
T E CH N O L O G I E   M ET    T O E K O M S T 

Burstlining met 
vonRollecopur- 
full protection buizen 



Burstlining met vonRoll buizen – snel en zeker 

Burstlining methode  

De sleufloze vernieuwing van bui-
zen via de burstlining methode is 
een goed alternatief voor een volle-
dig open constructie en brengt ver-
schillende voordelen met zich mee. 
Door het minimaliseren van traditio-
nele graafwerkzaamheden worden 
verkeers- en omgevingshindering, 
interventie met het grondwater en 
opslag en transport door graafwerk-
zaamheden sterk verminderd. 

Burstlining is een bewezen metho-
de voor sleufloze buisvernieuwing 
in het traject van de bestaande 
buis. Hierbij wordt de bestaande 
buis (vanaf DN 80) in het bestaan-
de traject gebroken en wordt tege-
lijkertijd de vaak grotere buis door-
geschoven. Met burstlining kunnen 
gas- en waterleidingen, maar ook 
afvalwaterleidingen worden ver-
nieuwd. Dagelijks kan tot 150 meter 
buis worden vernieuwd 

Startput Breek eenheid en verbreding 

Installatie hydraulische unit 

Hydraulische 
unit Oude buis 

Doelput Trekstang Breekeenheid 

Trekkracht meetopnemer 

Verbreding Nieuwe buis vonRollecopur Startput 

Aandrijfstation 



Volgende buizen kunnen met burst-
lining worden opengebroken 

- Staal 

- Gietijzer 

- Nodulair gietijzer 

- Beton 

  (behalve gewapend beton) 

- Asbestcement 

- PE / PVC 

- Gres 

 Bodemsoort 
 Diepte van de bestaande leiding 
 Plaatsbepaling van huisaansluitin-

gen en  armaturen 
 Horizontale en verticale plaats be-

paling van bestaande nutsleidingen 

Voordeel van sleufloze verlegging van leidingen via 
de burstlining methode 

 Verminderde graafwerkzaamheden 
en transportkosten 

 Kleine doel– en startputten 
 Geen extra verpakkingsmaterialen 
 Kostenbesparing tot 30% vergeleken 

met de conventionele methode 
 Een hogere treksnelheid ten opzich-

te van een volledig open methode 
 Milieuvriendelijk door vermindering 

van Co2 uitstoot 
 Geringe belasting voor het verkeer 

en de omgeving 
 Startbuis van 4 m lengte voor vol-

doende ruimte in een 6 m lange put 
 Vergroting van de buisdiameter mo-

gelijk 

Volgende zaken zijn bepalend voor 
de mogelijkheid om burstlining toe 
te passen 

Trekstang in de doelput 
vonRollecopur Burstlining-buis 

Hydraulische unit in de startput 



Gepatenteerde trek-kop 

Een speciaal voor deze toepassing 
ontworpen trek-kop verbindt de eer-
ste buis met de breek-eenheid. 
 
In overleg met de installateur pro-
duceren wij een passende adapter 
tussen trekkop en trekstangen.  
 
Vraag naar de mogelijkheden, wij 
ondersteunen u graag ook op de 
bouwplaats. 
 

De trekkracht kan wor-
den gemeten met een 
meetopnemer in de 
trek-kop. 



vonRollecopur buizen met automatische trekvaste verbinding  
in dubbelkamer uitvoering voor burstlining 
 

De noduliar gietijzeren buis  
vonRollecopur met inwedige 
trekvaste verbinding fig. 2807A 
DN 80 tot DN 300, uitvoering 

De mof wordt door een roest-
vrijstalen kegel beschermd 




