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Het herstel vaneen lekkende zinkerdoorde Oude Maas

In een zinker in de Oude Maas te Rotterdam
deed zich begin vorigjaar een lekkage voor.
In november 1982 waren de herstelwerkzaamheden afgerond, waarbij niet alleen het
lek was gedicht, maar tevens alle potentieel
lekgevoelige delen van de dertig jaar oude
zinker zodanig werden behandeld dat de
zinker ook de komende dertigjaar nogdienst
kan blijven doen.
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Inleiding
Het voorzieningsgebied van de Drinkwaterleiding Rotterdam wordt doorsneden door
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Afb. 3 -Bovenaanzicht op doorsnede inhorizontaal vlak van rubberscharnier.

Nieuwe Maas, de Koningshaven en de Oude
Maas.
Daar tijdens de aanleg van de zinkers het
verkeer op de rivieren niet mocht worden
gestremd, isvoor de constructie van de
zinkers in de Nieuwe Maas en de Konings-

Voor het transport van drinkwater in het
gebied zijn diverse zinkers gelegd, o.a. in de
,4/7). / -Methode van afzinken.
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Afb. 2- Situatie zinker ennoodleidingen met doorsnede.
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haven gebruikgemaakt van bolscharnieren
waarmee telkens segmenten aan elkaar zijn
verbonden (zie afb.1).
De 0 1.250mm zinker door de Oude Maas
(ten behoeve van de drink- en industriewatervoorziening in het Botlekgebied)
berust op hetzelfde principe. Maar omdat
bolscharnieren te zwaar en te duur zouden
worden, isvoor deze zinker gekozen voor
scharnieren van rubber met canvasinlagen,
2 m lang en met een wanddikte van 34 mm
(zie afb. 2 en 3).
Rond de scharnieren iseen plaatstalen kist
aangebracht die nahet afzinken isgevuld met
cementspecie.
Reeds bij het ingebruiknemen van de zinker
deed zich bij een der scharnieren een
lekkage voor die in 1956werd hersteld door
het inbrengen van een stalen buisstuk
0 1.000mm met aan weerszijden een
rubbermanchet (zie afb. 4).
Begin januari 1982 deed zich opnieuw een
lekkage voor bij een der scharnieren. In het
navolgende wordt beschreven hoe het lek
werd gelokaliseerd en hersteld.
Melding en lokalisering lekkage
Het produktiebedrijf Berenplaat van DWLRotterdam meldde op zaterdag 2januari
1982 om 16.00 uureen verhoogde waterafname van ca. 3.000 mVh terwijl praktisch
gelijktijdig Shell Pernis een extreme drukval
signaleerde in haar drinkwaterleidingnet.
Het werd al snel duidelijk dat er sprake was
van lekkage in één van de zinkers van het
transportleidingnet.
In deOude Maas ter hoogte vande
0 1.250mm zinker meldde de rivierpolitie
een afwijkende rimpelvrije zoneinhet water.
De zinker werd op zondagavond 3januari
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1982 om 18.30 uur afgesloten met als
resultaat normalisering van de druk bij Shell
Pernis en daling van de waterafname bij de
Berenplaat.
In overleg met alle betrokken instanties en
afdelingen van DWL-Rotterdam werd
besloten:
—aard en plaats van het lek in de zinker te
onderzoeken;
— de mogelijkheden te bestuderen om de
levering van drinkwater voor het achterliggende gebied zeker te stellen:
—de mogelijkheden totherstelvande zinker
te inventariseren.
Onderzoek naaraarden plaatsvanhet lekin
de zinker
Gezien het feit dat bijde lekkage per uur ca.
3.000 m 3 water wegstroomde leek de
veronderstelling gerechtvaardigd dat op de
rivierbodem 'kratervorming' waarneembaar
zou zijn. Onderzoek door middel van echopeilingen en duikers leverde echter niets op.
Nu werd besloten de methode te volgen die
ook bij het zoeken van een lek in een
fietsband gebruikelijk is.
De zinker werd met behulp van blindplaten
aan beide zijden afgedicht en door middel
van een compressor werd aan weerszijden
lucht in de zinker geperst. In beide opgaande
einden ervan werd doorde instromende lucht
de waterkolom 'weggedrukt'. Bijeen druk
van 13,5 mwk werd in het midden van de
zinker bijscharnier nr.3(zieafb. 2)een spoor
van opstijgende luchtbellen waargenomen,
waardoor de exacte plaats van het lek was
gelokaliseerd.
Een duiker constateerde vervolgens onderin
het rubberscharnierstuk van verbinding nr. 3
een scheur met een lengte van 1,25 mdie ca.
2 cm openstond. De gehele situatie nabij de
lekke verbinding werd nauwkeurig
geïnspecteerd, opgemeten en op videoband
vastgelegd.

noodleiding met die afmeting op het
maaiveld aan te leggen (zie afb. 2).
Inventarisatievan mogelijkheden tot herstel
van de zinker
Hoewel de mogelijkheid om de zinker van
buitenaf te herstellen niet bij voorbaat was
uitgesloten, werd deze oplossing na het
bekend worden van de exacte plaats van de
lekkage van de hand gewezen. Het herstellen
van een lekkage midden inde vaargeul van
een drukbevaren scheepvaartroute met een
sterke stroming isgeen haalbare kaart.
Daarom werd besloten de zinker van
binnenuit te herstellen. Bovendien zouden
gelijktijdig alle niet-lekkende scharnieren
moeten worden aangepakt om herhaling van
de lekkage bij een ander scharnier te
voorkomen.
Voor het herstel van de zinker werden de
volgende oplossingen geopperd:
a. het aanbrengen van reparatiestukken
volgens de in 1956reedstoegepaste methode
(zie afb. 4 links);
b. het aanbrengen van reparatiestukken
welke met behulp van stalen ringen worden
dichtgelast (zie afb. 5);
e. de zinker opgeven en de O 600 mm stalen
reservezinkers alsdrinkwaterleiding in
gebruik te nemen (zie afb. 2);
d. relinen vandezinker metéén of meerdere
HPE-leidingen;
e. relinen met de Insituformmethode.
Besluitvorming en voorbereiding uitvoering
Om tot een verantwoorde keuze te komen
werd speciaal gelet op de veiligheid, de
technische en financiële haalbaarheid en de
duurzaamheid.
De voorstellen c t/m e vielen om technisch/
financiële redenen vrij snel af. De afweging
tussen voorstel aen b spitste zich toe op de

duurzaamheid en veiligheid van de beide
oplossingen.
Hoewel voorstel a (bij het herstel van de
lekkage in 1956)een beproefde methode was
gebleken, bleef er enige twijfel bestaan over
de duurzaamheid op langere termijn van de
flenzen aan weerszijden vandeze verbinding.
Daarom werd gekozen voor het aanbrengen
van reparatiestukken die met behulp van
stalen ringen zouden worden dichtgelast
(voorstel b).
Alle scharnieren (inclusief verbinding 2)
zouden op deze wijze worden aangepakt
zodat de zinker na de werkzaamheden geen
gelede verbindingen meer heeft.
De verwachting wasdat de uitvoering van dit
voorstel ertoe zou leiden dat de zinker de
komende 30jaar nog dienst kan doen.
Terwijl de aanleg van de O 1.200 mm
noodleiding (zie afb. 5) al in volle gang was
kon het plan tot herstel van de zinker nader
worden uitgewerkt.
Daarbij werd aandacht geschonken aan de
volgende punten:
volgorde van werken; veiligheidsmaatregelen;
dimensionering buisstukken; afdichting
tussen zinker en buisstuk; inbrengen van de
buisstukken en de kostencalculatie.
Volgorde van werken

Duikers moesten allereerst een lijn door de
zinker voeren waarmee buisstukken en
materiaal konden worden aangevoerd.
Vanwege het reeds aanwezige reparatiestuk
in scharnierstuk nr. 2 moest het buisstuk ten
behoeve van verbinding nr. 1 vanaf de
oostoever worden ingebracht terwijl de
buisstukken 3t/m 5indezevolgordevanaf de
westelijke oever moesten worden ingevoerd.
Na het aanbrengen van een voorlopige
afdichting tussen buisstukken en zinker kon
de leiding worden drooggezet.

Afb. 4-Alternatieveafdichtingsmethodesrubberschamier.
t H Û P O E S L A Z E N TOESTAND

Zekerstellen van de drinkwatervoorziening

Het uitvallen van de Oude-Maaszinker had
tot gevolg dat het eiland Voorne. Putten, de
Botlek, de Europoort en de Maasvlakte via
één leidingwerden gevoed. Gezien de
complexiteit van de lekkage verwachtte men
dat met herstel van de zinker geruime tijd
gemoeid zou zijn. Hoewel de kans op een
storing in de enig overgebleven voedingsleiding gelijk bleef, zou het effect van zo'n
storing natuurlijk veel ernstiger zijn. Een
gelukkig toeval wilde dat circa 150m
stroomafwaarts een tweetal O600mm stalen
zinkers van DWL-Rotterdam klaarlagen,
gereserveerd voor een mogelijke uitbreiding
van het leidingnet ten behoeve van
gedestilleerd water. Omdat op het hoofdmagazijn enige voorraad isvan O 1.220mm
stalen leidingen werd besloten een

IN 1956 TOEGEPA_SIE
AFDICHTINGS METHODE
OPBLAASBARE AFDICHTINGS METHODE
FLENSSPIE
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c. mechanische afdichting (zie afb. 5).
Omwille van de voortgang van de werkzaamheden en vanwege de financiële
consequenties, waarbij isgedacht aan de
tijdelijke aard van de afdichting, is gekozen
voor de methode c.
De benodigde materialen hiervoor waren uit
voorraad leverbaar terwijl voor de
oplossingen a en b aparte matrijzen moesten
worden gemaakt waarin rubberprofielen
moesten worden gevormd. Om de deugdelijkheid van deze afdichting te beproeven
werd een opstelling gemaakt waarbij deze
constructie isgetest en akkoord bevonden.

M

Inbrengen van buisstukken
Met behulp van een staaldraad die door de
zinker was aangebracht konden alle onderdelen van deafdichtconstructie ophun plaats
worden gebracht terwijl de zinker vol water
stond.
Hierbij konook gebruik worden gemaakt van
een drijvend vermogen waarmee met name
de reparatiebuizen zwevend op hun plaats
konden worden gebracht.
De buisstukken konden worden opgelegd op
een stelconstructie vervaardigd uit een
gebogen stalen I-profiel.

Afb. 5 - Detailrubberschiimier en repartitie 1982.

Veiligheid
Wanneer werkzaamheden onder dergelijke
extreme omstandigheden moeten worden
uitgevoerd, zal ieder mogelijk risico tot een
minimum moeten worden gereduceerd. De
tijdelijke afdichtconstructie zal eerst in een
proefopstelling moeten worden uitgetest
alvorens tot uitvoering wordt overgegaan.
Door droogzetten van de zinker ontstaat
overdruk van buiten de zinker.
Daarom werd met name aan de borging van
de diverse afdichtconstructies aandacht
geschonken en werd besloten alle scharnierstukken van een reparatieset te voorzien. Dit
voorkomt het mogelijk naar binnen klappen
van de scharnierstukken. Extra aandacht
werd besteed aan de in 1956 gerepareerde
verbinding die nauwkeurig is geïnspecteerd
en vervolgens goed bevonden. Het eerder
genoemde bezwaar ten aanzien van de
flensverbindingen blijft overigens bestaan.
Eerder werd al nagegaan of met opdrijven
van de zinker rekening gehouden moest
worden, hoewel dit onwaarschijnlijk leek.
Veel zorg moest worden besteed aan een
goed ventilatiesysteem in verband met de
laswerkzaamheden in de zinker.
Dimensionering buisstukken
De lengte van de in te brengen reparatiestukken bedroeg ca. 2,50 m. Deze maat was
sterk bepalend voor de toe te passen
diameter. Maximaal haalbaar bleek een
buisstuk te zijn met een diameter
0 1.016 mm. In het midden moest dit stuk
echter plaatselijk worden ingenomen (zie
afb. 6) om zonder problemen de knikpunten
van de zinker te kunnen passeren.
Met behulp van een kaliber controleerden
duikers of de aangegeven maatvoering in de
praktijk geen onverwachte problemen kon
opleveren. De proef verliep echter uit-

stekend. Gelijktijdig werden door de duikers
nauwkeurig de verbindingen waarin de
raparatiestukken moesten worden geplaatst
opgemeten en werd gecontroleerd of de
buisstukken in eikaars verlengde lagen.
Aan de hand van deze gegevens kon de
exacte maatvoeringvandezestukken worden
vastgesteld (zie afb. 6).
Bij het bestellen van dit materiaal werd
nadrukkelijk gesteld dat uiterste zorg moest
worden besteed aan het rond zijn van de
uiteinden.
Afdichting tussen zinker en buisstuk
Hoewel met de gedachte werd gespeeld om
de buisstukken onder water te lassen, bleken
aan deze methode zoveel risico's te kleven
dat besloten werd de laswerkzaamheden in
een droge zinker uit te voeren.
Voor deze situatie isnagegaan of met
speciale lastechnische problemen rekening
gehouden moest worden. In- en externe
informatie die hierover isingewonnen gaf
geen aanleiding om bijzondere voorzieningen
te treffen.
Om de zinker droog te zetten moest op z'n
minst verbindingsstuk nr.3afgedicht worden.
Een drietal oplossingen waren denkbaar:
a. methode 1956(zie afb. 4links);
b. opblaasconstructie (zie afb. 4 rechts):

Kostencalculatie, aanbesteding engunning
Van de eerder genoemde mogelijkheden
a t/m e zijn kostenindicaties gegeven waarbij
alleen isgekeken naar uitvoerings- en
materiaalkosten. Voorbereiding, directievoering, noodvoorzieningen etc.zijn buiten
beschouwing gelaten, omdat deze voor de
diverse oplossingen ongeveer vergelijkbaar
zouden zijn.
Oplossing Kosten
a
ƒ 400.000,
b
ƒ 500.000,
c
ƒ 1.200.000,d
ƒ 640.000,e
——
,

Al eerder is aangegeven dat de voorstellen
c t/m e om technische redenen ook niet
haalbaar waren.
Gezien het gespecialiseerde karakter van dit
project werd besloten het werk in twee
onderdelen uiteen te laten vallen:

Afb. à - Detail reparaliebuis en doorsnede.
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Afb. 7- Centreren buisstukken.

a. leidingwerk op het land (op regiebasis
uitgegeven):
b. leidingwerk onder water (tegen vaste prijs
uitgegeven).
Uitvoering
Ten behoeve van de aanvoer van materialen
en gereedschappen zijn aan weerszijden van
de rivier toegangsluiken in de leiding
gemaakt. Het inbrengen van de reparatiebuizen verliep geheel volgens plan; zonder
problemen werden de knikpunten gepasseerd
terwijl de buisstukken door middel van een
hijslier de zinker werden ingetrokken.
Voor het vervoer van de stalen ringen werd
een wagentje vervaardigd waarop de ringen
door het hart van de zinker konden worden
getransporteerd.
Het centreren en stellen van de buisstukken
veroorzaakte aanvankelijk wat vertraging
omdat de uiteinden van deze stukken ovaal
bleken te zijn. Het eerste buisstuk dat werd
toegeleverd kon met behulp van kelderwinches worden gecentreerd maar deze
werkwijze isvoor verbetering vatbaar.
Bijde overige stukken werdeen stelconische
ringen meegeleverd dat met draadstangen
kon worden aangetrokken (zie afb. 7). Op
deze wijze zijn de buiseinden rond gemaakt
waardoor de afdichtingsringen eenvoudig
konden worden gemonteerd. Overigenswerd
bijhet aanbrengen vanderingen enige hinder
ondervonden van het beperkte zicht in de
met rivierwater gevulde zinkerbuis.
Zodra verbinding nr. 3 (de lekke verbinding)
op deze wijze was afgedicht, werd de zinker
gedeeltelijk leeggepompt om te controleren
of de lekkage (voorlopig) wasafgedicht. Na
de constatering dat het waterniveau in de
opgaande einden van de zinker gelijk bleef,
kon worden vastgesteld dat de lekkage, zij
het provisorisch, voorlopig was verholpen.
Zodra de resterende verbindingen waren
afgedicht en de zinker was leeggepompt kon
met het eigenlijke werk worden begonnen:
het lassen en definitief afdichten van de
zinker.
Om het werken in de zinker te vergemakkelijken werden de lasringen in een drietal
segmenten gedeeld en aangevoerd.
Nauwelijks wasde lasser met zijn werk
begonnen (ca. 1 m laswasgelegd) of hij
constateerde dat in de lasnaden enorme

spanningen optraden. Volgens hem was het
niet ondenkbaar dat door deze spanningen
scheuren in de buiswand van de zinker
zouden ontstaan. Onder deze omstandigheden vond hij het niet verantwoord met het
werk door te gaan. In overleg met de directie
werd het karwei stilgelegd waarna de
volgende stappen werden ondernomen:
a. overleg met lasdeskundigen van de
TH-Delft over de mogelijke oorzaken vandit
verschijnsel;
b. overleg met rubberdeskundigen en
TNO-Delft om de mogelijkheid na te gaan
om van de tijdelijke rubberafdichting een
permanente situatie te maken.
Hoewel reeds eerder was nagegaan op welke
wijze de zinker was belast, werden nu alle
denkbare belastingsgevallen bekeken omeen
verklaring te vinden voor de waarnemingen
van de lasser.Gedacht werd aan de nijging tot
opdrijven, drukverschillen en trillingen bij
scheepvaartpassage. Gelet werd ook op
vervorming van de buisen mogelijke
spanningen die zouden kunnen ontstaan
tijdens het vullen van de leiding.
Het zinkermateriaal werd onderzocht op de
kwaliteit (rek, hardheidetc). De uiteindelijke
conclusie van bovenstaand onderzoek luidde
dat op basis van de aangedragen informatie
geen redenen waren aan tevoeren die zouden
kunnen wijzen in de richting van
onaanvaardbare hoge spanningen in het
materiaal van de zinker.
Verondersteld werd dat de extreme
omstandigheden waaronder de werkzaamheden moesten worden uitgevoerd de
waarnemingen van de lasser hebben
beïnvloed.
Tijdens het hierboven genoemde onderzoek
is nagegaan of eventueel zou kunnen worden
volstaan met de tijdelijke afdichtingsmethode volgens afb. 5.
Zowel rubberdeskundigen alsTNO spraken
hun twijfels uit over de duurzaamheid van
deze constructie en de gekozen kwaliteit van
de rubbersnaar (O 40 mm - SBR - 60°
Shore). Beide instanties adviseerden alsde
rubbersnaarverbinding een permanent
karakter zou moeten krijgen, een andere
oplossing te kiezen.
Uit het onderzoek bleek dat ondanks de
twijfels dieontstonden doorhet optreden van
de lasser geen argumenten konden worden

aangevoerd om van het uiteindelijke plan tot
herstel van de zinker af te wijken. Door het
duikbedrijf werd een lasser ingezet, die
ervaring had met het werken in kleine
ruimten.
Inderdaad bleken de laswerkzaamheden nu
zonder onregelmatigheden te verlopen. In
een periode van twee weken werden alle
verbindingen gelast waardoor de zinker weer
bruikbaar was.
De toegangsluiken aan weerszijden van de
zinker werden weerdichtgelast terwijl aan de
westzijde een vulleiding en aan de oostzijde
een 0 150mmspuileidingwerd gemonteerd.
Na het vullen en ontluchten van de zinker
werd deze opeen druk van8atogeperst. Het
opnieuw inschakelen van de zinker mocht
niet langer duren dan strikt noodzakelijk,
omdat alsgevolg van het ontkoppelen van de
noodleiding de effecten van calamiteiten
tijdelijk sterk werden verhoogd. Daarom
werd een scherpe tijdsplanning gemaakt
waaruit bleek dat het mogelijk moest zijn
deze werkzaamheden binnen 22 uur te
realiseren.
De aansluitperiode werd vastgesteld op
11 november 1982.
Na goedkeuring van het watermonster werd
de zinker op 12november 1982 om 13.00
uur opnieuw in bedrijf gesteld.
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