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Rezumat: În acest articol este prezentată metodologia 
de calcul pentru reabilitarea conductelor parţial 
deteriorate sau complet deteriorate utilizând 
tehnologia Cured in Place Pipe (CIPP). Calculul se 
realizează prin dimensionarea liner-ului în funcţie de 
influenţele externe, calculul realizându-se pentru 
fiecare tip de influenţă în parte. Grosimea liner-ului se  
alege ca fiind grosimea maximă dintre grosimile 
calculate pentru fiecare tip de influenţă. 
 
Cuvinte cheie: reabilitare conducte, Cured in Place 
Pipe, tehnologii fără săpătură, grosime liner 
 
 

 
Abstract: This article presents the calculation 
methodology for the rehabilitation of partly or 
completely destroyed pipes using Cured in Place Pipe 
(CIPP) technology. The calculation is done by 
dimensioning the liner according to the external 
influences, this being done for each type of influence. 
The thickness of the liner is chosen as being the 
maximum out of all calculated for each type of 
influence. 
 
Key words: rehabilitation pipes, Cured in Place Pipe, 
trenchless technologies, liner thickness  
 

1. INTRODUCERE 
 
În cazul reabilitării conductelor utilizând 
tehnologia CIPP, cel mai important element 
este stabilirea grosimii minime necesare a 
căptuşelii. În acest scop, trebuie analizate 
solicitările la care este supusă căptuşeala, 
acestea depinzând de starea (din punct de 
vedere static) conductei care urmează a fi 
reabilitată. În cazul conductelor parţial sau 
complet instabile static, solicitările la care 
este supusă căptuşeala sunt: 

− de flambaj, datorate încărcărilor 
rezultate din trafic, greutatea 
pământului şi a presiunii exercitate 
de pânza de apă freatică; 

− de încovoiere, datorate tasării 
diferite a patului de montaj. 

De asemenea un element foarte important 
este pierderea în timp a proprietăţilor 
căptuşelii. Analiza flambajului (formula 
AWWA modificată) 
 
 

1. INTRODUCTION 
 
In the case of pipes rehabilitation using CIPP 
technology, the most important element is 
establishing the necessary minimum 
thickness of the liner.  For this purpose, the 
requisitions to which the liner is subjected 
must be analysed, these depending on the 
state (from a static point of view) of the pipe 
that is going to be rehabilitated.  
For partly or completely static instable pipes, 
the requisitions to which the liner is subjected 
are:  

− of buckling, due to the traffic 
loading, the ground weight and the 
pressure exerted by the water table; 

− of hog, due to different subsidence 
of the adjustment bed.  

Another very important element is the loss of 
liner proprieties in time. Buckling analysis 
(modified AWWA formula)  
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Determinarea grosimii liner-ului „t” se 
calculează utilizând relaţia următoare [3]: 

To determine the “t” liner thickness we use 
the following proportion [3]: 

1
2 3

t

L S

N q
1t 0,721 D

E R B' C E 'ϖ

⎡ ⎤⋅⎛ ⎞
⎢ ⎥⎜ ⎟

⎝ ⎠⎢ ⎥= ⋅ ⋅
⎢ ⎥⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦  

 

(1) 

în care: 
t este grosimea liner-ului; 
D – diametrul interior al conductei existente; 

N – factor de siguranţă, cu valori între 
1,5     şi 2; 

qt – presiunea exterioară exercitată 
asupra conductei; 

EL – modulul de elasticitate la 
încovoiere redus datorita efectului 
de îmbătrânire; 

Rω – coeficientul Buoyancy pentru apă; 
B’ – coeficient de elasticitate pentru liner; 
C – coeficient de ovalizare; 
I – moment de inerţie. 
Calculul coeficientului lui Bouyancy este 
prezentat în continuare. 

in which: 
t is the liner thickness; 
D – the interior diameter of the 

existing pipe;  
N – the safety factor, with values 

between 1,5 and 2; 
qt – the exterior pressure exerted on 

the pipe; 
EL –the reduced elasticity module at 

hog due to aging effect;   
Rω –Buoyancy coefficient for water; 
B’ – the liner elasticity coefficient; 
C – the ovalisation coefficient; 

I – the inaction moment. 
The calculation of Bouyancy coefficient is 
presented bellow: 
 

S

H 1,6R 1 0,33 1 0,33 0,835
H 0,8

ω
ω = − ⋅ = − ⋅ =

 
(2) 
 
 

în care: 
Rω este coeficientul Buoyancy pentru 

apă (valoarea minimă 0,67); 
Hs – adâncimea de pozare; 

Hω – înălţimea pânzei de apă freatică 
deasupra generatoarei superioare 
a conductei. 

În următoarea etapă se calculează încărcările 
care acţionează asupra conductei Ws , aceasta 
făcându-se cu ajutorul relaţiei 3. Pentru a 
putea calcula încărcarea totală se calculează 
încărcarea dinamică concentrată WSC şi cea 
distribuită WSD. 
Coeficientul de influenşă al încărcărilor 
dinamice concentrate se citeşte din tabele şi 
are valoarea CSC = 0,03826; iar factorul de 
impact pentru încărcări concentrate are 
valoarea FSC = 1. 
 

in which: 
Rω is Buoyancy coefficient for water 

(minimum value 0,67); 
Hs – mounting depth; 

Hω – the height of the water table 
above the superior generator of 
the pipe. 

In the following stage we calculate the 
loading that operate  on Ws pipe, this being 
done with the help of relation no. 3. In order 
to calculate the total load, the dynamic 
centred load WSC and the distributed one WSD  
are calculated. 
The influence coefficient of the dynamic 
centred loads is read from charts and has the 
value CSC = 0,03826; and the impact factor 
for centred loads has the value FSC = 1. 
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2 2SC SC
SC

0,33 C P F 0,33 0,03826 7500 1W 0,19kgf / cm 18633N / m
12 D 12 40
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= = = =
⋅ ⋅  

(3) 

 
în care: 

WSC reprezintă încărcări dinamice 
concentrate; 

CSC – coeficient de influenţă a 
încărcărilor concentrate; 

P – încărcări concentrate; 
FSC – factor de impact pentru încărcări 

concentrate; 
D – diametrul interior al conductei de 
reabilitat. 
Calculul încărcărilor distribuite care 
acţionează asupra conductei se realizează cu 
ajutorul relaţiei 4 [1]. În cazul de faţă nu 
exista încărcări distribuite. 

 
in which: 
WSC represents concentrated live loads; 
CSC – load influence coefficient; 
P – concentrated loads; 

FSC – the impact factor for 
concentrated loads; 

D – the interior diameter of the pipe to 
be rehabilitated.   

The calculation of distributed loads that 
operate on the pipe is done with the help of 
the relation no. 4 [1]. In this case there are no 
distributed loads. 

SD SD
SD

C p F
W 0

144
⋅ ⋅

= =
 

(4) 
 

 
în care: 

WSD reprezintă încărcările dinamice 
distribuite; 

CSD – coeficient de influenţă a 
încărcărilor distribuite; 

p – suprafaţa pe care sunt aplicate 
încărcările distribuite; 

FSD – factor de impact pentru încărcări 
distribuite. 

 

 
in which: 

WSD represents the dynamic 
distributed loads;  

CSD – the influence coefficient of 
distributed loads;  

p – the surface on which the 
distributed loads are applied; 

FSD – the impact factor for distributed loads.   

Pentru calculul încărcărilor dinamice WS care 
acţionează asupra liner-ului se foloseşte 
următoarea relaţie: 

For the calculation of the WS dynamic loads 
which operates on the liner, the following 
relation is used: 

2 2
S SC SDW W W 0,19kgf / cm 18633N / m= + = =  (5) 

În continuare se calculează încărcările totale 
ce acţionează asupra liner-ului sunt exprimate 
în relaţia următoare. 

The total loads that operate on the liner are 
calculated next and are expressed in the 
following relation: 
 

3
2 2S

t S
H R 1,922 10 1,6 0,835q 0, 433 H W 0, 433 0,8 0,19 0,53kgf/cm 52605N/m
144 144

−
ω

ω

ω⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ + + = ⋅ + + = =

 
(6) 

 
în care: 
ω este densitatea solului; 
Hs – adâncimea de pozare; 

Hω – înălţimea pânzei de apă freatică 
deasupra generatoarei superioare 

 
in which: 
ω is the soil density; 
Hs – the mounting depth; 

Hω – the height of the water table over 
the superior generator of the pipe; 



 
Analele Universităţii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Inginerie, Nr. 2/2012 
 
 
 

 
Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Engineering Series, Issue 2/2012 

 
21 

 

a conductei; 
Rω – coeficientul Buoyancy pentru 

apă (valoarea minimă 0,67); 
            Ws – încărcări dinamice. 
 
În continuare se calculează coeficientul de 
elasticitate pentru liner [3]. 
 

Rω –Buoyancy coefficient for water 
(minimum value 0,67); 

             Ws – dynamic loads. 
 
 
The following step is to calculate the 
elasticity coefficient for the liner [3]. 

S0,65 H 0,65 1,6

1 1B' 0,414
1 4 e1 4 e− ⋅ − ⋅= = =
+ ⋅+ ⋅  

(7) 

 
în care: 
B’ este coeficientul de elasticitate al liner-
ului; 
HS - adâncimea de pozare a conductei. 
Calculul coeficientului de ovalizare „C” se 
realizează in funcţie de gradul de ovalizare 
„q” al conductei care se reabilitează. 
 

 
in which: 
B’ is the elasticity coefficient of the liner; 
HS – the mounting depth of the pipe. 
The calculation of the ovality factor „C” is 
done according to the ovality degree “q” of 
the pipe that is being rehabilitated. 

dimetrul maxim - diametrul mediu 410 400q 100 100 2,5
diametrul mediu 400

−⎛ ⎞= ⋅ = ⋅ =⎜ ⎟
⎝ ⎠  

(8) 
3 3

2 2

q 2,51 1
100 100C 0,799
q 2,51 1

100 100

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞− −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥ ⎢ ⎥= = =

⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ +⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

(9) 

 
Pentru calculul lui modului de elasticitate 
redus datorită îmbătrânirii liner-ului EL se 
considera un factor de îmbătrânire de 0,5. 

 
For the calculation of the reduced elasticity 
module due to the aged liner EL  and aging 
factor of 0.5 is considered. 
 

( ) ( ) 2 2
LE E E 0,5 8800 8800 0,5 4400 kgf/cm 431493 N/m= − ⋅ = − ⋅ = =  (10) 

 
în care: 
EL este modulul de elasticitate redus; 
E – modulul de elasticitate al liner-ului. 
Următoarea etapă este calcularea grosimii 
liner-ului. 
 

 
in which: 
EL is the reduced elasticity module; 
E – the elasticity module of the liner. 
The next step is to calculate the thickness of 
the liner. 

1 1
2 23 3

t

L S

N q 2 0,53
1 1t 0,721 D 0,721 40 0,682cm

E R B' C E ' 4400 0,835 0,414 0,799 70ϖ

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⋅ ⋅⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎢ ⎥ ⎢ ⎥= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =
⎢ ⎥ ⎢ ⎥⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⎢ ⎥ ⎣ ⎦⎣ ⎦  

(11) 

Grosimea liner-ului necesară din punct de 
vedere al flambajului este t = 0,628 cm 

From the point of view of buckling, the 
necessary thickness of the liner t = 0,628 cm 
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2. CALCULUL DE ÎNCOVOIERE 
 
Pentru calculul încovoierii în cazul 
tehnologiei de reabilitare CIPP, se utilizează 
formula lui Spangler. 
 

2. DEFLECTION CALCULATION 
 
For the calculation of the hog in the case of 
CIPP rehabilitation technology, Spangler’s 
formula is used. 

( )S

S3

K L W W
100

ED 0,061 E '
1,5 (DR 1)

⋅ ⋅ +γ
= ⋅

+ ⋅
⋅ −  

(12) 

 
în care: 

γ  este încovoierea conductei 
reabilitate; 

D
γ

 - procentul de încovoiere, trebuie 

sa fie mai mic de 5 %; 
L – coeficient de decalaj, valoarea lui 

fiind 1,25; 
K – constantă de stratificare, valoarea 

ei fiind 0,083; 
W – încărcări statice; 
WS – încărcări dinamice; 
DR – raportul conductei reabilitate; 
E – modulul de elasticitate a solului; 
E’s – modul de reacţie al solului. 

 
in which: 

γ  is the vertical deflection of the 
rehabilitated pipe;   

D
γ

 - the deflection percentage , it has 

to be smaller than 5 %; 
L – the lag coefficient, its value being 

1,25; 
K – the stratification constant, its 

value being 0,083; 
W – static loads; 
WS – dynamic loads; 
DR – the ratio of the rehabilitated 

pipe; 
E – the elasticity module of the soil; 
E’s – the reaction mode of the soil. 

Prima etapă este calcularea coeficientului de 
încărcări din sol „Cd”, a liner-ului utilizând 
relaţia următoare. 

The first stage is to calculate the coefficient 
of loads „Cd” from the soil of the liner using 
the following relation. 
 

S

d

2 ku ' H 2 0,13 1,6
B 0,8

d
1 e 1 eC 1,56

2 ku ' 2 0,13

− ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅

− −
= = =

⋅ ⋅  
(13) 

 
în care: 

ku’ este raportul între încărcările 
orizontale şi cele verticale; 

Bd – lăţimea tranşeei în care a fost 
montată conducta de reabilitat; 

Hs – adâncimea de pozare a conductei. 
 

Cu ajutorul relaţiei lui Marston se calculează 
se calculează încărcările statice. 

 
in which: 

ku’ is the ratio between the horizontal 
and vertical loads;  

Bd – the width of the trench in which 
the pipe to be rehabilitated was 
placed;  

Hs – the mounting depth of the pipe; 
The static loads are calculated with the help 
of Marston’s relation. 
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2 2d dC B
W 0,312 kgf/cm 30597 N/m

144
⋅ω⋅

= = =
 

(14) 

 
în care: 

W este încărcarea statică; 
ω – densitatea solului;  
Bd – lăţimea tranşeei în care a fost 

montată conducta de reabilitat. 
Următoarea etapă este calculul încovoierii. 

 
in which: 

W is the static load; 
ω – the soil density;  
Bd – the width of the trench in which 

the pipe to be rehabilitated was 
placed. 

The following step is to calculate the 
deflection. 
 

( ) ( )S

S3 3

K L W W 0,083 1, 25 0,312 0,19
100 100 1,12 % < 5 % 

E 8400D 0,061 E ' 0,061 70
1,5 (DR 1) 1,5 (58,65 1)

⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +γ
= ⋅ = ⋅ =

+ ⋅ + ⋅
⋅ − ⋅ −  

(15) 

 
Datorită faptului că procentul de încovoiere 
este mai mic de 5 %, rezultă că grosimea 
liner-ului este dimensionată corect. 
Flambajul datorat încărcărilor rezultate din 
acţiunea pânzei de apă freatică 
Pentru început trebuie determinate încărcările 
la care este supus liner-ul datorită presiunii 
exercitate de pânza de apă freatică. 
Flambajul datorat încărcărilor rezultate din 
pânza de apă freatică se calculează cu relaţia 
lui Timoshenko[1], care are forma prezentă în 
relaţia 16. 
 

 
Due to the fact that the hog percentage is 
smaller than 5 %, it means that the liner 
thickness is correctly dimensioned.  
The buckling due to loads done by the action 
of the water table  
To start with, we must determine the loads to 
which the liner is subjected due to the 
pressure exerted by the water table.  
The buckling due to the loads done by the 
water table is calculated with Timoshenko[1] 
relation, which is presented in the relation no. 
16. 

( ) ( )
3 2dL

2 3 2 3

C2 K E 1 2 0,083 4400 1 1,56P 1,67 10 kgf / cm
N 21 1 0,3DR 1 58,65 1

−⋅ ⋅ ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅

− υ −− −  
(16) 

 
în care: 

P este încărcarea maximă admisă 
pentru liner; 

K – factor de amplif, având  val. 7; 
EL – modulul de elasticitate la 

încovoiere; 
υ  - coeficientul lui Poisson, având o 

valoare de 0,3 pentru liner; 
C – coeficient de ovalizare, calculat 

cu relaţia 4.8; 
DR – raportul conductei reabilitate; 
N – factor de siguranţă, cu valori între 

1,5 şi 2. 
 

 
in which: 

P is the maximum load for the liner; 
K – the amplification factor, having a 

value of 7; 
EL – the elasticity module for 

deflection; 
υ  - Poisson’s coefficient, having a 

value of 0,3 for the liner; 
C – the ovality coefficient, calculated 

cu the relation 4.8; 
DR – the ratio of the rehabilitated 

pipe; 
N – the safety factor, with values 

between 1,5 �i 2. 
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După ce am calculat încărcarea maximă 
admisă pentru liner, se calculează grosimea 
necesară [1]. 

After calculating the maximum load allowed 
for the liner, the necessary thickness is 
calculated [1].   
 

( ) ( )

1 1
3 3

L
2 23

D 40t 0,1359 cm

2 K E C 2 7 4400 1,561 1
P N 1 3, 27 10 2 1 0,3−

= = =
⎡ ⎤ ⎡ ⎤⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

+ +⎢ ⎥ ⎢ ⎥
⋅ ⋅ − υ ⋅ ⋅ ⋅ −⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦  

(17) 

 
Grosimea minimă necesară a liner-ului pentru 
a rezista încărcărilor datorate din presiunea 
pânzei de ape potabile este t = 1,1359 cm. 
 

3. DETERMINAREA GROSIMII 
LINER-ULUI DATORATĂ 
SCĂDERII REZISTEN�EI 

ACESTUIA ÎN TIMP 
 

Datorită stresului la care este supus liner-ul, 
rezistenţa acestuia scade în timp. 
Pentru a determina grosimea liner-ului în 
acest caz este necesară rezolvarea unei ecuaţii 
de gradul al doilea, care rezultă din următoare 
relaţie [4]. Rezistenţa la încovoiere a liner-
ului este S=315 kgf/cm2. 

 
The minimum necessary thickness of the liner 
in order to resist the loads due to the 
drinkable water table is t = 1.1359 cm 
. 

3. DETERMINING THE THICKNESS 
OF THE LINER DUE TO ITS 
DECREASE IN RESISTANCE 

OVER TIME 
 

Due to the stress to which the liner is 
subjected, its resistance decreases in time.   
In order to determine the thickness of the 
liner in this case it is necessary to solve a 
second degree equation, which is the result of 
the following relation [4]. The resistance to 
defelction of the liner is S=315 kgf/cm2. 
 

2q q D q D S1,5 1 0,5 1
100 100 t 100 t P N

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⋅⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 
2

3

2,5 2,5 40 2,5 40 3151,5 1 0,5 1
100 100 t 100 t 3, 27 10 2−

⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞ ⎛ ⎞⋅ ⋅ + ⋅ − ⋅ + ⋅ =⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⎜ ⎟ ⋅ ⋅⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 2

61,5 20,5 48165,14
tt

− =

 
t 3,328cm=

 

(18) 

Grosimea necesară a liner-ului în acest caz 
este t = 3,328 cm 
 

4. ALEGEREA GROSIMII 
FINALE A LINER-ULUI. 

 
Grosimea finală a liner-ului se alege valoarea 
cea mai mare a grosimilor liner-ului rezultate 
pentru fiecare tip de solicitare în parte. 
În acest caz grosimea liner-ului se alege 
3,328 cm, pentru a rezista la încărcările la 
care este supusă datorită pânzei de apă 
freatică. 

The necessary thickness of the liner in this 
case is t = 3,328 cm. 
 

4. CHOOSING THE FINAL 
THICKNESS OF THE LINER 

 
The final thickness of the liner is chosen as 
the highest value of all the liner thicknesses 
obtained after each type of requisition.  
In this case, the thickness of the liner is 
chosen 3,328 cm, in order to resist the loads 
to which it is subjected by the water table. 
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CONCLUZII  
 
În vederea reabilitării conductelor utilizând 
tehnologi CIPP, un pas foarte important este 
stabilirea stării conductei pentru a se putea 
dimensiona corect grosimea liner-ului. 
Din această cauză o atenţie deosebită trebuie 
acordată solicitărilor la care este supusă 
conducta, în timpul exploatării. 
Din studiul efectuat se poate observa că un 
important factor care influenţează grosimea 
liner-ului, este degradarea proprietăţilor 
materialului în timp. 

CONCLUSIONS 
 
For pipe rehabilitation using CIPP 
technology, an important step is to establish 
the state of the pipeline, in order to 
calculating the liner thickness. 
For this reason special attention should be 
given to the forces who apply on the pipe 
during operation. 
From this study it can be seen that an 
important factor influencing the liner 
thickness is degradation of material properties 
over time. 
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