Korte samenvatting van de informaties, ingewonnen door de studiegroep "aardgas", alsmede van de oonolusies. welke uit de verkregen gegevens kunnen worden getrokken.
I. Algemeen.
De betreffende inlichtingen hebben betrekking op de kruising
van aardgasleidingen, zowel transport- als secundaire leidingen,
met boezemwateren annex kaden, waarover al of niet een verkeersweg kan lopen. Gezien het belang van het omliggend gebied en
de ernstige gevolgen van eon calamiteit, dient een optimaal veilige kruisingsoonstruc'fcie te worden toegepast. Deze veiligheidseis valt uiteen in twee componenten, namelijk de veiligheid van
de boezemkaden enerzijds, die van de leiding anderzijds. Beide elementen zijn eohter sterk verweven, daar de veiligheid van de leiding van beslissende invloed is op die van de kaden. De kruisingsoonstructie zal zodoende voorzieningen moeten inhouden ter verzekering van do stabiliteit van de kaden, alsmede ter voorkoming
van
achter- en onderloopsheid- Anderzijds kan een breuk of explosie van de kruisende leidingstrekking in of buiten de kaden, de
waterkering in gevaar brengen. Een en ander implioeert dat ter
plaatse van de boezem met kaden, inclusief een zekere veiligheidszone, een leidingtype zal dienen te worden toegepast met optimale
veiligheid tegen breuk of explosie. Voor de uitvoering van de
doorvoer van de leidingen door de kaden, met maatregelen in verband met stabiliteit en waterdiohtheid, worde verwezen naar de
prinoipeschetsen voor de kruising van een transport- respectievelijk secundaire leiding. In het hiernavolgende zal uitsluitend
het veiligheidsaspect van de leidingen nader uiteen worden gezet.
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• Materiaaleigenschappen en afmetingen van aardgasleidingen.
Het staal, dat voor de transportleidingen 0 90 om wordt toegepast, wordt omschreven in de zogenaamde "Beohtel Speoifioations",
en is in 3 kwaliteiten leverbaar:
Code

"CLoeigrens in kg/mm2

Breukgrens in kg/mm2

AM

-

X

-

46

33

48

API

-

X

-

52

37

53

API

-

X

-

56

40

55

Deze staalsoorten worden gefabriceerd door:
a)

Mannesmann

)
C
Duitsland
b) Phoenix Rheinrohr
)
o) Italsider
(Italië).
De kerf slagwaarde bij 0° C bedraagt 4 kg/cm2, en is j> 8 0$ van
de waarde bij 100° C. Het koolstofgehalte is beperkt.
De zogenaamde stoptemperatuur bedraagt 0° C. Door diverse oorzaken, zoals vermoeiing, spanningsoonoentraties, corrosie en dergelijke, kunnen soheurtjes ontstaan in het pijpmateriaal. Indien
de temperatuur van de buis boven 0° C blijft, regenereren deze
soheurtjes na verloop van tijd. Voor het geval dat de temperatuur
van de buis onder deze stoptemperatuur van 0° C daalt, bestaat
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de kans dat de ontstane soheurtjes zioh uitbreiden en aanleiding
geven tot zogenaamde brosse breuk.
Men ondersoheidt zowel voor de transportleidingen als de seoundaire leidingen 4 klassen A. B. C en D met verschillende veiligheidsfaotoren en daardoor diverse wanddikten. Voor de transportleidingen 0 90 om is de uitwendige diameter voor alle klassen gefixeerd op 9 H mm, terwijl de binnendiameter variabel is met de
wanddikte. Klasse A is gebaseerd op een optredende c.q. toelaatbare spanning gelijk aan de laagste waarde van 2/3 van de vloeigrens èf 1/2 van de breukgrens. Aangezien doorgaans X - 52 en
X - 56 worden toegepast, kan men bij de bepaling van de wanddikte uitgaan van de minimale vloeigrens van 37 kg/mm2 respectievelijk 40 kg/mm2. De maximale bedrijfsdruk is te stellen op
67.5 atm ?& 67,5 kg/cm2.
De leiding wordt getest op 90$ van de vloeigrens; voor klasse
B betekent dit een inwendige druk van oiroa 100 atm.Beohtel International Corporation stelt voor ten behoeve van de kruisingen
van de transportleidingen klasse B toe te passen, terwijl in het
normale terrein klasse A gebruikelijk is. Indien men uitsluitend
zou rekenen met de primaire spanning ten gevolge van de bedrijfsdruk, hetgeen tot op heden door Beohtel wordt verdedigd, zijn de
volgende wanddikten af te leiden met behulp van de zogenaamde
"ketelformule":
klasse

veiligheidsfaotor
t.o.v. de vloeigrens

wanddikte in mm
s = 40 kg/mm2

A

1,4

11

B

1,7

13

14

c

2

15,5

17

D

2,5

19,5

21

l/C

6 = 37 kg/mm2
i/e

12

Het staal, dat voor de seoundaire leidingen 0 30 om wordt toegepast, heeft de code: API - 51 - J.p. grade B met een vloeigrens van 2450 kg/om2 en een breukgrens van 4200 kg/om2. De rek
bij breuk bedraagt 25%. De stoptemperatuur is nog niet bekend.
dooh ligt waarschijnlijk onder 0 C.
De buizen 0 30 om (12") zijn leverbaar met wanddikten van
6,35 tot 11,13 mm. Het ingenieursbureau Tebodin past een wanddikte van 7,14 mm (0,281") toe. Behalve deze pijpen komen ook incidenteel buizen 0 8, 16 en 18" voor. De
werkdruk bedraagt 40 atm,
de testdruk 60 atm. De veiligheidscoëffioiSnt van de primaire
spanning ten opziohte van de vloeigrens bedraagt bij de buis 0 30
(wanddikte 7 mm) : 2 ^ , dit is ruim klasse D. Deze wanddikte en
dus deze klasse wordt zowel in het terrein als bij kruisingen toegepast.
III. Berekeningsgrondslagen voor de leidingen 0 90 en 0 30.
Uit gesprekken met vertegenwoordigers van Beohtel en Tebodin
is gebleken, dat de berekening van de buizen uitsluitend plaats
heeft op de primaire tangentiële spanning ten gevolge van de
inwendige druk door middel van de reeds genoemde ketelformule.
Men gaat er daarbij van uit, dat de door diverse oorzaken optredende seoundaire spanningen geen nadere beschouwing behoeven, daar in
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de eerste plaats de ervaring heeft geleerd, dat pijpbreuk doorgaans aohterwege blijft, terwijl men tevens voldoende reserve aanwezig aoht in de toegepaste veiligheidscoëffioiënt. Dit uitgangspunt is nu ten enen male on.luist. zeker indien het de onderhavige
kruisingen betreft, waarbij seoundaire spanningen kunnen optreden,
welke de primaire in grootte evenaren zo niet overtreffen. De
eisen welke aan de veiligheid van de kruisingsoonstructie moeten
worden gesteld, kunnen als volgt worden geformuleerd:
1)
alle statische spanningen, zowel primaire als seoundaire.
onder andere veroorzaakt door boohtkraohten, verkeers- en grondbelastingen dienen door de behandelende ingenieursbureau* te
worden bepaald en te worden samengesteld tot een grootste
hoofdspanning. Deze spanning zal, zoals gebruikelijk in de civiele techniek, een 2.5-voudige zekerheid ten opzichte van de
breukgrens dienen te hebben. De buiswand zal hiertoe voldoende
zwaar moeten worden uitgevoerd;
2)

de betreffende ingenieursbureaux onderscheiden, zoals reeds
opgemerkt, 4 veiligheidsklassen (A t/m D ) , waarbij klasse A
wordt toegepast in het open veld, klasse B wordt voorgesteld
voor de onderhavige kruisingsoonstructies, klasse C in bevolkingsoentra van beperkte diohtheid en klasse D voor dichtbevolkte gebieden en voor leidingseoties in de pompstations, welke
vóór de veiligheidsorganen zijn gelegen. Deze gradatie geschiedt
aan de hand van een code, welke geheel op Amerikaanse omstandigheden is afgestemd, en waarin het belang van de onderwerpelijke
constructies gezien de catastrophale gevolgen van een kadedoorbraak, onvoldoende tot gelding komt. De tweede eis zal dan ook
moeten zijn, dat de uit 1) verkregen wanddikte minimaal overeen
moet komen met een veiligheid van de primaire spanning sec.
ten opzichte van de vloeigrens van 2,5 (klasse D ) . Dit is
vooral van belang voor de leidingen 0 90 cm;

3)

alle dynamische wisselspanningen. zowel in axiale als in
tangentiële riohting, ten gevolge van eventueel wegverkeer
moeten worden bepaald door de genoemde ingenieursbureaux. De
buiswand zal zodanig zwaar moeten worden uitgevoerd, dat de
amplitudo van deze "rimpelspanningen" een waarde van 5 kg/mm2
niet overschrijdt, waarbij wordt uitgegaan van een aslast van
10 ton. Bovendien moet zorg worden gedragen voor een goede
gladde wegconstructie ter plaatse van de buis en een zone van
20 - 30 m aan weerskanten van de buis. Dit is vooral van belang voor de leidingen 0 30 om, daar de leidingen 0 90 cm worden onderheid en voorzien van een eveneens onderheide betonnen
ontlastingsvloer o.q. mantelkoker, (zie prinoipesohets);

4)
de paalafstand o.q. ondersteuningsafstand dient zodanig te
worden gekozen, dat geen resonantie van de leiding kan optreden
met de verkeerstrillingen, welke door de grond worden doorgegeven. Aangezien de paalafstand by de leidingen 0 90 om doorgaans
kleiner is dan de kritische, is deze eis voornamelijk van belang
voor de secundaire leidingen;
5)

de feitelijke veiligheidsooëf f ioi 8nt zoals bedoeld onder 1)
dient te allen tijde hoger te zijn dan in het aangrenzende terrein.
¥ooral van belang voor de seoundaire leidingen;

6)
de testdruk voor de seoundaire leidingen zal, zoals voor de
transportleidingen, plaats moeten hebben tot 90$ van de vloeigrens ;

; j''
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7)
de mogelijkheid bestaat om voor de secundaire leidingen een
vergunning van beperkte geldigheidsduur te verlenen in verband
met voortschrijdende zettingen, verraoeiingsverschijnselen en
dergelijke;
8)
kadeverzwaringen zijn bij de leidingen 0 90 om toegestaan,
bij de secundaire niet. (bij de eerste wordt een ontlastingsvloer gemaakt);
9)
de in- en uitwendige bescherming tegen corrosie zal moeten
geschieden in overeenstemming met de voorsohriften daaromtrent
van het Metaalinstituut T.H.O.. afd. corrosie. Hetzelfde geldt
voor de controle van de kathodisohe bescherming:
10)
in verband met de stoptemperatuur van 0 C of lager (0 30)
dienen de leidingen vorstvrii te worden gelegd;
11)
de in de voorgaande 10 punten besproken kruisingeoonstruoties zullen zich uit moeten strekken tot een afstand van ciroa
60 m uit de droge teen van beide kaden, in verband met de werkingssfeer van sohokgolven in het grondwater ten gevolge van
een explosie van de leiding. Het overspannen grondwater levert
namelijk gevaar op voor de stabiliteit van de boezemkaden;
12)
voor elke kruising moet een rapport van het L.G.M, te Delft
worden overgelegd.
's-Gravenhage,

mei

1965.
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Inhoud: Intekening, betreffende kruising aardgasleidingen met boezemkade en
boezemvaart

