ons volledige
assortiment en ontdekt u hoe duurzaam wij te werk gaan.
Ook kunt u op onze site productinformatie downloaden.
www.bergschenhoek-ct.com
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Naast de informatie in deze brochure vindt u op onze website aanvullende
informatie.
www.robuleidingsystemen.nl
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RObu Weholite

Inleiding
Als een van de eerste bedrijven in Nederland introduceerde Bergschenhoek Civiele
Techniek in 1997 dubbelwandige gestructureerde PE buizen, RObu buizen.
Deze buizen werden de eerste jaren vooral toegepast
als duikerbuis. Door de duurzame aspecten van PE
heeft het gebruik ook in de riolerings- en industriële
sector een grote vlucht genomen. Het RObu PE
leidingssyteem is een zeer hoogwaardig product voor
afvalwater afvoer en opslag. De RObu Weholite is de nieuwste
uitbreiding in ons assortiment.

Eigenschappen RObu Weholite HDPE
leidingsystemen
Duurzaam en milieu
Hoge Dichtheid Polyetheen is minder belastend voor het
milieu dan conventionele systemen. HDPE kan eenvoudig
en meerdere malen worden gerecycled. De buizen worden
geproduceerd in fabrieken met ISO-9001 en ISO-14001
certificaten. Ook BCT is sinds 1995 ISO-9001 gecertificeerd
en heeft sinds 2012 het CO2-bewust certificaat op niveau
3. Het materiaal is het perfecte ecologische alternatief op
beton en glasvezelversterkte polyester.
Sterk en licht
De buizen zijn opgebouwd uit een kokerprofiel dat
spiraalvormig eindloos aan elkaar wordt gelast tijdens
de buizenproductie. Dankzij de keuze van verschillende
wandprofielen kan aan de hand van de randvoorwaarden
de optimale buis met de juiste sterkteklasse worden
geproduceerd. De lichte en sterke buizen zijn eenvoudig
te verwerken en zijn er geen complexe funderingen
noodzakelijk, enkel een grondverbetering is voldoende.
Chemische resistentie
Door de hoge chemische resistentie is HDPE zeer geschikt
voor toepassingen bij afvalwaterbeheer, industrie en
landbouw.
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Flexibel
Beperkte zettingen zijn toelaatbaar, omdat de buis in
lengterichting iets flexibel is.
Slagvast
De RObu Weholite worden geproduceerd uit HDPE (hoge
dichtheid polyetheen). Dit materiaal is zeer slagvast, ook
bij lage temperaturen.

RObu Weholite

Waterdicht
De RObu Weholite buizen kunnen door middel van een
knelband met rubber afdichting onderling gekoppeld
worden. Hiermee is het systeem voor de meeste toepassing
voldoende waterdicht. Voor toepassingen waarbij een zeer
hoge vloeistofdichtheid is vereist (zoals bij industriële
toepassingen), kunnen de onderlinge verbindingen van
de buizen en de hulpstukken op de projectlocatie gelast
worden.

Toepassingen
Vrij verval rioleringssysteem
Buffering van rioolwater
Opslag van Drinkwater
Opslag van afvalwater uit industrie
Opslag van afvalwater uit landbouw
Duikerbuis
Onderleider
Tunnel

•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruiksgemak
De RObu Weholite buizen worden tot lengtes van 12 meter
uit één stuk geproduceerd. Met een minimaal aantal
koppelingen kunnen de buizen snel verwerkt worden.
Knikken, mangaten, eindschotten, inlaten etc. worden
prefab gemaakt. De koppelingen kunnen in het werk gelast
worden of middels een klemband-verbinding uitgevoerd
worden.
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Voordelen
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Hoge resistentie

Innovatieve engineering

Grote lengtes

Grote diameters

HDPE is gegarandeerd
bestand tegen zeer
veel chemicaliën. HDPE
corrodeert niet en heeft
een zeer hoge slijtvastheid
tegen abrasieve producten.

Onze engineeringsafdeling
en de ondersteuning van de
RObu Weholite fabrieken
staan u bij om uw project
te optimaliseren.

De RObu Weholite buizen
zijn verkrijgbaar in lengtes
van 3 tot 12 meter uit één
geheel en zijn eenvoudig te
koppelen.

De buizen zijn verkrijgbaar
met een diameter van
400 tot en met 3500
mm. In verschillende
sterkteklassen, al naar
gelang uw wensen.

Volledig toegankelijk

100% recyclebaar

Lage CO2-uitstoot

Licht van gewicht

Door de ruime mangaten
en ladders zijn RObu
Weholite buizen makkelijk
en veilig toegankelijk voor
inspectie en onderhoud.

Gebruikt HDPE wordt
gerecycled om opnieuw
gebruikt te worden als
granulaat bij de productie
van nieuwe HDPE producten.

Door het lage gewicht zijn
de buizen met lichtere
apparatuur te plaatsen
waardoor de CO2 uitstoot
op de projecten wordt
verminderd.

RObu Weholite buizen zijn
relatief licht en eenvoudig
te installeren. Voor de
fundatie is alleen een
grondverbetering van een
laag zand benodigd.

Snelle installatie

Veiligheid

Vertrouwen

Logistiek

Door het lichte gewicht
en de lange lengtes is de
installatietijd korter dan bij
andere systemen.

BCT is in het bezit van het
VCA** certificaat en werkt
veilig.

Omdat het team van BCT
aan al uw verwachtingen
wil voldoen, gebruiken we
onze vakkennis en energie
om uw project volgens de
afspraken af te ronden.

Indien gewenst, wordt na
de aanvoer de installatie
op het project gerealiseerd
door een specialistisch
montageteam.
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Afvalwaterbeheer
De beste technische oplossing van vrijverval transport en buffering van afvalwater.
RObu Weholite heeft na 50 jaar gebruik van HDPE buizen en
koppelstukken voor systemen in de afvalwaterbehandeling
bewezen een excellente en op lange termijn een betrouwbare
oplossing te zijn voor toepassingen in het beheer en de
behandeling van afvalwater.
Deze voordelen zorgen voor een duurzame en betrouwbare
oplossing bij uw renovatie- en afvalwaterprojecten.

Voordelen
Bestand tegen de meeste chemicaliën
Hoge weerstand tegen abrasie
Gegarandeerd 100% vloeistofdicht
Bestand tegen bacteriën aangroei
Afvoergoten op maat kunnen geïntegreerd worden
in de buizen om de automatische reiniging van het
buizenstelsel te bevorderen.
Pompputten kunnen geïntegreerd met een afsluitbare
technische ruimte om het onderhoud te
vereenvoudigen.

•
•
•
•
•
•
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Drinkwater en Voedingsindustrie
De ideale keuze voor opslag van drinkwater of andere vloeistoffen voor de
voedingsindustrie.
HDPE, het basismateriaal van RObu Weholite buizen,
is ideaal voor de opslag van vloeistoffen die gebruikt
worden voor menselijke consumptie (b.v. water, fruitsap,
bier, wijn, olie, azijn, enz.). De HDPE tanks hebben een
glad oppervlak dat hermetisch gesloten is waardoor de
aanwezige vloeistoffen in de tank niet vervuild worden
door het HDPE. Zo kan het water dat in de RObu Weholite

tanks zit nooit de smaak van plastic aannemen en zullen
de eigenschappen van het water tijdens opslag niet
wijzigen.

Industrie en Landbouw
Een betrouwbare en zekere oplossing voor opslag van afvalwater uit industrie en
landbouw.

De noodzaak voor opslag van verontreinigd water en
chemicaliën is permanent aanwezig in de industrie en
de agrarische sector. Door de chemische resistentie is
RObu Weholite de ideale keuze voor deze activiteiten.
Door de modulaire opbouw en de flexibiliteit kunnen de
HDPE buizen aangepast worden aan de wensen van de
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klant. Voor de industrie kunnen ook dubbelwandige tanks
aangeboden worden, die bestand zijn tegen de meeste
chemicaliën. Op aanvraag sturen we een overzicht tegen
welke vloeistoffen HDPE bestand is.

RObu Weholite

Pompputten
De oplossing van een pompruimte om vloeistof te verpompen.
In vrij verval en drukriolering wordt vaak gewerkt met
pompputten. De RObu Weholite pompputten kunnen
inclusief alle nodige voorzieningen prefab worden
aangeleverd. Meerdere pompen kunnen geïnstalleerd
worden met geleidestangen, ontluchtingen en accessoires
om een goede werking te verzekeren. Door de prefab
aanlevering wordt flinke tijdwinst behaald.

Duikerbuizen en Onderleiders
RObu Weholite een alternatieve oplossing voor duikerbuizen en onderleiders.
De uitstekende hydraulische eigenschappen van HDPE
maken het een ideaal materiaal voor vrijverval duikerbuizen of onderleiders. Door de lange lengtes (tot 12 meter)
zijn er weinig koppelingen nodig en de grote keuze in
diameters is RObu Weholite de oplossing bij uitstek voor
uw leidingwerk. De eenvoudige installatie en plaatsing,

de weerstand tegen agressieve vloeistoffen en de goede
hydraulische eigenschappen van deze gladde buizen
zijn zeer geschikt voor deze toepassingen. HDPE is inert
voor zwerfstromen. Daarom is het product ook uitermate
geschikt om toe te passen naast en onder spoorwegen.
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Biogas reactoren
Onze verticale RObu Weholite opslagtanks zijn geschikt voor de productie van
biogas. Ze worden niet aangetast door zwavel of ammoniak dat vrijkomt bij het
produceren van biogas.
Een scrubber of luchtfilter kan eenvoudig ingebouwd worden. Voor de opslag van slib bij een
waterzuiveringsinstallatie zijn de verticaal opgestelde of
horizontaal geplaatste RObu Weholite tanks een betrouwbare, duurzame en veilige oplossing. Of het nu gaat om
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een klein project of een grote afvalwaterzuivering, RObu
Weholite biedt de juiste oplossing.

RObu Weholite

Vlakke panelen inspectieputten
De kokerprofielen waar de RObu Weholite buizen van worden geproduceerd,
kunnen ook als vlakke panelen worden verwerkt.
Met deze sterke panelen kunnen rechthoekige ruimtes,
zoals pompstations, inspectiekamers of andere specifieke reservoirs worden gerealiseerd. Traditioneel werden
rechthoekige pompkelders, inspectieruimten in beton
uitgevoerd, maar door de modulaire RObu Weholite
vlakke panelen kan dat nu ook in HDPE!
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Koppelingen
Koppeling met beugels aan buitenzijde en lassen aan de binnenzijde.

De beugels dienen om de RObu Weholite buizen aan
elkaar te koppelen. Ze zijn vervaardigd uit PE en aangepast aan de diameter van de buis. Afhankelijk van de
diameter van de buis kunnen ze uit verschillende onderdelen bestaan. De koppeling wordt toegepast bij vrij
verval systemen.
Monteren van de koppelingen
Het monteren gebeurt in een droge omgeving om een
waterdichte las te kunnen maken. De beugel wordt aan
de buitenzijde van de buis bevestigd waarna de tweede
buis gekoppeld kan worden en de beugel moet worden
aangedraaid. Dit type koppeling in combinatie met
inwendige las is waterdicht en snel te plaatsen. De las
aan de binnenzijde wordt aangebracht door onze eigen
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lassers. Deze lasnaad kan voor of na het aanvullen van
de buizen aangebracht worden.
Koppeling met extrusie las (binnen- en buitenzijde)
In specifieke gevallen, waar de grond weinig draagkrachtig is, kunnen onze lassers een koppeling realiseren
door extrusie las aan binnen en buitenzijde.

RObu Weholite

Technische gegevens
SN2

SN4

Dekking

SN8
Dekking

Dekking

Diameter
inwendig

Oppervlakte

Ø Buiten
DN (mm)

Max
(m)

Min
(m)

Ø Buiten
DN (mm)

max (m)

min
(m)

Ø Buiten
DN (mm)

max (m)

min
(m)

(mm)

(m2)

(mm)

(m)

(m)

(mm)

(m)

(m)

(mm)

(m)

(m)

900

0,64

962

9,50

0,80

1012

13,40

0,80

1020

19,10

0,80

1000

0,79

1105

9,10

0,80

1122

13,00

0,80

1125

18,60

0,80

1200

1,13

1298

8,50

0,80

1346

12,10

0,80

1348

17,40

0,80

1400

1,54

1520

8,00

0,80

1540

11,50

0,80

1575

16,60

0,80

1500

1,77

1623

7,80

0,80

1662

11,20

0,80

1692

16,10

0,80

1600

2,01

1736

7,60

0,80

1778

10,90

0,80

1816

15,70

0,80

1800

2,54

1948

7,30

0,80

1998

10,50

0,80

2040

15,00

0,80

2000

3,14

2180

7,10

0,80

2230

10,10

0,80

2264

14,50

0,80

2200

3,80

2380

6,90

0,80

2440

9,80

0,80

2488

14,00

0,80

2400

4,52

2624

6,70

0,80

2624

9,60

0,80

2720

13,70

0,80

2500

4,91

2730

6,70

0,80

2764

9,50

0,80

2820

13,50

0,80

2600

5,31

2813

6,60

0,80

2864

9,40

0,80

2930

13,40

0,80

2800

6,16

3096

6,50

0,80

3108

9,30

0,80

3164

13,10

0,80

3000

7,07

3246

6,40

0,80

3288

9,10

0,80

3384

12,90

0,80

3500

9,62

3792

6,20

0,80

3874

8,80

0,80

3948

12,40

0,80

Aanvullende informatie:
De profielen van de RObu Weholite buizen zijn conform de norm NF EN 13476-2.
Ze hebben aan binnen- en buitenzijde een glad oppervlak volgens dezelfde norm, Type A2.
De toleranties op binnen- en buitendiameters zijn eveneens conform deze norm.
De ringstijfheid SN is conform de norm ISO 9969 en wordt uitgedrukt in kN/m2. De hoogtes van de opgegeven dekking
zijn bij benadering. Voor de juiste dekking dient dit specifiek project bekeken en berekend te worden.
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Verwerkingsvoorschriften
Fundering
Bereid de bodem van de sleuf voor volgens de NPR3218.
De bodem van de sleuf dient een regelmatig, droog en
vlak oppervlak te hebben. Een voorgevormde radius, die
overeenstemt met de te leggen buis is toegestaan.
Aanvullingsmateriaal
Het aanvullingsmateriaal moet goed te verdichten zijn, dus
zanderige grond, etc. De legbedden en de aanvulgrond
moet in de bij de buis vrij zijn van harde voorwerpen, zoals
puin, hout, bevroren grond, etc. De omliggende grondlagen
dienen in staat te zijn een goede steundruk te geven.
Aanbrengen en verdichten van de aanvulgrond (volgens
NPR 3218)
Het aanvullen en verdichten van de sleuf moet zorgvuldig
plaatsvinden. Deze verdichting van de aanvulgrond rond
de leiding moet dusdanig worden uitgevoerd, dat de leiding
zo gunstig mogelijk wordt belast. Daarom moet de grond
naast de buis en tot 0,3 m. boven de kruin van de buis
worden aangevuld in lagen van ten hoogste 0,25 m.
Elke laag moet worden uitgevlakt en mechanisch worden
verdicht. De verdichting dient aan beide zijden van de
leiding tegelijk te geschieden, vanaf de sleufwand naar
de leiding toe. Boven de leiding mag de grond ter breedte
van de leiding en 0,3 m. slechts min. Verdicht worden (zie

afbeelding). Na aanvulling tot 0,3 m. boven de kruin van
de buis moet de sleuf verder worden aangevuld in lagen
van maximaal 0,5 m., waarbij elke laag uitgevlakt en
mechanisch verdicht moet worden. Voor het bepalen van
de minimale dekking dient door onze afdeling engineering
een berekening gemaakt te worden.
Het gewicht van het verdichtingsapparaat of de trilplaat en
de frequentie van de trillingen moeten op de samenstelling
en het vochtgehalte van de aanvulgrond zijn afgestemd
of omgekeerd de laagdikte zijn afgestemd op het soort
verdichtingsapparaat.
De kwaliteit van de verdichting kan worden gecontroleerd
door bepaling van de verdichtingsgraad. Na het verdichten
moeten in deze gevallen de Proctorwaarden zijn bereikt, die
zijn vermeld in onderstaande afbeelding.Toepassing van
zware stamp- en/of trilapparaten is binnen 0,9 m. boven
de kruin van de buis en bij schachten niet toelaatbaar.
Onder zware stamp- en trilapparaten worden bedoeld:
a.	Explosiestampers met een massa van meer dan
500 kg.
b.	Trilplaten met een massa van meer dan 60 kN.
Niet verdichten met machines als loaders, of door
vrachtwagens getrokken trilwalsen of bulldozers.

Verdichtingsgraad in procenten
van de max. proctordichtheid
van de aanvulgrond
0,3 m

Min. 93% Gemid. 95%
d 80%
d 75%

h*

* zie NPR 3218 sectie 7.1.2.
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Eventuele
grondverbetering

RObu Weholite

Wij denken en ook doen graag met u mee!
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SPIROsol, type SPM (muilprofielen)

SPIROsol, type rond

ROwat kunststof damwand

Super Cor gegolfd stalen bruggen en tunnels

ROwat kunststof beschoeiing

Multi-plate gegolfd stalen duikers en tunnels

Boterdorpseweg 10, 2661 AC Bergschenhoek
010 - 524 26 50
infobct@bergschenhoek-ct.com
www.bergschenhoek-ct.com
Bergschenhoek Civiele Techniek BV

Member of

BergschenhoekCT
Bergschenhoekcivieletechniek
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