Dansk Byggeris Rørtekniksektion - NO DIG-gruppen
Udsat Årsmøde 2020
Supplerende skriftlig beretning af 6. august 2020
Nærværende skriftlige beretning er et supplement til den pr. 28. februar 2020 udsendte skriftlige beretning for NO DIG-gruppen.
Medlemsforhold
NO DIG-gruppen har fået udmeldt Inpipe Sweden AB, Ekorrvägen 12, 912 32 Vilhelmina,
Sverige og har nu 18 medlemsvirksomheder, samme antal som ved årsmødet i 2019.
Inpipe Sweden AB var i 2019 blevet midlertidigt udelukket af Kontrolordning for ledningsrenovering med system Inpipe Liner, der nu er tilsluttet via Entreprenør Peter Meyer A/S.
Kontrolordning for ledningsrenovering
Vitek Danmark A/S har pr. 1. april 2020 fået overført et af sine 3 tilsluttede strømpeforingssystemer til et hvilende medlemskab.
Kontroludvalget besluttede i 2019 at gennemføre et projekt på Teknologisk Institut. Baggrunden er fremkomsten af en ny international standard for strømpeforinger, hvori er et anneks,
der beskriver sammenhængen mellem materialeværdier fra prøvninger af henholdsvis ringemner og stavemner fra samme strømpeforing. Annekset har sin baggrund i forsøg, der er
gennemført i England. Kontroludvalget mente, at det kunne være særdeles relevant og interessant at få lavet forsøg i Danmark, der bekræftede denne sammenhæng. Det kunne også
være interessant for proceskontrollen under Kontrolordning for ledningsrenovering, hvor det
har været problematisk at udtage ringemner fra store strømpeforingsdimensioner.
Der blev gennemført prøvninger af 5 udtagne prøvestykker af forskellige foringer, der havde
en vis længde, og hvorfra der både kunne udskæres et ringemne og stavemner til fastlæggelse af materialeværdier. Projektets første resultater kunne dog ikke bekræfte en sådan
sammenhæng. Der var for store afvigelser i prøveresultaterne.
Det viste sig, at der var begået en fejl i afprøvningen af stavemner, hvorfor Teknologisk Institut uden beregning for kontrolordningen har gennemført nye prøvninger, der viser resultater,
der holder sig under fravigelser på højest 10 %. Kontroludvalget har besluttet - for at få den
nødvendige statistiske sikkerhed - at få gennemført 5 nye sæt prøvninger af stavemner og
ringemner fra samme foring, hvor resultaterne endnu ikke foreligger.
Kontrolordning for styret boring og gennempresning
Kontrolordningen har fået tilslutning af PA Underboring A/S, v/Per Andersen, Lærkedalsvej 1,
4270 Høng.
Alle 23 nu tilsluttede firmaer med styrede boringer har fået 3 årige optagelsesbeviser med
udløbsdatoen enten 31. december 2022 eller 30. juni 2023.
Kontrolordningen har også fået udgivet nye Tekniske Bestemmelser.
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