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Inleiding en probleemstelling

In het kader van het toetsen van de veiligheid van oude stalen leidingkruisingen van het Waterbedrijf
Europoort (WBE - thans Evides) welke zijn aangelegd voor 1972, is gevraagd de rekcapaciteit te
bepalen van mijterbochten met rondlas uit de periode 1960-1970, zoals van een 0 1272-11 mm
watertransportleiding uit 1967, die is vervaardigd uit St37.2 en is gelegen in een dijkkruising /
rivierkruising met de Nieuwe Maas in Rotterdam.
Bij grote belastingen (met name buiging door zettingsverschillen en grondreacties) kan vloeien van het
buismateriaal optreden. De buiswand inclusief de daarin voorkomende lassen moet voldoende
rekcapaciteit hebben om de buigvervorming mogelijk te maken zonder het optreden van scheuren.
Maatgevend voor de rekcapaciteit zijn de rondlassen ter plaatse van de mijterbochten.
Aan het Laboratorium voor Technische Materiaalwetenschappen, TU-Delft, is gevraagd onderzoek uit
te voeren naar de aanwezige rekcapaciteit in het betreffende leidingmateriaal. Daartoe is in 2002
theoretisch en experimenteel onderzoek uitgevoerd aan door opdrachtgever ter beschikking gesteld
oud leidingmateriaal: een rechte buis 614-7 mm, voorzien van een rondnaad. De resultaten van het
uitgevoerde onderzoek zijn gerapporteerd aan Waterbedrijf Europoort in:
"Bepaling van de Rekcapaciteit van oud Leidingmateriaal - Veiligheidstoetsing van een 1272 x 11 mm
stalen leidingkruising met de waterkering in het Pernisse hoofd welke is aangelegd in 1967 en
vervaardigd uit St37.2" d.d. 27 januari 2003.
In 2002 is gezocht naar leidingmateriaal dat zoveel mogelijk representatief is voor de betreffende
leidingkruising. Oud buismateriaal met vergelijkbare diameter en wanddikte met een mijterbocht was
echter niet voorhanden. Uiteindelijk is toen gekozen voor een 614-7 mm leiding uit ongeveer dezelfde
periode (1955) en dezelfde staalsoort.
In 2003 is in verband met een omlegging, leidingmateriaal 1426-13 mm beschikbaar gekomen met
daarin mijterbochten met hoeken van 30 graden. Naar aanleiding hiervan heeft WBE opdracht
versterkt tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek. De resultaten daarvan zijn in dit rapport
vermeld.
De in dit aanvullend onderzoek onderzochte lassen waren tweezijdig (V-naad met tegenlas). Ten
opzichte van eenzijdige lassen (V-naad zonder tegenlas), zoals in het eerdere onderzoek, zijn
tweezijdige lassen gunstiger omdat bij tweezijdige lassen de kerfwerking aan de binnenzijde kleiner is.
Ook bij dit leidingmateriaal (1426-13 mm) kunnen dankzij het taaie plaatmateriaal, de grote mate van
overmatching van de lassen (zowel in de doorsnede als in de vloeigrens en de treksterkte van het
lasmetaal) en de destijds gehanteerde keuringseisen, zeer grote rekken worden opgenomen.
Als veilige waarde voor de rekcapaciteit van eenzijdig gelegde lassen (V-naad zonder tegenlas) wordt
aanbevolen de lengte van het vloeigebied tot aan versteviging in het spanning - rek diagram. Voor het
onderhavige ST37.2 kan hiervoor 2 % worden aangehouden. Deze aanbeveling is gelijk aan de
aanbeveling uit het eerdere onderzoek.
De resultaten van het aanvullende onderzoek geven aan dat voor tweezijdig gelegde lassen (V-naad
met tegenlas) nog grotere rekken aanvaardbaar zijn. Aanbevolen wordt 4 %. Opgemerkt wordt dat dit
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de rekenwaarde is voor het plaatmateriaal en de lassen. In de werkelijkheid zal de rekverdeling niet
gelijkmatig zijn; in het elastisch gebied niet omdat de lassen een grotere doorsnede hebben dan het
naastgelegen plaatmateriaal en in het plastisch gebied nog minder door de grotere sterkte van het
lasmetaal.
Evenals bij de eerder gerapporteerde trekproeven, zijn ook in dit onderzoek veel grotere defecten
aangebracht dan de defecten die in de destijds gehanteerde specificaties aanvaardbaar waren c.q. in de
huidige specificaties aanvaardbaar zijn. In alle trekproeven is breuk buiten de laszones opgetreden bij
rekken groter dan 13 %.
Bij de buigproeven op stroken met dezelfde aangebrachte zeer grote defecten in de rondnaden in de
knik van de mijterbocht, is geen van de lassen doorgescheurd. Door de grote mate van overmatching
en de tweezijdige lassen (V-naad met tegenlas) trad vrijwel alle plastische buigvervorming in het
naastgelegen plaatmateriaal op.
In dit rapport zijn de in het eerdere rapport van 27 januari 2003 opgenomen delen over de beschikbare
gegevens, belangrijke aspecten en de methode van aanpak en dergelijke overgenomen en waar nodig
aangevuld, zodat ook dit rapport zelfstandig leesbaar is en het aantal verwijzingen naar het eerste
rapport minimaal is.

2.

Gegevens

De buizen 1272-11 mm zijn vervaardigd uit St 37.2. Verdere gegevens zijn:
• Leiding productnorm: Volgens opgave opdrachtgever werden vanaf 1965 stalen buizen (St 37-2)
besteld volgens DIN 1626, blad 3, "GeschweiGte kreisförmige Rohre aus unlegierten Stahlen für
besondere Anforderungen; Technische Lieferbedingungen".
• Materiaaleigenschappen buiswand: Materiaalcertificaten van de buizen 1272-11 mm zijn niet
meer beschikbaar. Omdat het materiaal voldoet aan DIN 1626, blad 3, mag er van uit worden
gegaan dat de mechanische eigenschappen en verwerkingseigenschappen (lasbaarheid) goed zijn.
Lasspecificatie rondnaad: De lasspecificatie rondnaad van de onderhavige 1272-11 mm buis is niet
meer beschikbaar. In de bijlage 1 is een gedeelte van het bestek van de 1400-15 mm ruwwater
transportleiding vanaf de Oude Maas naar de doorpersing onder de spoorlijn Rotterdam Dordrecht nabij de molenweg in de gemeente Heerjansdam opgenomen. Dit bestek geeft een
goede indruk voor watertransportleidingen in terreinstrekkingen uit de betreffende periode. De
bestekseisen voor de kruisingen waren strenger.
• NDO Keuringsspecificatie - keuringsrapporten: Volgens informatie van de opdrachtgever (en
RTD) zijn in de onderhavige kruisingen destijds alle verstek en rondlassen radiografisch
onderzocht. Als keuringscriterium is daarbij de IIW classificatie van lasfouten aangehouden
waarbij alleen de klassen 1 en 2 werden geaccepteerd. Keuringsrapporten zijn echter niet meer
beschikbaar.
• Beproevingsmateriaal: Omdat beproevingsmateriaal van buizen 1272-11 mm niet meer
beschikbaar was en destructief onderzoek aan de betreffende leiding uiteraard niet mogelijk is, is
bij het onderzoek gezocht naar leidingmateriaal dat zoveel mogelijk representatief is voor de
betreffende leidingkruising. In 2002 is gebruik gemaakt van een ca. 614-7 mm leiding uit
ongeveer dezelfde periode (1955) en dezelfde staalsoort. In 2003 is in verband met een omlegging,
buismateriaal 1426-13 mm beschikbaar gekomen met daarin mijterbochten met hoeken van 30
graden. De omlegging betrof de ruwwater transportleiding 31.00 1420ST + 1590BT in de kruising
met de Al 5. Het betreffende leidingmateriaal stamt uit 1965.
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Belangrijke aspecten

Belangrijke aspecten bij de beoordeling van de rekcapaciteit zijn de volgende.
• Overmatched lasmetaal. Bij overmatched lasmetaal is de vloeigrens van het lasmetaal groter dan
die van het plaatmateriaal. Als de vloeigrens van het lasmetaal voldoende hoger is dan die van het
plaatmateriaal, zal bij belasten vloeien in het plaatmateriaal optreden en niet in de las (van de
rondnaad). Hierdoor wordt een veel kleiner beroep gedaan op de (breuk-)taaiheid van het
lasmetaal dan wanneer de vloeigrenzen van beide metalen aan elkaar gelijk zijn of indien de
vloeigrens van het lasmetaal lager is dan die van het plaatmateriaal. Naarmate de sterkte van het
plaatmateriaal groter is wordt het moeilijker om aan de eis van overmatched lasmetaal te voldoen.
In dit geval met St37.2, zal de eis van overmatched lasmetaal vermoedelijk geen problemen geven.
• Discontinuïteiten (lasfouten). Ter plaatse van lasfouten treden rekconcentraties op, waarvan de
grootte afhankelijk is van de aard, de positie en de grootte van de lasfout en van de gemiddelde rek
in de doorsnede.
• Breuktaaiheid van de las. De breuktaaiheid van lasmetaal is in het algemeen kleiner dan die van
het plaatmateriaal.
• Overdikte van de las. Overdikte van de las draagt in het algemeen bij aan de sterkte van de las en
is daardoor gunstig. Opgemerkt wordt dat hieraan grenzen zijn. Excessieve overdikte heeft
nadelen en moet worden voorkomen.

4.

Methode van aanpak

De meest gangbare aanpak van het onderhavige probleem is het uitvoeren van een z.g. "fitness for
purpose" (FFP) analyse, waarbij voor een aangenomen of waargenomen defectgeometrie moet worden
aangetoond dat deze niet tot bezwijken leidt. De meest toegepaste FFP methodieken zijn de z.g. R6
procedure (oorspronkelijk ontwikkeld door het Engelse CEGB) en het CTOD (Crack Tip Opening
Displacement) Design Curve concept (gebaseerd op grootschalige "wide plate" tests bij het Engelse
Welding Institute, en als procedure vastgelegd door het British Standardisation Institute, BSI).
Hoewel de oorspronkelijke aanpak van deze methodieken totaal verschillend was, zijn de huidige
versies sterk naar elkaar toe geconvergeerd. Het enige wezenlijke verschil is nog de toegepaste breukparameter, de kritische J-integraal (Jic) bij de R6 procedure en de kritische CTOD bij de CTOD Design
curve.
Gezien de afmetingen van het beschikbare materiaal (wanddikte in het eerste onderzoek 7 mm en nu
13 mm) is het uitvoeren van geldige Jic metingen uitgesloten. Ervaring met "subsized" proefstaven met
afmetingen gelijk aan Charpy kerfslagstaven (10 mm) heeft dit geleerd. Voor CTOD proeven mag de
hoogte gelijk zijn aan de wanddikte, maar ook CTOD metingen aan proefstaven met een hoogte van 7
respectievelijk 13 mm zijn zeer moeilijk met voldoende nauwkeurigheid uitte voeren.
Een alternatieve aanpak is het in Gent (prof. W. Soete, prof. R. Denys) ontwikkelde "gross yield"
concept. Als een constructie plastisch vervormt door algemeen plastisch vervormen van het
basismateriaal, ondanks een defect in een las met "overmatching", kan ervan uit worden gegaan dat de
situatie veilig is. Vanwege mogelijke schaaleffecten moeten de proeven wel op ware grootte worden
uitgevoerd, hetgeen in het onderhavige geval echter geen probleem is.
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Op basis van het voorgaande is voorgesteld om proeven uit te voeren op de delen van de leiding waar
de grootste plastische vervormingen optreden, in combinatie met de meest waarschijnlijke defect
locatie. In dit geval is dat de rondlas ter plaatse van een mijterbocht.

5. Wijze van beproeven, defectgeometrie en defectafmetingen
5.1

Wijze van beproeven

Bij de meeste FFP beoordelingen vormen vermoeiingsdefecten de belangrijkste bron van zorg. Daar is
bij het onderhavige geval echter geen sprake van. Alleen defecten die al vanaf het begin aanwezig
waren spelen een rol. Dit zijn zeer waarschijnlijk defecten als gevolg van onvoldoende doorlassing aan
de binnenzijde van de leiding. De wortel van de las wordt daarom gezien als de meest kritische plaats
in de lasdoorsnede. Dicht buigen van de mijterbocht, zoals in Afbeelding l, geeft de ongunstigste
belasting en wel aan de bovenzijde waar een combinatie optreedt van trekspanning uit buiging van de
bocht zelf en lokale buiging in de buiswand. Buiging in de andere richting (openbuigen) geeft zowel
aan de trekzijde als aan de drukzijde minder trek op de wortel van de las. In verband daarmee wordt
alleen dicht buigen van de mijterbocht, zoals in Afbeelding 1, in beschouwing genomen.

Afbeelding 1 - Doorsnede vervorming en lokale buiging in de buiswand bij de las aan de onderzijde.
Omdat aan de trekzijde de rondlas wordt belast op een combinatie van trek en buiging, is voorgesteld
om uit de bovenzijde van soortgelijke bochten proefstukken uit te nemen, deze te voorzien van een
kunstmatig defect aan de binnenzijde van de leidingwand en daarna te onderwerpen aan een trekproef
als aangegeven in Afbeelding 2. Deze wijze van belasten sluit nauw aan bij de belasting die de buis in
werkelijkheid ondergaat. De "knik" wordt als het ware gestrekt; de binnenzijde van de buiswand zal
meer rekken dan de buitenzijde.

C^3

Aan te brengen kerf

Afbeelding 2 - Proefopzet trekzijde (bij belasting op buiging van de mijterbocht).
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Aan de drukzijde wordt de las op een combinatie van druk en buiging belast. Naarmate de mijterbocht
verder wordt gebogen zal het buigaandeel toenemen. In Afbeelding 1 is dat met een gestippelde lijn
(overdreven) aangeven.
Om de situatie aan de onderzijde na te bootsen zouden drukproeven op strippen uitgevoerd kunnen
worden, waarbij door de excentriciteit tevens zo grote buigende momenten ontstaan dat de las aan de
binnenzijde (de grondlaag met daarin de kunstmatig aangebrachte kerf) op trek wordt belast. Dit zijn
gecompliceerde proeven. In plaats daarvan zijn buigproeven uitgevoerd, zoals aangeven in Afbeelding
3. Hierbij wordt de wortel van de las met daarin de aangebrachte kerf ongunstiger belast dan in de
mijterbocht, wat voor de uiteindelijke beoordeling tot veilige resultaten zal leiden.

Afbeelding 3 - Opzet vierpunt buigproef op een strip breed 200 mm uit de buiswand ter
plaatse van de las aan de onderzijde.

5.2 Defectgeometrie en defectgrootte
Gekozen is om de defecten door vonkverspaning aan te brengen. De scherpte van dergelijke kerven is
weliswaar minder dan van vermoeiingsdefecten, maar zoals hiervoor al is opgemerkt, zijn
vermoeiingsdefecten hier niet aan de orde. Voorts is uit eerder onderzoek gebleken dat een minder
scherpe kerf weliswaar iets later initieert dan een vermoeiingskerf, maar dat het stabiele
scheurgroeigedrag na initiatie vrijwel identiek is.
Voor wat betreft de diepte en de lengte van het aan te brengen defect is een (ruime) bovengrens
gekozen van wat mogelijkerwijs in dergelijke leidingen aanwezig kan zijn, namelijk een defect met
een lengte van 25 mm resp. 50 mm en een diepte van 2,5 mm resp. 7 mm. In par. 5.3 is een
toelichting gegeven op deze gekozen defectafmetingen.

5.3
5.3.1

Motivering defectafmetingen
Op basis van NEN 3650

In de discussie met de Provincie Zuid-Holland is door de heer De Koek aan WBE voorgesteld de
dubbele foutgrootte te nemen die volgens NEN 3650 aanvaardbaar is. Op blz. 301 van NEN 3650
(1992) is onder het hoofd "4 Beoordeling van radiografieën" de volgende informatie gegeven.
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Beoordeling van radiografieen
Samenvatting aanvaardbaarheidsmaatstaven.
Deze samenvatting is gemaakt als hulp voor de filmbeoordeler in de doka.
De maatstaven zoals omschreven in par. 3 blijven maatgevend.
type inhomogeniteit

aanvaardbaarheid 1)

onvolkomen
doorlassing

7^ 0,33 dc max. 6 mm

par.

/ tot < 25 mm per 300 mm laslengte

3.2

holle doorlassing

zwarting afbeelding <, zwarting mat.
Indien zwarting afbeelding > zwarting mat. dan
beoordelen als onvolkomen doorlassing (zie
3.3
3.2)

doorbranding

zwarting afbeelding < zwarting mat.
Indien zwarting afbeelding > zwarting mat. dan
geldt: /=0,33 d c
3.4
max. 6 mm /tot< 12 mm per 300 mm

langgerekte insluiting
(l>3b)

b

/ o f / tot per300 mm

b< 1 mm
1 mm < b<2 mm
2 mm < b < 3 mm
3 mm < b

4o*c max. 50 mm
20*0 max. 25 mm
dc max. 12 mm
niet aanvaardbaar

korte insluiting
(/<3b)

3.5

l< 0,25 dc max. 4 mm
max. 3% geprojecteerd lasoppervlak,
zie voorbeelden paragraaf 5

3.5

bindingsgebrek

mits ingeslotenTs dc
/ tot < 25 mm per 300 mm laslengte

3.6

scheuren

niet toelaatbaar

3.7

samengaan van
lasgebreken

met uitzondering van korte insluitingen
~£ot< 50 mm per 300 mm laslengte

1) Indien de beoordeelde laslengte minder is dan 300 mm, dient
den verminderd.

3.8

/ tot evenredig te wor-

Geconcludeerd kan worden dat indien wordt uitgegaan van bijvoorbeeld een in de wortel van de las
aangebrachte kerf met een diepte van 0,25 t met een maximum van 3 mm en een lengte van 25 mm
ruimschoots voldoen aan het voorstel van de Provincie Zuid-Holland. Immers de afmetingen zijn
groter, de vorm (scherpte van de door vonkverspaning aan te brengen kerf) is ongunstiger dan bij een
onvolkomen doorlassing en voor wat betreft de bindingsfout is vooral van belang dat deze in NEN
3650 ingesloten moet zijn en hier een aan de oppervlakte grenzende fout wordt aangebracht.
5.3.2

Op basis van Keuringsrapporten

RTD en IIW klassering

Opdrachtgever, de heer Kreber heeft bij de RTD, die destijds de lassen heeft gekeurd, geïnformeerd
naar de destijds gehanteerde eisen en naar relevante rapporten van uitgevoerde keuringen (NDOonderzoek). De belangrijkste informatie is dat in dergelijke kruisingen destijds alle rondnaden en
versteklassen radiografisch werden onderzocht. Als keuringscriterium is daarbij de IIW classificatie
van lasfouten aangehouden waarbij alleen de klassen 1 en 2 werden geaccepteerd. Keuringsrapporten
zijn echter niet meer beschikbaar.
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Noot: De in dit onderzoek onderzochte mijterbocht is niet afkomstig uit een vergunningsgebied,
maar uit een veldstrekking. In dit soort gebieden zijn de lassen alleen steekproefsgewijs gekeurd.
In het onderzoek is niet gebleken dat in de lassen andere defecten aanwezig waren dan de ten
behoeve van het onderzoek aangebrachte defecten.
Onderstaand volgt een overzicht van de klassering volgens IIW waartegen destijds doorgaans
keuringen werden uitgevoerd.

Omschrijving en klassering van lasfouten volgens IIW (International Institute of Welding)
Omschrijving van de lasfouten

klassering

•

homogene las of las met een enkele verspreid liggende gasholte (Aa)

1 (zwart)

•

zeer geringe afwijkingen in homogeniteit d.w.z. één of meer fouten in de norm
van:
gasholten (Aa ...Ab)
slakinsluitsels (Ba ...Bf)
inkartelingen (F)

2 (blauw)

•

geringe afwijkingen in homogeniteit d.w.z. één of meer fouten in de vorm van:
gasholten (Aa...Ab)
dakinsluitsels (Ba...Bf)
inkartelingen (F)
fouten in de grond van de las (C)

3 (groen)

•

opvallende afwijkingen in de homogeniteit d.w.z. één of meer fouten in de
vorm van:
gasholten (Aa ... Ab)
slakinsluitsels (Ba ...Bf) inkartelingen (F)
fouten in de grond van de las (C)
bindingsfouten (D)

4 (bruin)

•

zeer ernstige afwijkingen in homogeniteit d.w.z. één of meer fouten in de
vorm van
gasholten (Aa...Ab)
slakinsluitsels (Ba ...Bf)
inkartelingen (F)
fouten in de grond van de las (C)
bindingsfouten (D)
scheuren (E)

5 (rood)

Opmerkingen:
De achter de omschrijving tussen ( ) vermelde letters zijn de internationale hiervoor gebruikte
coderingen.
De achter de klasseringcijfers vermelde kleuren zijn de overeenkomstige kleurcoderingen
volgens de MW-collectie van referentie radiografieën.
Opgemerkt wordt dat indien bindingsfouten voorkomen, de klassering ten hoogste een 4 is.
Op basis van het bovenstaande en het gegeven dat destijds alleen 1 en 2 werd geaccepteerd, kan
worden geconcludeerd dat de NEN 3650 zeker niet strenger is dan waartegen de onderhavige
leidingen destijds werden gekeurd.
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Maatgevende discontinuïteiten bij de RRP kruising Vondelingenweg

In 1989/1990 zijn berekeningen uitgevoerd aan een kruising van de 24 inch leiding van de Rotterdam
Rijn Pijpleiding maatschappij (RRP) met de Vondelingenweg in Rotterdam. Aanleiding waren onder
meer de grote zettingen die waren geconstateerd in de Vondelingenweg als gevolg van de slechte
ondergrond, gecombineerd met een aanzienlijke verbreding en ophoging van de Vondelingenweg.
Bij de beoordeling van de veiligheid van de bestaande kruising is uiteraard ook gekeken naar de
rekcapaciteit van het leidingmateriaal. In het door TNO opgestelde rapport (B-89-615) is in par. 6.2.2
het volgende vermeld:
6.2.2 Maatgevende discontinuïteiten
De aan te nemen discontinuïteiten kunnen worden afgeleid met de pijpleiding specificaties die op
de onderhavige pijpleiding van toepassing waren.
De maximale afmetingen (lengte £en diepte a) van de toegelaten discontinuïteiten zijn:
langslassen: £=25 mm, a = 1 mm;
rondlassen : £ = 25,4 mm, a is niet gegeven. Voor de beoordeling van de betreffende leiding is
a gesteld op a = 0,25 t, ofwel in dit geval de dikte van een laslaag.
In 1978 is door de Dienst voor het Stoomwezen een onderzoek uitgevoerd naar de aard en ernst
van lasfouten die zijn vastgesteld in een aantal rondgaande lassen uit de 24"pijpleiding PernisVenlo ter plaatse van de dijkkruising bij Barendrecht. Hierbij werden slak insluitingen met een
maximale dikte van 2 mm geconstateerd en een onvolkomen doorlassing met een hoogte van in
één geval van 2,8 mm en overigens maximaal 1,2 mm.
Voor de rondlassen (in de Vondelingenweg kruising) is gerekend op een defect met een dikte van
0,25 t = 3.08 mm. Deze aanname is ongunstiger dan de geconstateerde defecten, zodat de
berekening niet behoeft te worden herzien.
Opgemerkt wordt dat het leidingmateriaal in de betreffende kruising API-5LX-46 was, met een
vloeigrens > 323 N/mm2. Aan Gasunie is advies gevraagd over te hanteren CTOD waarde om de
rekcapaciteit te berekenen volgens de toen geldende inzichten. Het in de onderhavige WBE leiding
toegepast staal St37.2 (vloeigrens > ca. 240 N/mm2) is voor wat betreft de taaiheid gunstiger dan API5LX-46. Dat betekent dat bij eenzelfde gevraagde rekcapaciteit in staal St37.2 grotere defecten
aanvaardbaar zijn.
5.3.4

Conclusie defectafmetingen

Naar aanleiding van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat, als wordt uitgaan van een in de
wortel van de las aangebrachte kerf met een diepte van 0,25 t met een maximum van 3 mm en een
lengte van 25 mm, defectafmetingen zijn gekozen die ruim boven wat destijds werd toegelaten liggen
en aanwezig zouden kunnen zijn in de onderhavige kruisingen.

6.

Uitgevoerde proeven

In Afbeelding 4 zijn de ter beschikking gestelde buizen 1426-12,8 mm met mijterbochten van 30
graden getoond nadat het proefmateriaal uit de mijterbochten is genomen (door snijbranden). Op de
plaats van de rondlassen zijn stukken aan de buitenzijde en aan de binnenzijde van de bocht
uitgenomen. Verder zijn er stroken uit het plaatmateriaal genomen voor het uitvoeren van standaard
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trekproeven om de mechanische eigenschappen daarvan te bepalen. Voor het bepalen van een
hardheidsprofiel van de las is een strook over de las uitgenomen.

Afbeelding 4 - Ter beschikking gestelde buizen 1426-12,8 mm met mijterbochten van 30 graden
nadat het proefmateriaal uit de mijterbochten is genomen.
6.1 Standaard trekproeven
De standaard trekproeven (ASTM-E8) op het plaatmateriaal zijn uitgevoerd in een Instron 5505
elektromechanisch beproevingssysteem met een extensometer over het meetgebied. Uit elke buis zijn
twee trekstaven in lengterichting van de buis beproefd. De meetresultaten zijn samengevat in Tabel l.
In Bijlage 1 zijn de gemeten kracht-vervorm ing diagrammen gegeven.

Tabel 1 Resultaten van de standaard trekproeven
Proefstuk
code
1(A)-1
1(A)-2
2(B)-1
2(B) -2

Max. belasting
[N]
25689
25699
25722
25693

Vloeispanning
[MPa]
252
253
254
253

Treksterkte
[MPa]
407
407
408
406

Breukrek
[%]
38
38
39
38

Uit Tabel 1 blijkt dat vloeispanning, treksterkte en breukrek in de beide mijterbochten vrijwel gelijk
zijn. Ter vergelijking: de gespecificeerde waarden voor ST37.2 zijn: vloeispanning > 240 MPa,
treksterkte > 360 MPa en breukrek > 24 %.
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6.2 Trekproeven over de lassen
In Afbeelding 2 is de proefopzet voor de trekproeven gegeven en de plaats van de aan te brengen kerf.
In tegenstelling tot de in Afbeelding 2 getekende V-naad zonder tegenlas is bij het beproefde
leidingmateriaal de V-naad wel van een tegenlas voorzien, zie Afbeelding 5.

Afbeelding 5 - Overzicht proefstaven en detail van de lasdoorsnede met ingetekende lascontouren.
Alle trekproeven zijn aan de "buitenzijde" van de bocht uitgenomen, zoals aangegeven in Afbeelding
2. De kerven zijn steeds aan de binnenzijde van de leiding aangebracht, zie de afbeeldingen in de
bijlagen. In Tabel 2 is een overzicht gegeven van de uitgevoerde trekproeven.
Nadat bij de eerste twee proeven de breuk steeds in de plaat is opgetreden, is besloten bij de derde
proef diepte van 2,5 mm naar 7,0 mm te vergroten en bij de vierde proef tevens de lengte van de kerf
van 25 mm naar 50 mm te vergroten. De kerfdiepte van 7,0 mm ca. 55 % van de plaatdikte van 12,8
mm en ca. 33 % van de lasdikte die ca. 20 mm was.
Bij de eerste drie proeven is de kerf in het midden van de las aangebracht en bij de laatste proef in de
lasteen waarbij de plaats zodanig is gekozen dat de tip van de kerf uitmondt in de warmtebeïnvloede
zone. Deze laatste positie in combinatie met de zeer grote kerfafmetingen is zeer overdreven ten
opzichte van wat in de werkelijke leiding verwacht kan worden.
Tabel 2 Overzicht van de uitgevoerde trekproeven op lassen uit de mijterbochten 1 en 2.
Bocht

Proefstuk

1
1
2
2

1-1
1-2
2-1
2-2

Breedte
[mm]
75
75
75
75

Plaatdikte
[mm]
12,8
12,8
12,8
12,8

Plaats kerf
Midden las
Midden las
Midden las
Lasteen

Lengte kerf
[mm]
25
25
25
50

Diepte kerf
[mm]
2,5
7,0
2,5
7,0

In Tabel 3 is een overzicht gegeven van de belangrijkste proefresultaten. In Bijlage 2 zijn foto's van de
proefstukken met de aangebrachte kerven en de gemeten trekkrommen opgenomen.
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Tabel 3 Resultaten van de trekproeven op lassen uit de mijterbochten 1 en 2.
Breukrek
Max. belasting
Treksterkte
[%]
[MPa]
[N]
25
388
1- 1
Plaat buiten de las 372500
1
27
394
378400
1 -2
Plaat buiten de las
1
26
389
2- 1
Plaat buiten de las 373500
2
?
?
?
?
2-2
2
3
Noot: roef 2-2 kon door een noodzakelijke reparatie van apparatuur nog niet worden uitgevoerd.
Bocht

Proefstuk

Plaats breuk

6.3 Buigproeven
In Afbeelding 3 is een opzet van de 4-punt buigproeven gegeven. O mdat ook bij de 4-punt
buigproeven geen doorscheuren van de lassen optrad is na het uitvoeren van twee 4-punt buigproeven
besloten de resterende buigproef als 3-punt buigproef uit te voeren. Daarbij wordt de buigbelasting
maximaal op de las geconcentreerd.
In Afbeelding 6 is het belastingschema bij de buigproeven gegeven, zie ook de foto's in Bijlage 3. In
Tabel 4 is een overzicht gegeven van de uitgevoerde buigproeven.

t
1
1

y

L

1

U

••*» - . _ L _ 2 _ . .

i

.. Ui

i

moment in het midden

constant moment tussen de
pi
drukpunten ■—- x L i

2 * 2

Afbeelding 6 - Belastingschema bij de 4-punt en bij de 3-punt buigproeven. De maat L is 320 mm.
Tabel 4 Overzicht van de uitgevoerde bui gproeven.
Bocht

Proefstuk

Buiging

1
2
1

1- 1
2- 1
1 -2

4-punt
4-punt
3-punt

Breedte
[mm]
200
200
200

Plaatdikte
[mm]
12,8
12,8
12,8

Plaats kerf
Midden las
Midden las
Midden las

Lengte kerf
[mm]
25
25
25

Diepte kerf
[mm]
2,5
2,5
7,0

Bij de buigproeven is met een COD (Crack O pening Displacement) opnemer de vergroting van de
kerfwijdte gemeten. Bij de buigproeven zijn zeer grote plastische vervormingen bereikt in de aan de
las aansluitende platen. Door de overmachtig van de lassen waren er vrijwel geen plastische
vervormingen in de laszones. De buigvervorming is zover doorgezet als de testopstelling dat toeliet. In
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geen van de proeven is verder scheuren vanuit de kerf geconstateerd. In Tabel 5 zijn de belangrijkste
proefresultaten gegeven.
Tabel 5 Resultaten van de buigproeven op lassen uit de mijterbochten 1 en 2.
Toename kerfopening bij
Max.
Max.
Diepte
doorbuiging max. doorbuiging*
belasting P
kerf
[mm]
[mm]
[mm]
[N]
] _ ] **
27,4
0,22*
38875
2,5
4-punt
1
41420
28,0
0,12*
4-punt
2,5
2-1
2
i _ o***
58318
23,5
2,33*
7,0
3-punt
1
* De werkelijke toename van de kerfopening is iets kleiner omdat ook de verlenging van het
materiaal tussen de bevestigingspunten van de opnemer is mee gemeten, zie de foto in Bijlage 3.
** Bij proef 1 - 1 zijn de oplegpunten tijdens de proef iets verschoven (de afstand tussen de twee
belastingpunten van 160 mm naar 154 mm en de afstand tussen de oplegpunten van 320 mm
naar 325 mm). Hierdoor zullen de werkelijk optredende buigende momenten iets groter zijn
geweest dan op basis van de nominale geometrie kan worden berekend.
*** Door aanwezigheid van de las is het bovenste belastingspunt gedurende de proef verschoven tot
naast de las. Zie de foto in Bijlage 3.
Bocht

Buiging

Proefstuk

Bij de 4-punt buiging proefstukken is de toename van de kerfopening gering. Dit wijst er op dat in de
lassen vrijwel geen vloeien heeft plaatsgevonden. Bij de 3-punt buiging proefstukken is de toename
van de kerfopening veel groter als gevolg van de eerder vermelde concentratie van de buigvervorming
en de veel grotere diepte van de kerf.
Op de plaats met de grootste buigvervormingen was de momentarm aanzienlijk kleiner dan 80 mm.
Door de heling de oplegpunten en de belastingpunten was de werkelijke momentarm bij de maximale
belasting bij de 4-punt buigproeven ca. 60 mm. De maximale buigspanning kan dan als volgt worden
berekend (de factor 1,15 is het gevolg van de plaatwerking).
Voor proef 1-1 volgt:
M = 38875 -60 = 2332500 Nmm
=U5200-12,8

w
pla.st.sich

'

2332500
a =

2

3

A

... ._
= 248 MPa

9420
Voor de andere proeven kunnen soortgelijke waarden worden berekend.
6.4 Hardheidmetingen
Door middel van hardheidmetingen kan een indruk worden verkregen van de mate van overmatching
van de las. In Afbeelding 7 zijn de resultaten van de hardheidsmetingen op de rondlas aan de
bovenzijde van mijterbocht 1 en het naastgelegen plaatmateriaal weergeven. De hardheidsmetingen
zijn verricht op een Buehler Micro Vickers apparaat.
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Hardheidsprofiel Waterleidingbochtl
(las uit de buitenbocht)
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Afbeelding 7 - Hardheidprofiel buitenste deel van de rondlas aan de bovenzijde van mijterbocht 1.
De gemeten waarden geven aan dat de sterkte van het lasmetaal duidelijk hoger is dan van het
naastgelegen plaatmateriaal. Bij zeer hard materiaal is er gevaar voor bros materiaalgedrag. Hier is dat
niet aan de orde omdat de gemeten waarden aanzienlijk lager zijn dan de veelal gehanteerde grens van
350 HV.

7.

Eva
l uatie

De resultaten van dit aanvullend onderzoek op leidingmateriaal en lassen in buizen 0 1426-12,8 mm
geven aan dat de mechanische eigenschappen daarvan overeenkomen met die van de eerdere proeven
op leidingmateriaal en lassen in buizen 0 614-7 mm. Dit versterkt het vertrouwen dat de kwaliteit van
het leidingmateriaal en de lassen in de leidingkruisingen uit de periode 1960 - 1970 zoals die in het
Pernisse hoofd overeenkomt met die van het onderzochte materiaal.
Ook bij het leidingmateriaal in dit aanvullend onderzoek kunnen, dankzij het taaie plaatmateriaal, de
grote mate van overmatching van de lassen en de gehanteerde keuringseisen, zeer grote rekken worden
opgenomen.
Bij geen van de proefstukken is bezwijken in de las opgetreden; dit ondanks de veel groter dan
mogelijk aanwezig geachte defecten en de extreme opgelegde vervormingen.
De in dit aanvullend onderzoek onderzochte lassen waren tweezijdig (V-naad met tegenlas). Ten
opzichte van eenzijdige lassen (V-naad zonder tegenlas) zoals in het eerdere onderzoek, zijn
tweezijdige lassen gunstiger omdat bij tweezijdige lassen de kerfwerking aan de binnenzijde kleiner is.
Een verdere gunstige factor is dat door de tegenlas de lasdikte relatief groter zal zijn dan bij eenzijdige
lassen. Bij het onderhavige proefmateriaal was dat ook het geval. De mate van overmatching van het
lasmetaal (vloeigrens en treksterkte) was vrijwel gelijk.
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De in dit aanvullend onderzoek uitgevoerde trekproeven en buigproeven sluiten beter aan bij de
mijterbochten in de te toetsen kruisingen. Volgens mededeling van de opdrachtgever is ook de te
toetsen leidingkruising in het Pernisse hoofd voorzien van V-naden met tegenlas.
De gunstige proefresultaten en het gunstige effect van het tweezijdig zijn van de lassen rechtvaardigen
een grotere toelaatbare rek voor mijterbochten met tweezijdige lassen dan voor mijterbochten met
eenzijdige lassen.
Met het oog op de kans op mogelijk ongunstiger omstandigheden in werkelijke mijterbochten dient
een veiligheidsmarge te worden gehanteerd ten opzichte van de in de proeven gevonden rekcapaciteit.
Aanbevolen wordt voor de tweezijdige lassen een rekcapaciteit van 4 % te hanteren.
Opgemerkt wordt dat dit de rekenwaarde is voor het plaatmateriaal en de lassen. In de werkelijkheid
zal de rekverdeling niet gelijkmatig zijn; in het elastisch gebied niet omdat de lassen een grotere
doorsnede hebben dan het naastgelegen plaatmateriaal en in het plastisch gebied nog minder door de
grotere sterkte van het lasmetaal.
In het onderzochte leidingmateriaal zijn geen ontoelaatbare lasfouten gevonden. Volgens mededeling
door de opdrachtgever is het onderzochte leidingmateriaal bij de aanleg slechts steekproefsgewijs
NDO onderzocht en is in de te toetsen werkelijke kruisingen destijds 100 % NDO uitgevoerd.
De evaluatie uit het rapport van het op 27 januari 2003 gerapporteerde onderzoek is opgenomen in
Bijlage 4.

8. Conclusies en aanbevelingen
In het kader van het toetsen van de veiligheid van oude stalen leidingkruisingen, welke zijn aangelegd
voor 1972 is gevraagd de rekcapaciteit te bepalen van mijterbochten met rondlas uit de periode 19601970.
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van twee door de opdrachtgever aangeleverde mijterbochten
afkomstig uit een watertransportleiding 0 1426-13 mm vervaardigd uit SÜ7.2, die omstreeks 1965 is
aangelegd bij de A15 /Charlois.
Het in dit rapport gepresenteerde onderzoek is een vervolg op een onderzoek uit 2002, waarvoor
gebruik is gemaakt van een rechte buis 0 614-7 mm uit 1955. Daarvoor is toen gekozen omdat meer
overeenkomstig materiaal niet beschikbaar was.
Het thans uitgevoerde onderzoek is uitgevoerd op mijterbochten met ongeveer dezelfde diameter,
wanddikte, diameter-wanddikteverhouding en materiaaleigenschappen.
Naar aanleiding van het eerdere onderzoek en de resultaten van het aanvullende onderzoek kunnen de
volgende conclusies worden getrokken.
1. Bij de uitgevoerde proeven met kunstmatig aangebrachte defecten die aanzienlijk groter waren
dan in de destijds en in de huidige specificaties aanvaardbaar zijn, is in alle proefstukken waarbij
breuk is opgetreden de breuk steeds buiten de laszones opgetreden bij rekken groter dan 13%.
2. Bij de buigproeven op stroken met dezelfde aangebrachte zeer grote defecten in de rondnaden in
de knik van de mijterbocht, is geen van de lassen doorgescheurd. Door de grote mate van
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overmatching en de tweezijdige lassen (V-naad met tegenlas) trad vrijwel alle plastische
buigvervorming in het naastgelegen plaatmateriaal op.
3. Dankzij het taaie plaatmateriaal, de overmatching van de lassen en de destijds gehanteerde
vervaardigingseisen en keuringseisen is gebleken dat het beproefde buismateriaal zeer grote
rekken kan opnemen.
4. Bij eenzijdige lassen (V-naad zonder tegenlas) wordt aanbevolen voor de in rekening te brengen
rekcapaciteit 2 % te hanteren. Deze waarde is gelijk aan de aanbeveling in het eerdere onderzoek.
5. Voor tweezijdig gelegde lassen (V-naad met tegenlas) is de rekcapaciteit duidelijk gunstiger en
wordt aanbevolen een rekcapaciteit van 4 % te hanteren.
6. Tenslotte wordt er op gewezen dat het hier uitgevoerde onderzoek betrekking heeft op buizen
vervaardigd uit St37.2. Buizen uit hogere sterkte materialen hebben, afhankelijk van de vloeigrens,
andere verhoudingen tussen de sterkte van het lasmetaal en het plaatmateriaal. Verder zullen ook
de taaiheideigenschappen etc. anders kunnen liggen. In verband daarmee is het niet toegestaan de
conclusies uit dit onderzoek zonder meer te gebruiken voor andere buisleidingen.
Delft, 15 december 2004

Prof. Dr. Ir. A. Bakker
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Bijlage 1 Trekkrommen standaard trekproeven
Kracht - Verplaatsing diagram
Waterlijdingbochtl INSTRONtrekstaafAl
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Bijlage 1

Spanning - Rek diagram
Waterlijdingbochtl INSTRONtrekstaafAl
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Bijlage 1
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Bijlage 2 Trekkrommen en foto's trekproeven over de las
Op het volgende blad bevinden zich het kracht-verplaatsingsdiagram en het daaruit berekende
spanning-rekdiagram van de proef 1-1.
De trekproef is uitgevoerd op een MTS 1000 kN Hydraulisch beproevingsysteem m.b.v. een externe
computeraansturing; software: Testpoint (Displacement Controlled Acquisition Program).
Datum: juni 2004
Gegevens:
• Loadcell lOOOkN (10V); Actuator +/-100mm (+/- 10V); Treksnelheid 3mm/min.;
• Trekstaaf 1-1: Gauge Length = 270mm; Breedte = 75mm; Dikte = 12.4mm;
• Kerf in het midden van de las en aan de binnenzijde van de buis (25 x 0,3 x 2,5 mm);
• Opmerking: Een inspankracht van ca 20KN is door de hydraulische grips niet op deze bank te
voorkomen.
Toelichting op de beide diagrammen:
• Het begin van de trekkromme tot Transitiepunt Tl geeft een elastische vervorming aan van het
gebogen proefstuk.
• Tl tot T2 geeft een plastische vervorming aan waarbij het gebogen proefstuk zich strekt Na T2
vervolgt de trekkromme zich als een standaard trekproef.
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Kracht-Verplaatsing Diagram
Waterlijdingbochtl (MTS)trekstaaf 1-1
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Proef 1-1
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Proef 2-1
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Bocht 1 Trekstaaf 1-2
Belasting 280 KN
^
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Bijlage 3 Belasting - doorbuiging diagrammen en foto's buigproeven

Buigkracht - Doorbuiging Dagram
Waterleidingbochtl buigstaaf 1-1 (4punts)
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Kerfopening - Tijd Diagram
Waterleidingbochtl buigstaaf 1-1 (4punts)
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Buigkracht - Doorbuiging Diagram
Waterleidirtgbocht2 b u i g s t « f 2-1 Kpurr.s)
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Bijlage 4 Evaluatie uit het eerdere onderzoek
In deze bijlage is de evaluatie uit het eerdere onderzoek is opgenomen: "Bepaling van de Rekcapaciteit
van oud Leidingmateriaal - Veiligheidstoetsing van een 1272 x 11 mm stalen leidingkruising met de
waterkering in het Pernisse hoofd welke is aangelegd in 1967 en vervaardigd uit St37.2" d.d. 27
januari 2003.
7. Evaluatie
Het feit dat alle proefstukken, ondanks de aanwezigheid van een kerf in of bij de las, breken in het
basismateriaal kan worden veroorzaakt door overmatching laseigenschappen en/of een grotere
wanddikte ter plaatse van de las. Dit laatste is waar te nemen, en blijkt ook het geval te zijn.
Om een uitspraak te kunnen doen of er sprake is van overmatching van de las zijn hardheidsmetingen
uitgevoerd. De hardheid van het basismateriaal is ca. HV 140, die van het lasmateriaal ca. HV 170. Dit
toont inderdaad aan dat er sprake is van overmatching. Deze is echter niet zo groot dat geen plastische
vervorming in de las optreedt.
Uit de permanente breedtevermindering van de las kan een globale plastische rek van ca. 2,6 % in de
laszone worden afgeleid. Bij de kerftip zullen echter veel grotere rekken optreden. Dit blijkt ook uit
een doorsnede ter plaatse van de kerf in de las van proefstuk 1, zie figuur 9. De scheurtip opening is
toegenomen van 0,2 mm tot ca. 0,6 mm, hetgeen zeer hoge rekken impliceert. Verder blijkt er alleen
sprake te zijn van "scheurafstomping", en is er (nog) geen sprake van scheuruitbreiding.
Al deze constateringen bewijzen dat de las sterker is (hetgeen dikwijls gepaard gaat met afname van
de ductiliteit) en tegelijkertijd over een hoge mate van taaiheid beschikt, waarbij in de las (bij de
aangebrachte kerf) minimaal rekken zijn opgetreden van 2,5 tot 3%. Deze rekken zijn opgetreden bij
het ontstaan van breuk, dus bij overall rekken in de orde van 13 tot 20 %.
Uiteraard moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat in ander buismateriaal en laswerk
de omstandigheden (taaiheid, overmatching, belastingswijze) ongunstiger kunnen zijn, ondanks het
feit dat in dit onderzoek, vooral voor wat betreft de aangebrachte kerf, van een ongunstige situatie is
uitgegaan. Er wordt op gewezen dat in het onderhavige onderzoek gebruik is gemaakt van niet
hetzelfde buismateriaal (andere wanddikte) dat onder niet geheel dezelfde omstandigheden is belast
(las in rechte buis en niet in de mijterbocht) dan het buismateriaal in de betreffende 1272-11 mm
mijterbocht.
Een veilige benadering is de overall rekken (de rekken die volgen uit de pijpleidingberekening) te
beperken tot het vloeigebied van het moedermateriaal. Voor het onderhavige ST37.2 kan voor deze
waarde 2 % worden aangehouden.
De reden hiervoor is dat door het overmatched zijn van de lassen, tot de verstevigingsrek van ca. 2 %
de plastische vervormingen worden geleverd door het plaatmateriaal (met zeer grote rekcapaciteit). Dit
betekent dat het voor de lassen (laszone) dan niet uitmaakt hoeveel rek wordt aangebracht. Immers de
spanning in de lassen blijft in het elastisch gebied. In figuur 3 is dit geïllustreerd. Tot a = avioei van het
plaatmateriaal is de rek in de laszone lager dan de vloeirek van de laszone. Bij grotere belasting,
bijvoorbeeld tot a =CT,zal ook in de laszone vloeien optreden en zal er een beroep worden gedaan op
de rekcapaciteit van de laszone zelf.
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Figuur 3 - Spanning-rek diagrammen van het plaatmateriaal en de laszone (kwalitatief)
Bij het beproefde buismateriaal bleek dat de mate van overmatching en de eigen taaiheid van de lassen
(laszone) zo groot waren dat ondanks de aangebrachte kerven, breuk buiten de laszone optrad.
Rekening houdend met mogelijke variaties in de mate van overmatching en taaiheid (het buismateriaal
in leidingkruising bij het Pernisse hoofd is niet direct onderzocht), wordt aanbevolen de maximale
spanning te beperken tot de vloeigrens en daarmee de rekken tot de verstevigingsrek van ca. 2 %.
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