Nieuw lengterecord kunststof gestuurde boring

In verband met de leveringszekerheid
voor het distributiegebied Weesp, isin
opdracht van het PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland in juni 1993 een
nieuwe 400 mm leiding gelegd van het
pompstation Driemond naar Weesp.
Daar het tracé de twee dicht bij elkaar
gelegen waterwegen 't Gein en het
Amsterdam-Rijnkanaal kruist, werd
besloten deze twee waterstaatswerkcn
in één keer met een gestuurde boring
te kruisen.

*

boorstellingen op de markt. Ook het
aantal middelgrote stellingen stijgt. Het
aantal grote boorstellingen blijft beperkt,
maar er worden telkens grenzen mee
verlegd. Zo is al een aantal maal een 48"leiding (o 1,22 meter) met behulp van
deze techniek aangelegd. De maximale
lengte die tot nu toe is geboord bedraagt
circa 1.500 meter.
Ook bij het ontwerp van de met behulp
van de horizontale, bestuurbare boormethode aan te leggen leidingen, doen
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De keuze voor één gestuurde boring is
hoofdzakelijk bepaald op basis van kosten,
stagnatie voor het verkeer te land en te
water bij een conventionele kruising en de
ecologische kwetsbaarheid van het gebied
tussen 't Gein en het Amsterdam-Rijnkanaal.
De boring van 730 meter (!) met een
uitwendige diameter van 500 mm en een
wanddikte van circa 45 mm betekende
een nieuw Huropees lengterecord voor
kunststofleidingen. Deze boring bracht
ook een aantal nieuwe ontwikkelingen
met zich mee die in dit artikel besproken
worden. Het gaat om een aanpassing van
de berekeningsvoorschriften, het
toepassen van een nieuwe hoge dichtheid
polyethyleen PE MRS 100,een nieuwe
stuiklasmethode voor polyethyleen en een
nieuwe vinding op het gebied van
horizontaal gestuurd boren: de anti-rig.

Kunststofleidingen hebben een lage buigstijfheid (EI). Het elastisch buigen van de
leiding bij het doortrekken van de buis in
het gebogen boorgat onder de te kruisen
waterstaatswerken door, zal bij dit soort
leidingen leiden tot een geringe grondreactie op de buis.Tot voor kort werd
voorgeschreven dat voor de grondreactie

Ontwikkelingen in horizontaal
bestuurbare boormethoden
De toepassing van de horizontaal bestuurbare boormethode 'directional drilling')
bij de aanleg van leidingkruisingen neemt
in Nederland en in de omringende landen
nog steeds sterk toe. De ontwikkelingen
rondom deze aanlegtechniek kunnen
stormachtig worden genoemd. Zo is er
een grote verscheidenheid aan kleine

A/b. I -Grondrtactit
aan hetuiteinde van
eenelastische bocht.

zich nieuwe ontwikkelingen voor.
Ontwikkelingen die vooral ten goede
komen van de toepassing van kunststofleidingen. In dit artikel zal aan de hand
van de kruising met 't Gein en het
Amsterdam-Rijnkanaal worden ingegaan
op nieuwe ontwikkelingen voor het
ontwerp, de toegepaste materiaalsoort,
de stuiklasmethode en de uitvoering.
Nieuwe berekeningswijze
Grondreactie door het elastisch buigen
van Jeleiding
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Samenvatting
In juni 1993 is een nieuw leng
record bereikt van een in kunststof
uitgevoerde gestuurde boring die in
opdracht van het PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland is
uitgevoerd.
Het betrof hier een 730 meter lange
polyethyleenleiding met een uitwendige diameter van 500 mm.
Naar aanleiding van dit project kan
geconcludeerd worden dat kunststof
ook bij deze lange lengte een verantwoorde materiaalkeuze is. Speciaal
voor dit project is een nieuwe
theoretische berekening die wordt
opgenomen in de pijpleidingcode in
de praktijk getoetst. Het gaat hierbij
om de berekening van de krachten
die op de buisleiding worden
uitgeoefend gedurende het intrekken
van de buis in het boorgat. De
buizen zijn bij Wavin in Hardenberg
geproduceerd van de nieuwe polyethyleensoort PEMRS 100,die een
hogere ontwerpspanning heeft.
Deze nieuwe ontwikkelingen zullen
vooral de toepassing van kunststofleidingen voor gestuurde boringen
ten goede komen.
op de buis bij het elastisch buigen van de
leiding, de passieve grondbelasting moest
worden gebruikt. Dit ging tegen het
gevoel van menig pijpleidingontwerper in.
Voor kunststofbuizen was dit voorschrift
funest. Het toepassen van dergelijke
buizen was daardoor slechts beperkt tot
een geringe diepte.
Grondmechanica Delft heeft in samenwerking met de NV Nederlandse Gasunie
met berekeningen aangetoond wat velen
al aanvoelden: de grondreactie was vooral
bij kunststofbuizen gering. In eerste
instantie werd het probleem opgelost met
een eindige elementenprogramma. Het
resultaat van deze berekeningen wees op
de mogelijkheid dat het probleem ook
oplosbaar zou zijn met behulp van de
theorie van Hetényi (zie afb. 1).In overleg
met de provincie Zuid-Holland is deze
analytische oplossing verder uitgewerkt en
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Afb. 2 Trekkrachtenm de buisleiding.

Aß. 3 -Krachten ineen bocht.

vervolgens opgenomen in de voorschriften. Door deze nieuwe berekeningswijze kunnen kunststofbuizen tot op
grotere diepte worden toegepast.
De maximale grondreactie ten gevolge
van een elastische bocht bedraagt:
0,332-M-A2
Qr = k0-y = k0 •
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Fase2: De leiding bevindt zich in eenrecht
gedeelte van de boorgang
Tijdens het intrekken van de leiding in
een recht gedeelte van de boorgang
ondervindt de leiding een wrijvingsweerstand die bestaat uit 2 componenten:
a. Wrijving tussen leiding en boorvloeistof
Deze wrijvingsweerstand (T 2a ) wordt als
volgt berekend:
T j , = A\-n-DJ2

]/ 4 E I
waarin: Q r = maximale grondreactie in
N/mm2
y = maximale verplaatsing in
mm
k0 = verticale beddingsconstante
in N/mm 2
M = moment in de buis ten
gevolge van elastisch buigen
in Nmm
D L = diameter buisleiding in mm
Trekkracht in de leiding tijdenshet intrekken
Bij de aanleg van een leiding door de
horizontale, bestuurbare boormethode
wordt in eerste instantie een gang geboord
onder het te kruisen object, waarna de aan
te leggen leiding wanneer mogelijk in zijn
geheel door de boorgang wordt getrokken.
De boorgang is voortdurend gevuld met
een mengsel van bentoniet en water.
Tijdens het intrekken ontstaan er,
door optredende wrijvingsweerstand,
trekkrachten in de leiding. Voor de
berekening van de trekkracht wordt het
boortracé verdeeld in stukken (zie afb. 2).
Fase 1:De leiding ligtop de rollerbaan
In de aanvangsfase van de intrekoperatie
ondervindt de leiding een wrijvingsweerstand door de rollen. De trekkracht
T, kan worden berekend door:
T, = L-gb-fj
waarin: T, = trekkracht in N
L = lengte van de leiding
g b = gewicht van de buis in
N/mm
f, = wrijvingscoëfficiënt
empirisch vastgesteld op 0,1

waarin: AL = lengte van het rechte
leidingstuk
D L = diameter van de buis
f2 = wrijvingswaarde tussen
leiding en boorvloeistof
Deze wrijvingswaarde hangt af van de
eigenschappen van de boorvloeistof.
Naarmate de boorvloeistof zwaarder
wordt, zal de wrijving toenemen.
Aan de hand van metingen die tijdens
het intrekken van de waterleiding onder
't Gein en het Amsterdam-Rijnkanaal
zijn uitgevoerd, werd deze waarde vastgesteld op 0,00035 N/mm;, wat een
hogere waarde is dan in eerste instantie
werd aangehouden. Van invloed op deze
wrijvingswaarde is ook de duur van de
periode waarin de leiding niet beweegt.
b. Wrijving tussen leidingen boorgangwand
In het geval het gewicht van de leiding
niet gelijk is aan de opwaartse kracht die
de leiding ondervindt in de boorvloeistof,
zal de buisleiding hetzij tegen de bovenkant hetzij tegen de onderkant van de
boorgang worden gedrukt met een kracht
gelijk aan gefr.
=

-

geff I gb opwaartse kracht I
In het gewicht van de buis (gb) moet een
eventueel toegepaste verzwaring door
ballast worden meegenomen. De hierdoor
optredende trekkracht in de leiding wordt
berekend met:
T2b = gefff3-AL

Door de aanwezigheid van bentonietspoeling rondom de leiding wordt de
wrijving tussen grond en leiding gereduceerd. Om een indruk te krijgen van

deze reductie zijn in het verleden directe
schuifproeven uitgevoerd, waarbij zowel
zand als een zand/bentonietmengsel over
een stuk leiding met kunststofbcklcding
werd afgeschoven. De resultaten waren
als volgt:
zand :wandwrijvingshoek ô = 22°: f = 0,4
zand met 10% bentoniet : wandwrijvingshoek Ô = 12°: f = 0 , 2
Voor de berekening van de wrijving wordt
een wrijvingscoëfficiënt aangehouden van
f3= 0,2.
T 2 (totaal) wordt dan:
T 2 = A L * D „ f 2 + g c i rAL-f,
Fase3: De leiding bevindt zich in een gebogen
gedeelte van de boorgang
In een gebogen gedeelte van de boorgang
wordt bij het intrekken de leiding elastisch
gebogen. Naast de onder fase 2 genoemde
wrijvingskrachten treden in het gebogen
gedeelte van de boorgang extra wrijvingskrachten op.
a. Wrijving tengevolgevan degrondreactie in
bochten
Zoals hiervoor al is besproken wordt de
elastische bocht van de leiding gerealiseerd door momenten aan het uiteinde
van de bocht. Dit moment (EI/R) moet
door de grond worden geleverd.
Door de grondreactie in de bocht treedt er
een extra wrijvingskracht op. Per bocht
bedraagt de extra wrijvingskracht:
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waarin: T b l = trekkracht in N
Q r = maximale grondreactie in
N/mm 2 (zie voorgaande)
f3 = wrijvingscoëfficiënt = 0,2
b. Wrijving tengevolgevan bochtkrachten
Tijdens het trekken aan de buisleiding
zal in een bocht een naar het middelpunt
van de bocht gerichte kracht optreden
(zie afb. 3).
De grootte van deze op de grond uitgeoefende kracht is afhankelijk van de
trekkracht in de buisleiding ter plaatse
van de bocht.
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De ten gevolge van de bochtkracht (g,)
optredende wrijvingskracht is:
T b 2 = LB-gi'f3

waarin:g, = bochtkracht (cj2• r) /L B
f3 = wrijvingscoëfficiënt = 0,2
T = trekkracht in de leiding ter
plaatse van de bocht
dus: Tb2 = 0,2-T-fj
De totale extra trekkracht in één bocht is
dus:
Qr
n
Tb = (4 • — • Du • - + 0,2 • T) •f3
De totale trekkracht in de leiding tijdens
het intrekken kan nu als functie van de
afstand worden berekend. Voor de
kruising met 't Gein en het AmsterdamRijnkanaal is in afbeelding 4 het verloop
van de berekende trekkracht als functie
van de afstand weergegeven. Zoals uit de
afbeelding blijkt, is de extra wrijving door
de bochten bij kunststofleidingen gering.
Ook is in deze grafiek het resultaat van de
meting weergegeven. Het meetresultaat is
gebruikt om de gehanteerde wrijvingscoëfficiënten te toetsen en eventueel bij te
stellen. De gemeten trekkracht van ruim
500 kN na circa 680 meter intrekken (zie
afb. 4),werd veroorzaakt doordat het
trekproces ongeveer 15minuten onderbroken moest worden omdat er een korte

AJb.5 -Despéciale constructie voorhetmeten van demaximaaloptredende trekkracht.

lengte boorpijp tussengeplaatst moest
worden om de terugverende HPE-leiding
weer aan te kunnen koppelen. De

Afb. 4 -Deberekende en gemeten trekkrachtinde leiding tijdens het intrekken.
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maximaal optredende trekkrachten in de
HPE-leiding treden vlak achter de trekkop
op en zijn door een speciale constructie
(afb. 5) gedurende het trekproces
gemeten.
Grondbelastingop diepgelegen geboorde
leidingen
De nieuwste ontwikkeling voor het
ontwerp van 'geboorde' leidingen betreft
het berekenen van de gronddruk op diep
gelegen leidingen. Binnenkort zal in de
voorschriften een nieuwe methode voor
het berekenen van de gronddruk
verschijnen, die kan leiden tot een
aanzienlijke reductie van de grondbelasting. Ook dit isweer van groot belang
voor de toepassing van kunststofbuisleidingen bij de horizontale bestuurbare
boormethode.
Nieuwe HDPE (hoge dichtheid
polyethyleen) TE MRS 100'
Ontwikkelingen in het polymerisatieproces voor de produktie van hoge
dichtheid polyethyleen (HDPE) hebben
gedurende het afgelopen decennium geresulteerd in aanzienlijke verbeteringen in
materiaaleigenschappen. De belangrijkste
materiaaleigenschappen die bepalend zijn
voor een HDPE-buis zijn de langeduursterkte, weerstand tegen kerfwerking
(taaiheid),weerstand tegen snelle scheur-
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groei (RCP = Rapid Crack Propagation)
en het spanningsrelaxerend vermogen. Op
al deze eigenschappen zijn aanzienlijke
verbeteringen gerealiseerd, terwijl de
weerstand tegen agressieve milieus op
hetzelfde hoge peil is gebleven. De
gebruiker kan deze verbeteringen
omzetten in een hogere veiligheidsfactor
of in een verhoging van de ontwerpspanning.
Bij de gestuurde boring onder 't Gein en
het Amsterdam-Rijnkanaal is gebruik
gemaakt van de hoge ontwerpspanning
van het nieuwe PE MRS 100, waarmee
kon worden voldaan aan de vereiste
veiligheid. Met de vigerende berekeningswijze zou standaard HDPE-buismateriaal
met eenzelfde wanddikte niet voldoen. De
keus is dan tussen een nog grotere wanddikte of een materiaal met een hogere
toelaatbare ontwerpspanning. Pen grotere
wanddikte zou betekenen dat een grotere
buitendiameter gekozen moest worden
om de vereiste doorlaat in stand te
houden. Deze opeenstapeling van eisen
en veiligheden zouden zowel kosten als
risico's alleen maar vergroten. De ontwikkelingen voor het berekenen van de
gronddruk op diep gelegen leidingen en
de aanpassing van de voorschriften
worden dan ook met grote belangstelling
tegemoet gezien.
Tot op heden was het gebruikelijk om alle
goedgekeurde HDPE-buismaterialen te
classificeren als PE-50, waarbij het cijfer
50 de toelaatbare ontwerpspanning in
kgf/cm2 bij 20°Cvoor de toepassing in de
drinkwatersector aangeeft. In de nieuwe
Europese ontwerpnormen voor kunststofleidingsystemen wordt de materiaalspecificatie losgekoppeld van het
toepassingsgebied en uitsluitend
gebaseerd op de minimum 50 jaars sterkte
(MRS = 'minimum required strength').
Ter onderscheiding van de oude classificatie-aanduiding (PE-50) is tijdelijk de
afkorting MRS toegevoegd, met de bedoeling dat deze geleidelijk zal verdwijnen. Zo
zal in de toekomst uitsluitend worden
gesproken over PE 63,PE 80 en PE 100,
daarmee aangevend de MRS-classificatie.
Verbindingstechniek
De buizen zijn geproduceerd bij Wavin
KLS te Hardenberg en in lengten van
20 meter op het werk aangevoerd. Op het
werk zijn de buizen samengevoegd door
de stuiklasverbinding conform NEN 7200.
Ook zijn enkele lassen uitgevoerd
overeenkomstig de lasprocedure van de
Britse 'Water Research Council' (WRC)
voor PE MRS 100 (afb. 6). De WRCmethode geldt voor PE MRS 100 buizen
met een wanddikte groter dan 20 mm en
leidt tot een sterke vermindering van de

Aß. 6 -Het maken van
eenlas overeenkomstig
de lasprocedure
van deBritse'Water
Research Council'.

materiaaloriëntatie in de laszone. In de
trekproef, die algemeen wordt gezien als
de beste beoordeling van de laskwaliteit,
uit zich dit fenomeen in een taaier breukkarakter van het breukvlak. De proeflassen, die zijn gemaakt ter evaluatie van
de lasploeg, lasmachine en lasspecificatie,
zijn onderzocht door de Röntgen
Technische Dienst. Zowel de lassen
gemaakt conform NEN 7200 als die
gemaakt conform WRC zijn beoordeeld.
De sterktebeproevingen toonden aan dat
alle lassen de vereiste sterkte haalden met
het verschil dat de lassen volgens de
WRC in de trekproef tot breuk een taaier
breukgedrag vertoonden. In Europees
verband is er een groeiende belangstelling
voor een eenduidige Europese lasmethode-specificatie, die hopelijk zal
uitmonden in een CEN-norm, dan wel
richtlijn. Op dit gebied is er dus een
wijziging van de NEN 7200 te verwachten.
Vooralsnog blijft NEN 7200 van kracht.
Gelet op de positieve beproevingsresultaten beveelt Wavin KLSvoor buizen uit
PE MRS 100 met een wanddikte van
meer dan 20 mm de lasspecificatie van
WRC aan.
Bijzonderheden voor de uitvoering
Om een zo laag mogelijke trekkracht op
de buis uit te oefenen, is tijdens het
project extra aandacht besteed aan het
zeer nauwkeurig volgen van de geplande
boorlijn. Hiervoor werd een pilotboring
met een 5" pilotpijp uitgevoerd. Het voordeel van een dergelijke pijp is dat deze
zeer weinig invloed op de richtingnauwkeurigheid door de verschillende

bodemlagen heeft. Hierdoor is het
mogelijk zeer nauwkeurig volgens de
geplande boorlijn te boren, zodat de
wrijvingskrachten tijdens het intrekken
van de leiding zo klein mogelijk blijven.
Voor deze operatie gebruikte Nacap
Nederland BV (onderdeel van de Koop
Groep) een in eigen beheer ontwikkelde
maxi-rig met een maximale trekkracht van
2.500 kN. Om zo weinig mogelijk boorspoeling te hoeven gebruiken werd de
spoeling gerecycled. Gezien het feit dat in
het gebied waarin de boring moest
worden uitgevoerd het aanleggen van een
retourleiding onmogelijk was en omdat
het bovendien moeilijk bleek de gebruikte
boorspoeling over de deels smalle wegen
terug te rijden naar een op één plaats
opgestelde recycling-unit, werd gebruik
gemaakt van een zogenaamde 'anti-rig'.
Deze nieuwe vinding op het gebied van
horizontaal gestuurd boren is een soort
pijphandelingsmachine die het niet alleen
mogelijk maakt om uitsluitend vanaf de
boorzijde, maar ook vanaf de pijpzijde, de
boorspoeling die terugkomt tijdens het
ruimen te recyclen en terug te pompen.
De gebruikte methode beperkt de
hoeveelheid boorspoeling tot een
minimum. Afgezien van de mobilisatie en
demobilisatie, die respectievelijk vier en
drie dagen in beslag namen, werd drie
dagen gedaan over de pilotboring, twee
dagen over het voorruimen van het gat tot
800 mm en één dag over het intrekken
van de PE MRS 100 leiding.
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