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Richtlijnen voor leidingkruisingen met waterstaatswerken volgens
de bestuurbare horizontale boormethode
Deze richtlijnen zijn opgesteld voor hogedrukgasleidingen, geboord volgens een goedgekeurde methode*, en hebben de instemming van de studiegroep Pijpleidingen voor Gassen en Vloeistoffen (zgn. Gasclubs).
Voor vloeistofleidingen zijn door voornoemde studiegroep aanvullende
richtlijnen opgesteld. (Zie bijlage toelichting.)
I

TOEPASBAARHEID
Voorlopig wordt geen toestemming verleend voor het toepassen van de
bestuurbare horizontale boormethode in de volgende gevallen:

II

a.

In geval van aanboren van het pleistocene zand, indien blijkt
dat de potentiaal in het pleistoceen hoger is dan de phreatische
grondwaterstand buiten het te kruisen waterstaatswerk.
Indien deze potentiaal (ook onder een te kruisen waterloop) in
dat geval echter lager is (en lager blijft ondanks bijvoorbeeld
een
hoge
rivierwaterstand
of
beëindiging
van
een
grondwateronttrekking door de industrie) dan de phreatische
grondwaterstand buiten het te kruisen waterstaatswerk, is er
physisch geen alternatieve doorgaande kwelweg via de boorgang
mogelijk. De toetsing volgens lb kan dan achterwege blijven,
omdat hieraan in dat geval altijd wordt voldaan.

b.

Indien langs de pijpleiding een kwelweg kan ontstaan met een
geringere hydraulische weerstand dan die van de "natuurlijke
kortste kwelweg" (te bepalen volgens de methode van Bligh-Lane).
Hierbij wordt uitgegaan van de (veilige) aanname dat de weerstand van de "alternatieve kwelweg" over het gedeelte in de
boorgang gelijk aan 0 is. Deze aanname ligt ook ten grondslag
aan de sub a. vermelde restrictie. Verzachting van deze aanname
zal proefondervindelijk moeten worden onderbouwd.

GRONDMECHANISCH ONDERZOEK
Naast de normaal gebruikelijk benodigde grondmechanische gegevens is
gedeeltelijk aanvullend onderzoek gewenst en tevens worden enkele
bijzondere berekeningen nodig geacht.
1.
2.
3.

4.

*

Een algemeen belangrijke zaak is ook hier van belang, namelijk
de laagopbouw met de onderscheidene grondlagen.
Indien er veenlagen worden aangetroffen dient de zuurgraad (pH)
hiervan te worden bepaald in verband met de samenstelling van de
boorspoeling.
De boringen en sonderingen dienen niet precies in de geplande as
gemaakt te worden. Vanwege het gevaar van het ontstaan van ongewenste ontsnapping van boorspoeling dienen ze b.v. 5 m uit de as
gemaakt te worden.
De min. benodigde dekking boven de leiding wordt vastgelegd op 2
maal de te berekenen straal van de plastische zone volgens methode Vesic. Dit geldt voor klei/veen; voor zand geldt een factor van 1,5.

Door de "gasclubs" van de P.W.Z.H, is thans alleen nog de methode met
boorkop zoals in gebruik bij VS & RB, goedgekeurd.
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In deze berekeningen zijn de grondeigenschappen (cohesie en
wrijvingshoek, elasticiteitsmodulus en dwarscontractie-coëfficient) en de boorspoelingdruk als invoerparameters nodig. Voor
deze druk wordt uitgegaan van de max. druk op de boorinstallatie
bij het inbrengen van de spoelbuis, dan wel de geleidebuis.
5.

Omgekeerd kan bij een aanwezige dekking een maximaal toelaatbare
druk op de boorstelling worden afgeleid bij het inbrengen van de
spoel-/geleidebuis.

6.

Door het uitvoeren van een stabiliteitsberekening kan vastgesteld worden beneden welke zone van de ondergrond een eventuele
toename van de waterspanning tijdens het boren een verwaarloosbare daling van de stabiliteit teweegbrengt. De werkzaamheden
dienen dan beneden die gevonden zone te blijven (verticale veiligheidszone = verticale stabiliteitszone + plastische straal).

7.

In verband met het onderzoek, waarbij de natuurlijke kortste
kwelweg moet worden vergeleken met de kwelweg via de boorgang,
dient de doorlatendheid van de respectievelijke grondlagen te
worden bepaald (van veen zowel horizontaal als verticaal).

8.

Indien men genoodzaakt is het pleistocene zand aan te boren,
moet de potentiaal aldaar worden bepaald, ten einde de toepasbaarheid van de methode te kunnen beoordelen.

STERKTEBEREKENINGEN
Gegevens
Voor de sterkteberekening zijn de volgende uitgangspunten van belang:
1.

De in te voeren kromtestraal van de leiding moet gelijk genomen
worden aan de ontwerpkromtestraal verminderd met 10% (vanwege
besturingstolerantie).

2.

De inwendige ontwerpdruk en de druk- en temperatuursexpansie.

3.

De neutrale grondbelasting. Voorlopig wordt aanbevolen de bovenbelasting te verdelen over 180° en de oplegreactie over 120°.

4.

De verkeersbelasting met stootcoëfficiënt.

5.

Het eigen gewicht van de buis met eventuele vulling, minus opwaartse waterdruk.

6.

De zettingen zullen op grotere diepte gering zijn. Indien ze in
de opgaande benen de kromtestraal vergroten, wordt aanbevolen
hen in dat geval niet in rekening te brengen.

7.

Het uitvoeringszakkingsverschil van 10 cm wordt als sprong ingevoerd ter plaatse van de overgang naar de gelegde leidingstrekking.

8.

Voor het eigen gewicht van de Doorspoeling kan worden uitgegaan
van 10,7 kN/m3.
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De berekening van de optredende spanningen
De spanningen moeten voor zowel de uitvoeringsfase als voor de definitieve fase worden gecontroleerd.
1.

de uitvoeringsfase:
l.a.

De verspanning ten gevolge van de trekkracht waarmede
de produktvoerende buis door de boorgang wordt getrokken is te berekenen volgens het kettinglijnprincipe.

l.b.

De spanningen ten gevolge van de opdrijving of van de
buiging.

l.b.l.

opdrijving: De opwaartse druk is voldoende om de buis
over zijn gehele lengte tegen het plafond van de boorgang te drukken.

l.b.2.

buiging: De opwaartse druk (+ de trekkracht) is te
klein om de leiding over zijn gehele lengte tegen het
plafond van de boorgang te drukken.

De combinaties (l.a. + l.b.l.) of (l.a. + l.b.2.) leveren de
volgende belastingen: trekkracht, grondreacties en buiging van
de leiding.
De daaruit voortvloeiende spanningen moeten kleiner zijn dan
2/3 (Jv loei»

In verband met de uitvoeringsfase behoeft geen schadefactor worden toegepast.
2.

de gebruikstoestand:
2.a. De inwendige ontwerpdruk, eventuele zettingen, uitvoeringszakkingsverschil, temperatuurverschil, neutrale grondbelasting en verkeersbelasting moeten met behulp van een computer worden verwerkt.
2.b. De spanningen
kromming.

ten gevolge van buiging uit de opgelegde

De combinatie (2.a. + 2.b.) veroorzaakt spanningen, welke lager
moeten zijn dan 2/3.Sf.avioei• In verband met de gebruikstoestand moet wèl de schadefactor worden toegepast.
UITVOERINGSASPECTEN
1.

Het intree- en uittreepunt moet buiten de veiligheidszone (=
stabiliteitszone van ongeveer 4 maal het hoogteverschil tussen
kruin en maaiveld + de plastische straal * ) liggen.

2.

Er dient te worden aangetoond dat de samenstelling van de boorspoeling zodanig is, dat er geen uitvlokking optreedt door bijvoorbeeld het gebruik van brak of zuur grond- of mengwater.

Rp volgens figuur 1 op pagina 10.
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De maximale druk in de boorspoeling op de boorstelling tijdens
het inbrengen van de spoelbuis c.q. geleidebuis mag niet uitkomen boven een vooraf op basis van onderzoek overeengekomen hoogste waarde. Uitgaande van deze druk wordt een minimum-gronddekking berekend, welke met een veiligheidsfactor wordt vermenigvuldigd. In klei en veen is de veiligheidsf actor 2 en in zandgrond mag deze op 1,5 gesteld worden, omdat dan de kans dat deze
hoogste waarde bereikt wordt kleiner is dan in samenhangende
gronden.
Aan de buitenbekleding van de produktvoerende buis moeten strenge eisen worden gesteld uit hoofde van weerstand tegen schuren
(gesinterde PE-coating indien geen binnenbekleding nodig is),
speciaal ter plaatse van de lassen, indien deze zich door de
bekleding heen aftekenen (bijvoorbeeld bij epoxysilica).
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Toelichting op de richtlijnen voor de constructie van
gasleidingen onder waterstaatswerken door middel
van de "bestuurbare horizontale boormethode"

Samengesteld door de werkgroep:
"Horizontaal boren"
W.J. v.d. Geest
L.E.B. Saathof
H. Hergarden
J.A. Huyssoon
H.A. Kruijtbosch
M.H.W. Kuperus

P.W.S. Zuid-Holland
C.V.W.
LGM
Visser & Smit
Gasunie
Gasunie

Den Haag
Den Haag
Delft
Papendrecht
Groningen
Groningen
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INHOUDSOPGAVE

Inleiding.

1.

Beschrijving van het bestuurbare horizontale boorsysteem.

2.

Grondmechanische aspecten.

3.

De geometrie van de kruising.

4.

Risico-evaluatie bestuurbare horizontale boormethode.

5.

De sterkteberekening.

6.

De uitvoering.

Bijlage: Risico-evaluatie bestuurbare horizontale boormethode voor toepassing bij ruwe olie- en andere vloeistoftransportleidingen.
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INLEIDING
De bestuurbare horizontale boormethode werd ontwikkeld in het begin van
de 70-er jaren en heeft in 1984 zijn intrede gedaan in Nederland. Daar
bij deze methode min of meer een ontkoppeling plaatsvindt van de kruisende pijpleidingen en het te kruisen object (waterloop, dijk), zijn in
principe alle belanghebbenden, beheersinstanties zowel als leidingeigenaren, voorstanders van deze constructiemethode.
Daar deze methode wezenlijke verschillen vertoont met conventionele methoden wil men criteria vaststellen waarmee de integriteit van de constructie in zijn totaliteit kan worden bepaald en getoetst aan de hand
van bestaande normen. Eind 1983 werd een kruising gemaakt voor een 12"
leiding met het buiten-IJ.
Bij de Provinciale Waterstaat Zuid-Holland bleek voldoende belangstelling
voor deze methode, zodat na uitvoerig overleg werd besloten twee kruisingen, te weten de Rotte (12") en de Ringvaart (12") volgens deze methode
uit te voeren. Beide kruisingen werden beschouwd als proefprojecten.
De daarbij opgedane ervaringen zouden moeten bijdragen tot het opstellen
van richtlijnen om deze methode in de zin der pijpleiding-code algemeen
ingang te doen vinden.
Tijdens een aantal voorbesprekingen is een aantal vragen naar voren
gekomen die gestalte hebben gegeven aan de opstelling van de richtlijnen,
te weten:
1. Afbakening van de afstanden tot de te kruisen waterstaatswerken waarbinnen aan bepaalde voorwaarden voldaan moet worden (zgn. invloedszöne).
2.

Het bepalen van de diepte/afstand onder dijken waarbuiten geen gevaar
bestaat voor het ontstaan van eventuele glijvlakken, oppersen, doorbraak, tijdens de constructie of later.

3.

Idem voor de diepte onder een watergang.

4.

De vormgeving. Invloed van de bewegingen van de boorkop.
De nauwkeurigheid van het traject.

5.

Het bepalen van de krachten die optreden tijdens constructie en later
die werken op de buis en op de grond, zoals:
de
de
de
de
de
de
de

trekkrachten tijdens constructie
opwaartse kracht
neutrale grondbelasting
zijdelingse actieve grondbelasting
opleghoeken
elastische kromming
invloed van zettingen

6.

De eigenschappen van de Doorspoeling m.b.t. uitlevering, uitvlokken,
oppersen, zuurgraad, etc.

7.

Een afweging van de risico's vergeleken met de risico's van conventionele methoden.

hsatjn/64
Blad 8 van 49
BESCHRIJVING VAN DE BESTUURBARE HORIZONTALE BOORMETHODE
De bestuurbare horizontale boormethode is in de Verenigde Staten
van Amerika ontwikkeld vanuit de boortechnieken voor olie- en gaswinning. Bovengenoemde werkwijze wordt vanaf de 70-er jaren toegepast voor het aanbrengen van leidingen door rivieren.
Later is deze boormethode ook toegepast voor het aanbrengen van de
leiding tussen zeeleiding en landleiding onder duin- en strandgebied. Ook zijn er zo leidingen gelegd in duingebieden met bijzonder
natuurschoon of met een bijzonder intensieve bebouwing.
Een geleidebuis wordt met een speciale boorstelling de grond in
gedrukt. De helling waaronder deze buis in de grond wordt gedrukt
is afhankelijk van de configuratie van de hele kruising.
Aan de voorkant van de geleidebuis is een kop met snijmessen aangebracht. De kop is door middel van een cardankoppeling verbonden aan
een "Dynadrill" bentoniet motor. Deze boormotor bevindt zich voorin
de geleidebuis.
Een mengsel van bentoniet en water, de bentonietspoeling, wordt
onder druk in de geleidebuis gevoerd waardoor motor en kop worden
aangedreven. De kop zorgt voor het versnijden of afschrapen van
grond in het gat. De uittredende bentonietspoeling voert het losgewoelde materiaal langs de buitenzijde van de geleidebuis af, terwijl de druk voor een versteviging van de gatwand zorgdraagt.
De bentonietspoeling heeft tevens als functie de wrijving tussen de
geleidebuis en de wand van het gat sterk te verminderen.
In de geleidebuis vlak achter de boormotor bevindt zich een meetunit die signalen uitzendt. Deze signalen worden draadloos (de geleiders zijn in feite aarde en de massa van de reeds geboorde buis)
naar de verwerkingscomputer gezonden, die b.v. in een meetwagen
staat opgesteld. Met deze computer worden de signalen omgezet in
een digitale informatie, te weten een drietal coördinaten X, Y en Z
tn opzichte van een bekende richting en een vast nulpunt. Iedere
informatie geeft dus een bekend punt en de verzameling punten geeft
(driedimensionaal) het werkelijk geboorde tracé weer. Deze gegevens
worden voortdurend vergeleken met de basisgegevens van het ontworpen profiel.
Het sturen van de geleidebuis gebeurt met behulp van de stuurslof
(een gebogen stukje pijp met een mantel) vlak achter de boorkop.
Door tijdens het indrukken de stuurslof omhoog of omlaag te laten
wijzen, door het draaien van de geleidebuis, wordt de gewenste
kromming verkregen.
Afwijkingen kunnen worden gecorrigeerd door de geleidebuis over een
bepaalde afstand terug te trekken en met een andere stand van de
stuurslof opnieuw verder te drukken, waarbij het boorgat gevuld
blijft met de met grond vermengde bentonietspoeling. Afwijkingen in
het horizontale vlak worden gecorrigeerd door de stuurslof over een
zekere afstand enigszins naar links, resp. naar rechts te laten
wijzen.
Indien de wrijving tussen buiswand en bodemmateriaal ondanks de
smerende werking van de bentonietspoeling te groot wordt, kan een
spoelbuis al draaiende over de buis heengeschoven worden.
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De bentonietspoeling wordt dan door de spoelbuis langs de buitenomtrek van de geleidebuis gevoerd om de wrijving van de geleidebuis
te verminderen. Het door de kop op de spoelbuis losgeboorde
materiaal wordt door de bentonietspoeling langs de buitenkant van
deze buis afgevoerd en ook nu weer wordt door de optredende druk
een versteviging van de wand van het geboorde gat verkregen.
De samenstelling van de bentonietspoeling en de druk waaronder de
spoeling in de geleide buis en de spoelbuis wordt gebracht is
afhankelijk van de gesteldheid van de grond en wordt aangepast bij
het boren door verschillende grondlagen.
Zodra de geleidebuis en vervolgens de spoelbuis op de gewenste
plaats boven de grond zijn gekomen, wordt de geleidebuis teruggetrokken (de verbinding tussen intrede- en uittredepunt is nu tot
stand gebracht). De spoelbuis krijgt nu een andere functie en wordt
gebruikt om, indien noodzakelijk, het gat groter te maken en om de
produktvoerende buis door het gat te trekken.
Inmiddels is de produktvoerende leiding nabij het uittredepunt samengesteld en op rolstellen gelegd. De voorkant van de streng wordt
van een trekkop voorzien.
Als uitwendige bescherming tegen corrosie wordt veelal een p.e.-bekleding toegepast.
Om de minimum-buigingsstraal van de leiding in acht te nemen bij
het invoeren in het boorgat dat enigszins oploopt, worden de laatste rolstellen in de gewenste boog opgesteld.
Na het verwijderen van de boorkop worden op de spoelbuis in volgorde een snijmessenstelsel, een ruimer en een draaibare koppeling
gemonteerd. Aan deze draaibare koppeling wordt de produktvoerende
buis vastgemaakt.
Nu wordt al draaiende de spoelbuis weer teruggetrokken. Bentonietspoeling wordt via de spoelbuis naar het snijmessenstelsel en de
ruimer gepompt, waardoor het boorgat wordt vergroot tot een doorsnede, iets groter dan de diameter van de produktvoerende buis. De
produktvoerende leiding wordt op deze wijze door een boorgat getrokken dat geheel gevuld is met bentonietspoeling, vermengd met
grond.
Nadat de produktleiding is aangebracht kan deze worden afgeperst en
kunnen de aansluitingen met de landleidingen aan beide zijden worden gemaakt.
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GRONDMECHANISCHE ASPECTEN
Inleiding
Bij het bestuurbaar horizontaal boren wordt boorspoeling gepompt
door de geleidebuis. De boorspoeling, een mengsel van water en bentoniet, verlaat onder druk de geleidebuis ter plaatse van de boorkop. Ten gevolge van de Doorspoel ingdruk kan voor de boorkop een
bolvormige expansie in de grond optreden. De retourstroom van de
boorspoeling langs de buitenkant van de geleidebuis kan rondom de
geleidebuiseen cylindervormige expansie van de boorgang veroorzaken.
De bij het inbrengen van de spoelbuis optredende retourstroom van
boorspoeling kan eveneens een cylindervormige expansie van de boorgang veroorzaken.
Deze expansies in de ondergrond betekenen lokaal bezwijken van de
grond.
In het hierna volgende wordt na een bespreking van het veronderstelde gedrag van de grond rondom de boorgang, ingegaan op de invloed van dit lokaal bezwijken van de grond op het te kruisen waterstaatswerk. Daarna zal worden ingegaan op het grondmechanisch
onderzoek dat voor dit soort kruisingen nodig is. Tenslotte worden
voor een tweetal kruisingen de resultaten van berekeningen gegeven.
Deze waarden worden vergeleken met de tijdens het boren gemeten
waarden.
Gedrag van de grond rondom de boorgang
De mate van deformeren van de boorgang rondom de geleidebuis en
spoelbuis is afhankelijk van de boorspoel ingdruk (pi) en de
sterkte van de grond rondom de boorgang. Is de boorspoelingdruk
groter dan de bezwijkdruk (pu) van de grond dan zal expansie optreden totdat pi = p u . De grond rondom de geëxpandeerde ruimte
zal dan plastisch deformeren.
Op het moment dat p = p u , bedraagt de straal van de geëxpandeerde
ruimte R u , terwijl de plastische zone is uitgebreid tot een
straal RP (zie figuur 1).

f i nut ir 1
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Buiten de plastische zone wordt verondersteld dat de grond zich
elastisch gedraagt.
Het gedrag van de grond in de plastische zone wordt bepaald door de
hoek van inwendige wrijving (<J>) en de cohesie (c), terwijl buiten
de plastische zone de elasticiteitsraodulus (E) en de dwarscontractiecoëfficiënt (v) bepalend zijn.
Zijn de grondeigenschappen en pi en Ri bekend dan kunnen de
omvang van de plastische zone (Rp) en de korrel- en waterspanningen in deze zone zowel als daarbuiten worden berekend.
Analytische berekeningsmethoden voor de benadering van deze grootheden zijn in de literatuur te vinden*.
Voor de berekening van de cylindrische expansie, welke voor het
onderhavige probleem als maatgevend kan worden beschouwd, worden
door Vesic de volgende formules gegeven.
Uit een evenwichtsbeschouwing volgt voor het verloop van de korrelspanningen bij toenemende afstand vanaf het middelpunt van de boorgang:
2sin <J>/(1 + sin $)
Or = (pu + c cot $) (Ru)

- c cot <ï>

r

Voor $ = 0 wordt deze formule:
Or = p u - 2c In (r )
Ru

De straal van de plastische zone (Rp) kan worden vastgesteld aan
de hand van:
R

= / i rr ' sec $

Ru

waarin
=

Irr

^j*

=

1 + Ir A sec $

sv

J- r

£v' is de volumeveranderingsfactor voor de cylindrische expansie. Aan de hand van de navolgende grafiek (figuur 2) kunnen de
waarden voor deze factor worden vastgesteld wanneer de volumerek
A bekend is.
De hierbij benodigde waarde van Ir kan als volgt worden bepaald:
Ir =

E
2 (1+v) (c+qtan$)

waarin:
E = elasticiteitsmodulus
v = dwarscontractiecoëfficiënt
c = cohesie
q = isotrope spanning
$ = hoek van inwendige wrijving
*

A.S. Vesic: Expansion of cavities in infinite soil mass. Journal
of the Soil mechanics and Foundation Division ASCE
nr. SM 3 March 1972.
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De bezwijkdruk (pu) van de grond wordt bepaald met de formule:
Pu = c Fe' + q Fq'
waarin Fc' en Fq'
den berekend uit:

dimensieloze grootheden zijn, die kunnen wor-

Fq' = (1 + sin*) (Irr'sec 4>Vin*yci

+ sln

*>

Fc' = (Fq' - Dcot *
Voor $ = 0 en A = 0 wordt
Fc' = In Ir + 1
De verplaatsing van de buitenrand van de plastische zone (up) kan
worden berekend met:
u p = 1 + v Rp (op - q)
E
waarin:
ap = ar (r=p) = (pu + c cot *) ( R j 2 s l n * / ( U s U 4 ) - c cot *
Rp
Ten aanzien van de in de berekening te hanteren boorspoelingdruk
(pi) wordt opgemerkt dat het gaat om de druk buiten de geleide- en spoelbuis. Vooral bij de geleidebuis zal deze druk, in verband met de aandrijving van de mudmotor, veel lager zijn dan de
druk bij de boorinstallatie.
Bij het inbrengen van
Bovendien kan hierbij
boorspoeling tijdelijk
worden aan de druk bij

de spoelbuis zijn de drukverliezen kleiner.
door blokkering van de retourstroom van de
de druk rondom de spoelbuis ongeveer gelijk
de boorinstallatie.

Bij de door de Studiegroep begeleide 2 kruisingen bleek dat de druk
in de boorspoeling bij het boren van de geleidebuis in de hand kan
worden gehouden door een juiste keuze van de diameter van de boorbeitel in verhouding tot de diameter van de geleidebuis en de viscositeit van de boorspoeling.
Voorgesteld wordt de druk bij het inbrengen van de spoelbuis, zoals
die wordt gemeten bij de boorinstallatie, te gebruiken in de berekening als waarde van pi.
Grondbreuk
Ten einde grondbreuk tijdens het boren te voorkomen zal de plastische zone beneden het maaiveld of de bodem moeten blijven.
Ter plaatse van het te kruisen waterstaatswerk - met inbegrip van
de bijbehorende stabiliteitszones - dient in cohesieve lagen de
dekking boven de leiding minimaal 2 x Rp te bedragen. Bij het boren
in zand wordt een minimale dekking van 1,5 x Rp verlangd.
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Ten aanzien van de omvang van de stabiliteitszone staat in de pijpleidingcode dat deze zodanig dient te zijn dat ontgronding buiten
deze zone de stabiliteit van de kade of dijk niet vermindert. Hoewel grondbreuk geen ontgronding behoeft in te houden, wordt ten
aanzien van het begrip stabiliteitszone hier geen onderscheid gemaakt. De omvang van de stabiliteitszone (ê) kan worden vastgesteld aan de hand van stabiliteitsberekeningen.
Voor eenvoudige gevallen kan gebruik worden gemaakt van de vuistregel :
t = 4.H (H = hoogte van waterkering of weg ten opzichte van maaiveld).
2.4

Stabiliteit van kaden en dijken
Door de bij het boorproces optredende snelle vervormingen zal de
expansie in slecht doorlatende gronden, zoals klei en veen, rondom
de boor- of spoelbuis plaatsvinden onder nagenoeg ongedraineerde
omstandigheden. In de plastische zone (zie paragraaf 2.2) treedt in
dat geval een wateroverspanning (Au) op. Theoretisch (volumevast
materiaal) beperkt de wateroverspanning zich tot de plastische
zone. In werkelijkheid zal buiten de plastische zone nog enige wateroverspanning aanwezig zijn.
Het oplopen van de waterspanning gaat snel (gemeten: 0,5
m.w.k./min.). Ten aanzien van de snelheid waarmee de wateroverspanning terugloopt zijn waarden gemeten van gemiddeld circa 0,5
m.w.k./uur.
De korte duur (maximaal enkele uren) en het feit dat de wateroverspanning zich slechts in een beperkt gebied voordoet, zal de invloed ervan op de stabiliteit van kaden en dijken sterk reduceren.
Zo is de stabiliteitsfactor van kaden en dijken onder ongedraineerde omstandigheden (snelle vervormingen) veel groter dan de stabiliteitsfactor voor de lange termijn (langzame vervormingen). Onder
ongedraineerde omstandigheden in klei wordt namelijk de schuifweerstand door de ongedraineerde cohesie (Cu) geleverd. De wateroverspanning heeft geen effect op de ongedraineerde cohesie. Bij een
wateroverspanning gedurende enkele uren, zoals die optreedt bij het
horizontaal boren zal weliswaar niet meer met C u gerekend mogen
worden, maar van een verhoogde cohesie is nog wel sprake. Veiligheidshalve dient echter de diepteligging van de leiding te worden
gecontroleerd d.m.v. een stabiliteitsberekening.
Gezocht wordt naar een vuistregel.

2.5

Grondmechanisch onderzoek

2.5.1 Terreinonderzoek
Ten behoeve van het grondmechanisch advies dient het terreinonderzoek te bestaan uit middelzware sonderingen waar nodig gecombineerd
met steekboringen of continuboringen (0 29 mm). Ten behoeve van
de bepaling van de ongedraineerde cohesie wordt aanbevolen bij het
sonderen naast de conusweerstand ook de plaatselijke wrijving te
meten.
Aan de hand van de boringen dienen de aanwezige grondlagen te worden beschreven.
Indien nodig, zal ten behoeve van monsteronderzoek in het laboratorium, het terreinonderzoek moeten worden uitgebreid met continuboringen 0 66 mm of Ackermannboringen.
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De sonderingen en boringen dienen op enige afstand (circa 5 m) van
asleiding te worden gemaakt. Hiermede wordt voorkomen, dat tijdens
het horizontaal boren boorspoeling via boor- of sondeergaten naar
boven komt.
2.5.2 Laboratoriumonderzoek
Van de uit de boringen verkregen grondmonsters dient het volumegewicht te worden bepaald. Indien in de ondergrond veen voorkomt zal
de zuurgraad hiervan moeten worden vastgesteld.
Bij het bestuurbaar horizontaal boren is in verband met de diepteligging van de leiding de zetting van de ondergrond van minder belang. Voor het verkrijgen van inzicht in het gedrag van grond rondom de Doorgang zijn de sterkte-eigenschappen (<t> en C) en de vervormingseigenschappen (E en v) van belang.
In cohesieve lagen kan aan de hand van tijdens het sonderen gemeten
plaatselijke wrijving de Cu-waarde worden vastgesteld. Voor nietcohesieve lagen wordt de uitvoering van triaxiaalproeven (CU. =
consolidated undrained) aanbevolen, waarbij vooral het effect van
volumeveranderingen moet worden onderzocht.
Volumeverandering heeft een grote reducerende invloed op de omvang
van de plastische zone (zie figuur 2).
2.5.3 Grondmechanisch advies
Voor iedere kruising dient het grondmechanisch advies de navolgende
aspecten te omvatten:
•

•

2.6

controle van de diepteligging van de leiding in verband met
grondbreuk onder het waterstaatswerk met inbegrip van de
stabiliteitszones. Dit ook in verband met de stabiliteit
van het waterstaatswerk. Bij de voorgestelde diepteligging
van de leiding dient ook voor een aantal punten van de
kruising de maximaal toelaatbare druk in de boorspoeling te
worden opgegeven.
de gebruikelijke grondmechanische parameters ten behoeve
van de sterkteberekening van de leiding. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van een bentoniet-omhulling van de leiding.

Horizontaal geboorde kruisingen met de Rotte en de Ringvaart Zuidplaspolder
Op de in het voorgaande voorgestelde wijze zijn berekeningen gemaakt voor de kruisingen met de Rotte en de Ringvaart Zuidplaspolder.
Voor een aantal punten van de leiding is de maximale omvang van de
plastische zone tijdens het inbrengen van de spoelbuis berekend.
De tijdens het boren gemeten waterspanningen en gronddrukken worden
vergeleken met de berekende waarden.
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2.6.1 Kruising met de Rotte (zie tekening V & S - HANAB)
Tabel 1: maximale omvang plastische zone bij inbrengen spoelbuis.

afstand vanaf
"entry point"
in m
10
25
70
100
135
155

Pu
Pi
(kN/m2) (kN/m2)

170
170
510
544
510
510

67
75
145
122
143
103

Ru
(m)

RP
(m)

0,18
0,16
0,25
0,32
0,25
0,35

0,9
0,8
1.2
1,4
1,2
1,6

opmerkingen

onder kade
onder Rotte
onder kade

Ter plaatse van het waterstaatswerk met inbegrip van de stabiliteitszones is met betrekking tot grondbreuk voldoende dekking aanwezig.
Tijdens het uitvoeren van de horizontale boring zijn op 25 m vanaf
"entry point" waterspanningsmetingen uitgevoerd.
Op 1 m afstand van de theoretische hartlijn van de leiding zijn
daarvoor ter hoogte van de hartlijn aan weerszijden waterspanningsmeters geplaatst (in klei).
Tabel 2: resultaten waterspanningsmetingen (op 25 m vanaf "entry
point")

gebeurtenis

passeren geleide-buis
passeren spoelbuis
passeren produktvoerende buis

wateroverspanning in m.w.k.
noord

zuid

1,35
0
0,25

1,10
0
0,35

Met behulp van de door Vesic gegeven formules is aan de hand van de
gemeten wateroverspanning de druk in de boorvloeistof buiten de
geleide-buis vastgesteld op circa 340 kN/m2 ~ 50 P.S.I.
De druk in de boorvloeistof ter plaatse van de boorinstallatie bedroeg op dat moment circa 350 P.S.I.
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2.6.2 Kruising met de Ringvaart Zuidplaspolder (zie tekening V & S HANAB)
Tabel 2: maximale omvang plastische zone bij inbrengen spoelbuis.

afstand vanaf
"entry point"
in m
25
45
85
105
115
150

Pi

Pu

Ru

Rp
(m)

510
510
680
1020
1020
1190

78
250
335
250
335
270

0,45
0,14
0,14
0,29
0,21
0,31

2,30
2,00
1,85
3,70
2,80
4,00

(kN/m2) (kN/m2)

(m)

opmerkingen

onder kade
onder Ringvaart
onder kade

Tussen circa 45 m en circa 190 m bevindt de leiding zich in het
zandpakket dat beneden een niveau van circa 11 m - N.A.P. ter
plaatse van de kruising wordt aangetroffen.
Bij de berekening van de plastische zone in het zand is de pessimistische veronderstelling gedaan dat geen volumeverandering optreedt. Zoals reeds vermeld, heeft een volumeverandering een sterk
reducerend effect op de omvang van de plastische zone.
De kans dat bij het boren in zand door blokkering van de retourstroom van boorspoeling tijdelijk de druk rondom de boor- en spoelbuis oploopt is veel kleiner dan in samenhangende gronden. In verband hiermee is in het voorgaande voor zand een kleinere veiligheidsfactor voor Rp voorgesteld.
Tijdens de uitvoering van de boring onder de Ringvaart Zuidplaspolder zijn zowel waterspanningen als gronddrukken gemeten en geregistreerd.
De situatie van de meetlocaties is weergegeven op bijlage 1.
De waterspanningsmeters en de gronddrukdozen bevonden zich op het
geplande niveau van de leiding-as op een afstand van circa 25 m
vanaf "entry point". Ter hoogte van de meters bestaat de grondslag
hoofdzakelijk uit klei.
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In de navolgende tabel 4 zijn de resultaten van de metingen weergegeven.

gebeurtenis

max. wateroverspanning in
m.w.k.

1
boorbuis
2e maal boorbuis
spoelbuis
produktvoerende
buis

2

3

4

max. toename
gronddruk in
m.w.k.
A

B

0,40 0,25 0,15 0,10 0,30 0,15
0,60 0,50
0,30 0,20 0,15 0,10 0,10 0,05

0,40
0,50
0,40

0,75
0,95
0,75

0,40 0,15 0,10 0,07 0,10

0,40

0,45

5

6

Ter plaatse van de meetlocatie bedroeg bij het inbrengen van de
spoelbuis de Doorspoelingsdruk (Pi) 75 P.S.I. = 510 kN/m2. Op
1 m afstand vanaf leiding-as wordt bij geblokkeerde retourstroom
een wateroverspanning van circa 4 m.w.k. berekend. Op 1,5 m afstand
bedraagt deze waarde circa 2,8 m.w.k. De maximale toename van de
gronddruk wordt bij geblokkeerde retourstroom berekend op circa
5 m.w.k. op 1 m afstand van leiding-as.
Uit de vergelijking van de berekende waarden met de gemeten waarden
kan worden geconcludeerd dat de wijze van berekenen van de omvang
van de plastische zone (Rp) en de water- en korrelspanningen
zoals is voorgesteld, leidt tot veel hogere waarden dan is gemeten.
Bij een goed verlopend boorproces (geen blokkering van retourstroom) zullen de korrel- en waterspanningen slechts in beperkte
mate oplopen.
Met behulp van de door Vesic gegeven formules kan ook de radiale
verplaatsing van de rand van de plastische zone worden berekend.
Onder de westelijke kade van de Ringvaart Zuidplaspolder (circa
115 m vanaf "entry point") wordt een verplaatsing in opwaartse
richting berekend van circa 5 mm.
Door de Provinciale Waterstaat Zuid-Holland werd tijdens de boorwerkzaamheden echter een neerwaartse verplaatsing van de kade gemeten van 7 a 10 mm.
Grondgedrag op de lange duur rondom een geboorde leiding
Bij het teruglopen van de overdruk in de boorgang zal de omringende
grond iets worden teruggedrukt. Het vrije water in de bentoniet
Doorspoeling zal daardoor voor een gedeelte worden uitgeperst (consolidatie). In het zand zal reeds tijdens het boren het vrije water
worden uitgeperst, waardoor een filter-"cake" tegen de wand van de
boorgang ontstaat.
Na verloop van tijd zullen de tijdens het boorproces eventueel opgetreden wateroverspanningen zijn verdwenen.
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Hierboven is een rivierkruising getekend (c.q. een gekanaliseerde
rivier). Hierbij zijn 3 varianten te onderscheiden (excl. variant
VIII).
Variant I
Een kleidijk (of zanddijk met kleivloer) op zandondergrond (dat wil
zeggen dat de ondergrond doorlatender is dan de dijk).
Eis uitgaande van optionele aanname a:
De alternatieve kwelweg wordt gevormd door li + 1 2 + I4.
gewogen: li want 1 2 en I4 zijn = 0.
eis:

li ^ 1/3.lo

voorbeeld: stel 1 0 = 60 m dan li > 1/3 . 60 = 20 m
Moeilijk uitvoerbaar.
Eis uitgaande van b:
De alternatieve kwelweg wordt gevormd door li + 1 2 + 1 3
gewogen: li + 1/3.12 + I3.
eis:

li + 1/3.12 + 1 3 ^ 1/3.1,

lo = 60 m,
1 2 = 55 m,
1 3 = li - 5 m
voorbeeld:
stel
ling 1 2 is 1:10)
li + 18 + li - 5 ê 1/3. 60 = 20
hieraan wordt altijd
2.li S 20 - 18 + 5 = 7 li ^ 3,5 m*
voldaan.

(hel-

aanname c:
Dit is een compromis tussen a. en b.
De factor 1/3 volgens b. wordt gewijzigd in 1/6; dit heeft ten opzichte van b. twee voordelen:
- inbouw van een veiligheidsfactor van 2,
- W 3 = W 4 , dat wil zeggen dat beide alternatieve kwelwegen qua
weerstand aequivalent zijn geworden en er in alle gevallen kan
worden uitgegaan van li + 1 2 + 1 3 .
De uitkomsten worden nu:
eis uitgaande van c:
De alternatieve kwelweg wordt gevormd door li + 1 2 + 1 3 .
gewogen: li + 1/6.12 + I3
eis:

li + 1/6.12 + 13 ^ 1/3. lo
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voorbeeld:
stel
1 0 = 60 m,
1 2 = 55 ra, 1 3 = li - 5 m
ling 1 2 is 1:10)
li + 9 + li - 5 ê 1/3. 60 = 20
21i £ 16 —* li è 8 m —> dit is ongeveer de huidige praktijkmaat.

(hel-

Opmerking: Bij de beoordelingsmethoden, uitmondend in eisen ten
aanzien van de minimum diepteligging van de boorgang (li) worden
alle kwellengten met hun doorlatendheden omgerekend tot aequivalente lengten met de verticale doorlatendheid van de betreffende
ondergrond.
*

bij li 5 m is 13 in feite = 0. li wordt dan 20 - 18 = 2 m.

Variant II
Een kleidijk op een ondergrond van klei (of een zanddijk zonder
kleivloer op zandgrond te weten variant II'). Hier zijn de ondergrond en de dijk even doorlatend. Beide varianten komen weinig voor.
lo wordt nu de lengte van de kortste verbindingslijn tussen het
natuurlijk in- en uittredepunt. Er is geen sprake meer van een contactvlak, dus geen reductie met 1/3.
Eis uitgaande van a:
Alternatieve kwelweg li + I2 + I4. (gewogen: li).
eis:

li

^ lo

voorbeeld: stel 10 = 50 m —> li ^ 50 m

Onuitvoerbaar!

Eis uitgaande van c:
li + 1/6. 1 2 + 13 ^ lo
voorbeeld: li + 9 + l i - 5 è 50
Moeilijk uitvoerbaar!

2.1i è 46

li ê 23 m!

Eis uitgaande van b:
li + 1/3.12 + 13 ^ lt
voorbeeld: li + 18 + li - 5 £ 50 -* 211 ^ 37 -» ll
Moeilijk uitvoerbaar

è 18,5 m!

Voorlopige conclusie: in dergelijke situaties niet toepassen!
Dit in afwachting van eventueel nader onderzoek.
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Variant III
Een zanddijk op kleigrond. Dat wil zeggen dat de ondergrond minder
doorlatend is dan de dijk. 1 0 wordt ook hier de lengte van de
kortste verbindingslijn tussen het natuurlijke in en uittredepunt
(kortste kwelweg loopt niet langs contactvlak, dus geen reductie
met 1/3).
Echter de doorstroomde grondsoort betreft nagenoeg uitsluitend
zand, behoudens de passage van 1 kleibekleding (uittrede via teen
drainage).
Stelt men deze kleibarrière op een lengte van 1 m, dan resulteert
een reductie van 1 0 met 98% (uitgaande van 1 0 = 50 m volgens
voorbeeld). Veiligheidshalve wordt hier uitgegaan van een reductie
van 90% (0,10.1o). D e weerstand van de zandkern is hierbij te
verwaarlozen, nl. 45 000.10"3 a 10"4 ■ 4,5 a 45 mm. ~ 5 cm
kleiequivalent! D e factor 10"3 a 10~4 wordt hier gebezigd in
verband met de grotere doorlatendheid van zand ten opzichte van
klei.
Eis uitgaande van a:
li è 0,10.1e
voorbeeld: stel 1 0 = 50 m —» li ê 0,10.50 = 5 m.
Hieraan wordt voldaan.
Eis uitgaande van c;
li + 1/6.12 + 13 è 0,10. lo
voorbeeld: li + 9 + l i  5 ê 5 -► 2.1i £ 1 -* li ^ 0,5 m*.
Hieraan wordt altijd voldaan.
Eis uitgaande van b:
li + 1/3.12 + 13 e 0,10.1o
li + 18 + li  5 2 5 » 2.li ü 0 » li ï 0.
Hier worden geen eisen aan li gesteld, anders dan dat de boorgang
zich geheel in de klei moet bevinden (onder contactvlak zand/klei).
Zou men deze laatste voorwaarde niet stellen en bijvoorbeeld boren
langs de lijn van 1 0 , dan vervalt 13 en 1 2 wordt 1/3.1 (klei
barrière) ~ 0,3 m.
De eis gesteld aan Ij wordt dan: li + 0,3 = 5 —♦ li è 4,7 m,
dat wil zeggen ongeveer de uitkomst van a.

*

bij li < 5 m is 13 in feite = 0. li wordt dan > 5  (9 a 18) = 0.
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Eis uitgaande van c:
li + 1/6.12.— + 13 ^ 0,5.lo
kh
voorbeeld:
1 0 = 20 m,
1 2 = 22 m,
13 = li - 2 m
(helling
1 2 is 1:10).
li + 1/6.22.1/10 + li - 2 ^ 0,5.20 = 10 -» 2.1i + 0,37 - 2 ê
10 -» 2.li è 11,63 ->li è 5,8 m dan wel
li + 1/6.22.1/5 + li - 2 ^ 0,5.20 = 10 -* 2.1i + 0,74 - 2 è
10 -» 2.li è 11,26 -* li ^ 5,6 m.
Hieraan is voldaan. De invloed van de variatie in de anisotropic is
hier te verwaarlozen.
Eis uitgaande van b:
kv
li + 1/3.12. — + 1 3 ^ 0,5.1o
kh

voorbeeld:
li + 1/3.22.1/10 + li -2 2 10 -» 2.li + 0,74 - 2 2 10 -»
2.11 ^ 11,26; dus li è 5,6 m. Hieraan is te voldoen,
dan wel: li + 1/3.22.1/5 + li - 2 2 10 -» 2.1i + 1,48 - 2 è
10 —* 2.li i 10,52 -»li ï 5,25 m. Hier is ook aan
te voldoen.
Ook hier is de invloed van de variatie in de anisotropie te verwaarlozen.
Opmerking 1:
Indien onder de veenlaag een kleilaag voorkomt en deze wordt aangeboord landwaarts van het (kwel)intredepunt, geldt voor die delen
van li t/m 13 die in de klei komen te liggen het volgende:
- de kleilengten mogen zwaarder worden gewogen met een factor
kyeen (ven), welke kan variëren van 1 tot 10 4 .
kk 1 e 1

Deze factor is in het kader van het grondmechanisch onderzoek
per kruising te bepalen (veilige karakteristieke waarde),
- er is geen anisotropie bij klei,
- de weegfactoren 1/3 resp. 1/6 voor 1 2 blijven van kracht.
Er dient echter te worden onderzocht of de volgende route niet
maatgevend wordt:
a. verticaal langs li tot aan het contactvlak veen/klei,
b. vervolgens horizontaal langs het contactvlak tot de boorgang
wordt bereikt.
Over deze lengte (12') geldt:
weegfactor 1/3 resp. 1/6,
anisotropie kv op grotere diepte (1/5 a 1/10)
kh
c. verder langs boorgang (12") met weegfactoren en anisotropie,
d. tenslotte langs 1 3 .
Deze controle dient ook te worden uitgevoerd als 1 2 geheel in de
kleilaag is gelegen (traject c (12") vervalt dan).
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Opmerking 2:
Indien onder de veenlaag of de daaronder gelegen kleilaag het
pleistoceen wordt aangeboord landwaarts van het (kwel)intredepunt,
mogen die delen van li t/m 13 die in het zand komen te liggen
niet worden meegewogen. De weegfactor is dan = 0. Zie ook algemene
opmerking bij variant III.
Variant V
Boezemkade van klei op een ondergrond van veen (komt weinig voor).
Hier is dan de ondergrond doorlatender dan de kade.
Deze variant is te behandelen conform variant I met aangepaste geometrie en anisotropic op grotere diepte (1/5 a 1/10) en aan de basis (1/2).
Afgezien van de geometrie geldt het voorgaande ook voor een kleidijk op veenondergrond (variant V ) .
Variant VI
Boezemkade van veen op een ondergrond van klei. Dat wil zeggen een
minder doorlatende ondergrond dan de kade.
Deze variant moet behandeld worden conform variant III met aangepaste geometrie en anisotropic ter plaatse van de basis van de kade
(1/2).
Hierdoor mag 1 0 worden gereduceerd met de factor kkiei
.
Ky een

(hor)

Deze factor dient dan echter altijd per kruising te worden bepaald
in het kader van het grondmechanisch onderzoek (veilige karakteristieke waarde).
Variant VII
Boezemkade van klei op een ondergrond van klei (komt weinig voor).
Dit wil zeggen dat de ondergrond en de kade even doorlatend zijn.
Deze variant moet conform variant II worden behandeld met
aangepaste geometrie.
Variant VIII
Zanddijk (zonder kleivloer) op veengrond. De ondergrond is hier dus
minder doorlatend dan de dijk. Stel dat de kleibekleding 1 meter is
ingelaten in de veenbodem; de omtrek van de kleikoffer = 3 m
(weerstand zandkern en teendrainage te verwaarlozen)
lo (gewogen) = 2 + l.l/3.kv* = 2 + 1.1/3.1/2 = 2,17 ~ 2,5 m**
kh
Eis op basis van a:
ll > lo (gewogen) = 2,5 m

Eis op basis van c:
1, + l/6.12.kv* + 1 . è 2,5
kh

hieraan wordt altijd voldaan
(geldt ook voor c. en b.)
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voorbeeld: (lo = 60 m ) , 1 2 = 55 m, 13 = li - 5 m.
li + 55.J. + li - 5 ^ 2 , 5 - > 2.1! + 0,9 - 5 ^ 2,5 -» 21i ê 6,6 -+
6 10
li ^ 3,3 m***
dan wel:
li + 55.1 + li - 5 e 2,5 -» 2.li + 1,8 - 5 è 2,5 •> 2.1i ^ 5,7 -»
6 5
li S 2,8 m***
Eis op basis van b:
li + l/3.12.kv* + 13 ^ 2,5
kh

li + 55.J. + li - 5 ^ 2,5 -» 2.li + 1,8 - 5 £ 2,5 -» 2.1i ^ 5,7 -*
3 10
li è 2,8 m***
dan wel:
li + 55.1 + li - 5 2 2,5 -» 2.li + 3,6 - 5 è 2,5 -» 2.1i ^ 3,9 -*
3 5
li ^ 2 m
*
**
***

te bepalen in het kader van het grondmechanisch onderzoek per
kruising.
bij toepassing van een kleivloer behandelen conform variant V'.
bij li < 5 m is I3 in feite = 0.11 wordt dan è 2,5 - (0,9 a
1,8) = 1,6 a 0,7 m.
RESUMPTIETABEL (uitkomsten van voorbeelden)

a

I

II + II'

III
IV

V + V'

VI
VII

VIII

+

+
+
+
-

+

c

b

+
+
+
+
+
+
+

+
-

relatieve frequentie
van voorkomen

+
+

+
+
+
+

H
L
H
H
L/H
H
L
H

Hierin betekent:
+: uitvoerbaar (binnen praktijkmaat)
-: moeilijk c.q. onuitvoerbaar (te diep)
H: hoge frequentie
L: lage frequentie
Conclusie:
De verschillen in toepasbaarheid treden op tussen a. enerzijds en
b. en c. anderzijds.
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Toetsing van de proefprojecten
(Rotte en Ringvaart Zuidplaspolder) aan de hand van de ontwikkelde
beoordelingsmethode:
Rotte;

De oostelijke oever voldoet niet aan de eis uitgaande van
a., wel aan die van c. en b.
De westelijke oever voldoet aan alle eisen (a., c. en b.).

Ringvaart Zuidplaspolder;
N.B.

Beide oevers voldoen
(a., c. en b.).

Aannamen bij deze toetsingen: k v e e n

aan

alle

eisen

cvert.> = 1/2;

Kv e e n

(hor . )

Kye en

Cvert.) =

lvJ

kk 1 e i

Uit zowel de resumptietabel als de toetsing van de proefprojecten
blijkt dat aanname a. (= absoluut veilig) kan leiden tot verwerping
van plannen tot toepassing van horizontaal boren.
Absolute toetsing
Bij variant I en II is de absolute toetsing aangelegd volgens
Bligh-Lane (volledig). Dat leidt niet tot andere conclusies voor
aanname a. Variant II zou bij aanname b. en c. wel uitvoerbaar worden.
Aanbeveling PWZH
Voorlopig uitgaan van a.; dit in afwachting van nader onderzoek
door LGM naar het gedrag op termijn van de opgestijfde bentoniet.
N.B.

Het kan voorkomen dat een waterkering een "natuurlijke
kortste kwelweg" vertoont, die niet aan de eisen van BlighLane voldoet en daarom in de toekomst zal worden aangepast.
De "alternatieve kwelweg" moet in dat geval worden getoetst
aan de toekomstige natuurlijke kortste kwelweg (in feite is
dit een absolute toetsing).

Opmerking
Het zou in principe mogelijk moeten zijn tijdens het aanbrengen van
de produktvoerende buis een toeslagstof aan het bentoniet toe te
voegen, zodat een gegarandeerde afdichting van het boorgat kan worden verkregen (vertraagde zwelling).
Voorlopig stuit dit echter op praktische bezwaren van de zijde van
de aannemer.
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Controle van de weerstand tegen langsloopsheid door spanningswater
Ingeval de potentiaal in het pleistoceen hoger is dan de phreatische grondwaterstand buiten het te kruisen waterstaatswerk (~
polderpeil), is er sprake van een kwelgebied en kan er bij aanboren
van deze watervoerende zandlaag een kwelweg langs de pijpleiding
ontstaan met een geringere hydraulische weerstand dan die van de
"natuurlijke kwelweg", zijnde de dikte van het afsluitende klei/
veenpakket.
Het zal duidelijk zijn dat bij de optionele aanname a. (geen weerstand in de boorgang) een dergelijke situatie leidt tot een onaanvaardbare kortsluiting.
Bij de aannamen c. en b. evenwel is de alternatieve kwelweg (b.v.
L 3 ) gelijk aan de "natuurlijke", zodat een zodanige toestand uit
dien hoofde volledig acceptabel is.
De aanbeveling van PWZH (voorlopig uitgaan van a.), die door de
Studiegroep Pijpleidingen voor Gassen en Vloeistoffen (Gasclubs) is
aanvaard, impliceert derhalve dat plannen tot toepassing van horizontaal boren bij aanwezigheid van spanningswater voorshands geen
doorgang kunnen vinden; deze situatie komt veel voor!
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DE GEOMETRIE VAN DE KRUISING.
De vormgeving van de constructie (macro)
Deze wordt bepaald door de volgende factoren:
-

de
de
de
de
de
de

hoek van insteek 12°.
hoek van uittrede 8°.
min. elastische kromtestraal + extra voor constructie.
afstand/diepte tot de waterkeringen.
diepte onder de waterloopbodem.
bodemgeologie (overspannen grondwater).

Met inachtname van genoemde factoren wordt de constructie in tekening gebracht.
Aan de hand van de ontwerptekening kan het grondmechanisch onderzoek worden gestart. De grondparameters worden vastgesteld, waarna
de sterkteberekening kan worden gemaakt.

Vormgeving van het boorgat (micro)
Zoals reeds in de beschrijving van het systeem is vermeld, wordt de
boorgang gestuurd door periodieke richtingverandering van de boorkop. Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een enigszins slingerende
vorm van het geboorde kanaal.
Het door de geleidebuis geboorde kanaal heeft een doorsnede van
gemiddeld 7".
De spoelbuis fraist een gat van ongeveer 12".
De 5" spoelbuis heeft een 10 x grotere stijfheid dan de 2 7/8" geleidebuis.
Bij het overschuiven zal de geleidebuis zich daardoor strekken in
de spoelbuis.
Door dit effect en het gecombineerde fraizen en inspoelen van de
geleidebuis blijft niets over van de slingerende vorm van het boorgat.
Bij het intrekken van de produktvoerende pijp met voorop de ruimer
wordt deze exercitie nog eens herhaald.
Voor een 12" buis is de stijfheid 150 x groter dan die van de geleidebuis.
2 7/8" geleidebuis
t = 0,75 cm
5"
spoelbuis
t = 1,5 cm
12"
produktv. buis t = 1,2 cm

I =
83 cm4
I =
844 cm4
I = 15.041 cm4
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4.

RISICO-EVALUATIE BESTUURBARE HORIZONTALE BOORMETHODE

4.1

Inleiding
In dit hoofdstuk zal de additionele dysfunctiekans* van een kruising gemaakt door middel van de bestuurbare horizontale boormethode, volgens de visie van de Provinciale Waterstaat Zuid-Holland
worden vergeleken met de additionele dysfunctiekans van een normale
kruising met een waterstaatswerk, welke gebouwd is volgens de pijpleidingcode 1972.
De vergelijking zal worden gedaan voor kruising van een gasleiding
met een hoofdwaterkering en een boezemwater annex kaden, een binnenwaterkering en een weg (bij kruising van de genoemde waterlopen
is de dysfunctiekans tevens als inundatiekans beschouwd).
Als uitgangspunt van de risico-afweging is gebruik gemaakt van de
verkenning inzake "Risico-analyse van hogedrukleidingen" uitgegeven
door de Provinciale Waterstaat Zuid-Holland in 1978.

4.2

Markante verschillen bij een kruising gemaakt door middel van de
bestuurbare horizontale boormethode ten opzichte van een normale
kruising
Een kruising gemaakt door middel van de bestuurbare horizontale
boormethode onderscheidt zich ten aanzien van constructie van een
normale kruising volgens de pijpleidingcode op de volgende punten:
Voordelen
a. Afwezigheid van bijzondere constructie-elementen zoals fabrieksbochten, damwanddoorvoeringen, verzwaringen met beton en zakbaken.
b. De wijze van aanleg impliceert minder ongewenste tijdelijke belastingen van de constructie en kan deze minder beschadigen.
c. Minder zetting ten gevolge van de grote diepteligging, bovendien
werken zettingen bij kruisingen van waterlopen (rivieren, boezemwateren) in het algemeen gunstig (relaxatie van de opgelegde
kromming).
De overgang geboord/gelegd kan buiten de veiligheids- eventueel
invloedzone worden geprojecteerd (in verband met abrupt uitvoeringszakkingsverschil). De constructie is hierdoor aanmerkelijk
minder zettingsgevoelig dan een conventionele kruising.
d. Gunstiger ondersteuningscondities.
Nadelen
e. Vanwege de grote diepteligging is de leiding moeilijker bereikbaar voor reparatie.
f. Een kleine lekkage wordt minder gemakkelijk opgemerkt.
g. Geen damwand (risicobeperkend) als vervangende waterkering bij
hoofdwaterkeringen en boezemkaden.
h. Hoger inundatierisico tijdens de aanleg bij onzorgvuldige uitvoering.
*

Dysfunctie betekent, het wegvallen van de functievervulling van
het te kruisen waterstaatswerk, bijvoorbeeld het teloor gaan van
het waterkerend vermogen van een dijk onder maatgevende omstandigheden (dit is bij ontwerppeil).
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Inundatierisico bij een normale kruising
De verkenning inzake "Risico-analyse van hogedrukleidingen" vermeldt de volgende dysfunctiekansen van een waterkering of weg als
gevolg van lekkage of explosie van een kruisende hogedrukgasleiding.

Gasleiding
"nieuw": na 1965 gelegd onder Pijpleidingcode

*

Dysfunctiekans
per jaar

Hoofdwaterkering zonder damwand*

1,1.10"'

Hoofdwaterkering

1,1.10"5

Boezemkade zonder damwand*

4,7.10"5

Boezemkade

1,3.10"5

Binnenwaterkering

l,5.10_s

Weg

4,0.10"s

Volgens de pijpleidingcode niet toegestaan.

In "Risico-analyse van hogedrukleidingen" worden de lekkage-oorzaken, als volgt onderverdeeld:
Lekkage-oorzaken gasleidingen
Constructiefouten (ontwerp + uitvoering)
Materiaalfouten (pijp + alle lassen)

% **

5
15

Te hoge inwendige druk
Zettingen, grondverschuivingen weersgesteldheid
Operationele fouten (met afsluiters)
Corrosie (inwendig & uitwendig)

10
5
15

Verwaarloosd onderhoud
Mechanische beschadiging door derden

50

Appendages (onklaar geraakt)
Totaal
** percentage van het aantal incidenten.

100
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4.4

Dysfunctiekans van een kruising door middel van de bestuurbare horizontale boormethode
Bij een kruising gemaakt door middel van de bestuurbare horizontale
boormethode, waarbij in de kruising annex veiligheidszones voldoende diepteligging wordt aangehouden, is er reden om de dysfunctiekans van de waterkering of weg als gevolg van lekkage of explosie
van een kruisende hogedrukgasleiding, aan te passen.
a. Verhoging van het inundatierisico wegens afwezigheid van damwanden (alleen bij kruising van een hoofdwaterkering of boezemkade).
b. Verlaging van de dysfunctiekans vanwege een verminderde kans op
lekkage.
1.
2.

3.

4.

5.

Door de grote diepteligging kunnen mechanische beschadigingen door derden praktisch geheel worden uitgesloten *.
Vanwege de grote diepteligging wordt de constructie veel
minder belast door onvoorziene zettingen, wordt de constructie niet beïnvloed door eventuele afschuiving van het
dijklichaam en is de constructie niet onderhevig aan
vorst- en opdooiverschijnselen.
Dit geeft aanleiding om de lekkage-oorzaak zettingen,
grondverschuivingen, weergesteldheid te halveren.
Wegens de afwezigheid van damwanden, waardoor de mogelijkheid van metallisch contact en perforatie wordt uitgesloten
en vanwege de verminderde kans op beschadigingen tijdens
aanleg als reeds genoemd in paragraaf 4.2 onder b., is er
aanleiding om de lekkage-oorzaak uitwendige corrosie bij
hoofdwaterkeringen en boezemkaden sterk te reduceren.
In afwachting van een eventuele nadere onderbouwing is
voorlopig gesteld dat in de tabel uit de vorige paragraaf
voor gasleidingen het percentage lekkage-oorzaken ten gevolge van corrosie met 10% verminderd mag worden.
Uit deelrapport A, pag. 22, van "Risico-analyse van hogedrukleidingen" blijkt dat 1/3 deel van de materiaalfouten
wordt veroorzaakt door fouten in de veldlassen. Door het
gering aantal veldlassen en de eenvoud ervan (rechte pijp)
is er aanleiding om de bijbehorende 5% te halveren.
Vanwege een minder gecompliceerd ontwerp en berekening en
de daarmee samenhangende geringere kans op fouten is er
aanleiding om het oorspronkelijk percentage te halveren.

In afwijking van de tabel uit de vorige paragraaf voor de normale
kruising geeft een tabel van lekkage-oorzaken voor een kruising
gemaakt door middel van de bestuurbare horizontale boormethode gereduceerde percentages te zien. De totale kans op lekkage bij
hoofdwaterkeringen en boezemkaden is dan nog 30% van de kans bij
een conventionele kruising resp. 40% bij binnenwaterkeringen en
wegen.
*

Uit de tabel op pag. 16 van Deelrapport A "Risico-analyse van
hogedrukleidingen" volgt dat er nog een kleine kans resteert ten
gevolge van "boren en sonderen", namelijk:
17
— . 4,3% = 2,8%, afgerond 3%.
26
In feite 3% van 50% is gelijk aan 1,5%, afgerond 0%.
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Lekkage-oorzaken
gasleidingen

Cons t ruc t i efou ten
(ontwerp + uitvoering)

Materiaalfouten

% van het
aantal
incidenten

5

halvering oorspronkelijk percentage, afronding resulteert
weer in de oorspronkelijke 5%

15

vermindering oorspronkelijk percentage met 2,5%, afronding resulteert weer
in de oorspronkelijke
15%

Te hoge inwendige druk

-

Zetting, grondverschuivingen, weersgesteldheid

5

Operationele fouten

5

Corrosie

5

Verwaarloosd onderhoud

-

Mechanische beschadigingen door derden

—

Appendages

-

Totaal bruto
aftrek van 2 afrondingen
van 2,5%

35
5

Totaal netto

30

Het effect van
volgende tabel
singen. Tevens
dysfunctiekans

opmerkingen

deze reductie geldt
alleen voor hoofdwaterkeringen en
boezemkaden

voor binnenwaterkeringen en wegen
geldt 30 + 10 = 40

deze gewijzigde percentages resulteert in de in de
aangegeven dysfunctiekans van de verschillende kruiis in deze tabel de verandering van de additionele
ten opzichte van een normale kruising aangegeven.
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Gasleidingen

*

Kans op dysfunctie
per jaar

Verandering van de dysfunctiekans t.o.v. normale
kruising (%)

Hoofdwaterkering

0,4.10"5

- 70% *

Boezemkade

1,3.1(TS

0%

Binnenwaterkering

0,6.10"5

- 60%

Weg

l,6.10~s

- 60%

Betekent
risico.

een zelfde vermindering

van het additionele inundatie-

Conclusies
Bij kruising van een gasleiding met een boezemwater door middel van
de bestuurbare horizontale boormethode is geen groter additioneel
inundatierisico aanwezig dan bij een normale kruising volgens de
pijpleidingcode.
Bij kruising van een hoofdwaterkering, een binnenwaterkering en een
weg is er zelfs sprake van een vermindering van de dysfunctiekans
met meer dan de helft.
Aanbevelingen
Voor gasleidingen is geconcludeerd dat de dysfunctiekans bij de
bestuurbare horizontale boormethode met meer dan de helft afneemt,
met uitzondering van kruising met boezemkaden, waarbij de kans ongewijzigd bijft.
Op grond van deze uitkomsten bestaat er uit een oogpunt van risico
geen bezwaar tegen de nieuwe methode van kruisen.
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DE STERKTEBEREKENING
Krachtenspel tijdens de constructie
a. De geleidebuis
De geleidebuis 2 7/8" wordt in het boorgat geschoven en wordt
dus belast op druk en buiging. De buiging is verwaarloosbaar ten
gevolge van de grote kromtestraal van de produktpijp.
De maximale drukkracht = gewicht buis x tg 9 x de totale lengte.
Voor b.v. een 200 m lange kruising wordt met een gekozen <p =
45° dit 12 x 1 x 200 = 2.400 kg.
Door de continue steundruk en de kromming kan de string niet
knikken.
De invloed op de omringende grond is verwaarloosbaar.
b. De spoelbuis (5")
Ook hier is de buiging verwaarloosbaar.
De maximale drukkracht voor een 200 m lange kruising bedraagt:
(12 x 0,01 + 53,6 x 1) x 200 = 10.744 kg.
f staal/staal = 0,01
De druk op de bodem is
53,6 x 3
= 0,04 kg/cm2
100 x 12,7 x ir
Ook dit krachtenspel is verwaarloosbaar.
c. De produktvoerende buis
I
Tijdens uitvoering van de trekoperatie.
Voor de configuratie zie fig. 1.
Stel in B de trekkracht S.
Stel over CB en AD de wrijving = 0 (over CB levert de component van Rs // de buis wèl wrijving).
Stel over DC werkt de wrijving die S afbouwt.

trekkracht =0
RB

' I-E-LIJCL _ U L

i r „n T rjy

FIG.1

HOOFDSYSTEEM TIJDENS DE UITVOERING
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Over de gehele buis werkt de opwaartse "slurrydruk", loodrecht de
buisas: B.
Deze B wekt een reactie van de grond op: RB ook loodrecht op de
buisas gericht.
De trekkracht S geeft volgens het kettinglijnprincipe over het deel
CB een druk naar boven. Deze wekt weer een grondreactie op: Rs
(verticaal gericht).
Het hoofdsysteem van fig. 1 is nu te splitsen in twee subsystemen:
- subsysteem A (trekverspanning),
- subsysteem B.
I.A. subsysteem A

Rg reëel

Re virtueel

M

i

v

l

i i i ! I II

ja. JtL
^L-L
\JL
JL __

t

I*

FIG. 2
Bekenden zijn:
Onbekende
:

SBmax en de geometrie.
Rs, deze is te vinden met de formules van de
kettinglijn.
Ten gevolge van de trekverspanning ligt de buis alleen over CB aan
tegen plafond boorgat; over CD (centrische trekkracht Sc) ligt de
buis aan tegen het plafond als gevolg van de opwaartse druk B.
Bij subsysteem B zijn twee extreme mogelijkheden te onderscheiden:
De opwaartse druk alleen is voldoende groot en de
subsysteem B.l:
buis voldoende slap om te bewerkstelligen dat de
leiding over de volle lengte tegen het plafond
van het boorgat ligt.
De opwaartse druk + de trekkracht is te klein ten
subsysteem B.2:
opzichte van de leidingstijfheid om te bewerkstelligen dat de leiding over de volle lengte
tegen het plafond van het boorgat aanligt.
I.B.l (opdrijving)

FIG. 3
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Over CB geldt dat RB kleiner is dan B.
Verwaarlozen we echter het deel dat nodig is om CB te doen buigen,
dan geldt RB = B, over de volle lengte AB.
I.B.2

(buiging)

D
h-

iJiJli

I stel deze 'bverbrugginjj"=0

M
Ra-B
A
4IU.II.II.IILU*----- r l f y ♦ B
Z p
"T l l l U J J . i i i J . . i J . i i i r r H D B
1
/2 L

<f.

FIG. 4

RB

 B
%(Ro + B ) . l :

C t (Ro + B ) . l
&.

Uit het v e r t i c a a l evenwicht v o l g t :

RB  B = 2 . ( R o + B ) . l

(R B  B)./ 2 L = (R 0 + B ) . l

RB

= 2 (Ro + B) 1 + B
L

cpc =  (R B  B ) . ( % L ) 3 + (Ro + B ) . 1 . ('/2L) 2 + / 2 (R 0 + B ) . l .%L
6EI
2EI
EI
Sc =  ( R B  B ) . ( f t L ) 4 + (Ro + B ) . l . ( f t L ) 3 + K(R„ + B ) . 1 2 . ( ' / , L ) 2
8EI
3EI
2EI

(1)
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SB = 6c + «pc . 1 + (Ro + B).l4.
8EI

SB

—

6c = H

H = cpc . 1 + (Ro + B).l4 = - (RB - B).('/2p3.l + (R0 + B).12.(%L)2
8EI
6EI
2EI
+ ^(Ro + B).l3.y2L + (Ro + B).l4.
EI
8EI
Substitutie van (l) levert:
1 (R + B) 1
H = L
. a D 3 . l + (Ro + B).l2.(JlL)2 + '/ 2 (RcI+BU'.XL
EI
6EI
2EI
+ (Ro + B).l4.
8EI
24EI.H = - (Ro + B).L2.12 + 3(R0 + B).12.L2 + 6(Ro + B).13.L
+ 3(Ro + B).l4.
= 2(Ro + B).L2.12 + 6(Ro + B).13.L + 3(R0 + B).l4.
= (Ro + B).(2.L2.1Z + 613.L + 314)

Ro + B =

(2)

24 EI. H
2L 2 .1 2 + 613.L + 31 4

21.24EI.H
+ B;
RB = 2(Ro + B).l + B =
L
L (2L2.12 + 6.13.L + 3.14)
RB - B =

Ro =

RB

=

48EI.H
2L3.1 + 6.1Z.LZ + 3.1J.L

- B
24 EI.H
2L2.12 + 6.1\L + 3.1"

(3)

48 EI.H
+ B
2L3.1 + 6.1Z.L2 + 3.1J.L

(4)

Ro en RB zijn eenvoudshalve constant genomen (gelijkmatig verdeeld).
Ro en RB zijn QD-belastingen (inwendige krachten).
De dwarskracht D wordt verder verwaarloosd.
DE SPANNINGEN:
De eis is dat a è 2/3 ovi»
"uitvoeringsfase".
I.A. + I.B.l: maatgevend is punt C.

d.w.z.

geen

schadefactoren:
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tangentieel: Q - belasting: RB
QD - belasting: R s
eis: Rs + vert. component van RB < Qn
(eventueel '/i.Qp)
Verticale component van RB ~ RB dus:
axiaal

Rs + RB < Qn (ev. /a.Qp)

: trekkracht Sc, buigend moment uit de opgelegde kromming.

I.A. + I.B.2
maatgevend in punt C
tangentieel links van C : Q - belasting: B

) maatgevende aanhouden.
QD - belasting: RB ) (hangt samen met
rechts van C: Q D - belasting: R0*) nulstelling van
de overbrugging"
zie fig. 4)
eis
: RB + B < Q n resp. % Q p
axiaal: trekkracht Sc
buigend moment uit de opgelegde kromming.
II DE PRODUKTVOERENDE BUIS IN DE GEBRUIKSTOESTAND
Hier is het hoofdsysteem te splitsen in twee subsystemen:
subsysteem C: inwendige druk + zettingen + temperatuur,
subsysteem D: een aangepaste vorm van subsysteem B.2.
Het subsysteem A verdwijnt; er is geen trekkracht S meer.
Subsysteem II.C
-

de expansie volgt uit de computerberekening,
zettingen dienen hierbij te worden weggelaten als deze gunstig werken (vergroten van de kromtestraal),
- temperatuur afhankelijk van periode van uitvoering,
- wél moet in punt A en B met een 10 cm uitvoerings(sprong)zakking
worden gerekend.
Subsysteem II.D (buiging)

i n i
R

B,

FIG.5
Hier is de bentoniet opgestijfd, zodat van een opwaartse 'slurrydruk"
geen sprake meer is.

In feite R0 - Rs • Rs wordt hier verwaarloosd, omdat deze ontlastende inwendige kracht niet in D werkzaam is.
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Er is dus één subsysteem D, dat nagenoeg gelijk is aan het subsysteem B.2, met dien verstande dat B = 0. Het zou eenvoudig en nauwkeurig zijn het met de computer te berekenen, waarbij de opgelegde
vervorming (de kromming) als fictieve zetting wordt ingevoerd.
Of dat computertechnisch mogelijk is, is nog de vraag; met het programma BELIPO gelukt het volgens de Gasunie in ieder geval niet.
De spanningen
eis: o £ 2/3 '. S« . o v l

(II.C. + II.D.)

Maatgevend in C, tenzij uit de computerberekening (II.C) + II.D
anders blijkt. Controle in A en B ten gevolge van de uitvoerings(sprongs)zakking.
tangentieel, links van C:
QD - belasting: RB *
QD - belasting: uit expansiereactie REI ^
Ringspanning + bochttoeslag*
Q - belasting: Qneutraai + verkeersbelasting - RB - REI *
(zie fig. 6)
frr, kp* en aiyp*
tangentieel, rechts van C:
QD - belasting: R0 t
QD - elasting: uit expansiereactie RE2 t
Q

-

belasting:

Qneutraai

+ Qverkeer

+

axiaal:
buigend moment uit opgelegde kromming
l
A ringspanning + bochttoeslag* - spanningen uit expansiereactie
oixp*
Eis:
RB

+ R E I < Qneutraai

C.q.

/2 Q p a s s l e f

Dwarskracht nu wèl meenemen.

psmn]

Ö

TTTTTI

FIG. 6, Qn wordt gedeeltelijk
overgedragen.
*

indirect

en voor de rest direct

Deze effecten zijn te verwaarlozen bij de toegepaste kromtestralen R = 1000.D.
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De kettinglijn of catenoïde
Voor de theorie wordt verwezen naar het boek van Klopper, deel I.
De desbetreffende pagina's zijn hierna in de tekst opgenomen.

V-/ S B
H /

Rekenvoorbeeld
Bij het voorbeeld is f = _3 = 0,2

t

15

Uit de tabel van bladzijde 43 verkrijgt men dan:
a = 0,625 + 0,034 = 0,659
(interpolatie)

1

a is dan 0,659 . 15 = 9,88 m.
H = a . q = 9,88 . 0,6 = 5,928 t
15 . 0,6  4,5 t
V is eenvoudig te bepalen en bedraagt % . 4 . q = %
De lengte L van de ketting volgt weer uit de tabel
sinh z = 1,11  0,01 =1,1
L = 1,1 . 1 = 1,1 . 15 = 16,5 m
z
Wil men nog weten hoe groot de spankracht in een willekeurig punt D
(op een afstand x van het midden C) bedraagt, dan moet men de vol
gende formule uit een technisch vademecum gebruiken:
q .x
 q .x
SD=H.y2.(e
H
+e
H )
In het midden van de ketting is x = 0. De exponenten van e worden
dan ook = 0
Sc » H . % . (1 + 1) ■ H ■ 5,928
Aan het eind is x = 7,5 m; q . x = 0,6 . 7,5 = 0,7591
H
5,928
SB = 5,928 . % . (2,1364 + 0,4681) = 7,72 t
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Kettinglijn. 30*.

Indien een volkomen buigzaam koord onder de
invloed van zijn eigen gewicht
—X wordt opgehangen aan de uit
einden, fig. 33, zal het de vorm
aannemen van een stangenkrom
me bij dat gewicht. Uit het;
evenwicht van een lengteelement!
ds, waarop behalve het gewicht j
p ds de langs de raaklijn gelegen !
krachten Sx en Sz + dSt in het
touw aan weerskanten werken,
blijkt, dat de horizontale com
Fig. 33.
ponenten van die twee krachten
gelijk zijn, H, en dat de verticale
componenten, die gelijk zijn aan H y' en H (y' + dy'), een verschil
!
p ds hebben:
H y' = H (y' + dy') + p ds;
Hdy' =

,

-pds.

Stelt men H = ap, waarin dus a de lengte is van een stuk koord met
een gewicht gelijk aan de nog onbekende poolsafstand H, dan wordt
ady' = — ds = — dx VT+^ p

;

2

a y" =  V7 + y' .
Dit is de differentiaalvergelijking van de kettinglijn; de oplossing is:
dy'

. /ri—K

■ É - - - V / + 3 ,'2

dy'

V7+ y'2

- bg sinh y' = — f C,
a

dx
a'
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of

y' =

~ ** (f + C) •

dy = — sinh (
y ~ -

h Cj dx,

a cosh (— + Cj H 1

In plaats van O X V wordt een nieuw assenstelsel O' X Y ingevoerd,
met de Vas positief naar boven door het laagste punt P der kettinglijn,
z<?dat voor x = 0, ook y' = 0, en daardoor C = 0 wordt. De verge
lijking wordt dan, als O' op een afstand a beneden P wordt gelegd:
v = a cosh — .
a
In deze vorm is a nog onbekend, doordat H, de poolsafstand en tevens
de overal gelijke horizontale componente van de trekkracht in het koord,
nog niet bekend is. Deze hangt af van de lengte L van het koord en
de onderlinge ligging van de ophangpunten A e n B . Als deze even hoog
en op een afstand J liggen, moet
+■/,

v.

Jds = L,
-Vi

of

,

+ y'2dx = \L;

jVl
o

. , l
, j
asmh— = %L;
2a

. , l
smh—
^ -r
2a

LI
— .
l 2a

Noemt men l : 2 a = z, dan wordt deze grootheid dus bepaald door
de vergelijking:
sinh z _ L
L en / zijn bekend, en daarmede is bekend de verhouding sinh z : z;
proberenderwijze kan men nu zoeken, welke waarde van z aan de voor
waarde voldoet.
In hier volgende tabel is voor een aantal waarden van z opgenomen
de verhouding sinh z : z; is nu b.v. gegeven, dat de verhouding van de
koordlengte tot de afstand der ophangpunten L : l = 1,36, waaraan
dus sinh z : z gelijk is, dan moet z = 1,40 zijn. Nadat z is uitgerekend,
is a bekend: a = l : 2 z. De horizontale trekkracht is dan H = ap
En de doorhanging ƒ van het koord vindt men als het verschil van
de ordinaten der punten B en P :

f=a(cosh±-ï)
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In de tabel zijn de waarden a : l en f : l mede opgenomen. Voor
L : / = 1,36, waarvoor reeds werd gevonden, dat z moest zijn 1,40,
moet a worden 0,357 /, terwijl ƒ wordt 0,411 /.

z

sinh z
z

a

T

ƒ
1

z

sinh z
z

T

a

ƒ

0,10
0,20
0,30
0,40
0,50

1,002
1,006
1,015
1,0271,042

5,000
2,500
1,667
1,250
1,000

0,025
0,050
0,075
0,101
0,128

1,10
1,20
1,30
1,40
1,50

1,213
1,258
1,306
1,360
1,420

0,455
0,417
0,385
0,357
0,333

0,304
0,338
0,373
0,411
0,451

0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

1,061
1,084
1,110
1,141
1,175

0,833
0,714
0,625
0,555
0,500

0,155
0,182
0,211
0,241
0,271

1,60
1,70
1,80
1,90
2,00

1,485
1,556
1,635
1,720
1,813

0,312
0,294
0,278
0,263
0,250

0,493
0.53S
0,585
0,636
0,690

Zoals te verwachten was, wordt a (en dus H) kleiner als de verhouding L : l groter wordt: hoe langer het touw, hoe minder gespannen.

31*. Wanneer de koordlengte L slechts weinig groter is dan de
afstand l der ophangpunten, zodat L : / weinig van 1 verschilt, kan uit
de tabel de bij L : / behorende waarde van z = l : 2 a niet voldoende
nauwkeurig worden bepaald. Men kan dan als volgt te werk gaan:
Ontwikkelt men sinh z : z volgens de reeks van MACLAURIX, dan
krijgt men:
sinh z

z

z2 7

~3

?1 7

Daar z klein wordt, kan men de termen na z2 (of eventueel na z*) verwaarlozen. Dus wordt dan de vergelijking ter bepaling van z:
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,+i,-f 2=yiszi; . . , ! , . - i l ] ^ : ^

') Hetzelfde verkrijgt men op de volgende wijze. Door de geringe zeeg in het koord zal ds
over de gehele lengte weinig van dx verschillen, zodat het langs de boog s gelijkmatig verdeelde gewicht kan worden aangenomen langs de koorde x gelijkmatig zijn verdeeld; alsdan
wordt de stangenkromme een parabool:

4fx(l-x)
De boog wordt:
I

l

I

.

L = fds = JU + y'2)ll, dx = ƒ dx (/ + \ y'i + ...);
0

0

o

,
daar

y , = 4f(l
-± —
^ 2x)'- ,

8 f2
wordt L = l + — }— .
Dan wordt
«9 daar, zie No. 29.

ƒ = l / y ! (L — I) ,
H= —
8 f

,
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UITVOERING
Ter plaatse van het intredepunt is een werkterrein van ca.
50 x 100 m vereist.
De boorstelling is opgebouwd op een lange trailer en wordt over de
weg aangevoerd. De bijbehorende installaties zoals draaistroom aggregaten, bentonietmenger, pompen voor het transport van de bentonietspoeling,
meetapparatuur en de geleidebuizen 0 2 7/8" en spoelbuizen 0 5"
worden eveneens per trailer aangevoerd.
De boorstelling wordt met behulp van een hijskraan zodanig
steld dat de geleidebuis in de juiste richting en onder de
hoek in de bodem kan worden gedrukt. Het overig materieel
opgesteld en aangesloten.
De elektronische plaatsbepalingsapparatuur wordt ingeregeld
in het terrein aangebrachte meetpunten.

opgejuiste
wordt
op de

Een lichte kraan wordt gebruikt voor het opslaan en op de boorstelling brengen resp. eraf halen van geleidebuizen en spoelbuizen.
Bassins van voldoende afmeting voor het opslaan van de met grond
vermengde bentonietspoeling worden zowel bij het intredepunt als
bij het uittredepunt gereedgemaakt.
De eerste geleidebuis met boorkop en stuurslof met daarin de motor
en de meetunit wordt op de boorstelling geplaatst en de bodem ingedrukt. Vervolgens wordt een volgende geleidebuis op de boorstelling
gebracht, aangekoppeld en eveneens weggedrukt.
Intussen wordt een bentonietspoeling van een vooraf bepaalde samenstelling toegevoegd.
De viscositeit van de bentonietspoeling wordt vastgesteld aan de
hand van de verkregen grondgegevens. De druk waaronder het mengsel
wordt toegepast is afhankelijk van o.a. de doorlatendheid van de
grond. In dit verband kunnen ook de zuurgraad (PH) van de grond en
zoutgehalte van het grondwater van belang zijn in verband met de
gewenste stabiliteit van de bentonietspoeling. De toe te voegen
hoeveelheid bentonietspoeling en de druk waaronder deze wordt ingebracht wordt door de boormeester in samenhang met genoemde factoren
bepaald en voortdurend beoordeeld en zonodig aangepast.
Na het inbrengen van iedere lengte geleidebuis worden de gegevens
van de meetunit verzameld en vergeleken met het theoretisch profiel. Een en ander wordt op tekening bijgehouden om veranderingen
duidelijk zichtbaar te maken. Afwijkingen worden gecorrigeerd door
de geleidebuis eventueel over enige afstand terug te trekken en,
met een andere stand van de stuurslof, opnieuw verder te drukken.
Wanneer de kracht waarmee de geleidebuis in de grond wordt gedrukt
te ver oploopt, wordt een spoelbuis met vooraan een boorkop al
draaiende over de geleidebuis heengeschoven. De bentonietspoeling
wordt dan via de spoelbuis ingebracht en komt langs de buitenkant
weer naar buiten. Tegelijk wordt daarmee losgeboord bodemmateriaal
afgevoerd. Dit mengsel wordt in een bassin opgevangen.

hsatjn/64
Blad 47 van 49
Het is mogelijk dat de afvoer van de bentonietspoeling vermengd met
grond door het gedeeltelijk of geheel dichtvallen van het boorgat
wordt belemmerd. In zo'n geval kan door het opvoeren van de druk
van de bentonietspoeling de verstoring mogelijk worden opgeheven.
De maximaal toegestane druk is bepaald op grond van de vooraf berekende druk waarbij de grond boven de buis kan opbarsten. Is deze
druk niet voldoende, dan wordt de spoelbuis teruggetrokken, zo nodig zelfs tot voorbij de verstopping.
Wanneer de geleidebuis en de spoelbuis bij het uittredepunt boven
de grond zijn gekomen, wordt de geleidebuis uit de spoelbuis teruggetrokken.
De produktvoerende leiding is inmiddels, zo mogelijk in het verlengde van het geboorde tracé, in één lengte samengesteld, beproefd
en op rolstellen gelegd. Tussen de gereedliggende leiding en het
uittredepunt worden nu rolstellen geplaatst om de leiding tot aan
het boorgat te ondersteunen. Afhankelijk van de hoek tussen boorgat
en maaiveld worden deze rolstellen op verschillende hoogten gesteld
om zo een boog met de toegestane kromtestraal te formeren.
Indien de leiding niet in het verlengde van het boorgat kan worden
opgesteld, kan ook in het horizontale vlak een dergelijke boog gevormd worden.
Vervolgens wordt het bij de diameter van de produktvoerende leiding
passende snijmessenstelsel en de ruimer met de draaibare koppeling
tussen de spoelbuis en de produktvoerende buis gemonteerd.
De spoelbuis wordt nu, al draaiende, in één ononderbroken operatie
door de boorstelling teruggetrokken.
Door de draaiende spoelbuis wordt ook nu weer een bentonietspoeling
gepompt, die uittreedt bij het draaiende messenstelsel en de ruimer. Het grondmateriaal wordt zo tot op de gewenste diameter losgemaakt .
De met grond vermengde bentonietspoeling wordt langs de omtrek van
de produktvoerende buis en de spoelbuis afgevoerd.
De produktvoerende buis volgt de spoelbuis en glijdt door het voldoende ruime en geheel met bentonietspoeling gevulde boorgat.
Deze met grond vermengde bentonietspoeling wordt in de reeds genoemde bassins opgevangen.
Nadat de produktleiding is aangebracht kan de leiding worden beproefd .
Het bentonietgrondmengsel wordt afgevoerd.
Het materieel wordt gedemonteerd, opgeladen en afgevoerd.
De werkterreinen worden hersteld.
De tijdens het inbrengen van de geleidebuis verzamelde gegevens
betreffende de plaats van het boorgat worden verwerkt op de revisietekening, die aan de opdrachtgever wordt overhandigd.
De nauwkeurigheid:
In lengterichting van de pijp moet bij het uittredepunt rekening
worden gehouden met een afwijking van ca. 1 meter.
In breedterichting is dat ca. 1% van de lengte van de te boren leiding.
De uittredehoek heeft een te verwaarlozen afwijking.
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Bij de boring onder de Ringvaart van de Zuidplaspolder is een grotere afwijking loodrecht op de pijp geconstateerd. Dit is veroorzaakt door het feit dat er ook een bocht in de horizontale richting
gepland was.
Ingeval van een ontoelaatbaar grote afwijking kan de geleidebuis
over een bepaalde afstand worden teruggetrokken en in een gecorrigeerde richting op de juiste plaats uitkomen. Het foutieve boorgat
wordt hierbij met bentonietspoeling gevuld.
Enige amerikaanse uitdrukkingen vertaald in het nederlands;
pilot pipe
washover pipe (wash pipe)
barrel reamer
fly cutter
swivel bearing
product pipe (final pipe)
(drill) rig
(drilling) mud
mud motor
deflector shoe
entry angle
rig side
pipe slide

geleidebuis
spoelbuis
ruimer
frees, snijmessen
wartel bearing
produktvoerende leiding
boorstelling
boorspoeling
boormotor
stuurslof
intrede hoek
zijde van de kruising waar
de boorstelling staat
zijde van de kruising waar
de produktvoerende pijp
wordt vervaardigd
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BIJLAGE BIJ "RICHTLIJNEN HORIZONTAAL BOREN"

RISICO-EVALUATIE BESTUURBARE HORIZONTALE BOORMETHODE VOOR TOEPASSING
TEN BEHOEVE VAN RUWE OLIE- EN ANDERE VLOEISTOFTRANSPORTLEIDINGEN
Inleiding
In dit hoofdstuk zal de additionele "dysfunctiekans" van een kruising
gemaakt door middel van horizontaal boren, worden vergeleken met de
additionele "dysfunctiekans" van een normale kruising met een waterstaatswerk, welke gebouwd is volgens de pijpleidingcode 1972.
De vergelijking zal worden gedaan voor kruising van een hoofdwaterkering en een boezemwater annex kaden, een binnenwaterkering en een
weg, met een olieleiding (bij kruising van de genoemde waterlopen is
de dysfunctiekans tevens als inundatiekans beschouwd).
Als uitgangspunt van de risico-afweging is gebruik gemaakt van de
verkenning inzake "Risico-analyse van hogedrukleidingen" uitgegeven
door de Provinciale Waterstaat Zuid-Holland in 1978.
Markante verschillen bij een kruising gemaakt door middel van horizontaal boren ten opzichte van een normale kruising
Een kruising gemaakt door middel van horizontaal boren onderscheidt
zich van een normale kruising volgens de pijpleidingcode op de volgende punten:
Voordelen
a.

Afwezigheid van bijzondere constructie-elementen zoals fabrieksbochten, damwanddoorvoeringen, verzwaringen met beton en zakbaken.
De wijze van aanleg impliceert minder ongewenste tijdelijke belasting van de constructie en kan deze minder beschadigen.
Minder zetting ten gevolge van de grote diepteligging, bovendien
werken zettingen bij kruising van waterlopen (rivieren, boezemwateren) in het algemeen gunstig (relaxatie van de opgelegde
kromming).
De overgang geboord/gelegd kan buiten de veiligheidszone (eventueel invloedszone) worden geprojecteerd (in verband met abrupt
uitvoeringszakkingsverschil). De constructie is hierdoor aanmerkelijk minder zettingsgevoelig dan een conventionele kruising.
Gunstiger ondersteuningscondities.

b.
c.

d.

Nadelen
e.
f.
g.
h.
i.

Vanwege de grote diepteligging is de leiding onbereikbaar voor
reparatie.
Een eventuele kleine lekkage wordt minder gemakkelijk opgemerkt.
Geen damwand als vervangende waterkering en daarmede als risicobeperkende voorziening.
Hoger inundatierisico bij onzorgvuldige uitvoering.
Kans op verontreiniging van het watervoerende pleistoceen.
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"Dysfunctiekans" bij een normale kruising
De verkenning inzake "Risico-analyse van hogedrukleidingen" vermeldt
de volgende dysfunctiekansen van een waterkering of weg als gevolg
van lekkage van een kruisende hogedrukolieleiding (zie tabel pag. 14,
Hoofdrapport verkenning).

Berekend volgens de pijpleidingcode

Dysfunctiekans olie
leiding per
jaar

Hoofdwaterkering zonder damwand*

0,4.10~s

Hoofdwa terkering

0,2.10~s

Boezemkade zonder damwand*

2,6.10~s

Boezemkade

0,6.10"5

Binnenwaterkering

1.2.10"5

Weg

2,8.10"5

Volgens de pijpleidingcode niet toegestaan.
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In "Risico-analyse van hogedrukleidingen" worden de lekkage-oorzaken,
volgens bladzijde 8 van het hoofdrapport, als volgt onderverdeeld:
Lekkage-oorzaken olieleidingen
Cons t ruc t i efou ten
(ontwerp + uitvoering)
Materiaalfouten
(pijp + alle lassen)

% van het
aantal
incidenten

5
10

Te hoge inwendige druk

-

Zettingen, grondverschuivingen
weersgesteldheid

5

Operationele fouten
(met afsluiters)

5

Corrosie (inwendig & uitwendig)
Verwaarloosd onderhoud

35
-

Mechanische beschadiging door
derden

30

Appendages (onklaar geraakt)

10

Totaal

100

Dysfunctiekans van een kruising door middel van de horizontale boormethode
Bij een kruising gemaakt door middel van de horizontale boormethode,
waarbij in de kruising annex veiligheidszones voldoende diepteligging
wordt aangehouden, is er reden om de dysfunctiekans van de waterkering of weg als gevolg van lekkage van een kruisende hogedrukolieleiding, aan te passen.
a.
b.

Verhoging van het inundatierisico wegens afwezigheid van damwanden (alleen bij kruising van een hoofdwaterkering of boezemkade).
Verlaging van de dysfunctiekans vanwege een verminderde kans op
lekkage.
1.
Door de grote diepteligging kunnen mechanische beschadigingen door derden praktisch geheel worden uitgesloten *.
2.
Vanwege de grote diepteligging wordt de constructie minder
belast door onvoorziene zettingen, wordt de constructie
niet beïnvloed door eventuele afschuiving van het dijk- of
weglichaam en is de constructie niet onderhevig aan
vorst- en opdooiverschijnselen met gevolgen voor ligging en
taaiheidstaai.
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3.

Dit geeft aanleiding om de lekkage-oorzaak zettingen,
grondverschuivingen, weersgesteldheid te halveren.
Wegens de afwezigheid van damwanden, waardoor de mogelijkheid van metallisch contact en perforatie wordt uitgesloten
en vanwege de verminderde kans op beschadigingen tijdens
aanleg als reeds genoemd in paragraaf 4.2 onder b., is er
aanleiding om de lekkage-oorzaak uitwendige corrosie sterk
te reduceren.
In afwachting van een eventuele nadere onderbouwing en gegeven het feit dat inwendige corrosie bij olie 15% van het
aantal incidenten uitmaakt, is voorlopig gesteld dat in de
tabel uit de vorige paragraaf het percentage incidenten ten
gevolge van corrosie met 10% mag worden verminderd.

In afwijking van de tabel uit de vorige paragraaf voor de normale
kruising geeft een tabel van lekkage-oorzaken voor een kruising, gemaakt door middel van horizontaal boren, gereduceerde percentages te
zien. De totale kans op lekkage is dan nog 45% van de kans bij een
conventionele kruising.
*
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Uit de tabel op pag. 16 van Deelrapport A van de verkenning "Risico-analyse etc." volgt dat er nog een kleine kans resteert ten
gevolge van "boren en sonderen", namelijk:
17
— . 4,3% = 2,8%, afgerond 3%.
26
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Lekkage-oorzaken
gasleidingen

% van het
aantal
incidenten

Opmerkingen

5

halvering oorspronkelijk percentage*, afronding resulteert
weer in de oorspronkelijke 5%

10

hiervan wordt ca. 20%
veroorzaakt door fouten in veldlassen (zie
pag. 22, Deelrapport A
v.d. verkenning). Door
het geringer aantal
veldlassen en de eenvoud ervan (rechte
pijp) kan de bijbehorende 2% worden gehalveerd (afgerond
toch weer totaal 10%)

Zettingen, grondverschuivingen, weersgesteldheid

5

halvering oorspronkelijk percentage; afronding levert weer 5%

Te hoge inwendige druk

-

Operationele fouten

5

Cons t ruc t i efou ten
(ontwerp + uitvoering)

Materiaalfouten

Corrosie (in- en uitwendig)

25

Verwaarloosd onderhoud

-

Mechanische beschadiging
door derden

_

Appendages

Totaal bruto
Aftrek van 2 afrondingen
van 2,5%
Totaal netto
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50

deze reductie geldt
alleen voor hoofdwaterkeringen en
boezemkaden

in feite 3% van 30 =
o,9%, afgerond nul
appendages zijn volgens de code verboden
in kruising en veiligheidszones; bij hor.
boren kunnen zij zelfs
aldaar niet worden
aangebracht

5 45%**

voor binnenwaterkeringen en wegen
geldt 45 + 10 = 55%
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*

Deze halvering is gebaseerd op een minder gecompliceerd ontwerp
en berekening met navenant geringere kans op fouten.

**

In plaats van 100%, d.w.z. een reductie van de lekkagekans met
55% (resp. 45%).

Rekening houdend met een vermindering van de dysfunctiekans ten gevolge van de verminderde kans op lekkage en een verhoging van deze
kans (= inundatiekans) bij waterlopen ten gevolge van de afwezigheid
van damwanden worden de kans op dysfunctie en de verandering daarin
van een kruising door middel van horizontaal boren nu als volgt:

Olieleidingen

Kans op dysfunctie
per jaar

Verandering van de dysfunctiekans t.o.v. normale
kruising (%)

Hoofdwaterkering

0,2.10~s

0%*

Boezemkade

l,2.10~s

+ 100%*

Binnenwaterkeri ng

0,7.10"5

-

45%

Weg

1,5.10"5

-

45%

Betekent een zelfde vermindering van het additionele inundatierisico.
Conclusies
Voor olieleidingen bij kruising van boezemwateren, kan geconcludeerd
worden dat er bij een kruising, gemaakt door middel van horizontaal
boren een verdubbeld additioneel inundatierisico aanwezig is t.o.v.
een normale kruising volgens de pijpleidingcode.
Bij kruising van een binnenwaterkering en een weg is er echter sprake
van een vermindering van de dysfunctiekans met bijna de helft.
Bij een kruising van een hoofdwaterkering blijft het additioneel inundatierisico ongewijzigd.
Het is opvallend dat bij toepassing van horizontaal boren de grote
verschillen in dysfunctiekans tussen olie- en gasleidingen, zoals die
bestaan bij conventionele kruisingen, worden genivelleerd, immers:
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Kruising

Conventioneel

gas

olie

hoofdwa t e rke r i ng
boezemkade
binnenwaterkering
weg

0,2.10"'
0,6.10"'
1,2.10"'
2,8.10"'

1,1.10"'
1,3.10"'
1,5.10"'

4

.10"'

Horizontale boormethode
olie
0,2.10"'
1,2.10"'
0,7.10"'
1,5.10"'

gas
0,4.10"'
1,3.10"'
0,6.10"'
1,6.10"'

Aanbevelingen
Voor gasleidingen is geconcludeerd dat de dysfunctiekans bij horizontaal boren met meer dan de helft afneemt, met uitzondering van kruising met boezemkaden, waarbij de kans ongewijzigd bijft.
Op grond van deze uitkomsten bestaat er uit een oogpunt van risico
geen bezwaar tegen de nieuwe methode van kruisen.
Voor olieleidingen is geconcludeerd dat de dysfunctiekans bij horizontaal boren met bijna de helft afneemt, met uitzondering van kruising met boezemkaden, waarbij deze kans verdubbelt en van kruising
met hoofdwaterkeringen, waarbij de dysfunctiekans ongewijzigd blijft.
Op grond van deze uitkomsten bestaat er uit een oogpunt van risico
geen bezwaar tegen de nieuwe methode van kruisen, behoudens bij boezemkaden.
Aan dit bezwaar is tegemoet te komen door toepassing van een mantelbuis, als vervangende oliekering, d.w.z. dat de buis moet worden ontworpen en berekend als olievoerend.
Toepassing van een mantelbuis komt uit overweging van potentiële verontreiniging van het watervoerende pakket (pleistoceen) overigens in
aanmerking voor alle horizontaal geboorde kruisingstypen, waarbij het
pleistoceen wordt aangeboord.
Het voordeel van een dergelijke constructieve voorziening is, dat
alle dysfunctiekansen mogen worden vermenigvuldigd met de lekkagekans
van de mantelbuis (coïncidentie-frequentie van 2 lekkages). Daar
staat tegenover dat de dysfunctiekansen moeten worden verhoogd als
gevolg van een verhoogde kans op lekkage door uitwendige corrosie van
de produktvoerende buis (wegvallende K.B., kans op beschadiging van
de bekleding van de produktvoerende buis en kans op metallisch contact tussen beide buizen bij falende thinsulators).
Indien men zou uitgaan van een lekkagekans door corrosie van beide
buizen die gelijk is aan die geldend voor onbeklede buizen zonder
K.B. (extreme situatie), wordt het volgende gevonden:
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pag. 10 Deelrapport A van de verkenning, le tabel:
Aangezien op grond van de procentuele verdeling van de incidenten
geen conclusies mogen worden getrokken t.a.v. de frequenties zolang
de procentuele verdeling over het net niet bekend is, wordt hier gekozen voor een vertienvoudiging van de lekkagekans door externe corrosie bij afwezigheid van bekleding en K.B.
De bijdrage aan de lekkagekans door externe corrosie wordt dan verhoogd van 0,85 . 25% van het aantal incidenten (zie tabel pag. 5 van
deze evaluatie) tot 10 . 0,85 . 25 = 212%.
Totaal in- en uitwendige corrosie:
0,15 . 25 + 212 = 3,75 + 212 = 215% (afgerond).
De reductie van de lekkagekans door horizontaal boren van 55% resp.
45% wordt nu verlaagd met 215 -25 = 190% tot een toeslag van 135%
resp. 145%.
De dysfunctiekansen worden nu:
(2,35 . 0,4 . 10" s ) 2 = 0,1.10'9
(2,35 . 2,6 . 10" 5 ) 2 = 3,7.10"9
(2,45 . 1,2 . 10~ s ) 2 = 0,9.10"9
(2,45 . 2,8 . 10' 5 ) 2 = 4,7.10'9

Uit deze resultaten volgt dat toepassing van een mantelbuis, ondanks
het verhoogde corrosie-risico, leidt tot een alleszins aanvaardbare
dysfunc t i ekans.
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