ACHTERGROND

O N D E R Z O E K STERKTE L E I D I N G E N PRIMAIRE WATERKERINGEN

Eersteveiligheidstoets
lagedruk-waterleidingen
volgensnieuwsteregels
InhetbehecrgebiedvanhetvoormaligeWaterbedrijfEuropoort(nuEvides)isdeajgelopeu vijfjaar
ervaringopgedaan meteeneersteveiligheidstoetsvoorlagedruk-waterleidingen inwaterstaatkundigewerkenvolgensdenieuweregelsvanHetExpertiscuefwerkWaterkering(voorheenTechnische
AdviescommissievoordeWaterkeringen).Ditartikelgeeft ookeentoelichting opdeontwikkeling
vandetoetsingsfonnulesendevalidatiehiervan.

Europoort, inmiddelsondetdeel vanEvides,
omdatditbedrijfbinnenZuid-Hollandeigenaar isvaneengrootaantalstalen lagedrukleidingen metgrotediameters.
Hetpilotproject iseind 1996gestartmet
eeninventarisatie vanalle transportleidingenvanWaterbedrijf Europoortinwaterkeringen,provincialewegenenvaarwegen.
Daarnaiseenselectiegemaakt van leidingen
meteendiametergroterofgelijk aan500
mmenaangelegd vóór1972.
Omdat dewaterschappen prioriteit
gavenaanleidingeninprimaire waterkeringen,inverband metdevijfjaarlijkse toetsing,heeft hetonderzoekzichineerste
instantiegerichtopdezecategorie.

Inventarisatie
Nadewatersnoodramp van1953heeft
Nederland zeerveelenergieengeldgestoken
inhetvergrotenvandeveiligheidvanprimairewaterkeringen.Dehandhavingvande
gewensteveiligheid isgeregeldindeWetop
deWaterkeringdoormiddelvaneen vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing.Opverzoekvande
ministervanVerkeerenWaterstaatheeftde
toenmaligeTechnischeAdviescommissie
voordeWaterkeringen deleidraad 'Toetsen
opveiligheid' opgesteld.
Omdat kunstwerken (bijvoorbeeld sluizen)ennietwaterkerendeobjecten (zoals
kabelsenleidingen) binnende invloedszone
vanprimairewaterkeringen ookonderdeel
zijn vandeveiligheidstoetsing, wordtde
invloed vandezeobjecten opdeveiligheid
meegenomen indevijfjaarlijkse toetsing. De
beheerder vandewaterkering rapporteert
aanGedeputeerdeStaten,dieopzijn beurt
aandeminister vanVerkeerenWaterstaat
rapporteert.
HoewelvoorGedeputeerdeStatende
beheerder vandeprimaire waterkering
verantwoordelijk isvoordetotaleeindrapportage,dusinclusiefdeveiligheid vande
leidingen indewaterkeringen, isdeleidingeigenaarc.q.leidingbeheerder verantwoordelijkvoordeintegriteit vanzijn leiding.
Zowelbeheerders vanwaterkeringen alsleidingbeheerders streven naarhetborgenvan
destabiliteit vandewaterkeringen enhet
voorkomen vanleidinglekkages.
Ondanksdezeparallellebelangen isde
veiligheidsbenaderingbijdezepartijen niet
altijd dezelfde.Vaakwordt ergveelenergie
gestoptineen technische detaildiscussie,
terwijl desamenleving kritischer wordtten
aanzienvanmeerdere maatschappelijke
aspectenmetbetrekking totveiligheiden
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steedsminder bereid isrisico'steaccepteren.
Daarnaast realiseren leidingeigenaren
zichdelaatstejaren steedsmeerdatgoed
beheer niet alleengeld kost,maardatditop
termijn ookeengoedeinvesteringblijktte
zijn,dietotbehoorlijke besparingen kanleiden.Adequaat leidingbeheer vergrootookde
leveringszekerheid en-continuïteit.Tevens
dientdeleidingeigenaarzichgoed terealiserendatindiendeleidingineenwaterstaatswerkligt,hijdaareigenlijk tegastis.
Naaraanleidingvanincidentenmet
zowelleidingen alswaterkeringen ontstaat
steedsmeeraandacht voorhetbeherenvan
objecten.Alsgevolghiervanontstond bij
waterschappen,provinciesenhetRijkde
wensmeerinzichttekrijgen inde faalkansenvanleidingen inmetnamedegebieden
waarvoorzijvergunningen verlenenaanleidingeigenaren.
Indejaren zeventigentachtigzijnveiligheidstoetsingen uitgevoerd voordehogedrukleidingen inkruisingenmetprimaire
waterkeringen.Invervolghierop heeftde
provincieZuid-Holland,opverzoekvande
waterschappen indezeprovincie,hetinitiatiefgenomen dezeproblematiek ookvoor
lagedrukleidingen aandeordetestellen.
Prioriteit isgegevenaanstalen lagedrukleidingenmeteendiametergroter ofgelijk
aan500mm,welkezijn aangelegd vóórde
introductie vandePijpleidingcode 1972.Leidingendienadatjaar vergundzijn, medeop
basisvanPijpleidingcode,NEN 3651 enNEN
3652,wordengeachttevoldoenaande
gestelde veiligheidseisen.
OpaangevenvandeprovincieZuid-Holland ismetdezetoetsing,alspilotproject,
gestart metdeleidingen van Waterbedrijf

Voordatmethetinventariseren vande
gegevenskanworden begonnen,ishetnodig
tebeschikkenovereenvoldoendegedetailleerdgeografisch overzichtvanhet
betreffende gebied inclusief waterkeringen
entransportleidingen. Inditstadium is het
nietverstandigdirecteenbeperkinginde
diameters temaken,omdatdeervaringleert
datdiameters bijkunstwetken kunnen
afwijken vanderestvanhettracé.
Omdathetgaatomrelatiefoudeleidingenenerdelaatstejaren veelfusies hebben
plaatsgevondenbijwaterschappen enleidingeigenaren,ishetopzoekenvanleidinggegevensenvergunningeneentijdrovendezaak.
Tijdensdeinventarisatiezijn van103 leidingendebasisgegevensbijeengezocht en
geverifieerd.Hetoverzichtmetleidingkruisingenisdaarnageminimaliseerddooralscriteriatehanterendatdeleidingen aangelegd
moetenzijnvoor 1972endediameter500mm
ofmeermoetbedragen.Intotaal57kruisingenvoldedenhieraan.Hetaantal kruisingen
inprimairewatetkeringnadeze schifting
bleek25tezijn.Hetaantalkruisingenen
parallelliggingeninboezemkaden,wegenen
waterwegen kwamopdezemanietop32uit.
Voordatgesproken kanworden overveiligheidsrisico'svaneenkruisingmoet minimaalbekendzijn watdekruising voorstelt.
Dusmoetendeleidingconfiguratie ende
situatiebekendzijn,nietalleendeleidingloopineenbovenaanzicht,hettracéinde
situatie,maarookhetlengteprofiel vande
leidingenhetmaaivelderbovenenwaar
zichbochten bevinden.Daarnaast zijn historischegegevenstenaanzienvanhoogteliggingenonderhoud vanhet bijbehorende
waterstaatswerk zeerbelangrijk. Voorparal-

singzijn opallebestaandeoude leidingen;
• erookanderemethoden vansterkteberekening kunnen worden toegepast dan
dieuitdePijpleidingcode 1972;
• demethode vanrekenen in onderling
overlegmoet worden vastgesteld.
Dit laatstepunt maaktehetmogelijk de
methode van toetsenendetoetepassen
randvoorwaarden inoverlegmetdeprovincieZuid-Holland tevetbeteren enaantevullen,zodat dezebetergeschikt konden wordengemaakt voordebepalingvan
spanningen envervormingen in lagedrukleidingen.

Rekenproces en extra
onderzoeken
Metingvandebuismiddeüijii.
lelaanofin het waterstaatswerk liggende
leidingenzijn plaatselijke dijkvetzwaringen
en/ofverbiedingen vaakongunstiger dan
verhogingen ofverbredingen overgrote
lengte.Doordeoorspronkelijke vergunningstekening metdaaropdesituatie vande
omgeving tevergelijken metdehuidige
situatie,krijgt menvrijsnelinzichtofeen
kruisingextraaandacht nodig heeft.

Toetsingsformules uit leidraad
Alsnelbleekdat hantering vandetoetsingsformules uitdein 1996uitgebrachte
versievandeleidraad 'Toetsen opveiligheid'
geenrealistische toetsinggegevens voorinde
grond gelegdelagedrukleidingen oplevert.
Deformules waren teveelgebaseetd opde
situatievoorhogedrukleidingen metals
maatgevende belastingdeinwendige druk,
diedewanddiktegtotendeels bepaalt.De
interactiebuis-grond, bepalend voorde
dimensiesvanlagedrukleidingen, wasinde
betteffende toetsingsformules onvoldoende
verdisconteetd. Eenbelangrijk aspectvoor
(ofvan)deinteractiebuis-grond ishet zettingsvetschildatlangsdebuisleiding
optteedt.Volgensdeleidraadmoet meteen
fictiefzettingsvelschilvan500mm wotden
gerekend.Alsgevolghiervanvoldoetgeen
enkelekruisingvaneenlagedrukleiding aan
degestelde criteria.
Bijeerderegeschillenmeteigenarenvan
hogedrukleidingen werddoorderechter
ondermeerbepaald dat:
• devergunningverlener de mogelijkheid
heeft ombestaande kruisingen aaneen
conttoleteonderwerpen omte kunnen
beoordelen ofdezemoeten worden aangepastofvervangen;
• ontwerpnormen voornieuw teleggen
leidingen nietzondermeer vantoepas-

Omdehoeveelheid rekenwerk tebeperken,washetnoodzakelijk inzicht te krijgen
inhetmeestongunstige typeleidingqua
spanningsniveau. Daaromzijn in 1997in
eersteinstantie gevoeligheidsanalyses
gemaakt met behulpvandevereenvoudigde
rekenmethodiek uit NEN3651 (1992)enop
basisvanrandvoorwaarden en belastingen,
diedoordeprovincieZuid-Holland zijn
opgesteld. In 199gis,opaangeven vande
waterschappen,gestartmetdeveiligheidstoetsvootkruisingen van lagedrukleidingen
metprimaire waterkeringen.Aandehand
vandezeberekeningen isvastgesteld datvan
allegeïnventariseerde lagedruktransportleidingendemeestongunstigeleidingeendiameterheeft van 1272mm eneen wanddikte
vanelfmillimeter.
Uitdeintweedeinstantiegemaaktevervolgberekeningen blijkt demaatgevende leidingkruising,quaspanningsniveau, met
dezediameter dekruisingmetde hoofdwaterkeringinPernis(PernisseHoofd) tezijn.
Alleindezefase berekende kruisingen
voldoen welaanhetdoorslagcriterium van
15procent.Omdatdewanddikten vandeleidingen inallebeschouwde kruisingen kleinerzijn dandeinNEN3651 (1994)(zietabel
2)vermeldeminimaal vereistewanddikte,
zalindeberekeningen eenschadefactor verdisconteerdmoetenwordenindetoelaatbarespanningc.q.deréciproquewaardevande
schadefactot inde belastingfactoren.
Beslotenisomvootdekruisingmet het
PernisseHoofdgedetailleerd grondonderzoektedoenendeleidingparameteiste
bepalenzoalsdieookworden bepaaldvoor
nieuweleidingkruisingen. Tevensisde
hoogteligging vandeleidingenhetmaaiveldingemeten.Dehoogteliggingendoorsnedemetingen zijn verrichtindeleiding
dietoegankelijk wasviaeenmangat buiten
dekruising.Metbehulpvandezemeetgegevensendeoorspronkelijke revisietekeningen

isbepaald hoeveeldeleidingindeloopvan
detijd isgezakt.
Metbehulp vandezenieuwe randvoorwaarden enbelastingenzijn inderde instantieopnieuw betekeningen, waatin het materiaalgedragalslineair isaangenomen,
gemaakt voordekruising.Deresultaten van
deberekeningen voldedenqua spanningen
nogsteedsniet aandegestelde criteria.
Daarnazijn nieuwe berekeningen
gemaakt,waarbij rekeningisgehouden met
hetniet-lineairegedragvanhet leidingmateriaalenderesulterende rekken tetoetsen
aandectiteriagenoemd inNEN 3650(1992).
Omdat deberekendemaximale rekken
nietaandecriteriauitNEN3650voldeden,is
beslotenomderekcapaciteitvanhet materiaaltebepalen metbehulpvanrekproevenop
leidingmateriaal datvrijgekomen isbij verleggingvanleidingen van Waterbedrijf
Europoort endieindezelfde tijd alsde
onderhavige leidingzijn aangelegd.
Nahetmaken vandeberekeningen en
toetsingvandeberekende tekkenaande
gemeten rekcapaciteit inclusiefveiligheidsenschadefactor, blekenderesultaten tevoldoenaandeveiligheidscriteria.Hiermeeis
tevensvastgesteld,omdatde ongunstigste
kruisingindetailisberekend,datallegeïnventariseerde leidingenzonder verdereaanpassingen voldoenaandegesteldeveiligheidseisen.
Omtecontroleren ofdeontwikkelde
veteenvoudigde formules ookvoldoende
veiligzijn voorzogeheten staandeboogleidingkruisingen enleidingenmetgrote mijterbochten,zijn eind2004allegeïnventariseerdeleidingkruisingen vereenvoudigd
getoetst.Daarnaast iseenaanvullende toets
uitgevoerd vandemeestktitische leidingin
eensecundairewatetkeringenboezemkade.
Deconclusieluiddedatdeformules voor
allesituaties voldoendeveiligzijn. Hietmee
isnogmaals bevestigd,dat allegeïnventariseerde'WBE-leidingen'voldoenaande
gesteldeveiligheidsctiteria. •"
H.Ufkes (Rimonex BV,in opdracht
vanGemeentewerken Rotterdam)
J.Kreber(voormalig adviseur leidingen bij WBE/Evides,lid normcommissie Transportleidingen)
Voormeerinformatie:jlcreier@cheEo.nlof
hm.ujlce5@<gw.rotterdam.nl.
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