Appendages voor het beveiligen, inspecteren, bewaken en schoonmaken
van watertransportleidingen

Inleiding
Volgens de omschrijving in het woordenboek van Koenen-Endepols zijn appendages:
'bedienings-, controle- en veiligheidsinrichtingen aan stoomketels en in pijpleidingen gemonteerd'.
In het hiernavolgende zullen hoofdzakelijk
de appendages in gelede transportleidingen
met grote diameters vanuit een civieltechnisch gezichtspunt worden beschouwd.
Onder een gelede leiding wordt een
leiding verstaan, die wordt samengesteld
uit geprefabriceerde buizen, welke door
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middel van flexibele koppelingen aan
elkaar worden verbonden.
In de beschouwingen zullen alleen die
leidingen of gedeelten ervan worden
betrokken, waarin, onder bedrijfsomstandigheden, een druk heerst, welke gelijk of
hoger is dan de atmosferische. Voorts
wordt verondersteld, dat door deze
leidingen alleen ruw- of gedeeltelijk
gezuiverd oppervlaktewater zal worden
getransporteerd.
I. Appendage* voor beveiliging
Het behoeft mijns inziens nauwelijks
betoog, dat het primaire doel van beveiligingsappendages, die in een transportleiding
worden gemonteerd, moet zijn het
beveilingen van de leiding tegen alle mogelijke oorzaken (juridische uitgezonderd),
die het niet of niet optimaal functioneren
van de leiding — gedurende haar technische
levensduur — tot gevolg kunnen hebben.
Alhoewel de fase, waarin de leiding
optimaal moet functioneren, vanuit
bedrijfstechnisch oogpunt bezien, verreweg
de belangrijkste is, moet toch ook worden
nagegaan of er tijdens de technische
levensduur wellicht fasen zullen voorkomen,
die nopen tot het toepassen van appendages,
die andere doelen moeten beveiligen dan
het optimaal functioneren van de leiding.
Tijdens de levensduur van een leiding
kunnen de volgende vier fasen worden
onderscheiden:
a. de fase van de constructie; dit is de fase,
waarin de leiding wordt aangelegd;
b. de fase van controle, waarmee de fase
wordt bedoeld, die zich voordoet aan het
eind van de constructiefase; in de controlefase zal de leiding — voor zover mogelijk
— inwendig visueel worden geïnspecteerd,

waarna zij kan worden gevuld en afgeperst;
c. de fase van bedrijfsvoering; dit is de fase
van het functioneren van de leiding;
d. de fase van onderhoud c.q. reparatie.
Met name in de fase van controle, maar
wellicht tevens tijdens de fase van de constructie en die van onderhoud moeten de
zich in de leiding bevindende personen
worden beveiligd, enerzijds tegen een
mogelijk gebrek aan zuurstof en anderzijds
tegen de toestand van te lange tijd in
gebogen houding lopen of werken.
De oorzaken, die het niet of niet optimaal
functioneren van de leiding ten gevolge
kunnen hebben, kunnen zijn gelegen in:
1. invloeden, die vanuit de omgeving op de
leiding inwerken zoals:
a. grond-, verkeers- en alle andere mogelijke
— ook opwaartse gerichte — belastingen;
b. plaatselijke grote vervormingen, die de
leiding worden opgedrongen als gevolg van
ongelijkmatige zettingen van de grond
waarop de leiding is gefundeerd;
c. inwerkingen van het — de leiding omringende — milieu op de leiding, waardoor
het buismateriaal kan worden aangetast en
de sterkte ervan kan verminderen;
2. invloeden, die inherent zijn aan het
transporteren van water van een gegeven
kwaliteit door een — in ons land voor het
watertransport meest toegepaste — gelede
leiding.
Deze invloeden kunnen worden onderscheiden in:
a. de vrije krachten, die zich ter plaatse
van elke afwijking van de rechte lijn, zowel
in het verticale- als horizontale vlak, ten
gevolge van de inwendige waterdruk in de
leiding, zullen manifesteren;
b. drukschommelingen, die het gevolg zijn
van snelheidsveranderingen in de leiding,
veroorzaakt door het schakelen met pompen of het manipuleren met afsluiters; grote
snelheidsveranderingen ten gevolge van
stroomstoringen e.d. geven grote drukstoten, terwijl de negatieve drukgolf —
afhankelijk van het al dan niet aanwezig
zijn van windketels of standpijpen — over
grote lengten van de leiding aanleiding kan
zijn tot het ontstaan van vacuümbellen óf
grote onderdrukken in de leiding met
cavitatieverschijnselen. Het dichtlopen van
deze vacuümbellen kan ook weer de
oorzaak zijn van grote drukstoten;
c. de aanwezigheid van grote hoeveelheden lucht in een, in bedrijf zijnde, transportleiding die de capaciteit van de leiding
vermindert;
d. de — afhankelijk van de waterkwaliteit
en watertemperatuur — optredende groei
van organismen op de buiswand, die de

weerstand in de leiding toe en derhalve de
capaciteit doet afnemen;
e. het zich in het te transporteren water
bevindende slib, dat zich op de buiswand
kan afzetten, waardoor een grote toename
van de weerstand van de leiding kan
ontstaan.
Na deze analyse van de factoren, die het
niet of niet optimaal functioneren van de
transportleiding tot gevolg kunnen hebben,
kan worden vastgesteld, dat een aantal
ervan in andere, op deze vakantiecursus
gezondheidstechniek betrekking hebbende,
artikelen is of zal worden beschreven.
ad la
Zo zijn de methoden om de krachten naar
richting en grootte te bepalen, die op een
leiding werken en waaraan zij weerstand
moet kunnen bieden beschreven door
ir. Wagenmaker. Het verankeringsvraagstuk, dat ontstaat indien de mogelijkheid van het opdrijven van de leiding in
ledige toestand niet is uitgesloten, zal
ongetwijfeld in het artikel van de heer
Wuijckhuijse worden behandeld.
ad lb
De plaatselijke vervormingen, die de leiding
worden opgedrongen ten gevolge van de
ongelijkmatige zettingen in de grond,
waarop de leiding is gelegd, vereisen
speciale aandacht.
De gelede leiding biedt over het algemeen
wel de mogelijkheid zich — zonder spanningsverhoging in de buiswand — bij de
vervorming aan te passen, indien althans
de vervormingen in de lengteas van de
leiding zich geleidelijk manifesteren.
In afb. 1is schematisch de wijze aangegeven waarop de leiding de vervormingen in de grond kan volgen. Het
verdient aanbeveling de primaire hoekverdraaiing per verbinding niet meer dan
%°- 1° te laten bedragen, ten einde er
verzekerd van te zijn, dat een veilige dichting van de rubberring blijft gewaarborgd.
Bij een hoekverdraaiing van %° en een
buislengte van 6,0 m, is x = 7,8 cm, zodat
— indien het eind van buis 4 als een
buigpunt in de zettingskromme wordt
beschouwd — over een lengte van 8 buizen
( = 48 m) een verticale zetting van 2x 10x
7,8 = 156 centimeter zonder enig bezwaar
kan worden overwonnen.
Indien de door de leiding te overbruggen
zettingsverschillen zich over een kortere
afstand uitstrekken — een geval, dat zich
bijv. voordoet bij de aansluiting van een
zinker op een onderheid leidinggedeelte —
kan men overwegen, ten einde extra
flexibiliteit te verkrijgen, de buislengte te
halveren en derhalve meer verbindingen te
maken. Bij deze aansluitingsgevallen is het
te verwachten zettingsverschil nooit zó
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Buis nr.
1
2
3
4
Afb. 1

Leidingaanleg

Afb. 2 - Expansiestuk

Deze gevallen kunnen zich bijvoorbeeld
voordoen bij de aansluiting van een aan
blijvende zetting onderhevig leidinggedeelte dat vanwege de plaatselijke
omstandigheden niet kan worden onderheid op een zinker, terwijl de afstand
tussen de aan te sluiten delen te klein is
om het zettingsverschil door middel van
flexibele verbindingen te kunnen overbruggen.
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=

Het, in afb. 2 getekende, rubberen aansluitstuk laat — ook onder extreme
bedrijfsomstandigheden — d o o r zijn
materiaaleigenschappen een hoekverdraaiing en een grote verticale verplaatsing
(ca. 15cm) van de stalen flensen ten
opzichte van elkaar toe.
Uiteraard zal deze verbinding periodiek
moeten worden gecontroleerd, terwijl ook
het zettingsverloop door middel van
metingen moet worden gevolgd. Zodra er
geen zettingsverschil meer optreedt kan het
rubberen stuk worden vervangen door een
hulpstuk van een bij de leiding passend
materiaal.
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hoekverdraaiing.

Een andere appendage kan met succes
worden toegepast, indien bij een latere
controle van het inwendige van de leiding
blijkt dat, ondanks alle goede uitvoeringsmethoden en het goede toezicht, een aantal
naden tussen de buizen zich heeft verwijd. De lengte waarover een goed
gelegde buis zich in lengterichting mag
verplaatsen, zonder de waterdichting door
de rubberring in gevaar te brengen, is (bij
Arkel-buizen) ± 7 cm. Blijkt echter bij
controle dat de naad zich heeft verwijd tot
4 à 5 cm, verdient het aanbeveling een
rubberen slab ter plaatse van de naad aan
de binnenzijde van de buis aan te brengen.
In afb. 3 is de doorsnede van de rubberen
slab getekend; door middel van twee
gegalvaniseerde stalen ringen, die door
eveneens gegalvaniseerde stalen wiggen
worden gespannen, wordt de rubberen slab
tegen de buiswand geklemd.
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In uitzonderlijke gevallen kan het toepassen van speciale rubberen aansluitstukken overweging verdienen.

ad lc
Op welke wijze een stalen leiding tegen
inwerking van het milieu kan worden beschermd is reeds beschreven in het artikel
van de heer Mink. Wellicht verdient het
aanbeveling nog even stil te staan bij de
aansluiting van een leidinggedeelte — bestaande uit voorgespannen buizen — op een
leidinggedeelte, dat uit stalen buizen is
samengesteld en dat derhalve kathodisch
wordt beschermd; deze aansluitingsgevallen
zullen zich nagenoeg bij elke dijkskruising
voordoen, daar voor het leidinggedeelte,
dat de dijk kruist — ten gevolge van de
huidige door de dijkbeheerders gehanteerde
rekenvoorschriften — vrijwel alleen het
materiaal staal in aanmerking komt.
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De verbinding tussen het stalen en het
voorgespannen betonnen gedeelte wordt
normaliter als een gewone mof-spie-verbinding, voorzien van een rubberring,
uitgevoerd, doordat aan het stalen gedeelte
van de leiding een stuk buis wordt gelast,
waaromheen in de fabriek een betonnen
mof is gestort. De rubberring vormt dan
tevens de isolatie tussen het kathodisch
beschermde staal en het voorgespannen
beton.
Wellicht verdient het aanbeveling — in
verband met de mogelijke gevoeligheid van
het voorspanstaal voor spanningscorrosie
— de verbinding tussen het stalen- en
voorgespannen betonnen gedeelte met een
E- of F-stuk te construeren, waartussen dan
een isoleerflens — of nog beter een
isolatiestuk — kan worden aangebracht.
Indien in een kathodisch beschermd
leidinggedeelte afsluiters voorkomen,
moeten deze vanwege de grote potentiaallekken die ze teweeg kunnen brengen, van
de overige leiddinggedeelten worden
geïsoleerd door middel van speciale
isolatiestukken.
In afb. 4 is aangegeven op welke wijze deze
isolatiestukken in de Biesboschleiding zijn
ingebouwd. Hoe de isolatie door het
isolatiestuk tot stand wordt gebracht toont
afb. 5.
Het stalen isolatiestuk is, inclusief de
flenzen, geheel omhuld door een 2 à 3 mm
dikke laag eboniet, waarop aan de binnenzijde een laag van 3 mm en aan de buitenzijde een laag van 5 mm zacht rubber is
aangebracht. De bevestiging van het
isolatiestuk aan de doorgaande leiding
geschiedt door het klemmen van de smalle
vaste flens van het isolatiestuk tussen de
vaste flens van de doorgaande leiding en
de losse ringvormige flens van het isolatiestuk.
Een zeer goede isolatie kan worden verkregen door het toepassen van de in afb. 2
getekende rubberen aansluitstukken.
ad 2a en 2b
Hoe de vrije krachten in een gelede leiding
— die zich manifesteren op die plaatsen
in het tracé, waar de as van de onder druk
staande leiding afwijkingen van de rechte
lijn vertoont — moeten worden opgenomen
zal in het artikel van de heer Wuijckhuijse
worden behandeld, terwijl de heer Wijdieks
u in zijn artikel op de hoogte zal brengen
van de hulpmiddelen, die kunnen worden
toegepast om waterslag in transportleidingen binnen toelaatbare grenzen te
houden.
Kortheidshalve moge dan ook naar deze
artikelen worden verwezen.
ad 2c
Zoals reeds is opgemerkt verminderen
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grote, veelal op hoge punten van een
in bedrijf zijnde transportleiding, ingesloten
luchtbellen de capaciteit van de leiding.
De lucht kan zich in de leiding manifesteren,
zowel als gevolg van gasvorming uit het
water — tijdens de periode van grote
onderdrukken bij waterslag, indien geen
standpijp of windketels ter beveiliging zijn
toegepast — als ten gevolge van onderdrukken in die tracégedeelten van de
leiding, die boven het grondwaterpeil

zijn gesitueerd en tevens niet geheel
luchtdicht zijn tijdens stilstand in de
leiding. Het is dus zinvol appendages in de
leiding op te nemen waarmee de leiding
volledig kan worden ontlucht.
Daar de zich in de leiding bevindende
lucht zich op alle hoge punten zal verzamelen moeten in principe op deze
plaatsen mogelijkheden voor ontluchting
worden gemaakt. Het antwoord op de vraag
of op alle hoge punten ontlucht moet
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worden hangt — zoals een literatuuronderzoek van het Waterloopkundig Laboratorium heeft aangetoond — af van de watersnelheid in, de helling van en de diameter
van de leiding. Hierbij zij opgemerkt dat op
dit gebied nog weinig gegevens beschikbaar
zijn.
Het ont- en beluchten kan zowel met de
hand als automatisch geschieden; welke van
deze twee methoden wordt toegepast hangt
ten nauwste samen met de beveiliging tegen
waterslag, die voor de leiding is getroffen.
Uit het oogpunt van een rustige bedrijfsvoering heeft het de voorkeur een automatische ontluchter toe te passen, waarvan
de capaciteit kan worden bepaald met een
formule, die Wijdieks e.a. in een artikel
in De Ingenieur (nr. 30, jaargang 80).
hebben afgeleid, ten einde waterslag in de
leiding ten gevolge van het sluiten van de
ontluchter te voorkomen.
Als nadeel van de handontluchting kan
worden aangemerkt, dat het bij een lang
tracé nogal wat naloopwerk vraagt.
De automatische beluchter kan in geval
van een lekkage in de leiding goede
diensten bewijzen, daar hiermee automatisch
de mogelijke hevelende werking van
hoge leidinggedeelten wordt belemmerd,
terwijl hij ook in bepaalde gevallen enige
vermindering van de waterslag kan bewerkstelligen.
In de transportleiding BergambachtScheveningen is een combinatie van een
automatische be- en ontluchter toegepast,
welke is getekend in afb. 6.
De ontluchter bestaat uit een bal van
hardrubber, die door zijn drijfvermogen
tegen de zitting met een kleine doorlaat
drijft en deze afsluit.
Als bij een in bedrijf zijnde leiding lucht
in de ontluchter wordt verzameld, zakt de
bal door zijn gewicht, zodat de lucht onder
druk wordt afgelaten.
Bij de beluchter sluit de rubberen bal tegen
een zitting met een grote doorlaat, zodat
bij een geringe onderdruk in de leiding
de bal, tegen zijn drijfvermogen in, wordt
weggedrukt en lucht in de leiding kan
komen. Centraal in het huis bevindt
zich een afsluiter, die reparaties aan de
be- en ontluchter bij een in bedrijf zijnde
leiding mogelijk maakt.
De deskundigen op het gebied van waterslag zijn over het algemeen niet erg
enthousiast over het toepassen van automatische zowel be- als ontluchters, omdat
— in geval van onderdrukken — een niet
bekende hoeveelheid lucht in de leiding
komt, waardoor het waterslagprobleem in
feite ondefinieerbaar wordt.
Veelal wordt op de plaats waar een mogelijkheid tot ontluchting nodig is, een
hulpstuk met mangat geplaatst; op de
flens van dit mangat kunnen dan behalve
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de buis voor de ontluchter ook nog andere
benodigdheden voor de transportleiding
worden aangebracht. In afb. 7 is naast de
buis voor de onluchter een buis getekend,
welke een aansluitmogelijkheid biedt voor
de zuigleidingen van de pompen ingeval
de leiding moet worden leeggepompt en
het mangatdeksel, ten gevolge van de nog
heersende inwendige overdruk, niet
kan worden geopend.
Wordt geen mangat ter plaatse van de
ontluchting toegepast, dan moet in de
voorgespannen buiswand een ontluchtingsbuis van 0 2 " -0 3 " worden aangebracht,
waarop de eigenlijke ontluchting met luchtkraan kan worden gemonteerd. Deze
oplossing is getekend in afb. 8. Bij de in
aanleg zijnde transportleiding Andelse

Maas-Bergambacht is — naast de ontluchting ter plaatse van elke te kruisen
dijk — aan de bovenstroomse zijde van
alle boezem- en slootzinkers een ontluchting geplaatst, die alle met de hand zullen
worden bediend.
ad 2d
Ten einde de toename van de weerstand
in de transportleiding, die het gevolg is
van het groeien van organismen (zoals
bryozoën, sponsen e.d.) op de buiswand,
te voorkomen, wordt — indien de klimatologische omstandigheden daartoe aanJeiding geven — een hoeveelheid chloor ter
plaatse van het begin van de transportleiding aan het te transporteren water
toegevoegd.
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In de transportleiding BergambachtScheveningen wordt in de periode, waarin
het oppervlaktewater een temperatuur van
8 °C of hoger heeft, voortdurend ca. 3 mg
chloor per liter water toegevoegd. Hiertoe
wordt door middel van een pomp 20 m 3
water per uur aan de watertransportleiding
onttrokken en door een injecteur geleid.
In de injecteur heerst een onderdruk waardoor het in de chloorgasvaten verdampte
chloorgas met een hoeveelheid, die met
behulp van het chloordoseringstoestel kan
worden ingesteld, aan dit water wordt
toegevoegd.
De aldus gevormde chlooroplossing wordt
via de twee inspuitstukken, welke getekend
zijn in afb. 9, weer in de transportleiding
gevoerd.
Deze inspuitstukken zijn gemaakt van
trovidur en zijn zodanig in de buis gemonteerd, dat — mede ten gevolge van de uitstroomsnelheid uit de inspuitstukken —
primair een goede menging wordt gewaarborgd en bovendien de aantasting van de
betonnen buiswand door een te grote
chloorconcentratie wordt voorkomen.
In plaats van met chloorgas kan de
toevoeging van chloor aan het te transporteren water ook geschieden door
middel van chloorbleekloog, dat — na de
verdunning — rechtstreeks via een doseerpomp in de watertransportleiding kan
worden gepompt.
Een variant op de hier vertoonde inspuitstukken is — naar de heer Wuijckhuijse
mij meedeelde — toegepast in de
Biesbosch-leiding; in plaats van de inspuitkoppen heeft men hier een ring in de
buis gebracht, waardoor de verdunde
chlooroplossing wordt gedoseerd.
II. Appendages voor inspectie
Om het inwendige van een transportleiding
te kunnen inspecteren en voor het verrichten van eventuele reparaties, is het
nodig om over toegangsmogelijkheden tot
de leiding te beschikken.
Hoewel het in principe voldoende is —
althans wanneer in de leiding geen
obstakels zijn aangebracht, die het passeren
onmogelijk maken (zoals bijvoorbeeld
vlinderkleppen) — om één in- en één
uitgang te hebben, worden toch op verschillende punten hulpstukken voorzien
van mangaten in de leiding ingebouwd,
omdat:
1. het welhaast onmogelijk en zeker niet
aanbevelenswaardig is een lange transportleiding volledig leeg te pompen;
2. het als ontoelaatbaar moet worden
geacht, dat daarvoor niet geschoold
personeel, diepgelegen leidinggedeelten —
zoals zinkers — bij zijn inspectie moet
passeren. Derhalve is het wenselijk, dat aan
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plaatsing in transportleiding

Afb. 9 - Inspuitkop van chloorleiding in transportleiding.

Afb. 10- Hulpstuk met schuif.

weerzijden van de zinkers toegangsmogelijkheden aanwezig zijn;
3. indien de mangaten op een te grote
afstand van elkaar worden gemaakt speciale
maatregelen moeten worden getroffen om
voldoende zuurstof voor het personeel in de
leiding te brengen;
4. bij grote afstand tussen de mangaten
het verlichtingsprobleem in de buis tijdens
de inspectie groter wordt terwijl tevens
al het benodigde inspectie- en reparatiemateriaal over grotere lengte — eventueel
op een wagentje — moet worden meegevoerd;
5. het inspecterende personeel op niet te
lange afstanden de mogelijkheid moet worden geboden om de rug weer te strekken.
Een veel in de praktijk voorkomende
afstand tussen de mangaten onderling is

500 à 600 meter; het liefst worden deze
mangaten aangebracht op hoge punten in
het tracé, die in het terrein gemakkelijk
bereikbaar zijn. Indien afsluiters in de
leiding worden toegepast verdient het aanbeveling aan weerszijden van de afsluiter
een mangat te projecteren.
Zoals reeds is opgemerkt moet een leidinggedeelte, voordat met de inspectie kan
worden begonnen, leeggepompt worden.
Hiertoe kan op de flens van het mangat
een pompbuis worden aangebracht, waarop
door middel van een flensverbinding eventueel een afsluiter kan worden gemonteerd.
Door middel van deze pompbuis kan op
een eenvoudige wijze — indien nodig — een
deel van het water, dat bij een laag
geplaatst mangat weleens druk op het
mangatdeksel kan uitoefenen, uit de leiding
worden gepompt.
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Hierna kan het mangatdeksel worden
verwijderd en de rest van het, in het
leidinggedeelte aanwezige, water op de
gebruikelijke wijze worden weggepompt.
Om te voorkomen, dat voor het uitvoeren
van een inspectie of voor het verrichten van
een reparatie een groot gedeelte van de
leiding moet worden leeggepompt, kan de
lengte van de transportleiding door middel
van afsluiters of andere afsluitende
middelen in een aantal stukken worden
verdeeld. Ook de beluchte hoge punten
brengen bij stilstand in de leiding een
waterscheiding teweeg, waardoor deze
punten in feite hetzelfde effect hebben
als een afsluiter. In leidingen met grote
diameters worden veelal vlinderkleppen
als afsluiters gekozen; de afstand tussen
de afsluiters varieert meestal tussen de
3 à 5 kilometer. In plaats van afsluiters
kunnen voor dit doel ook schuiven worden
toegepast, die in — in de leiding gebouwde
— hulpstukken kunnen worden aangebracht.
In afb. 10is een dergelijk hulpstuk met
schuif, getekend, zoals dat in de transportleiding Bergambacht-Scheveningen is
ingebouwd. De schuif kan slechts een
drukverschil van enige meters waterkolom
in één richting keren; deze richting moet
dan bij de montage worden gekozen. In de
schuif is een klep gemonteerd, die — door
middel van het wegtrekken van een wig —
kan worden geopend waardoor, na de
inspectie, de waterdruk zich aan weerszijden van de schuif gelijk kan instellen en
de schuif kan worden getrokken.
Een andere methode voor het aanbrengen
van tijdelijke afsluitmiddelen in een transportleiding kan worden gevonden door
het plaatsen van zgn. rioolafsluiters. Deze
afsluiters zijn samengesteld uit een
aluminium schijf, waarvan de diameter
circa 5 cm kleiner is dan die van de
leiding en uit een aan de omtrek van de
schijf te monteren rubberen band. Afb. 11
toont u zo'n afsluiter met een diameter
van 1.000 mm.
De schijf kan uit een aantal delen worden
samengesteld, die door het mangat in de
leiding kunnen worden gebracht; door een
duiker kunnen de delen weer worden
samengesteld tot één schijf.
De schijf is aan de omtrek voorzien van een
U-profiel met een breedte van 10 cm, waarin
de even brede rubberen band moet worden
aangebracht. De band moet worden
opgepompt, waardoor de schijf zodanig
op de buiswand wordt geklemd, dat niet
alleen een waterdichte afsluiting wordt
verkregen, maar ook een waterdruk van
4 à 5 m waterkolom zonder enig bezwaar
kan worden gekeerd.
Ter controle van de waterdruk op deze
afsluiters, tijdens de werkzaamheden in de
leiding, kan men óf een manometer op de

directe omgeving van de leiding met
argusogen dienen te worden bekeken. Een
voortreffelijke — doch ook zeer kostbare
— inspectie kan worden verkregen door
het leidingtracé vanuit een helicopter te
observeren. Voor beide inspecties is het
nodig dat de inspecteurs het tracé van de
leidingin het terrein kunnen volgen.
Hiertoe kunnen op de karakteristieke punten
van het tracé palen, voorzien van aanduidingsbordjes worden geplaatst.

Afb. 11 - Rioolafsluiter 0 1000 mm met rubberen
band.

afsluiter monteren óf een mangat bovenstrooms van de afsluiter openen. Ook
is het wenselijk — ten einde de schijf te
kunnen verwijderen — de waterdruk ter
weerszijden van de afsluiter gelijk te kunnen
maken; hiertoe dient een buisje met kraan
op de afsluiter te zijn aangebracht.
Deze laatste methode is een aantal jaren
geleden — onder moeilijke omstandigheden
— met succes toegepast bij de inspcetie
van de venturi-meters, die zich in de
transportleiding Bergambacht-Scheveningen
bevinden.
De moeilijke omstandigheden bestonden
hieruit, dat de duiker ten einde de plaats
van montage van de afsluiter te bereiken
eerst — met de uit twee delen bestaande
schijf — 100 meter de volledig met water
gevulde leiding in moest lopen, waarna hij
bovendien nog de keel van de venturimeter met een diameter van 75 cm moest
passeren. Het plaatsen van een dergelijke
afsluiter direct naast een mangat is geen
gevaarlijk of moeilijk karwei en kan met
eigen — daartoe opgeleid — personeel
geschieden.
III. Appendages voor bewaking
Het bewaken van een transportleiding moet
mijns inziens de twee volgende aspecten
omvatten:
a. de bewaking van de leiding tegen —
veelal mechanische — beschadigingen, die
vanuit de omgeving aan de leiding kunnen
worden toegebracht;
b. de bewaking van de omgeving van de
leiding tegen beschadiging in geval van
een lekkage van de leiding.
ad a
De bewaking van de leiding tegen
mechanische beschadiging kan geschieden
door middel van periodieke inspectietochten langs het leidingtracé, waarbij met
name allerlei bouwactiviteiten in de

ad b
De bewaking van de omgeving van de
leiding tegen beschadigingen in geval van
een lekkage vraagt bijzondere aandacht. Een
transportleiding kruist vrijwel altijd belangrijke kunstwerken zoals wegen, dijken, spoorbanen en dergelijke, waar een lek van enige
betekenis bijzonder hinderlijk kan zijn.
Ook is het mogelijk, dat een lekkage in de
leiding in een afgelegen gebied eerst veel
later wordt opgemerkt, waardoor extra
schade kan zijn veroorzaakt.
Het is dus noodzakelijk een automatische
bewaking van de leiding zodanig in te
richten, dat het optreden van een lek van
enige omvang onmiddellijk wordt gesignaleerd en de leiding drukloos wordt gemaakt.
Alhoewel een dergelijke bewaking op verschillende manieren kan worden bewerkstelligd (zoals bijv. met behulp van de
drukgolfmethode, de geluidsmethode of
de K-waardemethode) wordt in de
watertransportleidingen hoofdzakelijk de
vergelijkingsmethode toegepast.
Deze methode is gebaseerd op het vergelijken van de debieten, die aan het beginen eindpunt van de leiding worden gemeten.
Eén van de metingen moet derhalve via
een met de leiding meegelegde kabel of via
een van de PTT te huren transmissiemogelijkheid worden overgebracht naar het
andere eindpunt van de leiding.
Bij verschil in de metingen geeft de
apparatuur een signaal en schakelt
eventueel de pompen uit of sluit mechanisch bediende afsluiters.
Het verschil in de debietmetingen aan het
begin en aan het einde van de leiding kan
worden veroorzaakt door zowel een lek
als door drukschommelingen in de leiding.
Bij een stationaire stromingstoestand in de
leiding is het zeer wel mogelijk — indien
voldoend nauwkeurige meetapparatuur wordt
toegepast — lekken ter grootte van 40 à
50 m 3 per uur te onderkennen. Hiertoe kan
gedurende een bepaalde, instelbare tijd, de
door elk van de beide meetapparaten
gestroomde hoeveelheid water worden
gesommeerd en kunnen deze beide somm"'ies met elkaar worden vergeleken.
Tshst verschil in deze sommaties groter
dan bijvoorbeeld 10 m 3 per 15 minuten, dan
treedt de beveiliging in werking. Deze grens
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geldt voor de transportleiding BergambachtScheveningen. Drukschommelingen
in de leiding kunnen grote momentane
verschillen in debiet aangeven. Vóórdat een
beveiliging van de leiding tegen deze
momentane verschillen in debiet kan
worden ingesteld moet de grootte van het
debietverschil bij de normaliter in de
leiding optredende drukschommelingen
bekend zijn. Overschrijdt het momentane
debietverschil de vastgestelde hoeveelheid,
dan treedt eveneens de beveiliging in
werking.

mgssjeye_ as
afstandhoucer

stalen flens

rubber schijven

Uit het voorgaande moge blijken, dat het
toepassen van meetapparaten met een grote
nauwkeurigheid zeer wenselijk is. De voor
het toepassen in leidingen met grote
diameter in aanmerking komende meetapparaten zijn de venturimeter, de meetflens en de inductieve doorstromingsmeter.
Vooral de venturimeter en — zij het in
mindere mate — de inductieve doorstromingsmeter worden veel toegepast.
Men moet zich wel realiseren dat de
beveiliging niet in werking treedt bij lekken
die kleiner zijn dan 40 à 50 m 3 /uur. Voor
het ontdekken van deze lekken is men
aangewezen op de periodieke controle
langs het tracé of op de meldingen van
derden.
Ook kan de zogenaamde stilstandproef
worden genomen, waarbij men de pompen
stopt, vervolgens wacht tot het water in de
leiding tot rust is gekomen, waarna men
door het gedurende enige tijd controleren
van het waterniveau in de kelder of de
standpijp kan constateren of er al dan niet
een lek in de leiding is.
IV. Appendages voor het schoonmaken
van de leidingen
Het schoonmaken van watertransportleidingen met grote diameters is hier te
lande nog niet in zwang. Voor zover mij
bekend worden alleen de tot de Gemeentewaterleidingen van Amsterdam behorende
transportleiding Loenen-Weesperkarspel en
de leiding tussen de Oranjekom en de voorfilters zo nu en dan schoongemaakt.
De maatschappij, die de leiding LoenenWeesperkaspel schoonmaakt, omgeeft —
naar ik heb vernomen — de apparaten waarmee het schoonmaken geschiedt met een dusdanige geheimzinnigheid, dat een buitenstaander niet weet hoe het reinigende
element er uitziet. Het schoonmaken van de
1.200 m lange leiding tussen de Oranjekom
en de voorfilters geschiedt met een van
borstels voorziene bal, die zich ten gevolge
van het verschil in waterdruk tussen de
voor- en achterzijde door de leiding beweegt.
Daar het kennelijk in de waterleidingbranche ontbreekt aan ervaring in het

h o l l e as
afstandhouder
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Afb. 12.

schoonmaken van dergelijke transportleidingen, leek het mij zinvol eens na te
gaan hoe de oliemaatschappijen, die een
enorme ervaring op dit gebied hebben,
hun leidingen schoonmaken. Wel passen deze maatschappijen veelal stalen
transportleidingen toe, die inwendig niet
alleen een wat gladder oppervlak, doch
ook een ten opzichte van voorgespannen
betonnen buizen, veel kleinere variatie in
diameter tussen de buizen hebben.
Daarentegen zullen geen deuken of laskegels
in de voorgespannen buizen te vrezen zijn.
De apparaten die door de genoemde
maatschappijen worden toegepast, kunnen
worden onderscheiden in:
a. schrapers;
b. massieve- en holle bollen;
c. cilindervormige, massieve schuimplastieken proppen.
Deze instrumenten worden, behalve voor
het schoonmaken van de leidingen, ook
gebruikt voor het controleren van de
leidingen op het niet rond zijn ervan en
deuken, alsmede voor het gescheiden houden van verschillende oliesoorten in,voor het
controleren van debietmeters in en voor het
transporteren van allerlei instrumenten dóór
de leidingen. Ze worden zowel in korte als
in zeer lange leidingen toegepast.
De voortstuwing van al deze apparaten

door de leiding geschiedt door het verschil
in vloeistofdruk tussen de achter- en
voorzijde van de flexibele schijven.
In afb. 12zijn enkele schrapers in hun
meest elementaire vorm getekend. Uit deze
figuur volgt, dat een schraper in hoofdzaak
bestaat uit een flexibele- of starre as,
waarop ten minste twee cirkelvormige
schijven van elastisch materiaal zijn aangebracht. Deze schijven, die gedeeltelijk
versterkt zijn door middel van stalen
flensen, worden onderling verbonden door
een aantal afstandhouders.
Het elastische materiaal van de schijven
waarborgt een goed contact met het
inwendige oppervlak van de buis. Het
verdient aanbeveling de schraper, die toegepast wordt bij het schoonmaken van
leidingen, te voorzien van een holle as, die
voldoende water doorlaat om het van de
buiswand gehaalde vuil voor de schraper
uit te drijven, zodat het zich niet kan
ophopen. De ronde neus dient voor
geleiding in bochten en voor het uit de
leiding trekken op het punt van aankomst.
Indien scherpe bochten in het leidingtracé
voorkomen kan de as van de schraper óf
worden gevormd door een veer óf worden
opgebouwd uit verschillende scharnierende
elementen.
Voor het mechanisch reinigen van het
inwendige van de leidingen kunnen op de
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as van de schrapers verschillende schoonmaakapparaten worden gemonteerd. Voor
het verwijderen van normale afzettingen
gebruikt men gewoonlijk nylon en voor
hardere afzettingen stalen borstels; zijn
de afzettingen op de buiswand te hard om
met borstels te worden verwijderd
brengt men krabbers van staal of polyuretheen aan. Indien het inwendige van de
leiding is geasfalteerd zal men bij voorkeur
nylon borstels toepassen.
Afb. 13 toont enkele manieren, waarop de
schoonmaakapparaten op de schrapers
kunnen worden bevestigd.
Voor leidingen met kleine diameters (bijv.
kleiner dan 0 25 cm) kunnen de borstels
als cirkelvormige schijven rond de as van de
schraper worden gemonteerd. Deze borstels
gaan echter niet lang mee.
Een betere constructie is die, waarbij de
borstels op verende armen, die verspringend
ten opzichte van elkaar, aan de kern zijn
bevestigd, worden gemonteerd. Het
voordeel van deze constructie is, dat de
levensduur van de borstels aanmerkelijk
langer is, terwijl een goed contact met de
buiswand verzekerd blijft.
De borstels kunnen de vorm van een
rechthoek of trapezium hebben. Bij
het toepassen van rechthoekige borstels is
het noodzakelijk twee stellen borstels achter
elkaar zodanig op de as te monteren, dat
de werkingssferen elkaar overlappen. Bij
het gebruik van trapeziumvormige borstels
kan daarentegen worden volstaan met een
enkele rij borstels.
Bij leidingen met een grotere diameter dan
50 cm is het aanbevelenswaardig iedere
borstel op twee veren te bevestigen, zoals
in afb. 14 is getekend. Deze wijze van
bevestiging van de borstels levert zowel een
uitstekend contact met buiswand als minder
slijtage op.
Voor het verwijderen van harde afzettingen
op de buiswand kunnen in plaats van
borstels, krabbers van staal of polyuretheen worden aangebracht.
Het is mogelijk om met behulp van
speciale schrapers leidinggedeelten van
verschillende diameter, die in één tracé
kunnen voorkomen, schoon te maken; ten
einde het aantal van dergelijke schrapers
te beperken is het wenselijk de verschillen
in diameter niet meer dan 10cm te laten
bedragen.
Massieve en holle bollen worden hoofdzakelijk toegepast als scheidingsmedium
tussen twee verschillende oliesoorten, die
achtereenvolgens door een leiding worden
gepompt. Zij dienen dus niet voor het
schoonmaken van leidingen en zullen hier
verder onbesproken blijven.
De oorspronkelijk toegepaste schuimplastieken proppen bestonden uit massieve
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Afb. 13- Schraper v/h borsteltype.
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Afb. 14- Schraper met 2 veerstehels 20 duim.

konden worden toegepast. Verder bleven
ze nogal eens steken, terwijl ze bovendien
de neiging hadden te gemakkelijk diametervernauwingen te passeren zonder deze te
reinigen.

Afb. 15 - Schuimplastieken prop.

cilinders van het elastische polyuretheen
schuim. Het bleek, dat ze erg gauw kapot
gingen en dus alleen voor korte leidingen

Het grote voordeel van het toepassen van
deze schuimplastieken proppen is, dat ze
heel gemakkelijk bochten met een kleine
straal kunnen passeren. De nadelen van de
oorspronkelijke proppen zijn bij de huidige
ondervangen, doordat deze worden omhuld
met een materiaal van hoge vastheid, zoals
in afb. 15 is getekend. Desondanks zijn
deze proppen ongeschikt voor het verwijderen van harde afzettingen van de
buiswand.
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spanmoer
scharnier

Afb. 16 - Uitneembaar tussenstuk 0 1500-0 1200.

beweegbare ring
ingestorte flens

Afb. 18 - Een geprefabriceerde betonnen put,
tijdens de uitvoeringsfase.

Afb. 17 - Detail I.

De doorsnede van de schuimplastieken
proppen moet circa 2 % groter zijn dan de
kleinste inwendige diameter van de leiding.
Het verdient de voorkeur in leidingen, die
regelmatig moeten worden schoongemaakt
met schrapers of proppen, geen bochten toe
te passen met een straal kleiner dan 3 maal
de diameter van de buis.

In gevallen waarin met lage snelheden
moet worden gewerkt mogen bochten met
een minimumstraal van \y2 x de diameter
van de buis worden toegepast.
Voor het schoonmaken van een transportleiding heeft men niet alleen de schoonmaakapparatuur nodig, maar ook con-

structies in de leiding, die het mogelijk
maken de apparaten in de leiding te
brengen en ze na het schoonmaken er weer
uit te halen.
In de transportleiding Andelse MaasBergambacht, die voorshands het aan de
Andelse Maas te onttrekken doch niet
te filtreren water moet transporteren,
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heeft de Duinwaterleiding van 's-Gravenhage daartoe speciale constructies gemaakt.
Hierbij dient opgemerkt te worden, dat de
Andeise Maas een dode rivierarm is, die
in het Maas-duinplan de functie van
bezink- en procesbekken gaat vervullen.
In dit bekken is de stroomsnelheid, die
nagenoeg geheel wordt bepaald door het
te onttrekken debiet, dermate laag, dat
mag worden verwacht dat al het bezinkbare slib zal bezinken. Desondanks zal het
slibgetal van het door de transportleiding
Andeise Maas-Bergambacht te transporteren water enigszins hoger zijn dan dat
van het water, dat reeds gedurende 19 jaar
door de transportleiding BergambachtScheveningen wordt gepompt (laatstbedoeld water wordt, zoals bekend, aan de
Lek onttrokken en — alvorens naar
Scheveningen te worden getransporteerd
— door middel van een snelfiltratie van
praktisch al zijn slib ontdaan). Het iets
hogere slibgehalte van het Andeise Maaswater geeft voorshands geen aanleiding tot
het onmiddellijk bouwen van snelfilters aan
de Andeise Maas, doch verhoogt wel het
risico van een met de tijd toenemende
weerstand, ten gevolge van het nog niet
verklaarde verschijnsel van ribbelvorming
in de leiding. Ten einde de transportleiding
Andeise Maas-Bergambacht inwendig
schoon te kunnen maken in geval van een
sterk verhoogde weerstand, zijn op plaatsen,
waar de uit voorgespannen betonnen buizen
samengestelde landleiding met een diameter
van 1.500 mm zich, ten behoeve van het
kruisen van de rivieren, splitst in twee
stalen leidingen met een diameter van
1.200 mm, geprefabriceerde putten aangebracht.
De lengtedoorsnede over zo'n put is getekend in afb. 16.
In deze geprefabriceerde putten worden
verloopstukken van 0 1.500 mm naar
0 1.200 mm aangebracht, die op een
eenvoudige manier uit deze putten zijn te
verwijderen, waardoor eventueel de
schoonmaakapparatuur in de leiding kan
worden gebracht of eruit worden gehaald.
Om te voorkomen, dat een gedeelte van de
leiding moet worden leeggepompt, alvorens
het verloopstuk kan worden verwijderd, is
dit stuk met een dusdanig mechanisme
op de — in de kopwanden ingestorte —
flensstukken aangesloten, dat het vanaf het
maaiveld met behulp van een lichte kraan
kan worden verwijderd.
Deze aansluiting wordt aan elke zijde
bewerkstelligd door een beweegbare stalen
ring ,die — door middel van een hefboomen trekstangconstructie — een, voor de
waterdichting zorgdragende, rubberring
tegen de ingestorte flensstukken drukt.
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19 - In de betonnen

Afb. 20 - De gereedgekomen
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Een detail in deze dichting is getekend in
afb. 17.
De aansluitconstructie is in de werkplaats
op ware grootte beproefd op een inwendige
druk van 10 ato.
Zoals reeds is opgemerkt zal, indien de
onderhavige transportleiding onverhoopt
van slib moet worden ontdaan, het schoonmaken geschieden met apparatuur, die door
waterdruk zal worden voortbewogen.
Omdat het aan de Andeise Maas gebouwde
pompstation de benodigde v/aterdruk zal
moeten leveren, zal het reinigingsproces
bij dit pompstation worden gestart en vervolgens van put naar put in de richting van
Bergambacht voortschrijden.
Het van de buiswand gehaalde slib zal zich
onder invloed van de waterstroom, die de
schoonmaaktapparatuur zal kunnen
passeren, stroomafwaarts verplaatsen.
Om te voorkomen, dat dit met slib ver-

ontreinigde water in het leidinggedeelte
terechtkomt, dat aan het schoon te maken
gedeelte grenst, moet in de put, in de
richting waarvan de schoonmaakapparatuur
zich beweegt, een verloopstuk worden
gemonteerd, dat aan de niet schoon te
maken zijde is voorzien van een blinde
flens. Op dit verloopstuk wordt tevens een
buis aangebracht, waardoor het verontreinigde water kan worden afgevoerd.
De regeling van de waterdruk op de
schoonmaakapparatuur zal door middel
van een regelklep in het pompstation
geschieden. Deze klep is aangebracht in
een leidinggedeelte, dat, naast het gedeelte,
waarin de pompen gemonteerd zijn, de
verbinding vormt tussen de perszijde van
de transportleiding en de Andeise Maas.
Afb. 18 toont de geperforeerde vloer en de,
door een stelframe verbonden, kopschotten
van de in aanbouw zijnde put. Afb. 19

Eisen met betrekking tot de
kruisingsconstructies van vloeistoftransportleidingen met waterkeringen enwegen*
geeft een indruk van de verloopstukken,
zoals die in de putten worden gemonteerd,
terwijl afb. 20 een overzicht geeft van de
gereed gekomen putten, voordat de hulpconstructies zijn verwijderd.
Alhoewel er nog geen ervaring is in het
schoonmaken van watertransportleidingen
met grote diameters en er dus op dit gebied
nog het nodige geëxperimenteerd zal
moeten worden, lijkt het, afgaande op de
resultaten bij de olie-industrie, mogelijk
deze watertransportleidingen — indien
nodig — te ontdoen van de zich met de
tijd ontwikkelde extra weerstandsverhogingen.

Inhaerent aan de aanleg van drinkwaterleidingen, zowel ten behoeve van transport
als distributie, is met name in ons land het
probleem van de kruisingen van deze
leidingen met waterkeringen en wegen.
Sterker nog: dikwijls bestaat er een grote
voorkeur de leidingen in de lengterichting
van de waterkering in deze waterkering te
leggen om aldus bij een loodrecht op de
dijk gerichte verkaveling de problemen van
de verwerving van een zakelijk recht bij
talloze eigenaren en de kruising met talrijke
kopsloten te ontgaan. Zo werden veel dijken
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en kaden van polders gebruikt om er
leidingen in te leggen.
In de vijftiger en zestiger jaren werden de
problemen wat groter van schaal: de grotere
ruwwatertransportleidingen werden aangelegd; het aardgas moest over grote afstanden en onder hoge drukken worden getransporteerd, en hetzelfde ging gebeuren
met ruwe olie, geraffineerde olieproducten,
chemische producten, enz. Vooral in de
veengebieden met slappe ondergrond in
Noord- en Zuid-Holland en in Utrecht werd
bij het ontwerpen en de aanleg van deze
leidingen met een diameter, die relatief groot
is ten opzichte van de te kruisen polderkaden en dijken, veel problemen ondervonden.
Vooral de toegepaste hoge drukken in de
leidingen kunnen bij het bezwijken van de
leiding ter plaatse van een waterkering aanleiding geven tot ernstige calamiteiten,
zoals dijkdoorbraak en daaruit volgende
inundatie van polders.
Ook een minder explosief drukvat als een
lagedrukwaterleiding kan met zijn minder
excessief vermogen bij een langdurige
onopgemerkte lekkage de waterkering doen
verweken: door de te hoog wordende
waterspanningen zal de kade of dijk zijn
evenwicht kunnen verliezen en doorbreken
(de doorbraak-hypothese van de dijk bij
Tuindorp Oostzaan).
Door de waterkeringbeheerders werd de
noodzaak gevoeld te komen tot een meer
systematische en gecoördineerde aanpak
van deze problemen. In Zuid- en NoordHolland verenigden zich daartoe in 1965 de
* Waar dit voor de duidelijkheid enter voorkoming van interpretatieverschillen wenselijk is,
wordt in dit overzicht gebruik gemaakt vande
letterlijke tekst van de Leidraad voor vloeistofleidingen, de Leidraad voor gasleidingen ende
Pijpleidingcode.

provinciale waterstaatsdiensten met de
technische diensten van hoogheemraadschappen en dijkringen tot een 'Studiegroep
hogedrukleidingen voor gas en olie': de
zgn. 'gasclub' en 'dijkengasclub'; hun werk
leidde uiteindelijk tot het ontstaan van de
'Pijpleidingcode'.
In 1965 stelde de Minister van Verkeer en
Waterstaat de 'Technische Adviescommissie
voor de Waterkeringen' in om hem te
adviseren omtrent alle technisch-wetenschappelijke aspecten, die van belang kunnen zijn voor het doelmatig construeren en
onderhouden van waterkeringen en voor
de veiligheid van door waterkeringen beschermde gebieden. Ook deze TAW heeft
de problematiek van leiding en waterkering
in studie genomen: in 1971 verscheen de
'Leidraad voor constructie en beheer van
vloeistofleidingen in en nabij waterkeringen'
en in 1973 een overeenkomstige 'Leidraad
voor gasleidingen'.
Code en Leidraden hebben primair tot doel
de beheerders van waterkeringen (de code
ook de wegbeheerders) behulpzaam te zijn
en te informeren omtrent de voorwaarden
waaraan bij de aanleg en de exploitatie van
vloeistofleidingen in en nabij waterkeringen
en bij de kruisingen met wegen moet worden gedacht.
Indirect zijn de leidraden er voor degenen
die vloeistof- en gasleidingen aanleggen en
beheren om hen een inzicht te verschaffen
omtrent de criteria die kunnen gelden bij
het ontwerp, de uitvoering en het beheer
van gas- en vloeistofleidingen. Bij het
opstellen van de richtlijnen is daarom ook
overleg gepleegd met terzake deskundigen
en met vertegenwoordigers van pijpleidingbeheerders.
De leidraad en code gaan uit van het standpunt, dat een transportleiding in een waterkering moet worden beschouwd als een
wezensvreemd element.
In het algemeen zijn leidingen in of nabij
een waterkering ongewenst omdat:
— zowel bij het leggen als bij het onderhoud en de eventuele vervanging van
een leiding graafwerk in de waterkering
moet worden uitgevoerd;
— extra krachten op de waterkering kunnen worden uitgeoefend wanneer een
deel van de constructie buiten de waterkering valt;
— de waterdichtheid en de stabiliteit van
de waterkering worden bedreigd door
mogelijke lekkage van de leiding en/of
ongelijke zakking van leiding en grondlichaam, waardoor ruimte onder en/of
naast de leiding kan ontstaan.
Daar de zorg voor de waterkering toeneemt
met het aantal daarin aangebrachte leidingen, dient dit aantal zoveel mogelijk te

