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Aardgasleidingen
Naar aanleiding van de problemen verbonden aan de kruising van aardgasleidingen met boezems en boezemkaden is een nader onderzoek ingesteld
naar de grondmeohanische aspecten, welke verband houden met deze kruisingen.

Hieromtrent kan het volgende worden opgemerkt.

Op grond van zuiver

qualitatieve uitgangspunten, waarbij dus van het gebruik van formules en
quantitatieve gegevens is afgezien, is getracht na te gaan, welk lengteprofiel voor de kruisende leidingstrekking uit louter grondmeohanische
overwegingen de voorkeur verdient, met voorbijgaan van praktische motieven,
welke mogelijkerwijze hiermede in tegenspraak zijn.

Deze korte studie

beperkt zich tot de meer gecompliceerde kruisingen van boezemwateren.
Hierbij is er van uitgegaan dat zowel de aangrenzende polderterreinen als
de boezemkaden met kanaalbodem aan een voortdurend zettingsproces onderhevig zijn, waarbij de absolute grootte van de optredende zakkingen tamelijk beperkt is.

Er bestaan echter relatieve verschillen, waarbij het

duidelijk is dat de zettingen, welke de kade-kruinen ondergaan, groter
zijn dan die, welke voor de kanaalbodem en het poldermaaiveld gelden.
Deze zettingsverschillen vlakken onder andere ten gevolge van drukspreiding op lagere grondniveau's enigszins af.

Teneinde de optredende bedrijfs-

druk met een zekere veiligheidscoëffioiënt te kunnen weerstaan, zijn de
wanden van de onderhavige aardgasleidingen zodanig zwaar gedimensioneerd
dat mede daardoor de kruisende strekking ten aanzien van vormveranderingen
door buiging in axiale richting als zeer stijf moet worden beschouwd.
De reeds genoemde zettingsvariaties kunnen hierdoor slechts ten dele door
de buis worden gevolgd.

Het gevolg is dat ter plaatse van de grootste

zettingen (onder de kade) onder de leiding een holte zal ontstaan en de
buis een overspannende functie krijgt toebedeeld.

Ter plaatse van de

kleinste zettingen (onder de kanaalbodem en de aangrenzende polder) zal
de dragende buisligger als opgelegd kunnen worden beschouwd.

Indien de

oplegdruk onder de buis groter is dan het evenwiohtsdraagvermogen van de
grond ter plaatse, zal de buis zich dieper insnijden in de grond met een
reducerend effect op de overspanning.

Indien het evenwiohtsdraagvermogen

niet wordt overschreden, zal op de lange duur eenzelfde effect optreden
ten gevolge van geforceerde zetting onder de oplegging.

Omtrent de ver-

ticale belasting op de buis kan het volgende worden opgemerkt.

In het

algemeen ondervindt een op staal gefundeerde buis in zettende grond een
actieve gronddruk; een op palen gefundeerde pijp ondergaat een passieve
schedeldruk.

Dit betekent in de gegeven situatie dat de buis over het

overspannend gedeelte een passieve, over het opgelegde gedeelte een actieve
neerwaartse belasting ontvangt.

EK.

- 2 De secundaire spanningen veroorzaakt door deze axiale buiging zijn
naar alle waarschijnlijkheid zonder veel bezwaar door de zware constructie
op te nemen in combinatie met de primaire spanningen ten gevolge van de
bedrijfsdruk.

Een en ander is echter in strijd met het uitgangspunt van

de vergadering, namelijk dat de kruisingsconstructie zodanig dient te
worden ontworpen en uitgevoerd dat de leiding in de kaden een grotere
veiligheid tegen breuk (explosie) bezit dan normaliter

in het terrein.

Het is dus zaak maatregelen te treffen teneinde deze secundaire spanningen zo laag mogelijk te houden.

De lengte van de overspanning is gezien

de gegeven kadebreedte niet op gunstige wijze te beïnvloeden.

Het is

echter wel van belang kadeverzwaringen in breedte-richting achterwege te
laten ,daar hierdoor de overspanning wordt vergroot.

Kadeverzwaring in

hoogte-richting geeft grotere zettingen en kan in theorie de actieve- en
passieve spanningstoestanden, indien deze niet reeds volledig tot ontwikkeling zijn gekomen, waartoe voor de passieve toestand in slappe lagen
(lage glijdingsmodulus) een tamelijk grote verplaatsing noodzakelijk is,
in een verder gevorderd stadium van ontwikkeling brengen en dus belasting
verhogend werken.

Het effect hiervan is echter aanzienlijk minder dan

dat van de breedteverzwaring (zeker bij een paalfundering), voorzover het
althans een stijve leiding zoals de onderhavige betreft.

Ingeval van een

slappe leiding (zie opmerking) gaat de grootte van de zettingen een essentiële rol spelen en zal kadeverhoging absoluut ontoelaatbaar zijn.

In

het onderhavige geval is een en ander, indien onvermijdelijk, acceptabel.
De verticale belasting over hét dragend gedeelte blijft van passieve
aard voorzover de gronddekking op de buis groter is dan de pijpdiameter,
waarbij de ontwikkelingsgraad van deze passieve toestand dus bij stijve
leidingen nauwelijks, bij slappe leidingen ingrijpend door de grootte van
de optredende zettingen wordt beïnvloed.
Ingeval van een gronddekking kleiner of gelijk aan de pijpdiameter
ontwikkelen zich geen actieve- of passieve spanningstoestanden en volgt
de belasting uit het zuivere gewicht van de bovenliggende grondkolom
(neutrale spanningstoestand).

In alle gevallen kan de verticale belas-

ting worden verminderd door het terugbrengen van de gronddekking, waarbij
deze reductie uiteraard wordt begrensd door de vereiste dekking ter bezwering van het opdrijfgevaar.

Tenslotte is de overspanning van de dra-

gende leiding nog drastisch te verminderen door de kruisende strekking
te onderheien met lichte houten palen, welke in verband met negatieve
kleef en het feit dat bij kleefpalen het maximale draagvermogen eerst na
een vrij grote neerwaartse verplaatsing tot ontwikkeling komt, op stuit,
dat wil zeggen op de pleistocene zandlaag dienen te worden gefundeerd,
daar anders de stijve leiding toch het grootste gedeelte der belasting
op zal nemen.

- 3 In het algemeen kan men stellen dat welke maatregelen men ook treft,
secundaire spanningen zullen optreden en de veiligheid tegen breuk in de
kruising lager zal zijn dan in het terrein, tenzij men een extra zware
wanddikte zou toepassen. Uit het voorgaande kan men de volgende conclusies trekken ten aanzien van de eisen waaraan de kruising zal moeten voldoen:
1)

in het algemeen zal de veiligheidscoëfficiënt inclusief de secundaire
spanningen groter of gelijk moeten zijn aan de factor, welke geldig
is voor de normale strekkingen in het polderterrein. Hiertoe zal de
wanddikte van de leiding in de kruising groter dienen te zijn dan in
het terrein.

2)

de gronddekking op de buis worde bij voorkeur niet zwaarder gekozen
dan nodig is om de opdrijvende kracht te compenseren, waarbij het
bovendien van voordeel is deze dekking kleiner of gelijk aan de pijpdiameter te houden.

3)

indien de leiding op staal wordt gefundeerd, is een kadeverzwaring
in breedte-richting af te raden, in hoogte-richting zonodig aanvaardbaar.

Indien de leiding wordt onderheid, heerst over de volle lengte

van de kruising een passieve spanningstoestand (bij een gronddekking
„J> de pijpdiameter) terwijl de lengte van de overspanning op de paalafstand is gefixeerd, zodat kadeverzwaring in breedte-richting in
dat geval toelaatbaar is.
4)

indien om veiligheidsredenen met het oog op explosiegevaar de kade
door middel van een damwand in tweeën wordt gedeeld, zal bij een fundering op staal de leiding nooit op deze damwand mogen gaan rusten,
waardoor een zeer flexibele aansluiting om de pijp zal moeten worden
toegepast.

Indien de leiding op palen wordt gefundeerd, is een starre

en dus betere aansluiting mogelijk, vooropgesteld dat de damwand,
welke in verband met de doorgaans labiele evenwichtstoestand van de
venige boezemkaden behalve bescherming tegen erosie door uitstromend
gas na een explosie, ook steun moet bieden bij de waterkering door
een gehalveerde kade (grond- en waterkering), niet is doorgeheid tot
op het vaste pleistocene zand. (in dat geval is ook een enigszins
flexibele verbinding aangewezen).
5)

uit het voorgaande is het duidelijk dat de secundaire spanningen en
dus de toeslag op de wanddikte minimaal zijn, indien het volgende
lengteprofiel voor de kruising wordt gekozen:
a.

de leiding volgt zo goed mogelijk de bovenbegrenzing van terrein,

kaden en kanaalbodem (dubbele hevelleiding conform een zinker);
b.

de gronddekking wordt minimaal gehouden, bij voorkeur kleiner of
gelijk aan de pijpdiameter indien dit in verband met de opdrijving
mogelijk is;
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de kruisende strekking wordt over de volle lengte op stuit onderheid met lichte houten palen;

d.

kadeverzwaringen in alle richtingen zijn toelaatbaar, waarbij men
zich er wel rekenschap van dient te geven, dat hierdoor palen ten
gevolge van horizontale paaldruk op buiging zullen kunnen worden
belast, met als mogelijk gevolg dat zwaardere palen zullen moeten

worden toegepast;
e.

de damwand in de kade worde bij doorheien tot op het zand losgehouden van de buis (flexibele afdichting), bij geringere inheidiepte star aan de pijp verbonden;

f.

de verbinding van de onderheide kruisende strekking met de op
staal gefundeerde normale strekking in het polderterrein worde
flexibel uitgevoerd (compensatiestukken), tenzij de leiding ter
plaatse sterk genoeg blijkt of gemaakt wordt om de optredende
zettingsverschillen te overbruggen met behoud van een veiligheids- (
coëfficiënt die groter of gelijk is aan die, welke voor de terreinleiding geldig is.

6)

indien een ander lengteprofiel wordt gevolgd, bijvoorbeeld het andere
uiterste, dat wordt gevormd door een diep doorgeperste leiding op
min of meer gelijk niveau met de terreinleiding, zullen de secundaire
spanningen hogere waarden bereiken en de toeslag op de wanddikte zal
groter dienen te zijn in verband met de eisen aangaande de veiligheidscoëff iciè'nt.

Op de leiding zullen hoge verticale grondbelastin-

gen komen te werken (zware gronddekking met passieve spanningstoestand
onder de kaden) met de reeds genoemde overspanning, waarbij kadeverzwaringen zowel overbodig als ongewenst zijn.

Een damwandscherm

is in dat geval niet uitvoerbaar.
Opmerking:

^

Aangezien voor het ontwikkelen van de volledige passieve gronddruk
in slappe lagen als klei en veen een vrij aanzienlijke verplaatsing noodzakelijk is, heeft het voordeel indien bij een op staal gefundeerde leiding de stijfheidsfactor tegen buiging in axiale richting minimaal is,
daar de leiding dan minder belasting uit de grond zal opnemen.

Hierdoor

bestaat er ook uit sterkte-overwegingen geen bezwaar tegen een lichtere
uitvoering, ware het niet dat de bedrijfsdruk van het gas een grote wanddikte vereist.

De discrepantie tussen de hoge bedrijfsbelasting en de

relatief lage funderingebelasting leidt zodoende tot een inefficiënt
materiaalgebruik.

Deze belastingstoestand is hierdoor ideaal voor toe-

passing van een intrinsiek anisotroop materiaal.

Met glasvezel gewapend

polyester, waarmede als toekomstig constructiemateriaal voor secundaire
aardgasleidingen ernstig rekening moet worden gehouden (deze kunststof
bezit bovendien nog andere voordelen) is een materiaal, waarbij men door
de wijze van wapenen elke gewenste anisotropic kan realiseren.

- 5Bij een isotroop materiaal als staal zal men zijn toevlucht kunnen
nemen tot een uitvoering, waarbij een lichtere wand wordt gekozen, welke
tegen de bedrijfsdruk wordt versterkt met tangentiële yeretijvingsribben,
die de stijfheid in langsrichting niet beïnvloeden.

Tot slot kan nog in

het algemeen worden opgemerkt, dat voorgaande beschouwingen slechts qualitatief van aard zijn en derhalve voor elk voorkomend geval een gecomplioeerde en bewerkelijke numerieke uitwerking noodzakelijk kan blijken.
In verband met voorgaande problematiek zijn bij een toevallig contact
met ir Eimermann van het laboratorium voor Grondmechanica te Delft de
volgende informaties ingewonnen:
1)

alle grondmechanische problemen, welk zich bij het leggen van aardgasleidingen in Nederland voordoen, worden indien daartoe door de Gasunie
aangezocht, behandeld en geadviseerd door ir Eimermann voornoemd.

2)

dit houdt in dat hij niet bij iedere voorkomende kruising is betrokken.

Hij zal het op prijs stellen indien hij bij kruisingeproblemen,

waarmede hij nog geen bemoeienis heeft, zonodig wordt geraadpleegd.
Dit is geheel in overeenstemming met het standpunt van de vergadering
dat de vergunning verlenende instanties i.e. de waterschappen het
L.G.M, zullen inschakelen bij kruisingsproblemen en dergelijke.
3)

de directie voor de aanleg van aardgasleidingen wordt gevoerd door
het Amerikaanse ingenieursbureau Bechtel.

Deze onderscheidt 4 klasser

met wanddikten (bij een inwendige diameter van 90 cm) van respectievelijk 8, 10, 12 en 14 mm, afhankelijk van de gewenste veiligheid in
verband met de nabijheid van bebouwing, vitale installaties, etc.
De berekening van de ruimtelijke spanningstoestand in de pijpwand
geschiedt aan de hand van grafieken, nomogrammen en dergelijke, zonder theoretische benadering, waaruit dan een toelaatbaar axiaal buigend moment volgt.
4)

de inwendige bedrijfsgasdruk bedraagt 66 atm., de normaliter toelaatbare trekspanning in de buiswand 40 kg/mm2 bij toepassing van voorbehandeld (koud gedeformeerd) st.52, en de snelheid van het gas in
de leiding 50 m/sec.

De veiligheidscoëfficiënt varieert dus kennelijk

van 1,5 tot 2,5 afhankelijk van de wanddikte.
5)

de verankering tegen opdrijving vindt somtijds niet plaats door midde]
van een adequate gronddekking doch door middel van schroefboren aan
weerszijden van de buis met een beugel verbonden.

6)

bij kruising van hoogwaterkeringen wordt de dijk niet geperforeerd
beneden de H.W.-lijn, zodat een hevelleiding voor de hand ligt.

Bij

kruising van boezemwateren wordt een diep niveau gekozen, waarbij de
leiding niet wordt doorgeperst, doch in een diepe sleuf gelegd met
afdamming van het boezemwater door middel van damwand.

- 6)

er bestaat voorzover ir Eimermann bekend, geen behoefte aan bufferopslag voor het opvangen van belastingspieken daar de gasbel van
Slochteren zelf als zodanig fungeert, terwijl bovendien in de leiding
zelf voldoende berging aanwezig is, zo zelfs dat bij uitvallen van
de aanvoer te Slochteren de afnemers in het westen nog gedurende 4
dagen gas zouden kunnen betrekken.

's-Gravenhage,

maart 1965.

