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Reeds zijn in onderstaande volgorde in boekvorm verschenen de voordrachten van de volgende cursussen:
1. Filtratie; 2. Vervaardiging van buizen voor transport- en distributieleidingen; 3. Winning Van
grondwater; 4. Waterzuivering; 5. Hygiënische aspecten van de drinkwatervoorziening;
6. Het transport en de distributie van leidingwater; 7. Keuze, aantasting en bescherming van
materialen voor koud- en warmwaterleidingen; 8, 9 en 10. Enige wetenschappelijke grondslagen der
waterleidingtechniek I, II en III; 11. Radioactiviteit; 12. Grondwater; 13. De Rijn; 14. Nieuwe
ontwikkelingen in de waterleidingtechniek op physisch, chemisch en biologisch gebied; 15. De watervoorziening en de industrie; 16. Gebruik van moderne statistische methoden; 17. Kunstmatige
infiltratie; 18. De biologie van de watervoorziening; 19. Snelfiltratie; 20. Physische technologie
van de waterzuivering; 21. Van goed naar beter water; 22. Het ontwerpen van waterzuiveringsinstallaties; 23. Kwaliteitsbeheersing bij de openbare drinkwatervoorziening; 24. De Maas;
25. De openbare watervoorziening in de maatschappij van morgen.

Inleiding op de 26 e Vakantiecursus in drinkwatervoorziening

Voor de openbare watervoorziening is de
allerbelangrijkste eis dat zonder onderbreking kan worden geleverd en dit is
eigenlijk alleen maar mogelijk wanneer de
aanvoer via leidingen plaats vindt. Van het
begin der menselijke samenleving af is
hiernaar gestreefd en reeds in het eerste
millenium voor Christus was de technische
ontwikkeling zover gevorderd dat in de
landen rond het oostelijk bekken van de
Middellandse Zee dergelijke 'piped supplies'
konden worden gerealiseerd. Twee
problemen moesten hiervoor worden

PROF. IR. L. HUISMAN
hoogleraar Gezondheidstcchniek
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echter stoommachines ter beschikking,
terwijl de materiaalkunde zich intussen
zover had ontwikkeld dat redelijk betrouwbare gietijzeren buizen voor de aanleg van
drukleidingen konden worden toegepast.
Wel in details voortdurend verbeterd, maar
in principe ongewijzigd werden deze voorzieningen allerwegen toegepast en eerst in
deze eeuw treedt zeer geleidelijk verandering
op, waarbij de stoomaandrijving door
elektro- en dieselmotoren wordt vervangen,
de plunjerpompen door centrifugaalpompen en de gietijzeren leidingen door
leidingen van staal, nodulair gietijzer,
gewapend en voorgespannen beton, asbest
cement alsmede al dan niet gewapende
kunststof. In de voordrachten van deze
cursus zal op de thans gebruikte leidingmaterialen uitvoerig worden ingegaan.

Voor een openbare watervoorziening heeft
transport door drukleidingen het voordeel
van continuïteit en van bescherming tegen
besmetting van buitenaf, terwijl algemeen
opgelost: enerzijds de constructie van de
geldt dat dit transport goedkoop is, per
buizen en de aanleg der leidingen en
tonkilometer niet meer dan 0,3 - 1,5 cent,
anderzijds de bouw van pompen met hun
lager naarmate de capaciteit groter is.
aandrijvingen om het water onder druk te
Alleen supertankers werken nog goedbrengen, om de wrijvingsweerstand en de
koper, 0,1 - 0,5 cent/tonkilometer, terwijl de
statische opvoerhoogte te overwinnen.
binnenscheepvaart met 1-1,5 cent/tonDe allereerste leidingen zijn gemaakt van
kilometer een weinig duurder en het
natuursteen, aardewerk of brons, door
rollende transport met 5 - 7 cent/tonkilo'overschuifmoffen' aan elkaar verbonden,
meter over de spoorbaan en 10 - 20
terwijl de benodigde druk werd verkregen
cent/tonkilometer langs de weg aanzienlijk
door het water hoog in de bergen te
duurder is. In deze tijd van energieschaarste
winnen. Ook in het Romeinse rijk werd bij
en dreigende energietekorten is wellicht
voorkeur transport onder eigen verhang
nog belangrijker dat het energieverbruik
toegepast, maar daarnaast bestond de
bijzonder gering is, slechts 30 - 100 kl
mogelijkheid rivierwater met schepraderen
(thermisch)
per tonkilometer vergeleken met
te pompen, aangedreven door de kracht
50 - 150 kJ/tonkilometer voor tankhet stromende water zelf of door
schepen, 400 - 600 kJ/tonkilometer voor
menselijke arbeidskracht. Drukleidingen
railtransport en 500 - 1000 kJ/tonkilometer
werden nu bij voorkeur van lood vervaarvoor vrachtvervoer langs de weg (New
digd, maar het overgrote deel van het
Scientist, 8 november 1973). De lage
transport werd verzorgd door aquaducten,
kostprijs heeft ertoe geleid dat voor vervoer
door leidingen met een vrije waterspiegel.
te land ook tal van andere produkten, zoals
Na de val van het Romeinse Rijk ging in
olie en aardgas en slurries van zand, kolen,
deze beschaving verzamelde technische
kalksteen, ijzer- en koperertsen, fosfaat,
kennis weer verloren en duurde het ruim
zwavel, houtspaanders en dergelijke via
1000 jaar voordat de eerste industriële
revolutie enerzijds een openbare watervoor- pijpleidingen worden getransporteerd.
De geringe energiebehoefte zal er wellicht in
ziening noodzakelijk maakte, anderzijds
de toekomst toe leiden dat voor het
hiervoor de nodige middelen verschafte.
transport door leidingen nieuwe toepasDeze revolutie kenmerkte zich namelijk
singsgebieden worden gevonden.
door het gebruik van stoom als drijfkracht,
Het energieverbruik door de openbare
door een overgang van huisarbeid naar
watervoorziening, tezamen met dat nodig
fabrieksarbeid met als gevolg een sterke
voor inzameling en behandeling van afvalconcentratie van de bevolking op loopafstand rond de nieuw opgerichte industriën. water is gering, niet meer dan 2 % van
hetgeen door de openbare elektriciteitsEen centrale watervoorziening was nu
bedrijven in Nederland wordt opgewekt.
onmisbaar, doorgaans gebaseerd op
Het
energieverbruik voor watertransport,
onttrekking van rivierwater en transport
exclusief de distributie, is relatief nog
hiervan over vaak grotere afstanden naar
het voorzieningsgebied. Voor de aandrijving onbelangrijker. Absoluut gezien is de
hoeveelheid intussen nog wel aanzienlijk,
van de reeds eerder voor brandbestrijding
meer dan 100 miljoen kWh per jaar.
ontwikkelde plunjerpompen stonden nu

«

Met het energieverbruik voor watertransport
omgekeerd evenredig met de leidingdiameter zullen de totale transportkosten
door een 10 % grotere leidingdiameter een
energiebesparing van 40 % worden verkregen. Uitgaande van de meest economische
diameter zullen de totale transportkosten
dan toenemen, doch deze toename is gering,
niet meer dan 5 a 10 %. Bij voortgaande
inflatie worden deze extra kosten gemakkelijk door de verkregen energiebesparing
goed gemaakt.
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Ductile iron pipes and fittings

1.

History

1.1. Cast iron used since 15th century
The first cast iron pipeline was built at
Dillenburg in Germany in 1445. The oldest
cast iron pipeline still in service is that
of Langelsalza in Germany built in 1562.
Pipelines at Versailles built in 1644 are still
being used, another pipeline built in London
in 1749 still supplies water there.
It is interesting to note that the first flexible
joint was designed by James Watt in 1810
for a 15" line in Glasgow.

In America over 100 towns have been
equipped with cast iron pipes for over a
century, these lines having been built from
1819 to 1890. It is also worth noting that
the total length of cast iron mains in the
USA represents around 640,000 km.
This illustrates the good resistance of cast
iron to the aggressive action of the soil.
This resistance is due to the iron remarquable property of self protection. When
aggressiveness is encountered, at first
corrosion takes place, but the products of
the corrosion stay on the surface of the iron
and act as a barrier to further destructive
action. This outer skin made up of products
of the oxydation of the iron plus the free
carbon, also reinforced by the silicum slows
up the ionic exchange. This has been proved
by laboratory and site tests, and a few
curves illustrate this property.
The efficiency of this barrier is all the more
as it becomes thicker, the limit can be
placed around 6 to 7 mm of equivalent iron
when the protection will be sufficient to
stop further corrosion of the pipe in almost
all types of ground.
1.2. Ductile replaces gray iron
A great weakness of gray iron is its
fragility which limited its use under modern
site and working conditions.
For some time, the fragility of gray cast
iron had been the major concern of the
founders. The fragility of gray cast iron is
due mainly to the carbon which at the
same time in the main anti-corrosive agent.
In fact, the laminated structure of the
carbon in the matrix of the material is a
major cause of failure under strain.
It was obvious if the carbon could be made
to solidify in a spherical shape, the mechanical properties of the metal would be

greatly modified, a greater elongation
before failure under strain would be
obtained.
In 1948, at the same time in America and
England it was discovered that if a molten
charge of iron was solidified in the
presence of magnesium or cerium, the free
carbon in the matrix was spherical in shape.
The structure of ductile iron can vary from
ferritic to perlitic. More it is ferritic, the
longer % elongation are obtained, however
the elastic limit is correspondingly reduced,
on the other hand the more it is perlitic,
the higher are the elastic limits, but the %
elongation is reduced.
Pipes are long and slender and the ferritic
iron used in their manufacture is specified
in the different standard; the guaranteed
% elongation is never less than 10 % for
diameter 1000 mm and below, and in fact
varies between 10 and 15 %; above 1000
mm the minimum % elongation is 8 %.
In case of specials which are short and
where the bending moment in much less,
the iron has a specified minimum elongation
of 5 %. Furthermore the casting of specials
with a less ferritic ductile iron is easier,
thus permitting a more economical
manufacture.
Having discovered a new iron which had
lost the fragile nature of its predecessor,
it was then necessary to find out if it had
kept its anti-corrosive properties. Thus
many laboratory and site tests have been
carried out since 1950 in France as well as
abroad; and it is now possible to state if
anything that resistance to corrosion of
ductile iron is better than that of gray iron.
2.

Specification

2.1. Gray iron - Pipes and fittings
International Standard, ISO R 13.
French Standard, AFNOR A 38011.
German Standard, DIN 28500.
British Standard, BSS 1211.
Spun gray iron:
Chemical analysis: C = 3.5 %, Si = 2.0 %,
P = 0.8 %.
Mini tensile strength: 200 N/mm 2 .
Brinell hardness: less than 230.
2.2. Ductile iron - Pipes and fittings
International Standard, ISO/DIS 2531.
French Standard, AFNOR A 38012.
German Standards, DIN 28500 Technical
Specification, DIN 28610 Tyton joint,
DIN 28614 Flanges Pipes & Fittings.
British Standard, BSS 4772: 1971.
American Standards, ANSI A 21.50-1971
Design of pipes and fittings, ANSI A 21.511971 Pipes, ANSI A 21.10-1971 Fittings,
ANSI A 21.4-1971 Cement lining, ANSI
A 21.5-1972 Protection with PE wrap.

Chemical analysis: C = 3.2 to 3,8 %,
Si = 2 to 3 %, Mn = 0.30 %,
Mg = 0.06 %.
Elastic limit greater than 320 N/mm 2 .
Mini tensile strength 420 N/mm 2 .
Mini % elongation 10/8.
Hardness Brinell less than 230.
2.3. Advantages of ductile iron on gray iron
Ductile because of its better mechanical
properties enables lighter and stronger pipes
and fittings to be produced without loosing
the inerant resistance to corrosion of gray
cast iron.
These lighter pipes and fittings which will
resist to bad handling and makes easier and
safer the building of pipelines which h a v j ^
better performances to satisfy modern ^W
conditions.
3.

Characteristics of ductile iron pipes
and fittings

3.1. Reduction of weight, classes
The formula for pipe thickness as used in
ISO/DIS 2531 is c = K (0.5 + 0.001 DN).
The standard class is that equivalent to
K = 9. Nevertheless in large diameter
^ 800 mm classes of K = 7 of 8 can be
retained depending on the working pressure
encountered.
As an example: an 800 mm diameter gray
cast iron pipe of LA thickness for a
working pressure of 10 bars weighs 379 kg
a m, where an equivalent K 9 ductile iron
pipe for a working pressure of 25 bars
weighs 279 kg a m. This order of saving of
weight will be found on the whole range
from SO mm to 1600 mm with a p a r a l l e l ^ ^
increase of working pressure.
^ ^
3.2. Higher strength
The higher strength of the metal enables
the maximum working pressure of the
standard ductile iron pipe to be increased
considerably as compared to the previous
LA gray iron class.
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3.3. Possibility of improving resistance to
aggressive grounds
The life of a pipeline rests on the capacity
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of the metal to resist corrosion from
outside as well as from inside, the metal
must also stand up to the stress caused by
the operation of the pipeline.
Corrosion, the most important destructive
element is a complex process governed by
microbean and electric influences, acting
separately or together. Past experience in
the field as well as in the laboratory
confirmed that the pure carbon in cast iron
is an essential factor in its resistance to
corrosion. Chemically cast iron contains
in volume from 10 to 12 % of free carbon;
furthermore other elements than iron are
also present such as 2 % silicium, etc.
In a corrosive action, the non ferric elements
not affected and form a screen between
remaining iron and the attacking agent,
the iron being always the first element to
be attacked.
It is important to note that if by some
means or another this phenomena of auto
protection as described above is not
allowed to take place, the rate of corrosion
of cast iron will destroy the metal
completely, but such experiments do not
represent the reality.
A pipeline which presents electrical
continuity incites the circulation of
electrical currents of artificial or geological
origin in the pipeline. These currents can
deteriorate the pipeline where they leave it,
but by dividing the pipeline up into
sections, and in practice if these are around
6 meters long, sufficiant protection is
ensured against electrical corrosion, and this
is the case for cast iron pipe where the
it is naturally insulating. In the case of a
tinuous metallic pipeline where it is
possible to include joints economically,
the only possible remedy is to equip the
pipeline with a continuous coating to
insulate it from the soil and at the same
time to force an electrical current through
to compensate any outside electrical action
if the insulation came to fail. This process
is well known as cathodic protection.
This cathodic protection is thus an artificial
means and as such calls for specialized
man power, and continuous supervision
during the life of the pipeline with all the
risks and implications which go with it.
I must insist on the important fact that
cast iron pipelines in gray or ductile iron
because of the joints which insulate them
do not need any special maintenance to
insure a long life once they have been built.

§
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3.3.1. Loose PE sleeving
However, the increasing density of
population all over the world is forcing
development of ground whatever its nature;
this also applies to pipelines. Severe
aggressive grounds are now met which even
can damage a ductile iron pipe; and it has

now became necessary to be aware of such
a possibility. In America and in Europe
has been developped a very efficient and
simple way of protecting ductile iron
pipelines against microbean action, these
pipelines are already not affected by stray
currents because of natural insulation of
the joints: by using a loose polyethelene
sleeve placed on the pipe during laying.
This protection strenghthems the self
protection qualities of ductile iron and
enables the pipe to face highly aggressive
conditions.
Simple methods of evaluation the
aggressivity of the ground are used and
when a certain criteria is reached loose
sleeving is placed with unskilled labour
without delaying the laying work. This
protection has now been in use for 20 years
in the USA and its effectiveness proved
by periodical inspections. Over 900 km of
ductile iron pipes have now been so
protected there. In France our first use of
polyethelene sleeve was in 1964 and an
inspection carried out in 1971 showed the
pipeline to be as new. We have in France
and overseas now protected over 1,500 km
of ductile iron pipe lines from 0 60 to
1,250 mm.
3.3.2. Zinc metallization
The life of a cast iron pipeline depends in
95 % of the grounds in which these lines
are placed on the capacity of the iron to
build up a protective screen of corrosion
products.
Experience has proved that the minimum
safe thickness of wall to satisfy the above
conditions is around 6 to 7 mm.
In the smaller diameter range it has been
necessary for reason of economics to use
thinner walls than 7 mm, and a special
metallized zinc outside coating has been
developped which more than compensates
the lesser thickness of iron.
This zinc coating which is metallically
sprayed on the pipe surface in the case of
aggressive grounds slowly transforms itself
into hard and compact skin of zinc
corrosion products which slows up the
attack of the ground and linked with the
iron's natural protective action ensure the
necessary life expectancy of the pipeline.
The coating is done to a charge of 140 g/m 2
of surface. The zinc must be pure. This zinc
coating is sealed with coal-tar base varnish
which seals the pores of the zinc coating
and slows up its transformation into
soluble hydroxyde and permits the slow
built up of a tough skin of insoluble zinc
corrosion products. The coating is placed
at the factory.
The use of loose PE sleeving is retained if
the aggressivity of the ground reaches fixed
criteriae and allows for the 5 % of grounds

which can be considered as dangerous for
iron pipes of minimum thickness of 7 mm.
3.3.3. Cement lining
Up to now I have only dealt with outside
corrosion of pipelines. Corrosive action can
also take place inside, but generally is
much less critical, the aggressive agents are
less active and easier to control. Cast iron
suffers no corrosion in most cases, however,
tubercolation can take place if the water
transported is very acid, which reduces the
capacity of the pipeline.
For more than 30 years, American
engineers have noted that by using a cement
lining in their pipelines, on the one hand
no tubercolation takes place and that on
the other hand loss of head has not increased
over the period. The spun iron pipe is most
suited for the spinning of the cement
lining, which gives a uniform and smooth
finish, and for this reason it has replaced
the other bituminous products which can
also be used.
My collegue, dr. W. Schwenk, will go into
more detail in the mechanism of the
protection by cement lining and its
advantages.
4.

Design and code of practice

4.1. Design of ductile iron pipe
The thickness of ductile spun iron pipes is
governed by:
1. inside pressure
2. outside loads
3. environment.
4.1.1. Inside pressure
The practice is to define classes of pipe
from the formula used in the ISO/DIS 2521:
e = K (0.5 + 0.001 DN)
For K = 9 we have given the maximum
working pressures in Chapter 3.2.
4.1.2. Outside loads
The governing factor is the stress on the
metal which should be limited to 80 % of
the elastic limit that is 254 N/mm 2 . This
gives an ovalization from 3 to 4 % and can
not harm the inside lining.
Outside loading
This is calculated as follows:
Wc = We + Wt
We = H.w.Bc
Wt = live loads
We: weight of backfill per m. of pipe
H : height of backfill
w : volumetric mass of backfill: 1920
kg/m 3
Be : exterior diameter of pipe.
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Method of assessing soil agressivity

Stress in the pipe wall
12Wcd /
f = ■
Kb —
4e2

Kx

Abbrevia
tions

8E/ e
0.732

E'V d
f

: stress: 80 % of elastic limit 254
N/mm2

e

: thickness of wall

d : mean diameter of pipe
Kb: bending moment coefficient depending
on bedding angle
Kx: deflection moment coefficient
depending on bedding angle
E : longitudinal modulus of elasticity of
metal 170.000 N / m m 2 for ductile
iron)
E' : modulus of soil reaction depending
on conditions of backfilling (see
below)
a. Condition A
Loose backfill
E ' = 1,06 N / m m 2
b. Condition B
Well darned backfill on sides of pipe
(this is the usual one retained)
E' = 2,11 N / m m 2
c. Condition S
In the case of high backfill, the
bedding angle is taken as 120° and the
backfill carried out in granulated
material or darned to 90 % Proctor.
E' = 4,92 N/mm 2 .
Ovalization
12KxWc

Ax =

e \3

1 — 1+0,
4.1.3. Environment life
As said before there are a few grounds
that can be harmfull to ductile iron pipes
of minimum thickness of 7 mm or coated
with zinc if less. Passed experience shows
the chances are up to 5 on a 100 sites.
If the conditions on the area are unknown,
geological maps are studied to get a first
impression of the possible ground
conditions, and if necessary further
information is collected.
First of all, the resistivity of the soil is
measured and if below 2500 ohms x cm 2
the use of loose PE sleeving is imposed.
However this criteria is not sufficient when
the resistance is higher and further tests
must be carried out on soil samples to
check for presence of sulphides, chlorides
and sulphates and other factors.

Factor

I  Soil composition
C
Chalky soil
Sand
s
CA
Chalky clay
CM
Marly chalk
SMor SAMarly sand or clay
IX
Silty chalk
L
Silt
SAB
Sandy clay 75 % mud
SLB
Silty sand 75 % mud
LM
Silty Marl
LT
Peaty silt
A
Clay
AM
Marly Clay
Humus
H
Marl
M
Thick silt
TS
Muddy ground
TB
TM
Swampy ground
T
Peat

ENP
EP
EV
SN
Sr
S = f

S =£f

11  Soil condition
Underground water present
at level of pipe line
— none
— present
— part time present
Natural soil
Backfill
Same soil as trench
Soil different to that of trench

Abbrevia
tions

+ 2
2
1
1
1
1
0
0
0
—1
1
2
2
—
2
3
3
—4
—4
4

+
+
+
+
+

VI - Redox potential at pH 7
E > 400 mv
+ 200 to + 400 mv
0 to + 200 mv
E < 0

0
— 2

+ 2
0
— 2
— 4

VII - Concentration in carbonates
> 5%
+ 2
+ 1
1 % to 5 %
0
< 1%
A
T
P

VIII - H2S and sulphides
None
Trace
Present

2
— 4

A
P

IX  Coal and coke
None
Present

0
— 4

—1
—2
0
—2

X  Chlorides
Concentration:
< 100 mg/kg
> 100 mg/kg

0
—1

—3

XI  Sulfates
Concentration:
< 200 mg/kg
200 to 250 mg/kg
500 to 1000 mg/kg
> 1000 mg/kg

0
—1
— 2
— 3

m
w

0

0

III  Measured specific resistance
0
> 10,000 ohms/cm
10,000 to 5,000 ohms/cm
—1
5,000 to 2,300 ohms/cm
—2
2,300 to 1,000 ohms/cm
—3
< 1,000 ohms/cm
—4
IV  Water contents
< 20%
> 20%

Factor
V  pH reading
pH > 6
pH < 6

0

—1
Sum of factors

Aggressivity

> 0
0 to — 4
— 5 to — 10
< — 10

Not aggressive
Weakly aggressive
Aggn ;ssive
Very aggressive

Use is then made of Stanrarh method to
assess the aggressivity and the results are
interpreted to decide if loose PE sleeving
is however necessary.
4.2. Code of practice
The same practice should be followed for
the laying of ductile iron pipes as that well
known for gray iron. Nevertheless the
danger of damaging the pipe during laying
and operation has disappeared and need
not to be feared.
The same methods of hot tapping can be
used on ductile iron as with gray.
The cutting of ductile pipe differs in as
much that the material being elastic
snappop cutters can not be used. B ut there
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are different types of suitable equipment
on the market. The emery wheel cutter
is a very popular equipment and can be
used on all sizes of pipe.
Ductile iron can be welded but this
necessitates special electrodes and
experienced welders.
5.

Economics

5.1. Possibility of improving service
Ductile pipelines with their high strength
permit increase working pressures when the
conditions of operation became more
acute, and thus do not become osbolate
so soon, and gives more value for the
money.

Stahlrohre für Transport und Verteilung von
Trinkwassern

5.2. Low costs of installations and
maintenance
Although basic prices of ductile pipes and
fittings may be more costly than other
materials, the lesser laying costs compensate
in the final price and when is included the
operational costs of the pipeline a saving
on the whole is obtained.
In other words, basic price of ductile iron
pipe is not a criteria for judging the final
cost of the construction when compared to
other materials.
5.3. Pipeline designed for site conditions
The versibility of ductile iron as much in
the manufacture when different thickness
be obtained, as during site laying, when
• ed protection can be used on the
standard pipe, without delaying the work;
this is an important for engineers so as to
give the best service with the least cost.
Ductile iron pipe lines can be taylor made
with no extra cost.

• •
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1. Einleitende Bemerkungen zum
Werkstoff
Der Werkstoff Stahl gestattet eine wirtschaftliche Fertigung von Rohren in
mannigfaltigen Abmessungen bis zu 16 m
Langen und nahezu beliebigen Nennweiten
mit sehr unterschiedlichen Festigkeitseigenschaften. Er kann je nach den betrieblichen Anforderungen optimal angepasst
werden. Von grosser Bedeutung is die
Schweisseigenschaft der Röhrenstahle, die
die Herstellung von Rohrleitungssystemen
mit iiberall gleichwertigen Festigkeitseigen-

Eigenschaften des Werkstoffs Stahl gibt es
allerdings einen weniger günstigen Punkt:
die Korrosionsbestandigkeit. Wie die
meisten Gebrauchsmetalle reagieren unoder niedriglegierte Stahle mit Wassern.
Je nach dem Reaktionsausmass und den
technischen Anforderungen mussen
Korrosionsschutzmassnahmen ergriffen
werden.
2. Grundlagen zum Korrosionsverhalten
Die Korrosionsreaktion zwischen den
Partnern Fe, Oo und HoO
4 Fe + 3 O a + 6 H 2 0 = 4 Fe(OH) 3

(1)

führt zu einem Metallabtrag an der RohrDR. RER. NAT.
wand und zu einer Belastung des Füllgutes
WILHELM SCHWENK
Wasser mit Fe(OH)s. Letzteres ist instabil
Mannesmann-Forschungsinstitut
GmbH, Duisburg-Huckingen, BRD und spaltet sofort Wasser ab. Die so

schaften ermöglicht. Hier sind die guten
elastischen Eigenschaften bei vergleichsweise hoher Festigkeit hervorzuheben. Bei
einem E-Modul um 2.103 N / m m - liegen
die Streckgrenzenwerte bei 240 N / m m 2 für
die Giite St 35 bis über 500 N / m m 2 bei
höherfesten Röhrenstahlen, wie sie für
Transportleitungen für komprimierte Gase
und Produkte heute gefordert werden.
Festigkeit und Elastizitat erfüllen bei hoher
Beanspruchung die geforderten Sicherheitsbedingungen. Aufgrund der guten
mechanischen Eigenschaften haben Stahlrohre vergleichsweise geringe Wanddicken
und somit auch geringe Transportgewichte,
die bei Auslieferung und verlegung gunstig
sind. Für die Rohrverbindungen gibt es
mehrere Verfahren, die vom Durchmesser
abhangen können und sich nach den
Anforderungen richten. Sie sind heute
bestens erprobt und Stand der Technik in
der Rohrverlegung. Neben diesen optimalen

erzeugten Eisen(III)-Oxidhydrate sind
schwerlöslich, rostfarben und in grosseren
Mengen im Wasser unerwünscht.
Der Materialabtrag kann gleichfórmig
flachig und örtlich bevorzugt erfolgen.
Im allgemeinen ist der gleichförmige
Flachenbetrag sehr gering und technisch
vernachlassigbar. Ein örtlich bevorzugter
Angriff ist insbesondere in stagnierenden
Wassern und bodenseitig möglich. Dann
ist ein Wanddurchbruch im Laufe einiger
Jahre möglich und unerwünscht. Beide
Schadensarten, Rostabgabe an das Wasser
und Wanddurchbruch, mussen durch
Korrosionsschutzmassnahmen vermieden
werden.
2.1. Wasserseitige 'Innenkorrosion'
Nach Gl. (1) wird für den Korrosionsvorgang Q2 benötigt. Die Untersuchungsergebnisse in Bild 1 zeigen, dass dieser sich
wie eine Reaktion erster Ordnung in bezug
auf O2 verhalt [1]. Unabhangig von Art und
Konzentration gelöster Salze sind die
Reaktionsgeschwindigkeiten der Sauerstoff-

Bild 1 - Korrosion von unlegiertem Stahl Einfluss des Sauerstoffgehalles.
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Wie ersichtlich, werden anodisch für die
Folgereaktion die gleiche Menge OH~
Ionen verbraucht, wie sie kathodisch
erzeugt werden. Eine örtliche pHErhöhung,
an der Stahloberflache (Wandalkalitat) ist
durch Reaktion (4) bei stationaren
Bedingungen in stagnierenden Wassern
nicht móglich *■), wenn man von einer
örtlichen Trennung der Orte für kathodische
und anodische Teilreaktionen absicht,
wobei sich Anoden für den Ablauf der
Reaktionsfolge (3a/b) durch pHAbsenkung
und Kathoden für den Ablauf der
Reaktion (4) durch pHErhöhung s t a b i l ^ ^
sieren, da eine pHErhöhung die A u s b i l ^ J g
von Schutzschichten fördert. Dieser Fall
der örtlichen Trennung anodischer und
kathodischer B ereiche ist als B elüftungs
element oder 'Evans'Element bekannt und
führt zu örtlichem Korrosionsangriff in
allen stagnierenden Wassern ).
Seine Ausbildung kann durch hohe
Pufferung zur Vermeidung van pHUnter
schieden erschwert oder sogar vermieden
werden [4], Seine Wirksamkeit steigt mit
der elektrischen Leitfahigkeit bzw. mit dem
Salzgehalt. Die für die Elementwirkung
erforderlichen örtlichen Konzentrations
unterschiede können auch durch Wasser
strömung verhindert werden. In fliessenden
Wassern kann auch die Folgereaktion (3b)

(3b)

i) Siehe B ild 4 oben.
) Siehe Bild 4, unten links (heterogene Ober
flache).

1,6

d in mm

unleg. Stahl in Seewasser 36 d, 23 °C, Umlaufversuch

Bild 2  E lnfluss der Strömungsgeschwindigkeit,

konzentration proportional, falls der Salz
gehalt nicht die Sauerstofflöslichkeit, wie
bei NaClKonzentrationen über 1 mol/l,
verringert. Aber auch der B ewegungs
zustand hat einen Einfluss, wie das rechte
Teilbild oben und B ild 2 zeigen. Dies
verdeutlicht, dass für den Reaktionsablauf
der Transport des Sauerstoffs an die
Phasengrenzflache Fe/HoO geschwindig
keitsbestimmend ist. Naherungsweise kann
für die Abtragungsrate folgende Abhangig
keit angegeben werden:
j = 16 firn FeAbtrag/Jahr
OoKonzentr. (mg/l)
(2)

d (mm)
Hierbei ist 'd' ein Reaktionswiderstand,
dessen Abhangigkeit von der Fliess
geschwindigkeit für Seewasser in B ild 2
rechts angegeben ist. Vermutlich handelt es
sich hierbei urn eine komplexe Grosse, die
Diffusion and Reaktion des Sauerstoffs an
und innerhalb einer Rostschicht berück
sichtigt. Mit den üblichen Werten 10 mg
Oo/l und d = 0,4 mm ergibt sich eine
Abtragsrate um 0,4 mm/Jahr. In der Praxis
werden aber in Trinkwasser wesentlich
kleinere Raten beobachtet. Die Ursache
hierfür ist die Ausbildung von schützenden
Deckschichten. B ei diesen Deckschichten
handelt es sich um gealtertes Eisenoxid
hydrat mit kleinen Mengen an Wasser
inhaltstoffen, z.B . CaCOs, SiOo, A1 2 0 3 und
Phophate [2]. Da diese Schichten vorzugs
weise in Wassern entstehen, die sich im
CaCOa /COoGleichgewicht bef inden,
wurden die Deckschichten auch als Kalk
RostSchutzschichten bekannt. Wichtig ist,
dass sich RostSchutzschichten nur in
stromenden Wassern ausbilden können,
vlg. B ild 3 [3]. Die Ursache hierzu ist in den
Dstails des Reaktionsablaufs zu suchen,
der wie folgt angenommen werden darf,
wenn man Gl. (1) in die elektrochemischen
Teilreaktionen zerlegt (vgl. auch B ild 4):

f*» k\V
1 '

\

k

V

*;

o»

as
i,i
1,8
sji
Wassepgeschwindigkeit in m/s

i,t

Bild 3  Abhangigkeit der Korrosion von der
Wassergeschwindigkeit noch J. A. N. Friend.

anodische Teilreaktion:
4 Fe = 4 Fe 2 + + 8 e~
Folgereaktion:
4 Fe 2 + + 8 OH

Oo + 2 HoO

4 Fe(OH).i
Bild 4  Sauerstoffkorrosion

von E isen nach Gleichungen 3a, 3b und 4.
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in grösserem Abstand von der Rohrwand
erfolgen. Dann sind die Orte fiir Entstehung
und Bildung der OH _ -Ionen getrennt, so
dass Wandalkalisierung eintritt, die die
Schutzschichtbildung ermöglicht s ) . Fiir die
Güte der Schutzschichten ist eine Porendichtung durch Fallungen von CaCO.^
wichtig, wobie auch die anderen o. gen.
Stoffe möglicherweise über kolloidchemische Reaktionen wirksam werden.
Folglich sind hohe Neutralsalzgehalte
wegen ihrer peptisierenden Wirkung
schutzschichtschadlich.
Nach diesen Vorstellungen ergeben sich
folgende Hinweise für die Beurteilung der
Wasseraggressivitat bzw. der Neigung zur
sbildung von Schutzschichten (vgl. auch
alte Fassung DIN 50930) [6]: hoher
pH-Wert und hohe Pufferungskapazitat [7]
(Karbonatharte), niedrige Leitfahigkeit,
wenig Neutralsalze (Chloride, Sulfate,
Nitrate), Vorhandensein von Kalkharte,
SiO-2, AI2O3 und Phosphat. Wesentlich ist
der Fliesszustand, wobei die Einstellung
des Kalk-Kohlesaure-Gleichgewichts zwar
gunstig, aber nicht notwendig ist, falls die
Karbonatharte genügend hoch ist [8].
Nach neueren Erfahrungen bei der
Verteilung von Mischwassern ist es auch
von groser Wichtigkeit, dass die Konzentration des wesentlichen Wasserinhaltsstoffe
zeitlich annahernd konstant bleibt[9].
Bei Aenderung der Wassenbeschaffenheit
erfahren auch die Schutzschichten Urnwandlungen, die mit einer Rostabgabe
verbunden sein kannen. Ein haufiger
Wechsel bewirkt dann Korrosionsschaden,
auch wenn die einzelnen Wasser für sich
zeitig nicht zu Beanstandungen führen.
diesen Betrachtungen wurde mit Gl. (1)
die Gegenwart von Sauerstoff vorausgesetzt. In sauerstoffarmen und -freien
Wassern ist eine Schutzschichtbildung nicht
möglich. Sie ist auch nicht erforderlich,
wenn kein anderes Oxidationsmittel
wirksam wird, das cntsprechend Gl. (4) in
einer kathodischen Teilreaktion Elektronen
aufnimmt. Hierzij zahlt z.B. Sulfat in
Gegenwart von sulfatreduzierenden
Bakterien in stagnierenden anaroben
Wassern [3]. Sie können örtliche Korrosion
bewirken und vor allem durch Geruchsbelastigung storen. Diese Korrosionsart
kann durch Chlorung o. a. bekampft
werden. Ein anderes Oxidationsmittel ist
Saurewasserstoff. Kohlensaure zerstört
nicht nur durch Kalklösung Deckschichten,
sondern wirkt ahnlich wie O2 eisenlösend.
Anstelle Gl (2) kann hierfür angenommen
werden:

ê

t

j = 3/i.m Fe-Abtrag/Jahr
3

COo-Konz. (mg/l)

) Siehe Bild 4, unten rechts [5].

d (mm)

In COa-reichen und Oo-freien Tieferwassern
kann der Eisenabtrag erheblich werden,
zumal 'd' wegen fehlender Deckschichten
klein ist. Eine Eisenauflösung ist auch
durch Reaktion mit reinem H . O unter
Ho-Bildung denkbar. Jedoch ist diese
Reaktion derartig gehemmt, dass die
Auflösungsrage < 10 /xm Fe-Abtrag/Jahr
völlig vernachlassigbar ist [ 1 ].
2.2. Bodenseitige 'Aussenkorrosion'
Für die Aussenkorrosion gelten die
gleichen Merkmale wie für die Innenkorrosion bei stagnierenden Wassern. Von
entscheidender Bedeutung sind alle
Faktoren, die eine Elementbildung begunstigen. Hierbei ist zu bedenken, dass wegen
der Bodenausdehnung die elektrische
Leitfahigkeit des Erdbodens selbst nur
geringe Bedeutung hat. Diese ist aber von
Interesse, weil anodische Bereiche sich
haufig in Boden hoher Leitfahigkeit ausbilden. fnsofern gibt eine Analyse des
Leitfahigkeitsprofils langs einer Rohrleitung
Hinweise für korrosionsgefahrdete Stellen [10]. Abgesehen von der Elementbildung
infolge unterschiedlicher Bodenarten ist die
Ausbildung von Anoden in anaroben
durch sulfatreduzierende Bakterien und
die Gefahrdung durch galvanische
Ströme [11] und Streuströme von besonderer
Bedeutung. Grundsatzlich bietet der
Korrosionsschutz gegen diese Gefahren
keine Schwierigkeiten, wcbei eine Kombination von Rohrumhüllung und kathodischem Schutz optimal ist. Die vielseitigen
Erfahrungen aus dem Gasfach können
hierbei genutzt werden [12].

temporaren Schutz, der nicht porenfrei ist.
Langzeitig erfolgt eine gleichmassige
Durchrostung und Schutzschichtbildung.
b. Bitumenauskleidungen mit Schichtdicken
über 2,5 mm (Grad II) und über 4 mm
(Grad III). Nahere Angaben über die
Herstellung und Anforderungen sind der
Mitteilung 13 der niederl. Korrosionskommission II und z.B. DVGW Arbeitsblattern zu entnehmen [14, 15]. Zur
Vermeidung von Blasen darf bei der Druckprüfung der Luftdruck 1 bar nicht überschreiten und nicht langer als 6 h aufrecht
erhalten werden. Bei Ausserbetriebsnahme
(Reparaturarbeiten) darf die Bitumenauskleidung zur Vermeidung von Rissen nicht
austrocknen. Dies kann durch Abdichten,
z.B. mit Abschlussblasen, erreicht werden.

Formteile und Rohrverbindungen können
vergleichbar beschichtet werden. Bei nichtbegehbaren Abmessungen (NW S 500)
mussen besondere Muffen oder Flanschenrohre eingesetzt werden.
Die Bitumenauskleidung hat bei Fernwasserleitungen mit starken Höheunterschieden infolge von Druckdifferenzen
Schwierigkeiten durch Blasenbildung mit
nachfolgenden Ablösungen gegeben. Es ist
hierbei anzunehmen, dass letztlich Luftblasen im Wasser nach Diffusionsvorgangen
im Butimen die Blasenbildung gefördert
haben. Für derartige Fernwasserleitungen
werden heute weitgehend Zementmörtelauskleidungen eingesetzt. Demgegenüber
ist eine verstarkte Bitumenauskleidung
mehr für saure Rohwasser gefragt. Zur
Verbesserung der Auskleidungsqualitat ist
dann Strahlen der Rohrinnenflache vor dem
Bituminieren mit Stahlkies notwendig.
Bei
bituminierten Leitungen ist zur
3.
Korrosionsschutzverfahren
Vermeidung mechanischer Abscherungen,
3.1. Rohrauskleidungcn für den lnnenschutz. z.B. an exponierten Stellen im Bereich der
Nachlisolierung bzw. an Rohrverbindungen,
An den lnnenschutz von Trinkwasserdie Wasserliessgeschwindigkeit auf rd. 2
leitungen sind folgende Anforderungen zu
stellen: Die Auskleidung darf keine gesund- m/s zu begrenzen. Dieser Wert ist aber
nicht als genaue Grenze zu betrachten, weil
heitlich beden klichen sowie Geruch und
er stark temperaturabhangig sein muss.
Geschmack beeintrachtigenden Stoffe an
Mit steigender Temperatur ist bei erhöhter
das Wasser abgeben [13]. Sie muss zum
Fliessgeschwindigkeit auch met RiffelKorrionsschutz langzeitig erhalten bleiben
bildung zu rechnen.
und den Eisenabtrag verhindern. Technisch
erprobt sind bituminöse Stoffe und Zementmörtel.
3.1.2. Zementmörtelauskleidung
Eine Auskleidung mit Zementmörtel in
einer Dicke von rd. 4 bis über 16 mm je
3.1.1. Bituminöse Stoffe
nach Nennweite ist hygiënisch optimal.
Je nach der Innenbeanspruchung unterAbgesehen von kalklösender Kohlensaure
scheidet man die Bemestungsgrade I (kalte
ist die Auskleidung gegen praktisch alle
nichtaggressive Wasser), II (kalte aggressive Trinkwassern bestandig. Die Karbonatharte
Wasser) und III (warme Wasser bis
sollte über rd. 1 °dH liegen. Eine
40 °C) [14]. Es gibt folgende AusführungsBegrenzung hinsichtlich der Temperatur
arten:
und der Wasserfliessgeschwindigkeit besteht
praktisch nicht. Zementmörtelauskleidungen
a. Innenanstrich, Dicke um 50 jixn: für
Grad I. Hierbei handelt es sich um einen
haben neben der passiven auch eine aktive

8

Korrosionsschutzwirkung. Durch Abgabe
kleiner Mengen an Zementinhaltsstoffen
werden Spalte in der Auskleidung oder an
Nachisolationsstellen im Laufe der Zeit
abgedichtet. Dieser 'Selbstheileffekt' ist bei
Spaltbreiten von einigen mm selbst in
kalklösenden Wassern möglich [16], wenn
innerhalb des Spaltes Wasser stagniert und
sich an Kalk sattigt. Der Selbstheileffekt
ist nur bei grossen Innenschaden und bei
Solewassern eingeschrankt. Auf diese
Bild 5 - Risse in TM-Auskleidung Selbstheilung
nach 7 Mon. in Wasser mil 12° d k H.

Weise ist zu verstehen, dass die Zementmörtelavskleidung auch bei mechanischer
Ueberbeanspruchung des Zementmörtels
innerhalb des elastischen Bereiches der
Stahlrohre in ihrer Korrosionsschutzwirkung nicht beeintrachtigt wird.
Bild 5 zeigt hierzu ausgeheilte Risse in
einem Rohr der NW 700, die durch
statischen Innendruck mit einer rechnerischen Beanspruchung von rd. 100 %
der Streckgrenze bei einem Innendruck
von rd. 60 bar erzeugt wurden. Das Rohr
wurde 7 Monate stagnierendem Wasser mit
rd. 12 °dKH zur Selbstheilung ausgesetzt.
Aehnliche Erscheinungen wurden auch in
der Praxis beobachtet.
Wegen dieser Eigenschaften können Stahlrohre mit Zementmörtelauskleidung im
Strang verschweisst und in den Rohrgraben
herabgelassen werden, wenn der Biegerasius
den 500 fachen Rohrdurchmesser nicht
unterschreitet. Auch Düker können im
Strang verweisst und über einen Bogen in
ein vorher ausgebaggertes Flussbett eingezogen werden, vgl. Bild 6. Die Zementmörtelauskleidung tragt auch zur Erhöhung
der Verformungs- und Beulsteifigkeit der
Rohre bei. Hier kann naherungsweise 7 mm
Zementmörtelschichtdicke einer Wanddickenerhöhung des Stahlrohres um 1 mm
aquivalent gesetzt werden. Aus Grimden
der Rohrflexibilitat sollte bei Grossrohren
die mittlere Zementmörtelauskleidung

Bild 7. Sand/Zement = 3,0 bis 3,5;
WasserIZement-Faktor < 0,40.
Körnung 0,3 bis 3 mm.
Zementmörtel-Auskleidung Querschlijf.

Bild 6 - Düker-Verlegung NW 800 mit ZM-Auskleidung für Trinkwasser.

1,5 % des Durchmessers nicht überschreiten [17].
Die Eigenschaften der Zementmörtelauskleidungen für Guss- und Stahlrohre
werden in Spezifikationen beschrieben [18, 19]. Bei richtiger Sandkörnung und
Mörtelmischung muss bei werksseitiger
Auskleidung ein dichtes gleichmassiges
Gefüge ohne Entmissung der Grob- und
Feinteile erzielt werden, wozu eine
besondere Schleudertechnik erforderlich ist.
Bild 7 vermittelt einen Eindruck über den
Aufbau der Auskleidung mit einer nur
geringen Feinschicht, die eine glatte Oberflache der Auskleidung mit einem optimal
kleinen Reibungsbeiwert gewahrleistet.
Formteile und Rohrverbindungen w e r d e j ^
mit einer besonderen Mörtelmasse u n t e r ^ P
Verwendung ausgesuchter Zusatzmittel
zum besseren Verbund mit der ausgeharteten Werkauskleidung beschichtet oder
nachisoliert. Bei nichtbegehbaren Abmessungen können besondere Muffenverbindungen eingesetzt oder eine Nachisolation
unter Verwendung eines Glattmolches
erfolgen, vgl. Bild 8. Auch bereits verlegte
Rohrleitungen können mit Hilfe besonderer
Maschinenmolche 'in situ' beschichtet
werden, z.B. nach dem CentrilineVerfahren [20].
Einsatzgrenzen hat die Zementmörtelauskleidung bei hohen Gehalten an kalklösender Kohlensaure. Erfahrungsgemass können
je nach Karbonatharte um 30 mg/l kalklösende Kohlensaure zugelassen werden.
Es erfolgt dann im Laufe der Zeit eine
Entkalkung an der Oberflache, wodurch die
Auskleidung zwar etwas aufweicht, i h r e ^ ^
Korrosionsschutzwirkung aber b e i b e h a f l ^
Bei vollstandig durchgehender Entkalkung
nach sehr langer Zeit liegt letztlich ein
Sand-Silikat-Gerüts vor, das an der Stahloberflache Rost nach der Art einer Schutzschicht einbaut [21].
Im Betrieb zeigen Zementmörtelauskleidungen in kalklösenden Wassern meist eine
dunkle Farbung, wei die entkalkte Oberflachenschicht begierig Eisen- und
Manganoxide aus dem Wasser adsorbiert.
Bei Ausserbetriebnahme von Leitungen

Bild 8 - ZM-Auskleidung Nachisolation Schweiss- verbindung kleine NW.
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pH 5

pH 6

pH 7
(nicht CaCOs-lösend)

Querschliff
Angriffszone

Oberflache nach dem Austrocknen an Luft

Bild 9 - COg-Angriff auf 7,M-Auskleidung, 39 Monate 25 QC.

(z.B. bei Reparaturarbeiten), durch die
einige Jahre kalklösende kohlensaure
Wasser geflossen sind, muss wie bei der
Bitumenauskleidung darauf geachtet
werden, dass die gelartige entkalkte Schicht
t austrocknet. Hierdurch würden
lich Trockenrisse entstehen, vgl. Bild 9,
was zu Absandungen bei Wiederinbetriebnahme führen kann [22]. Bei der Druckprüfung mit Wasser ist zu beachten, dass
der Zementmörtel Wasser aufnehmen
kann und somit einen Druckabfall
bewirkt [23].

«

gerechnet werden, wobei neben den Eigenschaften der Auskleidung vor allem die
Korrosionsreaktion an der Pore und somit
die Wasserzusammensetzung Einfluss
nehmen [25]. Es ist fraglich, ob im
Vergleich zu dickschichtigen Bitumenauskleidungen dunne Kunststoffbeschichtungen
sicher porenfrei appliziert und verarbeitet
werden können.

3.2. Rohrumhüllungen für den Aussenschutz
Die Rohrumhüllung muss zur Vermeidung
von Korrosionselementen einen möglichst
3.1.3. Kunststof f auskleidungen
hohen elektrischen Widerstand und gute
Für kalkaggressive Wasser werden mitunter mechanische Festigkeit aufweisen.
Kunststoffauskleidungen für den KorrionsFerner wird oft eine Vertraglichkeit mit
dem kathodischen Korrosionsschutz
schutz erfördert. Neben Kosten- und
gefordert, der im allgemeinen bei DickApplikationsfragen sowie den Problemen
beschichtungen über 1 mm mit Bitumen
der Nachisolierung an Schweissverbinoder Kunststoff gegeben ist. Zwar besteht
dungen mussen auch die hygienischen
hier grundsatzlich an Verletzungen die
Fragen sowie die Langzeitbestandigkeit
gelost bzw. beantwortet werden. Alle bekann- Gefahr einer Unterwanderung, d.h. örtlicher Aufnehbung der Haftfestigkeit.
ten Kunststof fe sind nicht wasserdampfDiese führt aber nachweisbar nicht zur
diffusionsfest. Sie verlieren im Laufe der
Zeit ihren elektrischen Isolationswiderstand, Beeintrachtigung der Korrosionsschutzwirkung [25]. Dies mag bei Dünnbeschichso dass an Poren Lochfrassgefahr durch
tungen andere Folgen haben, wenn BlasenElementbildung der Art Anode (Fe an der
bildung und flachige Zerstörung der
Pore)/Wasser/Kathode (Fe unter der
Beschichtung möglich sind. Derartige
Besichtigung) besteht [24]. Hier muss langBeschichtungen zeigen aber bereits auch
fristig auch mit Unterwanderung der
aus mechanischen Gründen keine Vorteile.
Besichtigung von Poren ausgehend

Für die Rohrumhüllung sind Bitumen und
Polyathylen technisch erprobt.
3.2.1. Bitumen
Bitumen-Umhüllungen werden durch die
Mitteilung 13 der niederlandischen Korrosionskommission II und z.B. durch
DVGW-Arbeitsblatter spezificiert [14, 15].
Es gibt eine Normalausführung mit rd. 4
mm Schichtdicke und eine verstarkte
Ausführung mit rd. 7 mm. Die Eigenschaften der Bitumenumhüllung sind seit
Jahrzehnten bekannt und bedürfen keiner
weiteren Würdigung. Die Einsatzgrenzen
ergeben sich ausschlieslich von den
mechanichen Eigenschaften her. Bitumenumhüllungen sind langfristig nicht wurzelfest. Bei rauhem Transport und Verlegung,
insbesondere in steinreichen Boden ohne
sorgfaltige steinfreie Erdbedeckung wurden
in den letzten Jahren zunehmende Schaden
beobachtet. Zwar lassen sich Verletzungen
in gleicher Weise wie die Schweissnahte
mit Binden beschichten. Es ist aber letztlich
eine Frage der Sorgfalt bei der Rohrverlegung und der Reparaturkosten, die der
Bitumenumhüluung Grenzen setzen.
3.2.2. Polyathylen
Das polyathylen hat gegenüber dem
Bitumen den entscheidenden Vorteil der
wesentlich besseren mechanischen Eigen-
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Linie hohe Leistungen benötigt, die erhöhte
Geschwindigkeiten und Drücke fordern.
Hierzu ist die Innenrauheit gering zu
halten, was über lange Zeiten nur mit
4. Schlussbetrachtung iiber Stahlrohre
Zementmörtelauskleidungen sicher erreicht
im Wasserfach
werden kann. Die Reibbeiwerte nehmen
erfarungsgemass mit der Zeit wegen
4.1. Rohrnetze für die Wasserverteilung
Ausbildung einer 'Sielhaut' ab. Bei den
Für die Wasserverteilung in Gemeinden
modernen Fernwasserleitungen mit Nennliegen noch haufig alte Leitungssysteme
weiten um 1,5 m werden bei Innendrücken
vor, die im Zuge eines erhöhten Trinkum 30 bar Fliessgeschwindigkeiten um 3 bis
wasserbedarfs Korrosionsprobleme auf4 m/s erreicht. Höhere Fliessgeschwindigwerfen können, wenn nicht korrespondiekeiten sind im Gegensatz zu Ölleitungen
rende Fernwasser und Eigenwasser unkontrollierte Mischungen im Rohrnetz erfahren. wegen der rheologischen Eigenschaften des
Wassers nicht wirtschaftlich. Infolgedessen
Hier sind zum Korrosionsschutz neben
werden hier die höheren Festigkeitsgüten
einer korrosionsschutzgerechten Trinkder modernen Rohrstahle noch nicht
^ ^
wasseraufbereitung (z.B. Erhöhen des pHWertes) besondere Massnahmen bei Misch- benötigt. Eingesetzt werden für F e r n w a l ^ ^
leitungen z.Z. Güten bis St 53 mit Streckwassern zu ergreifen [9]. Sehr salzreiche
grenzen über 370 N/mm-. Dass die
Wasser können z.B. mit salzarmen
Zementmörtelauskleidung bei der Verlegung
Wassern verschnitten werden. Ferner ist
im Strang und auch bei Dükern keine
von Fall zu Fall eine Unterteilung des
Probleme aufwirft, wurde bereits erwahnt.
Verteilungssystems in Bereiche mit zeitlich
Für den Aussenschutz kann man je nach
weiniger schwankenden Wassergüten
der mechanischen Beanspruchung Bitumen
anzuraten. In besonders schwierigen
oder Polyathylen wahlen. Für Felsböden
Fallen kann eine nachtragliche 'in-situ'Auskleidung mit Zementmörtel eine kosten- und Durchpressrohre sowie bei erhöhten
Sicherheitsanforderungen ist auf jeden Fall
gunstigere Lösung darstellen. Für neue
Polyathylen vorzuziehen. Auch der kathoLeitungsabschnitte werden zunehmend für
dische Aussenschutz ist wie bei Gas- und
den Innenschutz werksseitige ZementProduktenleitungen anwendbar. An Isoliermörtelauskleidungen eingesetzt. Eine
Innenauskleidung ist unter allen Umstanden flanschen kann bei hoher Leitfahigkeit
des Wassers u.U eine anodische
für Endstrange mit haufig stagnierenden
Beeinflussung der Innenflachen des
Wassern auzuraten.
anschliessenden Rohres eintreten, wenn die
Für Hausanschlussleitungen kleinerer
Trennstrecke nicht genügend lang oder die
Nennweiten werden leider keine ZementInneauskleidung nicht genügend isolierend
mörtelauskleidungen gefertigt, so dass für
ist. Auf eine derartige Gefahrdung ist
den Innenschutz Bitumenauskleidung
gegebenenfalls zu achten. Als S c h u t z m ^ ^
gewahlt werden muss. Wegen des erhöhten
nahme ist auch ein örtlicher kathodischer
Fliesszustandes ist hier auch eine Schutz Innenschutz möglich[31].
schichtbildung begunstigt. Haufig werden
hierzu auch Rohre aus Vollkunststoff
eingesetzt, die gleizeitig die Hausinstallation 4.3. Künftige Entwicklungen - Ausblick
vom Rohrnetz galvanisch trennen und
Wahrend durch die Kombination Rohrsomit die Gefahr einer Aussenkorrosion
umhüllung und kathodischer Korrosionsdurch Elementbildung — wie sie bei
schutz bodenseitig ein 100 %-iger Schutz
Gasleitungen bestand [11] — ausschliesst.
grundsatzlich möglich ist, bestehen wasserAuf keinen Fall sollten Hausanschlussrohre seitig noch Wünsche. Zwar bietet die
Bild 10 - Druckbelastung der Isolierschichten,
aus blanken Kupfer wegen der erhöhten
Zementmörtelauskleidung in Wassern mit
Last: 2,5 t, Auflagebreite: 100 mm, Rohr: NW 200.
Gefahrdung durch Aussenkorrosion
nur wenig kalklösender Kohlensaure bei
eingesetzt werden!
Karbonatharten über rd. 1 dH auch bei
Für den ausseren Korrosionsschutz genügen Vorliegen von Spalten einen praktisch
in den meisten Fallen Bitumenumhüllungen. 100 %-igen Schutz, kalklösende Kohlensaure ist aber nicht immer, insbesondere
Bei besonderen mechanischen Beannicht bei Rohwasserleitungen, zu vermeiden.
spruchungen und bei erhöhter StreustromEs hat nicht an Versuchen gefehlt, durch
gefahrdung ergeben Polyathylenumhüllungen Vorteile. Streustrombekampfung zusatzliche Massnahmen den Zementmörtel
und kathodischer Schutz ist bei Verteilungs- zu schützen. Wegen der wasserdampfdurch1
lassigen Eigenschaft aller Kunststoffe und
leitungen schwierig und in den meisten
aus osmotischen Gründen verbietet sich
Fallen
nur
durch
eine
hochwertige
,0
Xfh
'P. #
•
eine dichte zusatzliche KunststoffausUmhüllung zu lösen.
ttf
!(f
ld" min
(0* xf 10*n
kleidung. Diese müsste vielmehr gleizeitig
Potyathrlen
mikroporös und schützend sein, was z.B.
4.2. Fernwasserleitungen
An fangs schichtdicke
hochpigmentierte Einbrennharze vermogen
Für Fernwasserleitungen werden in erster

schaft [25, 26]. Nachteilig sind die höheren
Kosten sowie in der Vergangenheit zu
geringe Alterungsbestandigkeit [27]. Heute
bestehen derartige werkstoffseitige Probleme
nicht mehr, da nur genügend alterungsbestandige stabilisierte Polyathylen-Typen
eingesetzt werden durf en [28]. Für die
Herstellung werden Schlauch- und Wickelextrusionsverfahren unter Verwendung
besonderer Kleber oder das Pulveraufschmelzverfahren — letztes insbesondere
für Formteile — angewandt [29]. Nach
allen Verfahren können sehr hohe Schalfestigkeiten um 50 N/cm bei rd. 1 cm/min
Abschalgeschwindigkeiten erzielt werden [26]. Die Schichtdicken liegen je nach
Nennweite zwischen 1,8 bis 3 mm und u.
U. noch höher. Für die Nachisolation der
Schweissverbindungen können selbstklebende Kunststoffbinden oder das werksahnliche Aufschmelzen von Polyathylenpulver angewandt werden.
Den Unterschied zwischen Bitumen und
Polyathylenumhüllungen vermittelt Bild 10
am Beispeil der Druckbestandigkeit.
Erfahrungsgemass ist auch der kathodische
Schutzstrombedarf um mind, eine Zehnerpotenz geringer. Dies entspricht nicht dem
Verhaltnis der Umhüllungswiderstande,
das für porenfreie Beschichtungen bei
mind. 104 liegt. Insofern ist Polyathylen im
Gegensatz zu Bitumen auch für lange Zeit
ein derartig guter Isolator, dass auch grosse
Flachen nicht kathodisch wirksam werden
können [30]. Der technische Vorteil der
Polyathylenumhüllung besteht in der
geringeren Verletzbarkeit bei Transport,
Verlegung und Einerdung auch mit steinhaltigen Boden und bei verhaltnismassig
niedrigen Temperaturen. Die Umhüllungen
sind völlig wurzelfest und zeigen auch eine
erhöhte Bestandigkeit gegen organische
Lösungsmittel, die Bitumen in kurzer Zeit
ablösen würden (z.B. bei Tankstellen).
Wegen der guten Haftfestigkeit und
mechanischen Bestandigkeit wird die

i'.

Polyathylenumhüllung auch bei Rammoder Durchpressrohren genutzt.
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[23]. Andererseits liegt es nahe, d e m
Zementmörtel Kunststof f dispersionen
beizugeben, die den Z e m e n t gegen Kohlensaureangriff passivieren. Derartige Stoffe
sind bekannt und grundsatzlich einsetzbar.
Sie haben nur den entscheidenden Nachteil,
dass sie nur in verhaltnismassig hohen
Konzentrationen wirken, die beim werksseitigen Einschleudern nicht wirtschaftlich erreicht werden können. D a r ü b e r h i n a u s
bestehen noch weitere verfahrenstechnische
Schwierigkeiten, die wahrscheinlich eine
derartige Lösung verbieten.
Weitere Wünsche bestehen in der Technik
d e r Rohrverlegung. D a erfahrungsgemass
kleine Spalte toleriert werden dürfen, zeigen
Wege für eine b e q u e m e r e Schweissindung. D u r c h zweckmassige E n d e n gestaltung der R o h r e u n d der Auskleidung
können Stumpfschweissverbindungen
hergestellt werden, die einer nachtraglichen
Auskleidung des Schweissnahtbereiches
nicht mehr bedürfen. D e r a r t i g e V e r f a h r e n
sind z.Z. in der Entwicklung bzw. in der
Erprobung.

m
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Buizen van gewapend en voorgespannen beton

Konstruktief gezien kan men de betonbuizen, die voor transportleidingen worden
gebruikt in drie groepen onderbrengen:
a. Gewapend betonbuizen.
b. Betonbuizen, voorzien van een plaatstalen kern.
c. Voorgespannen betonbuizen.
Alvorens ons te verdiepen in de verschillende bovengenoemde buistypen, is een
bespreking van enkele eigenschappen van
beton, die van speciaal belang zijn voor de
fabricage van de buizen, noodzakelijk.
Afb. 1 - Centrifugeren.
IR. J. KAMMINGA
Algemeen directeur Bonna,
Afdelingen Nederland en België

De samenstellende grondstoffen: cement,
water, zand en grind, zijn alle ten opzichte
van andere materialen verhoudingsgewijs
goedkoop.
De eigenschappen, die het beton zal hebben
na verharding, hangen niet alleen af van de
kwaliteit van de gebruikte materialen, of van
de goede verhouding van de samenstellende
grondstoffen, maar evenzeer van de wijze
van verdichten van de betonmortel vóór het
verharden. Een dichte beton is sterker,
weinig waterdoorlatend en beter bestand
tegen chemische invloeden.
Het mag bekend worden verondersteld,
dmL volledig gehydrateerd cement nog altijd
^ ^ 3 0 volumeprocenten aan ponen bevat.
Wanneer nu dit cementsteen in een bepaald
beton één vierde deel van het volume in
beslag neemt, rekening houdend met het
feit, dat slechts een deel van de gebruikte
cement chemisch meereageert, dan betekent
dit dat beton van uiterst dichte kwaliteit,
zelfs nagenoeg waterondoorlatend, nog 10
volumeprocenten poriën bevat. De 30 %
poriën in cementsteen doen veronderstellen,
dat niet de hoeveelheid poriënvolume maatstaf is voor waterdoorlatendheid, maar dat
de vorm en afmeting van de poriën in dit
opzicht belangrijk zijn.
Zonder teveel in detail te treden, kunnen de
volgende principes worden aangehouden.
Te veel aanmaakwater verhoogt het totale
poriënvolume.
Te weinig water is eveneens nadelig,
nl. wanneer de gebruikte verdichtingsenergie onvoldoende is om de drogere beton
te verwerken (water bevordert de verwerkbaarheid).
Het meest voor de hand liggend is dus het
overtollige water, dat nodig is voor de
verwerkbaarheid vóór het verhardings-

stadium te verwijderen, zoals gebeurt bij
het centrifugeerproces en bij het vacuumprocédé.
Centrifugeren
Een voordeel van deze methode is, dat de
fabrikage van een zeer dichte beton snel
geschiedt en dat men bovendien geen
binnenmal nodig heeft. De verdichting van
de beton berust hierbij op het principe van
de centrifugaalkracht. De centrifugale
versnelling die optreedt tijdens het
fabrikageproces is v 2 : r, waarin v = omtreksnelheid en r = straal van de buis. Bij een
buis van 150 cm diameter en 300 omwentelingen/min. is v = 24,6 m/sec. en
a = v 2 : r = 24,62 (m/sec) 2 /0,75 m =
800 m/ sec2.
Wanneer er nu gelijktijdig met het optreden
van deze centrifugale versnelling een trilling
ontstaat, die de inwendige wrijving vermindert of opheft, werkt een verdichtende
kracht van 80 x de zwaartekracht, waardoor
tengevolge van deze fabrikagewijze zeer
dicht beton ontstaat; immers van de
samenstellende componenten is water
soortelijk het lichtst, waardoor dit tijdens
het centrifugeren ten dele uit de mortel
wordt geperst.
Om een goede dichtheid te bereiken moet
volgens sommige theorieën de omtreksnelheid ongeveer 2 • cm sec. ~1 bedragen,
volgens anderen dient de versnelling aan
het maloppervlak 102 g te zijn, terwijl
weer andere formules een verband leggen
tussen centrifugaalkracht en buisgewicht.
In de praktijk lopen de uitkomsten echter
weinig uiteen.
Een analyse van de verdichtingsdruk aan
het maloppervlak
yw2 y
yw2
P=
- I rdr =
g

R'

y
w
R2
Ri

=
=
=
=

volumegewicht beton kp cm~ ;!
toerental o e c - 1
uitwendige diameter cm
inwendige diameter cm

Afb. 2 - Vertikaal storten met behulp van
hoogfrekwent trillers.

Stcrlhoocl

: ;l

R^-Ri2
- kgcm- 2

g

waarin:
g = 9,81 - 1 0 2 c m s e c - 2

Toestand
tijdens storten
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en vervolgens tussen het stalen model en
de walsrol samengedrukt. De hierbij
optredende trillingen geven een nog grotere
verdichting van de beton. Het voordeel van
deze methode is, dat beton met een lage
watercementfaktor kan worden toegepast
(zt 0,30), terwijl toch snel gestort kan
worden.
De persdruk, die bereikt kan worden in het
gebied tussen walsrol en de binnenzijde
van de vorm is
Ga + Gb
p =

kgcm~
AsL

waarin:
Ga
Gb
As
L

Afb. 3  Compressie door walsen betonbuis.

leidt tot de konklusie, dat in de praktijk
de omtreksnelheid van de buis bij groter
wordende diameter toe moet nemen om
dezelfde verdichting van de beton te
bereiken. Ook neemt het buisgewicht door
toename van de wanddikte sterk toe,
waardoor de centrifugeermachines zwaar
en kostbaar worden.
Vibreren
Bij buizen van zeer grote diameters
(ongeveer 2 m of groter) gaat men dan ook
vaak over de buizen vertikaal te storten
met behulp van een binnen en een buiten
mal. De verdichting wordt dan in dit geval
bereikt met behulp van bekistingsvibratoren,
die op deze mallen aangebracht worden.
Bij dit fabrikageproces is veel energie
nodig om een goed verdichte beton te
verkrijgen, waardoor de binnen en buiten
mallen, die de trilling op en in de beton
moeten overbrengen, nogal robuust gekon
strueerd zijn.
De intensiteit van de trilling wordt gegeven
door de formule:
I = C A F» cm 2 H ^
waarin:
C = numerieke konstante afhankelijk van
trillingbron.
A = Amplitude in cm gemeten aan het
oppervlak van de trillingsbron.
F = Frequentie trillingsbron in H z .

Door inwendige wrijving gaat een deel van
de trillingsenergie, die uiteraard een funktie
is van betonmassa B , Amplitude en
frequentie
W = f (B, A, F) — weer verloren, zodat op
een afstand L nog slechts
W L = W„ ■ e"Ph geleverd wordt.
e = grondtal natuurlijke logarithme
fi = dempingscoëfficient
Bij een intensiteit < 16 H z ;i cm 2 is de
werkzaamheid van de trillingsbron te gering
om nog enig effect te kunnen sorteren.
Wil men bovendien een dichte beton
verkrijgen, dan dient met een betrekkelijk
lage watercementfaktor ( ± 0,40) te
worden gewerkt, waardoor de stortsnelheid
gering wordt. De procestijd is dus lang.

=
=
=
=

gewicht vorm
gewicht betonvulling
spoorbreedte
lengte vorm

^ ^
^W

De spoorbreedte As kan worden afgeleid
uit de formule voor twee elkaar rakende
staaloppervlakken en is afhankelijk van
walsroldiameter, vormdiameter en enkele
materiaalkonstanten.
Ook de diverse 'Packerhead' systemen
gebruiken compressie als hoofddichtings
mechanisme. B ij deze systemen wordt een
cylinder met de binnendiameter van de buis
roterend door de beton getrokken, waarbij
het teveel aan beton in de wand wordt
gedrukt en hierdoor een zeer grote dicht
heid verkrijgt.
Bij de hierna te bespreken Sentabuis, wordt
een compressieeffekt bereikt door het
uitzetten van een binnenmal, waarbij tevens
enig overtollig aanmaakwater via de m c ^ A
linnen beplakte lijsten uittreedt.
Uiteraard zijn er combinaties van deze
hoofdgroepen van verdichting mogelijk.
Het in de ongewapende buizenwereld veel
gebruikte 'rüttelpress verfahren' is hiervan
wel het bekendste. Ook is het trillingseffect
bij centrifugaal buizen en zowel centrifugaal
als trillingsinvloed bij walsbetonbuizen niet
te verwaarlozen. De meeste Packerhead
systemen gebruiken tevens vibrateurs.
Kortom: van een scherp gescheiden inde
ling van de in de buizenfabricage gebruikte
verdichtingsmethoden is geen sprake.

Comprimeren
Deze methode van verdichting wordt onder
andere toegepast bij de fabrikage van de
walsbetonbuizen of Roclabuizen, genoemd
naar de Australische uitvinder van dit
systeem. Hierbij hangt de stalen mal, waarin
de buis vervaardigd wordt op een stalen
walsrol. Door aandrijving van deze walsrol
wordt ook het model in draaiende beweging
gebracht. De beton, door een verrijdbare
vulband in de mal gebracht, wordt door de
centrifugaal kracht tegen de wand geslingerd

Gewapend betonbuizen
Deze buizen worden op diverse hiervoor
besproken wijzen gefabriceerd en voor
lange transportleidingen alleen gebruikt,
indien de te verwachten inwendige water
druk in de leiding laag is. Beton kan
immers slechts in beperkte mate trekspan
ningen opnemen. Veronderstellen wij, dat de
normale toelaatbare trekspanning in de
beton 15 tot 20 kg /cm bedraagt.
Indien bij het dimensioneren van de buizen
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alleen een lichte transportwapening wordt
toegepast, dan verkrijgt men al spoedig zeer
dikke wanden. Een buis met een inwendige
diameter van 1000 mm en geschikt voor een
inwendige waterdruk van 6 atm. zou een
wanddikte verkrijgen van 20 cm.
Om deze wanddikte te verminderen, dient
het wapeningspercentage in de buiswand
te worden verhoogd. Bij een wanddikte van
12 cm en een verhouding tussen de
elasticiteitsmodule van staal en beton

Om aan het hoge wapeningspercentage
in betonbuizen te ontkomen, heeft men
getracht het beginsel van de voorspanning
ook voor dit produkt in toepassing te
brengen. De gedachte om buizen van
voorgespannen beton te vervaardigen is
niet nieuw. Reeds in 1910 heeft de
Zwitserse ingenieur Siegwart betonbuizen
onder voorspanning gebracht. Het daar
toegepaste hoogwaardig staal werd tot een
spanning van 62,5 k g / m / m 2 belast.
Een toentertijd door Siegwart gemaakte
Ea
2
buis met een inwendige middellijn van
= 20 zou benodigd zijn 40 cm of wel
20 cm en een wanddikte van 2,25 cm
Eb
weerstond een inwendige druk van 55 atm.
een dubbel net van 18 spiralen 0 22 per
Afb. 4 - Doorsnede gewapende buis met ovaal net. De buis bezweek bij een druk van 58 atm.
meter buiswand. Bij 6 atm. is het wapeningsUit de door hem gedane proeven blijkt,
centage in de buiswand reeds 3,33 %.
dat reeds een halve eeuw geleden intensief
iruit
blijkt
duidelijk
waarom
men
deze
•
de toepassing van voorspanning bij buizen
buizen dus in de regel slechts gebruikt voor
In dit laatste geval worden de buizen
is bestudeerd onder hoge inwendige
leidingen met lage inwendige waterdruk,
uitgevoerd als boorbuizen, waarbij de
drukken. Door het gebrek aan goed hoogen waarom voor hogere drukken alleen
leiding hetzij als mantelbuis hetzij direct
waardig staal — dat tevens voor een
reeds op economische gronden andere
als watervoerende buis kan worden gebruikt.
economische prijs te leveren zou zijn —
buistypen de voorkeur verdienen. Bij lage
In verband met de hoge bedrijfszekerheid
is in die dagen de ontwikkeling van het
drukken is de gewapend betonbuis een
van dit type worden deze buizen veel toegevoorgespannen beton ook op het gebied van
uitstekende oplossing met grote veiligheid
past voor koelwaterleidingen bij elektricibuizen niet doorgezet. Praktische toepastegen breuk. Bij grote bovenbelasting kan
teitscentrales. In dat geval hebben deze
singen volgen dan ook eerst veel later.
het gebruik van geovaliseerde netten
leidingen doorgaans inwendige diameters
In de dertiger jaren is men met de
staal besparend werken.
groter dan twee meter.
fabrikage van voorgespannen buizen in
Noord-Afrika begonnen. De moeilijkheden,
Gewapend betonbuizen, voorzien van een
die men ondervond, waren het verzekeren
Voorgespannen betonbuizen
dunne plaatstalen kern
van de waterdichtheid van de buis bij hoge
Het hoeft eigenlijk geen betoog waarom
Bij proeven is vastgesteld, dat reeds fijne
inwendige waterdrukken en de verbinding
voorspanning wordt toegepast. Allereerst
scheurtjes in de beton buiswand optreden
van de buizen onderling. Deze problemen
is beton veel meer drukvast dan trekvast.
bij een betrekkelijk lage staalspanning.
werden opgelost door de buis van een
Daarom passen we een staal wapen ing toe:
Hierdoor vindt dan reeds enige penetratie
plaatstalen kernbuis van ± 2 mm dikte te
staal heeft een belangrijke treksterkte en
voorzien. De verbinding werd tussen de
plaats.
kan dan de funktie van het niet trekvaste
plaatstalen kernen gemaakt. De konstruktie
Terugkomend op ons voorbeeld van de buis
beton waar nodig overnemen. Bij een
was dus eigenlijk een evolutie van de reeds
inwendige diameter van 1 m en geschikt
betonbuis mag uit dichtheidsoverwegingen
bekende Bonnabuis.
r 6 atmosfeer, kan men de binnenrondhet beton niet of nauwelijks scheuren.
wapening van 18 spiralen 0 12 vervangen
Voor een grove benadering van het
door een plaatstalen kern met een dikte
probleem mag men het volgende stellen:
1. De in dwarsrichting voorgespannen
van 2 mm.
De breuktrek van beton is 0,3 °/oo, de
buizen, voorzien van een waterdichte
De staalspanning kan nu opgevoerd worden E-moduul van staal is 2 x 10(i kg/cm 2 .
stalen kernbuis
tot 1200 a 1600 kg/cm 2 , alvorens gevaarVóórdat een scheur komt in het beton kan
lijke scheurvorming optreedt, terwijl de
De primaire betonbuis wordt zonder
het staal dus slechts komen tot een trekdichtheid van de buis gewaarborgd blijft.
spanning van 0,3 x 10 _ ; i x 2,1 x 10° kg/cm 2 wapening in een stalen kernbuis geslingerd,
Indien bovendien bij drukstoten in de leiding zodat in het geval van buizen zelfs gewoon
waarna het beton door middel van stomen
nog hogere spanningen optreden, dan zal de zacht staal slechts ten dele kan worden
snel wordt verhard. Nadat het beton een
buis deze gemakkelijk op kunnen nemen.
voldoend hoge sterkte heeft verkregen,
benut.
Hoewel door de ontwikkeling van de
wordt de spiraalwapening onder spanning
voorgespannen betonbuizen het gebruik
op de stalen kernbuis gewikkeld, waarna
van deze buizen wel is teruggelopen, wordt
een beschermlaag van beton om deze
Afb. 5 - Gewapend betonhuis met plaatstalen kern. wapening wordt aangebracht. Deze
de betonbuis met plaatstalen kern nog
vaak toegepast voor terreinleidingen.
beschermlaag is ongeveer 20 mm dik en
In dit soort leidingen komen immers veelwordt niet voorgespannen.
vuldig bochten en andere van rechte buizen
afwijkende stukken voor. Al deze hulpBij het wikkelen van de spiraalwapening
stukken worden in het systeem met plaat— dus tijdens het voorspannen — zullen er
stalen kern vervaardigd, en kunnen gemaktengevolge van de plaatselijke vervorming
gelijk met allerlei verbindingen aan rechte
van de buis trekspanningen in lengterichting
buizen worden gekoppeld.
van de betonbuis optreden, die bij een
Ook worden deze buizen gebruikt voor
grotere diameter aanleiding kunnen geven
zinkers, alsmede voor weg- en spoorwegtot het ontstaan van ringscheuren aan de
kruisingen.
binnenzijde indien de ringvoorspanning in

«
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Afb. 6  Wikkelproces primaire betonbuis.
Afb. 7  Voorspanning Sentab procédé.
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. inwendige druk naar
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. Rubberk ok
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tijdens storten

'. T o e s t a n d na het o p
i inwendige druk brengen

het beton een waarde krijgt die hoger is
dan 120 a 130 kg/cm 2 . Hierbij moet worden
opgemerkt, dat voorspanning bij een kubus
sterkte van het geslingerd beton van
ca. 800 kg/cm 2 wel tot een waarde van
200 kg/cm 2 zou kunnen worden opgevoerd.

De in dwarsrichting voorgespannen beton
buis met plaatstalen kern heeft vooral in
Amerika een toepassingsgebied gevonden
bij grote transportleidingen, waarbij enkele
met zeer hoge werkdrukken (tot 40 kg/cm 2 )
en grote middellijnen tot ca. 2000 mm.

Ook thans nog worden deze buizen overal
ter wereld toegepast.
Bij de voorgespannen Lockjoint buizen
wordt de verbinding gemaakt met behulp
van een mof en spiering en een rubberring
als afsluitorgaan. De stalen verbindings
ringen worden zwaar verzinkt. Ook andere
verbindingen kunnen bij dit buistype
worden gebruikt.
Daar het gebruik van de stalen kern de
kostprijs van deze buizen aanzienlijk
verhoogt, heeft men allerwegen getracht
konstrukties te vinden, waarbij toepassing
van deze stalen kernbuis niet nood
zakelijk is.
2. De in dwarsrichting voorgespannen
huizen, zonder plaatstalen kern. in ^ f e
lengterichting van een
zachtstaal^^
wapening voorzien
Bij dit type buis wordt de primaire beton
buis in een stalen mal geslingerd. Voor het
slingeren wordt een langswapening aange
bracht waarom een spiraal met een grote
spoed is gewikkeld. Het doel van de spiraal
wapening is om samen met de langswape
ning een kooi te vormen, die in de mal kan
worden geplaatst. Hierdoor wordt tevens
bereikt dat de Iangsstaven ten gevolge van
de centrifugaalkracht niet naar buiten
uitbuigen.
Na het slingeren van het beton wordt de
primaire betonbuis gestoomd, en nadat het
beton een voldoende druksterkte heeft
verkregen, wordt de spiraalwapening onder
spanning om de primaire buis gewikkeld.
Tot slot wordt een bescherming van beton
aangebracht (deklaag). Ook bij dit type
buis zullen evenals bij de voorgespannen^^
buis met stalen kern door de plaatselijke^^
diameterverkleining tijdens het wikkelen
trekspanningen in de lengterichting van de
primaire betonbuis worden opgewekt,
welke trekspanningen bij buizen met een
grote middellijn en een hoge dwarsvoor
spanning aanleiding kunnen geven tot het
ontstaan van ringscheuren. B ij het hier
bedoelde type, waarin geen stalen kernbuis
aanwezig is, kan elke ringscheur lekkage
ten gevolge hebben. In verband daarmede
wordt de ringvoorspanning bij dit type lager
gekozen dan bij buizen die van een plaat
stalen kernbuis zijn voorzien. Dit type buis
is nauwelijks tot practische toepassing
gekomen. Het hoge staalverbruik maakt
deze buizen niet economisch. B ovendien is
het probleem van de verbindingen i.v.m.
de discontinuïteit in de spanningsverdeling
aan de buiseinden moeilijk oplosbaar.
3. De in langs en dwarsrichting voor
gespannen buizen
Hierbij zijn twee buistypen tot ontwikkeling
gekomen:
a. buizen, waarbij een in langsrichting
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voorgespannen primaire betonbuis onder
dwarsvoorspanning gebracht wordt door
het aanbrengen van een wikkeling; het
voorspandraad wordt dan door een deklaag
tegen corrosie beschermd;
b. buizen, waarbij de dwarsvoorspanning
overgebracht wordt op de spiraalwapening
doordat het beton van de nog niet verharde
buis wordt uitgezet.
3a. Dit type buis wordt in Nederland door
Beton Arkel vervaardigd.
Bij het wikkelen van de spiraalwapening
ontstaan er ten gevolge van de plaatselijke
vormveranderingen van de buis trekspan
ningen in lengterichting in de primaire
htópnnen buis. In de praktijk is gebleken,
^ P bij grote inwendige middellijnen,
waarbij de buigingsstijfheid van de buis
wand kleiner is dan bij buizen met een
kleine inwendige middellijn, deze trek
spanningen aanleiding kunnen geven tot
het ontstaan van ringscheuren.
Indien geen langsvoorspanning in de buizen
zou worden aangebracht, zou om ring
scheuren tijdens het wikkelen te vermijden,
de voorspanning in het beton niet hoger
dan tot 120 a 130 kg /cm kunnen worden
opgevoerd.
Dank zij de langsvoorspanning in het beton
die in de regel 20 kg/cm 2 bedraagt,
kan de dwarsvoorspanning tot 200 kg/cm 2
worden opgevoerd.
Bij het ontlaste wikkelen treden praktisch
geen buigende momenten in lengterichting
in de buis op en is ook het secundaire
spanningsbeeld in de buiswand veel
gunstiger.
junst
zijn er fabrikanten, die buizen
vervaardigen waarbij de deklaag voorge
spannen is. Dit is verwezenlijkt bij de
Premobuis, een Zweeds fabrikaat.
Alvorens tot het aanbrengen van de deklaag
over te gaan, wordt de beton in langs en
in dwarsrichting spanningsloos gemaakt.
Dit wordt bereikt door waterdichte eind
schotten aan de reeds voorgespannen
langsdraden te bevestigen en daarna de
inwendige waterdruk zodanig op te voeren,
dat het staal van langs en dwarsvoor
spanning op haar initiële voorspannings
kracht wordt belast. In dit stadium wordt
de deklaag aangebracht. Na verharding van
deze deklaag wordt de waterdruk afgeno
men waarbij de deklaag wordt voorge
spannen. Een bezwaar van dit type buis is
dat grote kans bestaat op het loslaten van
deze laag, daar in het scheidingsvlak tussen
gecentrifugeerd beton en deklaag radiaal
gerichte trekspanningen zullen optreden,
die juist in het beginstadium ternauwernood
door de beton kunnen worden opgenomen.
Een ander bezwaar is, dat de verbinding
tussen de twee buiselementen zodanig is

Afb. 7a.
uitgevoerd, dat aansluiting op de deklaag
plaats vindt, hetgeen onderloopsheid van de
verbinding mogelijk maakt.
3b. B uizen waarbij de dwarsvoorspanning
overgebracht wordt op de spiraalwapening,
doordat het beton van de nog niet verharde
buis wordt uitgezet. Dit type buis is
destijds door Freyssinet ontwikkeld.
De vormen, waarmede hij deze buizen
vervaardigde, waren van een zo ingewik
kelde konstruktie, dat de fabrikage van de
buizen zeer kostbaar was. B ovendien was
het probleem van de verbindingen niet
opgelost. De buizen hadden rechte uiteinden
en werden met behulp van de Gibault
koppeling verbonden. In Zweden echter
heeft men dit idee van Freyssinet verder
ontwikkeld en is men er in geslaagd dit
type buis met eenvoudige verbinding te
vervaardigen. Deze buizen worden in Neder
land als B onna Sentabbuizen in de handel
gebracht.
Bij deze zgn. Sentabbuis wordt het
geprefabriceerde hoogwaardig stalen net in
een van veerbouten voorziene buitenmal
geplaatst, waarna een rubber bin
nenmal wordt aangebracht. De buis
wordt vertikaal gestort, waarbij vibrateurs
voor de nodige verdichtingsenergie zorgen.
Na het storten en sluiten van de topring
wordt de binnenmal, die in werkelijkheid
uit twee concentrische stalen cilinders
bestaat, waarvan de buitenste geperforeerd
is en waaromheen een rubberhoes is
gespannen, onder inwendige waterdruk
gebracht. B ij het oplopen van deze druk
wordt het nog niet verharde, maar sterk
verdichte beton radiaal verplaatst. Dank
zij de veerbouten geeft de buitenmal mee,
zodat de voor het evenwicht nodige tegen
druk alleen door het spannen van het net
kan worden geleverd. Wanneer na het
verharden van het beton de binnen
waterdruk tot nul wordt teruggebracht,
rest een homogeen voorgespannen buis.

neerd met de opleggegevens en eventuele
zijdelingse gronddruk of seculair effect
omgerekend in een buigend moment in de
buiswand. Voor de diverse belasting
aannamen werden deze buigende momenten
uit de deformatieformules van B resse
afgeleid. De te gebruiken coëfficiënten zijn
in diverse handboeken opgenomen.
De benodigde wapening voor gewapende
buizen en betonbuizen met plaatstalen kern
kan met behulp van de normale gewapend
betonberekening worden bepaald.
Wat betreft de berekening op inwendige
waterdruk grijpt men doorgaans terug naar
de elasticiteitstheorie. Het benodigde staal
oppervlak kan in principe uit de ketel
formule worden afgeleid:
p • D • 100 = 2 ■ F y • a7.
waarin:
p
D
Fy
oy

=
=
=
=

inwendige waterdruk in kg/cm 2
diameter kernbuis in cm
staaloppervlak in cm 2 /m
toelaatbare staalspanning in kg/cm 2

Uit ovalisatieproeven alsook de internatio
nale litteratuur blijkt, dat het moment in
dat geval dient te worden gereduceerd,
daar anders een te zware konstruktie wordt
gevonden. De kombinatie met de inwendige
waterdruk geschiedt doorgaans lineair
hoewel ook dit een veilige aanname is en
men in de praktijk de parabolische curve
van Schlick blijkt te benaderen.
Om een voorgespannen buis te kunnen
berekenen dient men de inwendige water
druk en het gereduceerd ovalisatiemoment
om te rekenen in een aequivalente water
druk. Na vermeerdering met de te ver
wachten relaxatieverliezen van het staal en
de krimp en kruipverliezen van de beton
wordt de effectieve waterdruk gevonden,
waarop de buis moet worden geconstrueerd.
Wanneer hierbij de fabrikageverliezen
worden opgeteld, zijn de manometerdruk
of de wikkelkracht per cm met het daarbij
behorende voorspanstaal bepaald.
Door van de effectieve waterdruk die
relaxatie en andere verliezen af te trekken,
die binnen enkele dagen na de fabrikage
optreden, kan de fabrieksproefdruk worden
bepaald. Deze beproeving, waarbij het beton
geheel spanningsloos wordt gemaakt, vindt
plaats voor elke buis.
Buizen op paaljukken opgelegd worden
extra belast door concentratie van de
belasting boven de oplegging met hierdoor
Berekening
verhoogd ovalisatiemoment. Voor het
bepalen van de medewerkende oplegbreedte
De aan de buis te stellen eisen worden in
principe bepaald door inwendige waterdruk, wordt doorgaans de reële breedte van de
oplegging vermeerderd met de uitwendige
verkeersbelasting en gronddruk. De beide
diameter van de buis.
laatste faktoren worden in een van de
Voor het bepalen van het opneembaar
andere artikelen gepreciseerd.
langsmoment in buizen met plaatstalen kern
De totale bovenbelasting wordt gecombi
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dient eerst de ligging van de neutrale lijn
bepaald te worden met de formule:
(e — t) (tg a — cv) = - m t
e = wanddikte van de buis in mm
t = theoretische wanddikte van plaat +
langswapening in mm
m = b.v. 10
a = middelpuntshoek t.o.v. neutrale lijn
Daarna kan het toelaatbare langsmoment
gevonden worden door de formule:
m • M (1 + cosa)
<j

=

(e — t) R- tgo; sin-ff
waarin:
er = toelaatbare staalspanning in kg/mm 2
R = gemiddelde straal van de buis in m
m = 10
M = buigend moment in kgm
Bij gewapende buizen is de langswapening
doorgaans te gering om een substantiële
invloed uit te oefenen, zodat hier het
opneembaar langsmoment doorgaans met
behulp van een aangenomen buigtreksterkte
van bijv. 35 kg/cm- in de uiterste vezel
van de beton wordt berekend, gebruik
makend van de normale formules voor een
lineaire spanningsverdeling. Bij voorgespannen buizen geschiedt hetzelfde, alleen
wordt hier uiteraard tevens de aangebrachte
langsvoorspanning verdisconteerd.

Afb. 9 - Conische lasverbinding. Expansiestuk.
Afb. 10 - Brughuis Atoomcenlrale Avoine, diameter 2100 mm, afstand ondersteuningen 21

De opneembare dwarskracht van gewapende
buizen wordt bepaald door de buis als
ongewapend te beschouwen. De berekening
van de toelaatbare dwarskracht geschiedt
met de formule
DS
T =
S =

D =
I =
b =

waarin:
bl
toelaatbare schuifspanning in de beton
bijv. 15 kg/cm-'
statisch moment van het gedeelte van
de doorsnede onder de as t.o.v. de
neutrale lijn
dwarskracht
traagheidsmoment
breedte van de buis op de beschouwde
hoogte

Voor een buis is deze formule terug te
brengen tot:
2D
max. F b e t
Fbet = betonoppervlak van de buisdoorsnede
Bij plaatstalen kernbuizen speelt het staal
wél een rol van betekenis. Voorgespannen
buizen verdragen een gemajoreerde schuif-

Afb. 8 - Glijverbinding. Rolverbinding.
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gefabriceerd en gelegd zijn beide in staat
zeer hoge waterdrukken te weerstaan,
zonder dat lekverlies optreedt.
Plaatstalen kernbuizen worden meestal met
lasverbindingen geleverd, hoewel dit type
buis met alle mogelijke verbindingen kan
worden gefabriceerd, ook met flensverbindingen en bijv. Dresser (Jonhson,
Gibault)-koppelingen. De rubberringverbindingen worden soms trekvast uitgevoerd.
Het verdient aanbeveling dit als extra
veiligheidsmaatregel te beschouwen en niet
a priori op deze werking te rekenen.
Bijzondere toepassingen
Zelfdragende brugbuizen worden meestal
in betonbuizen met plaatstalen kern met
lasverbindingen uitgevoerd, hoewel ook
reeds verbinding van buiselementen via
voorspandraden is toegepast. Bij de grote
temperatuurverschillen, die hier vaak
optreden, moet de leiding van expansiestukken worden voorzien, die meestal in
staal worden uitgevoerd en direct aan de
plaatstalen kernbuis kunnen worden gelast.
Uitvalleidingen, die in zee getrokken
worden, zoals ze o.a. in Den Haag zijn
toegepast, vormen een chapiter op zich,
daar de buis dan aan bijzondere gewichtseisen moet voldoen, die uiteindelijk de
wanddikte bepalen.
Zinkers worden vaak geheel in den droge
samengesteld, uitgevaren en afgezonken,
wanneer ze uit betonbuizen met plaatstalen kern worden samengesteld. Bij zeer
grote lengte en diameter worden strengen
van bijv. 50 m tot een geheel gelast en
gebetonneerd om het aantal onderwaterverbindingen te verminderen.
De betonbuis wordt veelvuldig als boorbuis
gebruikt. Boringen van honderden meters
— meestal met tussenstations — in diameters van 2 meter en meer zijn geen
zeldzaamheid. De op te nemen perskrachten
van soms 1000 ton en meer dienen uiteraard
in de berekening te worden verwerkt.

• •
Afb. 12 - Zinkerfabrikage op stelling.

Afb. 13 - Doorpersing.

spanning mede vanwege de langsvoorspanning; gebruikelijk is hier 20 a 25 kg/cmi2
te nemen.
De in de leidingen optredende bochtkrachten kunnen worden opgenomen door
ankerblokken. Logischer is evenwel de
bochten uit te voeren in hulpstukken met
plaatstalen kern en deze door middel van
plaatstalen kernbuizen te verlengen, zoat
de omringende grond de benodigde tegendruk kan leveren om de desbetreffende
bocht vast te houden. De bij andere mate-

rialen gebruikelijke methode om middels
trekvaste beweeglijke verbindingen de
bochten geheel op wrijving vast te houden,
wordt in beton weinig toegepast.
Verbindingen
Betonbuizen worden doorgaans geleverd
met rubberringverbindingen. Dit kunnen
glijverbindingen of rolverbindingen zijn.
Beide verbindingen hebben voor- en
nadelen, zodat men niet kan zeggen, dat de
een beter is dan de ander. Mits goed

•

Asbestcement buizen

Ontwikkeling
Hoewel de beide grondstoffen asbest en
cement sinds mensenheugenis bekend zijn,
heeft het tot ongeveer de eeuwwisseling
geduurd, vóórdat zij tezamen gebruikt
werden en het bouwmateriaal asbestcement
ontstond.
De Oostenrijker Ludwig Hatschek deponeerde om precies te zijn in 1900 het eerste
patent voor het maken van platen in dit
nieuwe materiaal. In dit patent werd
gewezen op de rol, die asbest zou gaan
vervullen, namelijk het versterken van
cement op dezelfde wijze, als nu het staal in
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Eternit BV, Amsterdam

gewapend beton doet. Met het gevolg dat
in dit nieuwe materiaal konstrukties konden
worden verwezenlijkt, die een aanmerkelijke besparing in gewicht teweeg
brachten. Sindsdien heeft men dikwijls
geprobeerd om met andere typen vezels
dezelfde resultaten te bereiken. En hoewel
dit in principe mogelijk is, blijkt toch, dat
tot nu toe geen enkele daarvan op
economische en technische gronden de
asbestvezel kan evenaren.
Asbest is namelijk een vezel, die vele

bijzondere eigenschappen heeft: onbrandbaar, chemisch praktisch resistent, sterk,
soepel en hij heeft een zeer goede en
natuurlijke hechting met cement.
Vóór de fabricage wordt de vezel als het
ware ontrafeld, waardoor een oppervlakte
ontstaat — afhankelijk van de soort asbest
die wordt toegepast — van ca. 15.000 20.000 cm-/gram. De trekvastheden van de
vezels kunnen variëren van 50 - 200 kg/mm-.
Het heeft jaren geduurd, eer men de
technologie onder de knie had om van dit
materiaal behalve platen ook buizen te
maken. Omstreeks de eerste wereldoorlog
slaagde men hierin en werden buizen
gemaakt, voornamelijk bestemd voor
de afvoer van huishoudelijk afvalwater.
Pas in de twintiger jaren werden zowel in
Oostenrijk als in Italië de eerste persleidingbuizen toegepast.

getiteld 'Rapport van de Studiecommissie
Abestcementbuizen', een rapport dat later
als grondslag heeft gediend voor het
opstellen van keuringseisen door de International Standardization Organisation
(ISO).
Fabricage
De fabricagewijze van asbestcement buizen
is intussen genoegzaam bekend. Door het
onder hoge druk opwikkelen van papierdunne laagjes (afb. 1) met een dikte van
ca. 0,2 mm, ontstaan buizen die als belangrijke kenmerken hebben: een homogeen
mengsel, een gunstige ligging van de vezels,
een grote dichtheid en relatief hoge sterktecijfers,
^fe
Het in de afbeelding schematisch weergegeven produktiesysteem wordt onder
andere door alle Eternit fabrieken over de
gehele wereld toegepast. Er bestaan nog
twee andere systemen, nl. dat volgens het
Magnani- en dat volgens het Dalmineprocédé. Voor Nederland is dit echter van
minder belang, omdat hier buizen volgens
deze procédés niet worden toegepast en zij
in het algemeen ook niet voor persleidingbuizen bestemd zijn.

In Nederland werd de eerste persleiding
0 200 mm gelegd in 's-Hertogenbosch,
omstreeks het jaar 1930. De fabricage begon
in Nederland in 1937 in de Eternit
fabrieken te Goor.
Het bleek, dat hiermede aan een duidelijke
behoefte werd voldaan, want sindsdien
ontwikkelde de markt voor deze buizen
zich gestadig. Dit werd mede veroorzaakt
door het feit, dat de waterleidingwereld
Toen in 1937 de fabriek in Goor werd
meteen besloot een commissie in te stellen,
geopend, was het de bedoeling waterdie tot taak had deze ontwikkeling te
leidingbuizen te gaan maken vanaf 0 50 mm
begeleiden en het gedrag van asbestcement
tot maximaal 0 300 mm. Het maken van
in al zijn facetten te bestuderen.
andere en met name grotere buizen heeft
Dit heeft in 1948 geleid tot een publicatie,
pas veel later plaats gevonden en hield

Afb. 1 - Schema buizenmachine.
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Het monteren van een trekvaste koppeling voor een zinker 0 600 mm.

ongeveer gelijke tred met de behoefte die
hieraan in Nederland ontstond.
Omstreeks de zestiger jaren werden voor
het eerst buizen tot 0 600 mm vervaardigd,
welke voornamelijk bestemd waren voor
het transport van water en gas. Nu daarentegen worden buizen geleverd tot en met
0 2500 mm, allereerst omdat de behoefte
aan grote buizen voor waterleidingdoeleinden toeneemt, maar ook omdat er zich
een belangrijke ontwikkeling heeft voorgedaan op het gebied van het transport van
^fetl water.
Eigenschappen
a. Sterktecijfers
In de loop der tijden zijn de sterktecijfers,
die voor het bepalen van de afmetingen van
de buizen worden gebruikt, aanmerkelijk
toegenomen. Dit werd voornamelijk
veroorzaakt door de betere beheersing van
het fabricageproces, waardoor o.a. de
ligging van de vezels doelmatiger kan
worden benut, maar ook de homogeniteit
van het materiaal verbeterde. Zonder dat
dit een verandering van de elasticiteitsmodulus, dus de brosheid, tengevolge heeft
gehad.
Volgens de Nederlandse norm NEN 3262
gelden de volgende cijfers:
treksterkte voor buizen t / m 0 1000 mm:
225 kg/cm 2 ;
treksterkte voor buizen groter dan 0 1000
mm: 200 kg/cm 2 ;
ringbuigsterkte voor buizen t/m 0 600 mm:
500 kg/cm 2 ;

ringbuigsterkte voor buizen groter dan
0 600 mm: 450 kg/cm 2 ;
buigsterkte 250 kg/cm 2 .
Hierbij moet worden opgemerkt, dat de
buigtreksterkte alleen wordt bepaald voor
buizen kleiner dan 0 300 mm; ten eerste
omdat buigproeven boven deze diameter
niet meer uitvoerbaar zijn, maar ook
omdat zij — naar mate de diameter groter
wordt — van steeds minder belang worden.
b. Corrosiebestendigheid
Zoals reeds is vermeld, wordt een zeer
dicht materiaal verkregen door het onder
hoge druk opwikkelen van de papierdunne
laagjes asbestcement. Dit gaat bovendien gepaard met een watercementfaktor van 0,25,
zodat praktisch gesproken alleen het water,
nodig voor de binding van cement, over
blijft en zich dus geen waterkanaaltjes
vormen om overtollig water af te voeren.
De maat van de poriën in asbestcement is
slechts ongeveer 250 A.
Vergelijkingen in dichtheid met het in de
bouw gebruikte beton, getrild of niet
getrild, moeten wat het poriënvolume van
de cementbruggen betreft, daarom niet
worden gemaakt.
De grote dichtheid van asbestcement vormt
dan ook de reden, dat deze buizen voor
gasleidingen worden gebruikt en onder
normale omstandigheden zonder verlies
meer dan 10 atmosfeer gasdruk kunnen
weerstaan. Het binnendringen van schadedelijke stoffen is daardoor praktisch
onmogelijk.
Daarbij komt, dat door het laagsgewijs
opwikkelen van de buizen de vezels, die

onderling sterk verstrengeld zijn als het
ware in een plat vlak liggen en daardoor
een afsluitend laagje vormen. Vijf van deze
laagjes geven 1 mm, waardoor weer een
belemmering voor het binnendringen van
voor asbestcement schadelijke stoffen
ontstaat. Bij het eventueel oplossen van
cement blijft dan ook een kartonachtig
omhulsel over, dat voornamelijk bestaat
uit de onaantastbare asbestvezel en wat
residuen. Dit omhulsel werkt sterk vertragend. Het is van belang hierop te wijzen,
omdat nog teveel de corrosiebestendigheid
van asbestcement met die van andere
cementprodukten, die deze eigenschappen
niet bezitten, wordt vergeleken.
Verder bevat asbestcement geen metalen
delen, zodat roestvorming of kathodische
bescherming vreemde begrippen voor dit
materiaal zijn. Electro-chemische corrosie,
die dit probleem vaak zo ingewikkeld
maakt, speelt hier geen rol. Als het cement
wordt aangetast, dan gebeurt dit omdat het
calciumhydroxyde of het calciumcarbonaat
door een chemische reaktie wordt opgelost.
De aantasting zal echter, zoals hiervoor is
aangegeven, aan de oppervlakte plaatsvinden en niet ruimtelijk door het materiaal
heen. Algemeen wordt aangenomen, dat
indien men dit wil tegengaan, bij een
ph-waarde van de grond lager dan 6 het
aanbrengen van een beschermlaag moet
worden overwogen.
Op het gebied van de aantasting van asbestcement buizen zijn in samenwerking met
Het leggen van buizen 0 700 mm op
schotten in een zeer drassige grond. Deze oplossing
werd gekozen in plaats van het leggen van de
buisleiding op palen, waardoor een belangrijke
besparing ontstond.
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het K1WA veel proeven gedaan en opgra
vingen verricht. Van tientallen jaren in
gebruik zijnde leidingen in allerlei grond
soorten en al dan niet beschermd werden
gegevens verzameld. Hierbij bleek de
aantasting in het algemeen gering te zijn,
maar ook bleek dat steenkoolteerpek en
bitumen een afdoende oplossing van dit
probleem geven. Van deze twee wordt nu
algemeen de steenkoolteerpek gebruikt,
omdat dit produkt gunstiger eigenschappen
ten opzichte van asbestcement heeft dan
asfaltbitumen. Het penetratievermogen is
groter en de dichtheid tegenover water is
zeer goed.
Van belang voor de toepassing voor afval
water is nog de grote slijtvastheid. Deze
wordt enerzijds veroorzaakt door de dicht
heid, anderzijds door het gelijkmatig
verdeeld zijn van de buitengewoon slijt
vaste asbestvezels.

25

<*

2ü

15

Va/, c/c/zï/e

Buisberekeningen
Vroeger, dus met name voor de kleine
diameters, werden asbestcement buizen op
eenvoudige wijze berekend met de bekende
ketelformule

iö

p.d.
2e
Daarbi] nam men voor de inwendige druk
p een zekerheidscoëfficiënt in acht, die
voor buizen t/m 0 100 mm: 4, voor
0 125 t / m 200 mm: 3 % en daarboven 3
bedroeg.
Tegenwoordig echter wordt algemeen een
andere berekeningsmethode gevolgd, waarbijj
uitgegaan wordt van gecombineerde
belastingsgevallen. Dat wil zeggen, dat men
een zekerheidsfaktor aanhoudt gelijktijdig
gebaseerd op de maximaal te verwachten
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Schedeldruk

schedeldruk
inwendige druk

bedrijfsdruk en de maximaal optredende
schedeldruk.
De ISO recommendation R 160 Asbestos
Cement Pressure Pipes heeft de mogelijk
heid gegeven om in deze gevallen de zeker
heidscoëfficiënt te veranderen. De toege
voegde noot daarop betrekking hebbende
luidt:
'voor buizen met een nominale diameter
van 0 600 mm en meer mag de veiligheids
coëfficiënt van 3 worden verminderd tot
iy2, vooropgesteld dat de weerstand tegen
schedeldruk in de sleuf geen keuze van een
hogere veiligheidscoëfficiënt rechtvaardigt'.
De tegenwoordig toegepaste berekenings
methode gaat uit van de door de Amerikaan
W. J. Schlick gepubliceerde berekening van

gietijzeren buizen bij gelijktijdig optredende
in en uitwendige belastingen. Het bleek,
dat de door hem gevonden experimentele
formule ook voor het gedrag van asbest
cement buizen gold. De genoemde formule
is ontstaan door buizen achtereenvolgens
te belasten (zie afb. 2  beproeving op
asbestcementbuizen).
1. De inwendige waterdruk wordt gelijk
gehouden en de schedeldruk opgevoerd
tot breuk optreedt.
2. De uitwendige schedeldruk wordt gelijk
gehouden en de inwendige waterdruk
wordt opgevoerd tot eveneens breuk
optreedt.
Grafisch weergegeven ontstaat er een wolk

2}

van punten, waarlangs een kromme is
getekend, die zoveel mogelijk alle uitkomsten net overschrijdt. Deze kromme blijkt
dan door een parabolische vergelijking
te kunnen worden weergegeven.
De kromme in afb. 2 heeft betrekking op
een asbestcement buis 0 500 mm met een
wanddikte van 32 mm. Doet men dezelfde
proeven op dezelfde diameter buis, maar
verandert men de wanddikte, dan ontstaan
telkenmale andere krommen. Dit is gedaan
in afb. 3 voor een buis van 0 600 mm met
wanddikten van 22, 24, 26, 28 en 30 mm.
Daarbij heeft men echter telkens in het
ene geval een zekerheidscoëfficiënt van 2
tegen inwendige waterdruk en in het andere
yal een zekerheidscoëfficiënt van 2
Bnover de schedeldruk aangehouden,
k punt op de kruising van twee lijnen,
die voor eenzelfde wanddikte gelden, geeft
dus theoretisch weer de maximale inwendige waterdruk en schedeldruk met exact
een tweevoudige zekerheid tegen beide
belastingsgevallen, terwijl voor elk punt
binnen de getrokken gedeelten van eenzelfde
wanddikte de zekerheidscoëfficiënt dus
altijd groter dan 2 is. Evenzo voor elk punt
hierbuiten kleiner dan 2. Voor een wanddikte van 30 mm kruisen de lijnen zich in
een punt, dat bijna 10 atm. inwendige druk
aangeeft en 3 ton/m' als schedeldruk.
Men kan echter ook andersom te werk gaan
en bijv., zoals in de afb. is aangegeven,
bij een bepaalde werkdruk van bijv. 8
atmosfeer nagaan, wat dan de maximaal
toelaatbare schedeldruk is bij een bepaalde
wanddikte. Voor een wanddikte van 24 mm
blijkt dit 1,64 ton/m' te zijn. Hierbij moet
wel in acht worden genomen, dat de
:deldrukken werden bepaald door als
belastingsgevallen zuivere lijnlasten te
nemen.
Voor de theoretische achtergronden en
uitvoeriger inlichtingen omtrent de juistheid

S
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Het doorpersen van een buis ö 1800 mm.

van de gevonden formules wordt verwezen
naar de opgegeven literatuur.
Beddingsfaktor
In de praktijk zal in het algemeen de
berekeningswijze voor de buizen net
andersom geschieden en wel zodanig, dat
men eerst de uitwendige belasting zal
trachten vast te stellen aan de hand van de
gronddekking, de grondsoort en het verkeer,
om vervolgens met de maximale bedrijfsdruk de wanddikte van de buis te vinden.
Welke formule men hier ook voor neemt,
men zal altijd een op ervaring gebaseerde
aanname moeten doen omtrent de beddingshoek, waaronder de belasting rondom de
buis aangrijpt. Voor de bedekkingsfaktor,
die de verhouding aangeeft tussen de

Afb. 4.
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breukbelasting in de sleuf en de breukbelasting volgens twee lijnlasten, wordt
1,7 aangehouden, een waarde die zeer aan
de voorzichtige kant is. Twee faktoren
spelen hierbij een belangrijke rol: ten eerste
is het elastisch gedrag van de buizen
zodanig, dat zonder bezwaar lichte ovalisatie kan optreden, zodat de zijdelingse
gronddruk bij goede aanvulling ontlastend
op de buis zal werken en ten tweede
wordt dit nog bevorderd door het toepassen
van de komeetkoppeling, die kleine
zakkingen van buizen onderling toelaat.
Algemeen
Het transport van asbestcement buizen
moet zorgvuldig geschieden. Bij het lossen
is het van belang, dat de buizen niet ruw
tegen elkaar rollen of dat de koppelingen
van de auto's worden gegooid. Dit kan
aanleiding zijn tot breuken, die zich bij het
afpersen van de leiding zullen openbaren.
In de sleuf brengen van een buis 0 1500
mm voor een vrij verval riool. Wegens het
geringe gewicht 500 kg/m' kan dit gemakkelijk
met weinig personeel geschieden.

24

Kabels
Electriciteit
Kabel TV.
Kabel Radio
Telefoon Telegraaf
Verkeersseinen L
enz

' — Huisaansluiting
- A . C Buis
Metalenring
—Afstandverwarming

Watervoorzien ing

Voorbeeld van een uitvoering in dia. 2 0 0 0 m m

Controle van de ligging van de rubberring
in een buis 0 2000 mm.

Afb. 5.

Nadien doen zich overigens bij asbestcement
weinig moeilijkheden meer voor, reden
waarom dit materiaal bekend staat om de
lage onderhoudskosten. Dit wordt mede
veroorzaakt door de met de tijd toenemende
sterkte. Bekend is, dat de binding van het
cement niet na 28 dagen ophoudt, maar
zich nog gedurende jaren voortzet.
Bij asbestcement kan dit worden benut en
neemt de sterkte dan ook toe. Bij opgravingen bleek dit tussen de 25 - 50% te liggen.
Door het relatief geringe gewicht van de
buizen kan zowel voor het transport van het
depot naar de sleuf, als bij het inbrengen
in de sleuf lichter materieel worden
gebruikt.

Het bevordert bovendien de montagesnelheid en er zijn minder mensen nodig,
zodat zich dikwijls belangrijke besparingen
op de totale legkosten laten berekenen.
Afb. 4 verwijst naar de trekvaste koppeling,
waarmede zinkers kunnen worden gemaakt
of bochten kunnen worden verankerd.
Na het monteren van de verbinding worden
staalkabels voor de borging ingebracht.
De koppeling is zo ontworpen, dat een
kleine hoekverdraaiing mogelijk blijft.
Als laatste wordt verwezen naar een nieuwe
toepassingsmogelijkheid (zie afb. 5), die zich
in het buitenland heeft ontwikkeld, nl. het
gebruik van asbestcement buizen voor
leidingstraten. Dit zijn grote diameter

Voorbeeld van de toepassing van een buis 0 2000 mm als leidingstraat, o.a. toegepast in het
centrum van Luik (België) voor het doorvoeren van telefoonkabels.

buizen, die goed beloopbaar zijn en onder
belangrijke wegkruisingen, centra van
steden enz. worden gelegd ten einde latere
opgravingen met alle kosten en stagnaties
van dien te voorkomen.
In deze buizen kunnen dan verschillende
voorzieningen van nutsbedrijven worden
ondergebracht, zoals waterleidingen, gasleidingen, telefoon, elektriciteit enz.
De buizen kunnen zowel in open sleuf
worden gelegd als worden doorgeperst,
omdat de ondersteuningen naderhand van
binnen gemakkelijk kunnen worden aangebracht. De rubber dichtingsring voor
mantelbuizen voorkomt het binnendringen
van grondwater.
^^
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Kunststoffen en gewapende kunststoffen

1. Inleiding
Als doelstelling is gekozen, het geven van
een globaal inzicht in kunststoffen voor de
ontwerper en gebruiker van transportleidingen. De geïnteresseerde in de chemische
samenstelling en opbouw van kunststoffen
zij verwezen naar de uitvoerige literatuur
op dit gebied.

voorste jeaeelte ivm met rawmmjs- spuitmonti
elementin in it mantel

falitnerbus

2. Indeling van de kunststoffen
Als definitie van kunststoffen, ook plastics
genoemd, is eens gesteld:
Plastics zijn synthetische m a c r o m o l e c u l a i r e

toe/water neuiia
Afb. 1 - Schema extruder.

verloopt kontinu. Buizen worden aldus
door extruderen vervaardigd (afb. 1).
Hoewel de standaardlengte 10 meter
bedraagt, wordt de maximale lengte in
feite door de transportmogelijkheden
bepaald (tot 200 meter).
Bij het spuitgieten wordt de warme kunststof in een vorm gespoten en daarna
afgekoeld. Dit proces verloopt diskontinu.
Hulpstukken of fittingen voor buisleidingen
kunnen volgens dit laatste proces worden
verkregen.
Sommige hulpstukken kunnen ook worden
vervaardigd door geëxtrudeerde buis te
verwarmen en met een mal de gewenste
vorm te geven.

Afb. 2 - Spanning-rek diagram PVC.
<T M/cm
IR. J. F. GEHRELS
technisch adviseur
Wavin Ontwikkeling BV
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stoffen, die door plastische vormgeving
hun materiaalfunktie verkrijgen.
Naar hun gedrag kunnen de te bespreken
kunststoffen in twee groepen worden
onderscheiden:
A. Thermoplasten
Deze kunststoffen kunnen te allen tijde
door verwarming weer zacht en vervormbaar worden gemaakt met behoud van de
oorspronkelijke eigenschappen. Tot deze
groep behoren polyvinylchloride (PVC) en
polyetheen, ook wel polyethyleen genoemd
(PE).
^Brhermoharders
Deze kunststoffen kunnen door verwarming
niet weer zacht en vervormbaar worden
gemaakt, maar ontleden vóór het smeltpunt
is bereikt.
Uit deze groep komen onverzadigde polyester (UP), epoxy (EP) en vinyl ester, alle
met glas gewapend in aanmerking.
3. Polyvinylchloride (PVC)
a. Vervaardiging
De grondstof PVC wordt in poedervorm
door de petrochemische industrie geleverd.
Dit poeder wordt gemengd met toeslagstoffen om de verwerking mogelijk te
maken en het eindprodukt van een kleur te
voorzien.
De vormgeving van het produkt geschiedt
in hoofdzaak door extruderen of spuitgieten. Bij het extruderen wordt de grondstof met de vereiste temperaturen en druk
door een opening geperst en daarna
afgekoeld.
De vorm van de opening bepaalt de vorm
van het produkt. Het fabrikageproces
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b. Mechanische eigenschappen
De mechanische eigenschappen van thermoplasten zijn sterk temperatuur- en tijdafhankelijk.
Een tweetal grafieken maken dit voor PVC
duidelijk (afb. 2 en 3).

Afb. 3 - Spanning-tijd diagram PVC bij verschillende temperaturen.
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Voor waterleidingbuizen dient de levensduur op ten minste 50 jaar te worden
gesteld. Een veiligheidscoëfficiënt van
tenminste 2 geeft bij 50 jaar en t = 20 °C
een toelaatbare wandspanning van 125
kg/cm 2 .
Uit afb. 2 is af te leiden, dat de elasticiteitsmodules (E) ook tijdsafhankelijk is,
immers E = —.
E
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De gevolgen hiervan zijn merkbaar bij het
proefpersen van PVC-leidingen.
Afb. 4 - Drukverloop bij proefpersen PVC-leiding.
Afb. 4 brengt voor een bepaalde buisklasse
en een bepaalde begindruk het drukverloop
door normaal drinkwater en de in Nederin beeld in een zekere tijdsperiode.
land voorkomende grondsoorten. Bij de
De tijden t„ worden bepaald door de tijd,
aanleg van leidingen in bijzondere omstandie nodig is om de leiding op de vereiste
digheden, zoals bijvoorbeeld op industrieproefdruk te brengen.
terreinen, is het gewenst om na te gaan of
In afb. 4 is geen rekening gehouden met in
de leiding aanwezige lucht, zettingen van de eventueel voorkomend lekwater uit
leiding onder invloed van het opvoeren van chemische installaties PVC zou kunnen
aantasten. Uitvoerige gegevens hierover zijn
de druk en eventuele zettingen van de
opgenomen in de Duitse DIN 16929.
afstempeling van de eindkappen op de
In geval van twijfel is kontakt hierover met
leiding.
de buizenfabrikant aan te bevelen, waarbij
Het verdient sterk aanbeveling om het op
zonodig een laboratoriumonderzoek kan
druk brengen van de leiding langzaam te
plaatsvinden.
doen in enige drukstappen.
De hiervoor genoemde storende faktoren
d. Physische eigenschappen
zullen, indien het op druk brengen van de
Voor de waterleidingtechniek is vermelleiding bijv. 2 uur duurt, grotendeels zijn
denswaard, dat het soortelijk gewicht van
geëlimineerd.
PVC 1,4 bedraagt en de lineaire uitzettingsDoor de betrekkelijk lage elasticiteitscoëfficiënt 6 x 10" 3 (0,06 mm/m °C).
modulus van PVC, initieel ca. 30.000
2
2
kg/cm en na 50 jaar ca. 15.000 kg/cm
zullen drukstoten als gevolg van bijv.
e.
Verbindingstechnieken
openen en sluiten van afsluiters in PVCIn Nederland worden vrijwel uitsluitend
leidingen zeer gering blijven.
dubbele steekmoffen gebruikt om met de
Een minder prettige eigenschap van PVC
buizen een leiding te konstrueren.
is de afname van de slagsterkte bij lagere
Afhankelijk van het fabrikaat en de
temperaturen. Voorzichtigheid bij de
diameter zijn deze vervaardigd in het
aanleg en het transport bij temperaturen
extrusie- of spuitproces (afb. 5).
omstreeks het vriespunt is geboden. Dat dit
nadeel van PVC overigens maar betrekkelijk is, blijkt uit het feit, dat Zweedse
Afb. 5 - Dubbele steekmof.
aannemers bij voorkeur watertransport?£Z>zzzz.
leidingen in de lange winter aanleggen,
TZZZZZZZZ&Z
2
f^ z ^F
omdat zij de korte zomer gebruiken voor
wegenaanleg.
Ook in Noord Zweden worden voor deze
transportleidingen veelvuldig PVC-buizen
gebruikt. Een ander voorbeeld is in Neder*-=A
7
^ — — q
h^SZZZ^
land te vinden.
In Overijssel is de oeverbescherming langs
een scheepvaartkanaal over enige kilometers
gekonstrueerd uit vertikaal geplaatste PVC- Afb. 6 - Trekvaste dubbele steekmof.
buizen. Ondanks het feit, dat 's winters het
ijs ten behoeve van de scheepvaart
gebroken wordt, is na een 6-tal winters
nog geen enkele buis beschadigd.
c. Chemische bestendigheid
In het algemeen is te stellen, dat PVC
uitstekend bestand is tegen de aantasting

De afdichting geschiedt met O-ringen of
manchetten van SBR (Styreen Butadieen
Rubber). Voor bijzondere toepassingen zijn
ook andere rubbersoorten verkrijgbaar.
Indien het gewenst is om een leiding te
voorzien van trekvaste verbindingen kan
gekozen worden tussen trekvaste steekmoffen en lijmverbindingen (afb. 6).
De trekvaste steekmof heeft het voordeel
boven een lijmverbinding dat de funkties
trekvastheid en afdichting onafhankelijk
van elkaar zijn. Tevens is het maken van
een goede verbinding met trekvaste steekmoffen veel minder afhankelijk van weersomstandigheden en vakmanschap dan het
maken van een lijmverbinding.
Vanzelfsprekend is in het PVC-buizenprogramma van elke fabrikant een groc^B
assortiment in bijzondere hulpstukken,
zoals bochten, T-stukken, overschuifmoffen,
overgangsstukken op andere materialen en
andere diameters.
f. Aanboren
Het aanboren van PVC-buizen levert, mits
vakkundig uitgevoerd, geen speciale
problemen op. Vanzelfsprekend dient het
gereedschap geschikt te zijn voor PVC.
Het frezen van gaten verdient voorkeur
boven het boren. De voedingsdruk op de
boor bij het doorboren van het laatste
wandgedeelte dient zo gering mogelijk te zijn.
g. Axiale buiging
Axiale vervormingen kunnen in PVCleidingen uitstekend worden opgenomen.
Er zijn geen gevallen bekend, waar door
grondzettingen schade is ontstaan door ^ ^
buigingen in de buisas. Het voordeel v a ^ ^
deze eigenschap is, dat flauwe bogen in het
tracé met rechte buizen kunnen worden
gelegd. Als minimum straal van deze bogen
is in het algemeen 150 maal de buisdiameter aan te houden.
h. Hydraulische eigenschappen
De voor het bepalen van de stromingsweerstand in leidingen belangrijke wandruwheid is van PVC-buizen bijzonder
gering en wel op de grens van die voor
hydraulische gladde- en hydraulische ruwe
buizen. Voor de praktijk kan voor de
wandruwheid van het buizenmateriaal een
k-waarde van 0,05 mm worden aangehouden.
4. Polyetheen, PE
a. Vervaardiging
De fabrikage van PE-buis geschiedt
analoog aan die van PVC-buizen door
extruderen. Handelslengtes zijn 10 en 20 m.
Ook hier wordt de maximale te leveren
lengte weer door de transportmogelijkheden
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bepaald. Interessant is, dat tot een diameter
van 160 mm, de buizen direkt na het
extruderen in een aanzienlijke lengte op
een haspel kunnen worden gewikkeld.
Deze lengte is afhankelijk van buisklasse
en buisdiameter (afb. 7).
b. Mechanische eigenschappen
Bij PE is onderscheid te maken in hard
polyetheen (HPE) en zachtpolyetheen (ZPE).
Naar het fabrikageproces van de grond
stoffen wordt HPE ook lagedrukPE en
ZPE hogedrukPE genoemd. Deze aandui
dingen zijn bijzonder misleidend, aangezien
bij gelijke diameter en wanddikte de toe
laatbare inwendige druk in HPEbuizen
« | 2 x zo hoog ligt als die in ZPEbuizen.
r voorkoming van misverstand is het
daarom aan te bevelen om uitsluitend te
spreken van HPE en ZPE.
ZPE wordt uitsluitend in kleine diameters
gebruikt (tot ca. 60 mm). In het kader van
het onderhavige onderwerp wordt daarom
uitsluitend HPE besproken.
In 2 grafieken is het tijd en temperatuur
afhankelijke gedrag van HPE te lezen
(afb. 8 en 9).

Transport van HFE buizen op haspel.

Afb. 8  Spanningrek diagram HPE .
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d. Physische eigenschappen
Het soortelijk gewicht van HPE bedraagt
ca. 0,96 en de lineaire uitzettingscoëfficiënt
15 a 20 x 105. (0,15 a 0,20 m m / m °C).
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Afb. 9  Spanningtijd diagram HPE .
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Verbindingstechnieken
Voor niet op trek belaste verbindingen
kunnen steekmoffen worden toegepast. Deze
zijn uit dikwandige HPEbuis vervaardigd.
De afdichting kan met manchetten uit nitril
rubber geschieden.
Tot een diameter van 160 mm zijn ook
trekvaste steekmoffen verkrijgbaar in ver
schillende typen. Voor deze toepassing
worden de buiseinden van groeven voorzien.
Voor grotere diameters is stuiklassen de
aangewezen verbindingsmethode. Door het
Nederlands Instituut voor Lastechniek
zijn voorschriften opgesteld voor het toe
passen van deze methode.
Ook in HPE zijn hulpstukken als bochten,
Tstukken, verloopstukken enz. verkrijgbaar.
f. Aanboren
Voor het aanboren bestaan aanboor
toestellen, die, mits vakkundig gebruikt, geen
bijzondere problemen opleveren.

>
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c. Chemische bestendigheid
Voor de chemische bestendigheid van HPE,
die in het algemeen nog iets hoger ligt
dan die voor PVC, wordt weer verwezen naar
DIN 16929. De toepassing van dit materiaal
als anticorrosiebescherming bij andere buis
materialen spreekt overigens voor zichzelf.

80 

Voor toepassing in de waterleiding wordt,
bij een levensduur van tenminste 50 jaar
en een temperatuur van maximaal 20 "C,
een veiligheidscoëfficiënt van 1,3 toegepast,
waardoor de toelaatbare wandspanning
onder genoemde voorwaarden 50 kg/cm 2
bedraagt (voor ZPE 25 kg/cm 2 ).
Het opmerkelijke verschil tussen HPE en
PVC is, dat bij HPE in het o  e diagram

0"

de lijnen vanuit de oorsprong reeds ge
bogen zijn, dat wil zeggen, dat de elastici
teitsmodulus voor HPE, behalve van tijd
en temperatuur ook afhankelijk is van de
spanning.
Het drukverloop bij het afpersen van HPE
leidingen geeft een analoog beeld te zien
als bij PVC. Diagrammen hiervoor zijn in
voorbereiding.
Aangezien de elasticiteitsmodulus van HPE
in orde van grootte tussen 1500 en
9000 kg/cm 2 zal liggen, geldt ook hier, en
nog sterker dan bij PVC, dat drukstoten
slechts geringe waarden zullen bereiken.
De slagsterkte van HPE ligt bijzonder hoog
en geeft ook bij lage temperaturen geen
problemen.

10* O.
50 jr

g. Axiale buigingen
De axiale buiging die HPEbuizen kunnen
ondergaan is bijzonder groot. Het best
wordt dit gedemonstreerd door het op
haspelen van de kleinere diameters. Vanzelf
sprekend kunnen ook aanzienlijke grond
zettingen zonder bezwaar worden gevolgd.
Deze grote flexibiliteit heeft aanleiding
gegeven tot het ontwikkelen van speciale
legmethoden. Enkele aannemers, gespeciali
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seerd in het leggen van leidingen, beschikken
over apparatuur, waarmee HPE-leidingen
tot op grote diepte, bijvoorbeeld 4 a 6 m,
kunnen worden ingespoten, wanneer waterlopen moeten worden gekruist.
Een methode in opkomst voor landleidingen
is de zogenaamde molmethode, waarbij
lange lengten buis, vanuit een gegraven put,
zonder sleuf op de vereiste lengte door de
grond worden getrokken.
h. Hydraulische eigenschappen
Ook voor HPE-buizen is de waarde van de
wandruwheid (k) op 0,05 mm te stellen.
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5. Met glas gewapende thermoharders

a. Vervaardiging
Voor de vervaardiging van buizen moet
allereerst het wikkelproces worden genoemd.
Hierbij wordt op een draaiende stalen
cylinder, met een diameter gelijk aan de
vereiste buisdiameter, een band gewikkeld,
bestaande uit parallel lopende glasdraden.
Deze glasdraden hebben een dikte van
5 a 10 mikron. Door de glasfabrikanten
wordt een aantal van deze glasdraden
samengesteld tot een bundel, roving genoemd, van een bepaald gewicht per
strekkende meter.
De rovings worden vóór het wikkelen geïmpregneerd met hars. De richting, waarin
de glasdraden uiteindelijk moeten lopen
kan men vooraf bepalen en vastleggen in de
zogenaamde wikkelhoek.
Omdat buizen zowel tangentieel als axiaal
een bepaalde sterkte moeten hebben, zullen
de glasdraden in beide richtingen een
krachtkomponent moeten kunnen leveren.
Er bestaan 2 wikkelsystemen om dit te
verwezenlijken: er kunnen draden
afzonderlijk in beide richtingen worden
aangebracht óf de draden kunnen onder
een hoek worden gewikkeld, wat een kruispatroon tot resultaat heeft.
Bij een andere methode worden kort-

IK
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Glasversterkte thermoharders bestaan uit
tenminste 2 elementen, namelijk de hars —
hetzij van een polyester-, epoxy- of vinylestertype — en de wapening, het glas.
De sterkte ontleent de buis aan het glas,
terwijl de hars dient om de glaselementen
onderling te verbinden en het glas te
beschermen. Het glas kan aanwezig zijn in
de vorm van kontinue draden of als
vezels van beperkte lengte.
Naast buizen uit een volle wand van hetzelfde patroon zijn ook zogenaamde
sandwichbuizen verkrijgbaar. Bij dit type is
tussen een binnen- en buitenhuis een laag
van andere samenstelling aangebracht.
De bedoeling is om voor een lagere prijs een
buis met dezelfde stijfheid te verkrijgen.
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Afb. 10 - Spanmngsrek diagram voor glas, enkele
soorten gewapend polyester en hars.

gesneden glasdraden met hars geïmpregneerd en vervolgens op een draaiende kern
gebracht. De glaselementjes krijgen dan
geen voorkeuroriëntatie. Voor grotere
diameters kan het hiervoor beschreven
mengsel ook in een draaiende mal worden
gebracht. Bij dit centrifugaal gietproces
worden de glaselementjes wel enigszins georiënteerd. Als laatste, slechts weinig meer
toegepaste methode, dient nog vermeld te
worden het handlamineren. Hierbij kunnen
in hars gedrenkte weefsels worden gebruikt,
waarbij de draden een gewenste oriëntatie
hebben of een glasvezelmat zonder georiënteerde glasdraadjes.
b. Mechanische eigenschappen
De mechanische eigenschappen van de ^ P
glas-harskonstrukties worden bepaald door
de eigenschappen van de afzonderlijke
komponenten. Bij het voorgaande is er reeds
op gewezen, dat de meer of mindere
oriëntatie van het glas een belangrijk element
is. Vanzelfsprekend is ook het glasgehalte

Afb. 11 - Spie-mof verbinding.
1. buis
3. rubberring
2. verdikt spie-eind
4. aangevormd mof-eind
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Afb. 12 - Trekvaste spie-mof verbinding.
1. buis
4. rubberring
2. verdikt spie-eind
5. aangevormd mof-eind
3. kunststof spie
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van de kombinatie van invloed op het
mechanisch gedrag. In het algemeen zal het
glasgehalte 30 a 70 gewichtsprocenten
bedragen. Door de vele variatiemogelijkheden als harssoort, glasgehalte en bij wikkelbuizen de wikkelhoek, zal voor enigszins
belangrijke buisprojekten steeds de
konstruktie van de buis aangepast kunnen
worden aan de specifieke eisen van het
betreffende projekt.
Een indruk van de mechanische eigenschappen geeft het spanningsrek-diagram.
Behalve zuivere trek- en druksterkte van de
komponenten afzonderlijk, is de onderlinge
hechtsterkte van wezenlijk belang. Ook
deze kunststoffen vertonen een tijdsankelijk gedrag. Voor wikkelhoeken van
' en een glaspercentage van 65 a 70 %
kunnen de volgende indikaties worden
gegeven voor de elasticiteitsmodulus en
toelaatbare spaning, in tangentiële zin.

«

(E ; = E initieel; E,. = E na 50 jaar)
i

Polyester
Epoxy
Vinylester

kg/cm2
250.000
220.000
220.000

e

kg/cm2
130.000
200.000
200.000

kg/cm2
375
500
500

De genoemde mechanische eigenschappen
blijven tot hoge temperatuur behouden.
c. Chemische bestendigheid
Deze is, ook bij hoge temperaturen, bijzonder groot. Afhankelijk van temperatuur
en te transporteren media kan de juiste
h^-ssoort gekozen worden.
d. Physische eigenschappen
Het soortelijk gewicht is afhankelijk van het
glasgehalte, maar is globaal te stellen op
1,8 a 1,9. De lineaire uitzettingscoëfficiënt
kan worden aangehouden op 1,5 a 2 x 1 0 - 5 .
(0,015 a 0,020 m m / m °C.
e.
Verhindingstechnieken
Naast mogelijkheden voor losse dubbele
steekmoffen met rol- respectievelijk
glijverbindingen onder toepassing van
diverse O-ringen of manchetten, geeft het
wikkelprocédé uitstekende mogelijkheden
om elke buis te voorzien van mof eind
en spie-eind (afb. 11).
Voor het trekvast maken zijn weer verbindingen ontworpen, waarbij losse spieën,
van bijvoorbeeld PVC, kunnen worden
ingestoken (afb. 12).
De te gebruiken rubbersoort kan in overleg
worden bepaald al naar de gebruiksomstandigheden.
De te gebruiken rubbersoort kan, al naar de
gebruiksomstandigheden, in overleg
worden bepaald.

Een andere mogelijkheid voor een trekvaste
verbinding ligt in een met de hand
gemaakte lamineerverbinding. Een bezwaar
hiervan is, dat deze zeer zorgvuldig moet geschieden, waarbij men erg afhankelijk is
van de weersgesteldheid.
Hulpstukken kunnen worden samengesteld
uit onderdelen, die door wikkelen zijn
vervaardigd. Deze onderdelen worden dan
met de hand aan elkaar gelamineerd, terwijl
de buizen ook van flenzen kunnen worden
voorzien.
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Leidingnetontwerp

Het buismateriaal is gekozen. De sterkte- en
diameter-berekeningen zijn gemaakt enz.
Het tracé is gekozen of aangewezen.
Maar: een buis is nog geen leiding,
een aantal buizen ook niet.
Een tracé evenmin.
De combinatie van buizen en een tracé ook
nog niet.
A pipe and a line is not yet a pipeline.
Schertsend kan men — om in de sfeer
te komen — d e zaak als volgt benaderen.
Wat is een buis en wat een leiding?
Hoe zouden de definities kunnen luiden?

ING. C. VAN WUIJCKHUIJSE
hoofd waterwinning en watertransport NV Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch

In een heel goede speech hoorde schrijver
dezes de volgende beschouwing:
'Een buis is een ding tussen twee gaten
en als men genoeg van die gaten aan elkaar
breit ontstaat een leiding'. Men vertaalde
in buizentaal het spreekwoord: 'Eendracht
maakt macht', en paste dit toe op mensen
en hun samenwerking (al die nullen bij
elkaar konden toch wel wat!).
En nu serieus:
Hoe ontstaat het leidingontwerp en dus ook
het transportleidingontwerp? De aaneenkeling van buizen in een bepaald tracé
cent het inpassen van elementen met
bepaalde eigenschappen en bepaalde verbindingsconstructies in een gekozen of
aangewezen langwerpig terrein met eveneens bepaalde meestal sterk wisselende
eigenschappen (geologische, bodemkundige,
grondmechanische, hydrologische enz.)
en met een groot aantal eigenaars, pachters
en andere beheerders. Om dus leidingen
met succes in een bepaald tracé te kunnen
leggen, behoort voor het ontwerp en de
uitvoering kennis over het te verwerken
buis- of leidingmateriaal met inachtneming
van de berekeningswijze gecombineerd te
worden met inzicht in de grondmechanische
en hydrologische toestand van de gronden
waar gewerkt moet worden. Een grote
moeilijkheid is dat de eigenschappen van de
grond o.a. afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Voorspellingen hierover
zijn in Nederland nauwelijks te doen.
De zomer heeft voorkeur (verdamping en
capillaire trekspahpingen kunnen de eigenschappen van de grond verbeteren); maar
in 1956 was de zomer zo slecht en de
daarop volgende winter zo gunstig voor het
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leggen van buizen, dat in 1957 de eerste
WRK-leiding door die gunstige winter op
tijd gereed was (De WRK is de Watertransportmaatschappij Rij n-Kennemerland
NV met leidingen van Jutphaas naar de
Amsterdamse en Noordhollandse wingebieden in de Noordhollandse duinen.)
Kennis van het gebruiksdoel der gronden
en inzicht in de waarde van gewassen
zijn noodzakelijk; drainage- en afwateringskwesties en het effect en de eventuele
nadelige gevolgen van de verschillende
bemalingsmethoden moeten kunnen
worden beoordeeld. Inzicht in bestuursen rechtssituaties zal aanwezig moeten zijn.
Alle al of niet geformuleerde eisen en
rechten van eigenaars en beheerders,
overheden en hun technische diensten
zullen beoordeeld moeten worden en indien
ze redelijk zijn of onontkoombaar zullen
ze moeten worden nageleefd.
Meestal behoort de vaststelling van het
tracé tot de ontwerpwerkzaamheden.
Een tracé wordt tegenwoordig echter meer
aangewezen dan gekozen; tien jaar geleden
was het omgekeerde nog het geval.
Er ontstaat bij de leidingleggers steeds
meer verbazing over al die planologische
knikken en over de waterkeringstechnische
ups en downs in leidingen, die naast een
dure uitvoering een blijvend extra energieverbruik veroorzaken. Hebben de leidingbeheerders èn aanleggers hun belangen
wel goed gesteld?
Wordt het belang van het transport door
leidingen wel goed gewogen?
Is het ontwerpen van leidingen wetenschappelijk voldoende begeleid?
Weten de eisenstellers wel wat ze vragen?
Realiseren allen zich dat alle kosten
in de tarieven terecht komen?
Moet er soms nog een nieuwe KIWAafdeling bijkomen, die zich op dit gebied
specialiseert?
Is er voldoende overleg met andere
beheerders, bijv. gasbedrijven?
Er dringt zich een duidelijke parallel op
met de gang van zaken bij de studies over
leidingenregistratie; buiten de leidingbeheerders om is tientallen jaren door
Afb. 1.

""^N.
--Xq
1oT*gg,r>g'
[ Koo'flatwaigfing

~~[Zurt

\
ƒ
/

V.

^s.

geodeten en juristen hierover gefilosofeerd,
maar deze hadden gelukkig geen verordenende bevoegdheid.
Hoewel bij het ontwerpen van een lange
leiding tal van voorbereidingswerkzaamheden elkaar overlappen, zullen we doen
alsof ze elkaar opvolgen.
We beginnen met het verzamelen van
gegevens.
Eerst moeten de topografische gegevens
worden verzameld door bijv. 'leentjebuur'
te spelen bij andere diensten, gemeenten,
waterschappen en kadaster, eventueel door
zelf metingen te verrichten of door het
toepassen van luchtkartering.
De kaarten van de topografische dienst
zijn hiervoor meestal niet geschikt, zij doen
vaak dienst bij de bepaling van het tracé.
Als de grootschalige basiskaarten 1 : 1000
beschikbaar zijn, wordt het veel eenvoudiger.
Bij de terreingegevens die nodig zijn
behoren ook de gegevens over reeds
bestaande leidingen en drainages; enige
aanleg voor het beroep van detective is
daarbij gewenst. Wat meer begrip voor de
noodzakelijkheid van leidingenregistratie is
m.i. wel nodig.
Een gecentraliseerde beheerdersregistratie
en bij alle bedrijven een registratie op de
grootschalige basiskaarten zou tot voldoende outillage leiden. De aanwezigheid
van drainages is uiteraard slechts door
navraag vast te stellen.
Het lengteprofiel zal moeten worden
opgemeten (met waterpeilen enz.). Er
moeten gegevens worden verzameld over de
grondgesteldheid met behulp van boringen
en sonderingen; waterspanningen en grondwaterstanden kunnen van belang zijn en in
verband met isolatieproblemen wil men
soms pH-waarden van de grond weten.
Het beste is al de gegevens te verzamelen
op tekeningen van een langsdoorsnede over
het tracé.
De afwateringssystemen van de polders
zullen in tekening moeten worden gebracht;
het kan zijn, dat door wijzigingen in de
waterloop betere en goedkopere oplossingen
worden gevonden dan door deze als vaste
gegevens te beschouwen. Eventueel moeten
dammen of duikers worden verlegd, sloten
verbreed enz. (afb. 1).
Uiteraard is daarvoor weer overleg en een
overeenkomst nodig. Er moet nagegaan
worden of ten behoeve van bepaalde
voorzieningen (bijv. kelders met afsluiters
of dergelijke) aankopen van grond of
onteigeningen nodig zijn.
Het is ook mogelijk dat een leidingstrook
wordt aangekocht of onteigend waardoor
men bijv. een groot aantal slootkruisingen
tot enkele terugbrengt (afb. 2).
Men dient een sluitende grondbalans na te
streven; de afmetingen der nieuw te
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graven parallelsloot of -sloten maakt bijv.
het ophogen van de leidingstrook mogelijk,
wat dan weer kan leiden tot een hogere
ligging der leiding en eenvoudiger uitvoering, dus besparing van kosten. De Gasunie keek dit kunstje af, maar overdreef
wat met zijn half-om-halfmethode
(Woerden, Leiden) (afb. 3).
In veengronden komt men, zelfs bij het
inbrengen van een grote leiding meestal
grond te kort; met Flugsand of slakkenzand
is dit op te lossen; men controlere vooral de
eventuele agressieve eigenschappen.
In steenachtige grond is aanvoer en gebruik
van zand zonder stenen soms niet te voorkomen, hoewel er grond overblijft.
Intussen zullen alle voor het werk benodigde za'kelijk-rechtovereenkomsten moeten
worden afgesloten en de benodigde
vergunningen worden verkregen.
Nu pas kunnen de ontwerptekeningen
worden gemaakt. Een goede combinatie
van de terreingegevens, de afwateringsvraagstukken, de grondmechanische en
bemalingsproblemen, de eigendoms- en
rechtensituaties met in achtneming van de
gekozen buisdiameter en het buismateriaal
is daarbij vereist; de benodigde dekking zal
zowel door de vorstvrije ligging als door
het gebruiksdoel der gronden en de eventuele drainages worden bepaald en de
eisen van waterschappen moeten worden
nagekomen.
(Bij weiland werd vroeger met een dekking
van ± l m e n bij bouwland met ± 1,25 m
volstaan, tegenwoordig is dit soms wel meer
dan 1,50 m).
We gaan nu enige andere practische
problemen bezien die bij de verdere voorbereiding een rol spelen.
Men bepale het gewicht van de lege en
de met water gevulde buis en vergelijke
die met het gewicht van een watervolume
gelijk aan het door het buitenvlak van de
buis gevormde lichaam en met het gewicht
van eenzelfde hoeveelheid van de door de
buis te verplaatsen grond.
Men kan nagaan:
Vraag 1: Weegt de buis minder dan het
bedoelde watervolume of anders gesteld
drijft een lege buis op in een nog niet
aangevulde sleuf? Zo ja, sluit dan de nog
niet met grond bedekte buizen niet af,
zodat het water in de buis kan stromen.
Vraag 2: Drijft een lege buis op in een
aangevulde sleuf? Zo ja, dan in ieder geval
verankeren of verzwaren, dus tegen
opdrijven beveiligen.
Vraag 3: Weegt de volle buis meer dan
de grond die hij gaat vervangen en welke
zettingen gaat dat veroorzaken? Een moeilijke kwestie is dan: funderen of niet.

Foto's van bestaande toestanden moeten
worden gemaakt. Beoordeeld moet worden
of peilbuismetingen moeten plaats vinden,
enz.
De sleufvorm en het al of niet benodigd
zijn van afheiïng met palen of damwand
moeten worden beoordeeld.
Is een bepaalde Iegrichting gewenst?

Afb. 2.
Vraag 4: Zullen ten gevolge van de
uitvoeringswijze extra zettingen optreden?
Funderingskwesties nog eens bezien en
daarbij nog eens denken aan verschillende
weersomstandigheden.
Vraag 5: Welke maatregelen zijn eventueel
nodig om opbarsten van de sleufbodem te
voorkomen? Is een bemaling vereist, moet
die open of gesloten en in het laatste geval
horizontaal of vertikaal zijn?
Vraag 6: Welke extra maatregelen zullen
nodig zijn bij een langdurige regenperiode?
Extra bemalings- en stelmogel ij kneden of
in verband hiermede toch maar funderen?
Vraag 7: Zijn er behalve veengrond nog
andere gronden (meestal klei van bijzondere
samenstelling) die zich bij verwerking als
vloeistof kunnen gedragen? Bij zwaardere
gronden met die eigenschap moet vrijwel
altijd verankerd en gefundeerd worden.
In het algemeen is het zo, dat in zandgrond
en niet te slappe kleigrond zowel stalen als
betonnen buizen niet gefundeerd of
verankerd behoeven te worden; uitgezonderd bij Heigronden die slap zijn of hun
inwendige wrijvingseigenschappen verliezen
bij ontgraven en verwerken; in veengronden
zullen vrijwel alle buizen met diameters
van 900 mm en meer moeten worden
gefundeerd en verankerd.
De mogelijke invloed van het werk en de
bronbemalingen op gebouwen e.d. moet
worden beoordeeld.
Afb. 3.

Vooral bij transportleidingen dient iedere
overbodige weerstand te worden vermeden;
alle weerstanden leiden tot steeds terugkerende energiekosten.
Ten gevolge van de fabricagemethode kan
bij een buistype de buis bij de mof
iets te wijd of bij de spie iets te nauw zijn;
door metingen kan dit worden nagegaan^k
De metingen leiden vrijwel nog steeds t o ^ r e
oude regel die reeds gold voor gres- en
draineerbüizen: leg tegen de stroomrichting
in!! (Ten minste als men de normale
werkwijze volgt en dus legt met de mof
vooruit.)
Bochtkrachten in uit buizen met flexibele
verbindingen gevormde leidingen, vormen
vooral in veen een groot probleem;
speciale trekvaste verbindingen of lange
bochten in staal uitgevoerd kunnen tot het
beoogde doel leiden, maar in dikke slappe
veenlagen zullen damwanden dwars op de
buis, die tot in de zandlaag reiken, steun
moeten geven; ook bokconstructies met
schroef palen zijn toegepast.
Of in kleigebieden verankeringsblokken of
andere constructies nodig zijn hangt af van
de geaardheid en dikte der lagen en de
grootte van de bochtkrachten.
Geheel uit aaneengelaste stalen buizen j ^ f c
staande leidingen veroorzaken in dit opzrcnt
geen moeilijkheden.
Het ontwerpen van kunstwerken in de
leiding zoals zinkers, weg-, spoorweg- en
dijkkruisingen is een uitgebreid onderwerp.
In het volgende artikel zal de uitvoering
worden besproken en daarbij zullen zaken
worden behandeld, die ook voor de
ontwerpfase waarde hebben.
Er zijn tal van methoden voor het maken
van zinkers. Ze hangen samen met de
breedte van het te kruisen water, het al of
niet in gebruik zijn van het water voor de
scheepvaart, de eventuele functie van de
waterloop in een afwateringssysteem, het al
of niet optreden van eb of vloed enz.
Weg- en spoorwegkruisingen worden
meestal doorgeperst, waarbij de grond door
boren of graven (transportband) wordt
verwijderd. De pers- en ontvangkuipen
moeten droog worden gehouden; wateropsluitingen in het weglichaam kunnen
door het ontstaan van loopzand catastrophaal zijn, dus er moeten bijv. nog bronbemalingen in de tussenberm geplaatst
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worden of andere maatregelen afhankelijk
van de geologische opbouw van de ondergrond.
Welke volgorde is gewenst?
In het algemeen kan men de zinkers, wegen spoorwegkruisingen en alle andere
afwijkende constructies maken voordat het
buizenleggen tot aan de betrokken punten
is gevorderd. Men krijgt dan de goedkoopste aansluitingen: het geëigende
materieel is aanwezig.
Aansluitingen van kunstwerken
Bij aansluitingen aan onderheide kunstwerken van een leidinggedeelte, dat aan
• i n g onderhevig zal zijn, moet men door
overgang in de paalfundering (bijv.
steeds kortere palen) of met een speciaal
scharnierstuk dit onstaan van hoogteverschillen zonder schade mogelijk maken.
Hoe langer het stuk overgangsleiding of
het scharnierstuk is, des te grotere hoogteverschillen kunnen worden opgenomen met
dezelfde hoekverdraaiïng. Zeer vaak zijn
goede resultaten bereikt met gewone buizen,
die extra passend zijn gemaakt, zodat de
dwarskrachten van staal op staal of van
beton op beton worden overgedragen en
bijv. lekkage langs de rubberring wordt
voorkomen; voldoende stijfheid in dwarsrichting zal vooral bij grote diametersnaast die nauwe passing voor een blijvend
dicht geheel moeten zorgen.
Bij alle voorbereidingen en later bij de
uitvoering moet steeds rekening gehouden
worden met twee zaken, die het leiding
^ttgen duidelijk onderscheiden van vele
SPIere bouwwerken:
1. het voortschrijdend karakter van het
werk (als het goed gaat moet als het
ware iedere bouwput slechts zeer korte
tijd dienst doen in tegenstelling met
bouwputten voor andere objecten).
Ieder die bij de uitvoering betrokken is
geweest weet dat dit invloed heeft op
voorzieningen en veiligheidsmaatregelen.
2. het werk vindt meestal plaats in
andermans eigendom of beheersgebied:
men is vrijwel overal gast en men zal
zich als zodanig hebben te gedragen.
We gaan nu de uitvoering naderen.
De bestellingen kunnen worden geplaatst
voor buizen, hulpstukken en accessoires en
afgestemd op de leveringstijden kan een
tijdschema worden opgemaakt.
Het werkschema wordt niet alleen beïnvloed
door leveringstijden, maar ook door de
gang van zaken bij de onderhandelingen
over de vestiging van rechten en het
verkrijgen van vergunningen.
De kwesties van wegtransport en opslag
zullen moeten worden bestudeerd en zo

mogelijk in een vrij vroeg stadium met de
transporteur worden besproken.
Kunnen de benodigde ontheffingen worden
verkregen? Tussen Abcoude en Ouderkerk
aan de Amstel was bijv. alleen aanvoer
mogelijk door na het rijden een gedeelte te
varen.
In het algemeen zijn opslagplaatsen langs
het tracé voor de hand liggend; bij veengronden zijn veelal onderheide opslagstellingen gewenst, de opslag zal daar dus
zoveel mogelijk moeten worden beperkt
en de toevoer aangepast aan het werktempo. Het is aan te bevelen uitwijkmogelijkheden voor opslag achter de hand
te hebben voor tijden met veel regen of
strenge vorst; de produktie in de fabriek
gaat veelal ongestoord verder.
Nagegaan dient te worden of de fabriek
hierin kan meewerken en/of opslagterreintjes resp. -terreinen zullen moeten
worden gehuurd. Men kan het beste niet
ineens alles regelen en volge met enige
soepelheid de gang van zaken bij de
uitvoering.
Tijdens het ontwerpen, bij het opstellen van
het bestek, de begroting en eventuele
prijsonderhandelingen zullen al deze uitvoeringskwesties een rol moeten spelen.
Het bestek met tekeningen wordt voltooid,
de begroting gemaakt, de aanbesteding
wordt gehouden of een prijsaccoord
bereikt. De gunning vindt plaats.
'Und jetzt kann 's los gehen'.

• •
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De uitvoering van leidingprojecten

Inleiding
Het leggen van buisleidingen voor water is
een eeuwenoude bezigheid; de Chinezen
begonnen waarschijnlijk al ca. vier duizend
jaar geleden met bamboebuizen. De uitvinding van de pijpleiding wordt geplaatst
naast de uitvinding van het wiel.
In transportopzicht hebben ze beide een
enorme betekenis; de buisleiding vooral
voor massatransport over lange afstanden.
Het transport door buisleidingen vindt als
ze eenmaal gelegd zijn, op een enkele
uitschieter na, plaats zonder dat dit
zichtbaar is.
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In 1960 werd door de Vereniging van
Exploitanten van Waterleidingbedrijven in
Nederland te Rijswijk de AVBW uitgegeven (Algemene voorschriften voor het
leggen van buisleidingen voor water), die in
1968 ongewijzigd werd herdrukt, in de
tweede afdeling vindt men de voorschriften
omtrent de uitvoering, die ca. 55 blz.
omvatten. In het eerste deel van het
'Handboek voor het Waterleidingvak',
eveneens een uitgave van de VEWIN draagt
hoofdstuk XH-Il de titel 'Het leggen van
hoofdleidingen'; en dit geeft ca. 45 blz.
studiemateriaal.
In het onderstaande wordt getracht
aanvullende informatie te verschaffen.
Teneinde een logische samenhang te
verkrijgen is het onvermijdelijk, dat
mededelingen worden gedaan, die ook reeds
in de bovenaangehaalde boekwerken voorkomen.
De ervaring van schrijver dezes, heeft hij
opgedaan bij het ontwerpen, uitvoeren en
beheren van grote transportleidingen
(diameters groter dan 1200 mm) van tientallen km's lengte in hoofdzakelijk landelijk
gebied en bestemd voor het transport van
ruw water. Uiteraard zal dit in de wijze,
waarop hij de stof benadert, merkbaar zijn.
De behandeling van ongeveer dezelfde
materie tijdens de cursussen 'Lange
Transportleidingen 1965-1966' en 'Distributie van Drinkwater 1971-1972' van de
'Stichting Postacademiale Vorming
Gezondheidstechniek' door respectievelijk
ir. H. Bosch en ir. H. W. Struiksma maakt
het wat moeilijk veel nieuws te brengen;
toch hoopt schrijver dat hij door zijn wijze
van benaderen vooral de nieuwkomers een
dienst bewijst.

Het uitzetten van het tracé en
voorbereidende werkzaamheden
Voor dat begonnen wordt met het aanvoeren van buizen naar en langs het tracé
dient de as van de leiding, de sleufbreedte
en eventueel de as van een hulpspoor of
dergelijke in het terrein te worden uitgezet
en met piketten vastgelegd.
Omdat bij de omvangrijke transport- en
graafwerkzaamheden piketten snel in het
ongerede raken, zijn 'verklikkers' van de
hoofdlijn op bijv. 5 tot 20 m evenwijdig
daaraan (aangepast aan de graafdiepte enz.)
aan te bevelen.
In woongebieden enz. zullen tal van
veiligheids- en verkeersmaatregelen in overleg met de betreffende instanties en in
overeenstemming met de verkeersregels en
andere wettelijke voorschriften moeten
worden getroffen. Reeds in het ontwerpstadium zijn hierover uiteraard onderhandelingen gevoerd bij het vaststellen van
de uitvoeringswijze.
Transport der buizen naar het tracé
Het transport van de fabriek naar het tracé
of naar de losplaatsen bij de tracégedeelten is vaak een eenvoudige zaak,
soms ook helemaal niet; het vervoer
geschiedt meestal per vrachtauto.
De diameter van de buizen, het gewicht per
buis en de aanwezigheid van B-wegen
in de route leggen beperkingen op.
Soms verbiedt men zelfs wegtransport voor
bepaalde delen in verband met te lichte
weg- of brugconstructies of de stabiliteit
van dijkjes.
De ontheffing, waarin steeds de plicht tot
schadevergoedingen wordt opgenomen,
noodzaakt tot het afwegen van te voorziene
schade tegen extra kosten van alternatieve
transportmethoden.
Hierdoor kwam men in enkele gevallen
tot geheel of gedeeltelijk vervoer per schip
en zelfs helicopters zijn wel eens ingeschakeld.
Opslag en uitrijden der buizen
Het opslaan van de buizen op speciale
opslagterreinen vindt niet altijd plaats;
het al of niet toepassen daarvan is afhankelijk van de terreinomstandigheden en van
de mate, waarin de voortgang van het
buizenleggen en de buizenfabricage met
elkaar kloppen.
Het verdient uiteraard aanbeveling zo
enigszins mogelijk de opslag direct bij of
langs het tracé te doen plaats vinden,
teneinde dubbel transport te voorkomen.
Slechts in zandgebieden en bijv. bij leidingaanleg in een wegberm of kanaaldij k kan
het mogelijk zijn de buizen direct vanaf de
auto langs het tracé te lossen.

In de meeste terreinen moet ten gevolge
van de grondgesteldheid en bijv. de aanwezigheid van sloten vanaf de auto gelost
worden bij de verharde weg. Het lossen
geschiedt dan op speciaal aangelegde
losplaatsen en daarna volgt een verder
transport langs het tracé met smalspoor of
'wheel-loaders' (dit zijn een soort tractoren
op rupsbanden met laadmogelijkheden
voorop of aan beide zijden).
Op de losplaatsen maakt men dan bijv.
rolbanen met dwarsliggers en rails, zodat de
buizen vanaf de wagens kunnen worden
gerold en een buffervoorraad kan worden
gevormd. Tussen de buizen moeten bij het
naar elkaar rollen houten balken, zakjes
met zand of dergelijke tussen en of o n d e i ^
de buizen worden geplaatst om beschadl^P
gingen te voorkomen. Beschadigde moffen
en spieën kunnen vaak niet meer worden
gerepareerd en reparaties aan bekledingen
zijn kostbaar. De rolbanen moeten zo
worden gesitueerd, dat het smalspoor goed
kan aansluiten bij de opslagplaats èn bij
het tracé.
De buizen moeten langs het tracé zo
worden neergelegd, dat ze bij de latere
werkzaamheden niet in de weg liggen.
Men moet dus rekening houden met grondopslag, andere transporten enz.
Er zijn ook terreingedeelten, waar de
aanvoer bij de sleuf gelijke tred moet
houden met het legtempo, omdat de grondslag zo slap is, dat alleen al voor het
opslaan van de buizen langs de sleuf
ondersteuningsconstructies nodig zouden
zijn. In dergelijke gevallen (meestal in
veengebieden) zal bijna steeds het buizenvervoer van de losplaats naar de sleuf p ^ f c
smalspoor plaats vinden; dit smalspoor ^ ^
moet dan met heel veel dwarsliggers
'drijvend' worden gehouden. Tijdens het
leggen worden de buizen dus één voor één
naar de plaats van uitvoering gebracht en
men maakt meestal slechts een kleine
onderheide opslagplaats. Om geheel andere
doch begrijpelijke redenen zal in woongebieden het tempo van de aanvoer van
buizen naar de sleuf op ongeveer vergelijkbare wijze verlopen; de opslagmogelijkheden zullen daar sterk variëren.
Sleufvoorzieningen
Het voortschrijdend karakter van het
buizenleggen veroorzaakt, dat de sleuf
(de bouwput) anders wordt gemaakt dan
meestal bij bouwputten geschiedt.
De mate waarin voorzieningen moeten
worden getroffen, wordt bepaald door de
grondgesteldheid, de snelheid waarmede
wordt gelegd en de weersgesteldheid.
Vergist men zich in één der eerste twee
factoren of zorgt de natuur wat betreft de
derde factor voor verrassingen, dan moeten
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soms uitgebreide voorzieningen worden
getroffen, vóór men weer op gang komt.
De sleufvoorzieningen zijn bijv.:
— Het geven van een flauw talud aan de
sleuf wand.
— Het toepassen van een open of gesloten
bemaling, soms beide. Bij toepassing
van een gesloten bemaling kan zowel
een verticale als een horizontale worden
gebruikt afhankelijk van de ligging der
grondlagen. (De verschillende bemalingsmethoden worden niet verder behandeld).
— Het toepassen van afkistingen met
horizontale of verticale schotten (eventueel alleen bij de verbindingen), die
• gestempeld worden.
— Het afheien van de sleuf met damwanden of paal rijen, waarbij in verband met
horizontale waterdrukken openingen
tussen de planken of palen worden
gelaten.
De diepte, waartoe geheid wordt, bepaalt
of stempels al of niet nodig zijn. De buislengte leidt vaak tot het beperken van het
aantal stempels en in verband daarmede
is wel eens een rechthoekig verplaatsbaar
stempelraam toegepast, dat een stijve
constructie had en iets langer was dan de te
leggen buizen. In het algemeen kan gesteld
worden, dat de afstand van de grondopslag
tot de sleuf grote invloed heeft. De grondopslag kan voorkomen worden door
transport van de juist ontgraven grond
langs de sleuf, waar ze kan worden gestort
eeds gelegde buizen. (Een begin'eelheid moet dan uiteraard worden
afgevoerd en een eindhoeveelheid aangevoerd.)
Dit transport van grond in lengterichting
gebeurt met wagentjes op smalspoor of
door het toepassen van een transportband.
Ook bij gebrek aan werkbreedte kunnen
deze werkwijzen een oplossing geven.
Als er geen grondopslag naast de open
sleuf is, wordt dat in zeer slappe grond
wel gecombineerd met ontlastsleuven evenwijdig aan en ter weerszijden van de
hoofdsleuf; dit alles dient ter vermijding
of vermindering van afkistingen, afheiïngen
en stempels. Gaat men in slappe gronden
over tot afheiïngen, dan gebruikt men die
vaak tevens ter fundering van de draglineschotten voor draglines en legportalen
(traverses) en vermindert op deze wijze
risico's voor materieel, sleuf en uiteraard
voor de voortgang en kwaliteit van het
werk.
Het voorgaande heeft vooral betrekking
op het leggen van buizen in een droge
(droog gemaakte) sleuf en het toepassen van
buiselementen van beperkte lengte.

«
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Bij het verwerken van deze buizen moet
grondse leidingen nauw betrokkenen hebben
door mensen in de sleuf worden gewerkt
enige jaren geleden een boekje samenom de verbindingen tot stand te brengen.
gesteld: 'Aanbevelingen tot het voorkomen
In het publicatieblad no. 25 'Putten en
van beschadigingen aan ondergrondse leidinSleuven', uitgegeven door het Directoraatgen'; dit boekje werd via de verschillende
Generaal van de Arbeid van Ministerie
Exploitantenverenigingen, PTT en de
van Sociale Zaken geeft de Arbeidsinspectie Nederlandse Vereniging van Wegenbouwers
aanwijzingen tot maatregelen tegen het
verspreid.
inkalven van taluds, de samenstelling en
Er zijn bedrijven, die de spelregels, die in
berekening van grondkerende constructies
deze aanbevelingen zijn vervat bindend
enz. Als men deze aanwijzigingen volgt
voorschrijven in hun leidingbestekken.
mag men er op rekenen te voldoen aan de
Het ontzien van de eigendommen van de
uit veiligheidsoogpunt voor deze werken
mededeelnemers aan het ondergronds
geldende wettelijke bepalingen. In verschilverkeer wordt met de dag belangrijker.
lende bestekken voor het leggen van
Ook uit veiligheidsoverwegingen (hoogleidingen werd de aannemer reeds verplicht spanningskabels, chloor-, olie- en gasde in het genoemde publicatieblad vervatte
leidingen) is een perfectionering van het
aanwijzigingen op te volgen.
samenspel dringend gewenst.
In hoeverre strikte toepassing van deze
aanwijzingen en een eventuele verscherping
Het leggen van de buizen
van wettelijke maatregelen (vergelijk Duitsland) van invloed zouden kunnen zijn op de De legmethode is voor alle buismaterialen,
diameters, verbindingsconstructies en buismateriaalkeuze en de werkmethoden zou
lengten verschillend. Verder hebben de
zowel voor leidingleggers als buizenontwikkelingen in de outillage van de
fabrikanten belangrijk kunnen zijn. Vooral
aannemers de laatste twintig jaar tal van
het leggen van de buistypen, waarbij het
ontwikkelingen in de legmethoden veroormaken van vele verbindingen in de sleuf
zaakt.
noodzakelijk is, zal duurdere legmethoEen systematische behandeling der materie
den vragen dan tot nu toe gebruikelijk
wordt hier niet nagestreefd. Bij doorgaande
waren. Het maken van de verbindingen in
telkens te verplaatsen stalen 'kisten' zou een stalen buizen kan de legmethode eenvoudig
en veilig zijn. De buis wordt op het maaigrote kostenstijging kunnen voorkomen.
De sleufvoorzieningen binnen woongebieden veld samengesteld en met 'sidebooms' of
draglines in de sleuf gelegd. In de sleuf
zullen mede worden beheerst door de
behoeft vrijwel niet te worden gewerkt;
risico's voor verkeer en bebouwing.
voor eventuele verankeringen met schroefUiteraard zijn zoveel variaties mogelijk,
ankers en beugels is dit wel nodig.
dat algemene richtlijnen geen nut hebben.
Stalen buizen worden ook wel ingedreven
Iedere situatie zal apart moeten worden
in een met water gevulde sleuf. Het leggen
bestudeerd, waarbij het inperken van de
kan dan geschieden door vullen van de buis
invloed van ontgravingen en bemalingen
in de volle sleuf of leegpompen van de sleuf.
veelal noodzakelijk zal blijken.
Ook het in lengterichting trekken van een
stalen buis vanaf een lasplateau, waarop de
Het graven van de sleuf
buis geleidelijk wordt verlengd, wordt
Voor het graven van de sleuf worden
toegepast; het leggen geschiedt dan evenvelerlei werktuigen toegepast:
eens door vullen van de buis of leegpompen van de sleuf. Bij het verwerken van
a. algemeen toepasbare graafmachines,
zoals draglines, lepelbaggers en grijpers; buizen met rubberring-verbindingen moet
altijd in de sleuf worden gewerkt, echter
b. voor een ander doel ontworpen machiveel minder lang en meestal minder gevaarnes, zoals de profielgraver, die eigenlijk
lijk dan bij het vroegere fitten met lood
ontworpen is voor het graven van sloten of asbestkoord.
(zo krijgt men in de meeste grondAls onderheiïngen en/of verankeringen of
soorten direct een veilige sleuf);
verzwaringen nodig zijn moet vaak tussen
c. machines die speciaal zijn ontworpen
de buis en de sleufwand worden gewerkt,
voor het maken van sleuven voor
hetgeen uiteraard tot extra gevaar of
kabels en leidingen: kettinggraafmaatregelen leidt.
machines enz.
Het trekvast maken van verbindingen
(inschuiven van stukken kabel of het
Het graven met de schop is in de buurt van
wegtrekken van een wig waardoor een ring
andere leidingen en vooral als de ligging
zowel in een sleuf van mof als van spie
daarvan niet goed bekend is, in vele
aangrijpt) moet meestal in de sleuf gebeuren.
gevallen niet te voorkomen.
De buizen met trekvaste verbindingen
Vertegenwoordigers van de bij de probleworden echter ook wel, op dezelfde wijze
matiek van het beschadigen van onderals bij lange stalen buizen, ingedreven enz.
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Als de buizen worden onderheid en ver
ankerd, worden de funderingspalen vaak
met oplangers reeds voor het graven van de
sleuf geheid. Het zijn meestal houten palen
waarop na het graven houten of betonnen
kespen worden geplaatst. De corrosie
mogelijkheden voor hakkelbouten, stalen
beugels enz. moeten zo goed mogelijk
worden opgeheven.

verbindingen worden toegepast, zoals
bij buizen van asbestcement en
kunststof reeds veelvuldig geschiedt
en een enkele maal bij betonnen
buizen (beugels en kettingen), zijn de pro
blemen van uitdrijven en zijdelingse ont
wrichting — zoals duidelijk zal zijn —
reeds door deze verbindingspij pen opge
heven.

Het toenemen van het hefvermogen en de
lengte van de arm van draglines heeft bij
vele legmethoden veroorzaakt, dat het
graven en leggen met dezelfde machine
geschiedt. De toepassing van legportalen
(traverses) of een tweede dragline voor het
leggen geschiedt nu nog slechts als door
de splitsing der werkzaamheden over twee
werktuigen het legtempo kan worden
opgevoerd.
Een grote moeilijkheid bij het leggen van
buizen met flexibele verbindingen, waarvan
de verbinding niet trekvast kan worden
gemaakt, is dat tijdens de uitvoering de
voegen verwijden door het door de aanvul
grond in lengterichting verplaatsen der
buizen. Het optreden van zijdelingse
verplaatsingen en de combinatie daarvan
met voegverwijding kan catastrofaal zijn.
Vooral bij buizen met grote diameters,
waarvan de mofspieverbinding in lengte
richting niet op schaal wordt vergroot
(en dit is bij vrijwel alle buizen van beton
en voorgespannen beton het geval) is het in
slappe gronden moeilijk de buizen tijdens
het aanvullen in lengte en dwarsrichting in
het gareel te houden. De methode van
verankering, die ongeveer 25 jaar geleden
werd ontwikkeld door DWL  'sGraven
hage, waarbij de laatste 20 buizen binnen
de buis in beide flanken door trekstangen
van een hoogwaardig staal met opgewalste
schroefdraad en speciale 'schoenen' in de
voegen werden voorgespannen en verbonden
is tot nu toe de enige methode, die
voldoende waarborg biedt. Het toepassen
van dezelfde 'schoenen' en niet voorge
spannen stangen en het gebruik van kabels
en dergelijke geeft door te grote vervorming
van het 'vasthoudmateriaal' te weinig
garanties tegen ontoelaatbare vervormingen.
Het ontwerpen van eenvoudige trekvaste
verbindingen voor betonnen buizen zou
nog weer eens ter hand moeten worden
genomen.

N.B.
a. Sedert kort wordt bij het leggen van de
verschillende buistypen het ophangen in
kabels of stroken rubber en dergelijke
vervangen door de 'airlift'; door het
creëren van een vacuüm in de zuig
nappen tilt men de buizen op en daarna
worden ze in de sleuf gebracht; na het
bereiken van de goede diepte wordt het
vacuüm opgeheven.

Bij het leggen van buizen met flexibele
verbindingen in hellend terrein en slappe
grond is het gewenst, als men de helling
volgt, de voegen te blokkeren, omdat
anders de voegen dicht kunnen lopen en
daardoor één of meer te wijde voegen
ontstaan. Uiteraard geldt hetzelfde als men
in een vlak terrein de buizen hellend legt
(zie bijv. verderop het onderwerp 'Sloot
kruisingen'). Als buizen met trekvaste

b. De meeste fabrikanten van buizen
hebben adviseurs in dienst, die de klant
— vooral bij de start van het werk —
terzijde kunnen staan.
Het aanvullen en afwerken van de sleuf
Meestal laten de omstandigheden niet toe
de sleuf open te houden tot na een beproe
ving. De verkeerssituaties en de opdrijf
gevaren zijn in ons land meestal van dien
aard, dat de aanvulling van de sleuf direct
op het leggen volgt.
Men denke nog wel aan de benodigde
opmetingen voor een verantwoorde registra
tie. De zorg, die aan het aanvullen wordt
besteed, zal worden beïnvloed door het
gebruiksdoel van de grond, waarin wordt
gewerkt, alsmede door de berekenings
methode en de eigenschappen van de grond
soort die voor aanvulling beschikbaar is. Ter
voorkoming van beschadigingen der buizen
of hun isolaties door stenen, puin en derge
Afb. 1.

lijke mag soms niet de uitgekomen grond
worden verwerkt en moet deze dan bijv.
door zand worden vervangen.
Verder zal het samenvallen van de
onderkant van de buis met de bovenkant
van een zandlaag en het zijdelings
aanvullen van die buis met slappe grond tot
een zeer ongunstige belastingstoestand
leiden. In lengterichting kunnen zeer
ongunstige situaties ontstaan als bijv. de
buis niet maar de moffen wel tot de
zandlaag reiken. Zowel bij het graafwerk
als bij het aanvullen zullen steeds dergelijke
situaties moeten worden tegengegaan;
men graaft bijv. bij de mof wat dieper en
vuile zonodig de onderste buishelft met
zand aan. Onder wegen e.d. zal het zand
moeten worden ingevvaterd of aangestat^^
Hoe beter het toezichthoudend personee^^
en de uitvoerders de problemen doorzien,
des te beter zal dit ogenschijnlijk simpele
werk verlopen.
De risico's, die in de vorige paragraaf voor
buizen met grote diameters en flexibele
verbindingen zijn beschreven moeten ook
bij het aanvullen van de sleuf worden
bestreden.
De 'symmetrie' moet daarbij zoveel mogelijk
worden nagestreefd en bij twee of meer
buizen in een sleuf is een eenvoudige hou
ten afstandhouder tussen de buizen gewenst.
Een goede wijze van aanvullen gecombi
neerd met een goede 'vasthoudmethode' en
liefst een voorspanning over een niet te
korte leidinglengte is aan te bevelen.
Zolang de verlengde mof en spieverbin
dingen of de trekvaste verbindingen er nog
niet voor alle buissoorten zijn, kan dit veel
ongemak voorkomen. Omdat de combii
van de gevallen in lengte en dwarsrichtr?
itf^
soms ook nog samenvallen met zettings
verschillen (ten gevolge van de grond
gesteldheid) wordt men dan vaak alsnog
gedwongen tot stelconstructies of funde
ringen onder de buis.
Bochten en knikken in leidingen

Afb. 2.
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Bij buizen met flexibele verbindingen
(meestal glijd of rolverbindingen met
rubberring) zijn het mof en spieëind
zodanig geconstrueerd, dat tussen de
buizen onderling een hoekverdraaiïng
mogelijk is.
Hierdoor kan men in vele gevallen zonder
speciale hulpstukken, horizontale (en verti
cale) bochten samenstellen.
Bij hoekverdraaüngen van respectievelijk
1 °, 2° en 3° en een buislengte van 6 m
kunnen bogen met een straal van resp.
ca. 100, 200 en 300 m worden gemaakt
(afb. 1).
De toelaatbare hoekverdraaüngen zijn bij
buissoorten, waarbij de lengten van mof en
spie niet aan de grootte van de diameter

37

^~~—-MCT

\-----7
-^JJjz.

—- I l

=3S= — T-

tl———-

^ / i . 3.
worden aangepast (zoals meestal het geval
is) des te kleiner naarmate de diameter
toeneemt.
Ten opzichte van de theoretisch toelaatbare hoekverdraaiïngen zal men een
veiligheid in acht nemen die des te groter
moet zijn naarmate de omringende grond
sterker vervormbaar is. De te verwachten
verplaatsingen bij de aanvulling en daarna
|gevolge van zijdelingse vervormingen
or optredende bochtkrachten en zettingen
zullen mogelijk moeten zijn zonder dat de
toelaatbare hoekverdraaiïngen worden
overschreden.
Het zal duidelijk zijn dat de mogelijkheden
ook in dit opzicht bij de buizen met
constante mof- en spielengte sterk afnemen
naarmate de buisdiameter groter wordt.
Is er te weinig ruimte om bogen met stralen
als hierboven genoemd tussen de rechtstanden te maken, dan kan men knikken
maken door korte krükstukken te plaatsen.
Soms worden ook een aantal van deze
stukken geplaatst (afb. 2).
De buizen voor, achter en/of tussen deze
knikstukken kan men al of niet nog een
onderlinge hoekverdraaiïng geven.
Of de knikstukken door betonblokken of
andere hulpconstructies voor zijdelings
verschuiven moeten worden gesteund,

Afb. 4.
A = al of niet onderheid
B = al of niet verankerd

f

Afb. 6.
A = al of niet onderheid

al of niet onderheid
al of niet verankerd

hangt af van de hoek van de knik,
de diameter van de buis, de leidingdruk en
de grondgesteldheid.

Op deze foto geschiedt de buizenaanvoer vanaf de opslag per smalspoor, het leggen vindt plaats met
traverse, het aanvullen met draglines, de sleuf heeft geen afheiïng, een bronbemaling wordt toegepast
(overkant sleuf; plaatselijk zichtbaar).

De genoemde knikstukken zijn bij betonnen
leidingen veelal eveneens van beton maar
met stalen kernbuis.
De buiseinden hebben meestal mof- en
spieëinden in verzinkt staal, die dezelfde
vorm hebben als de normale buiseinden.
Vaak verlaat men bij het maken van
bochten en knikken het normale leidingmateriaal en maakt men bochten of
knikken in staal met aansluitende rechte
stalen verlengingen voor en achter bocht
en knik.
Men laat dan meestal steunconstructies
achterwege, de schuifweerstanden tussen
buis en grond in de aansluitende rechte
stukken moeten dan de krachten opnemen.
Een juiste bepaling van deze lengten is een
moeilijk probleem.
Krachtsoverdracht via grond gaat gepaard
met blijvende vervormingen, de eigenschappen van de 'geroerde' grond naast de buis
zijn soms zeer slecht voorspelbaar en het
hervinden van de normale structuur duurt
soms jaren.
Een overdracht van de horizontale krachten
door dwarsdamwanden of een blok met
trek- en drukpalen geeft een beter te
berekenen oplossing, hoewel zelfs hiervoor
geldt dat op vrij grote vervormingen moet
worden gerekend.
Bij toepassing van betonnen buizen met
stalen kern zijn uiteraard ongeveer dezelfde
mogelijkheden aanwezig als bij stalen
buizen, een bijkomend voordeel kan de
grotere stijfheid en het grotere gewicht
zijn; de verplaatsingen vinden niet alleen
zijdelings plaats maar ook via oplopende
glijdvakken.
Slootkruisingen
Slootkruisingen, waarbij de buis ter plaatse
van de sloot op groter diepte moet liggen
dan in de aansluitende gronden, kunnen
eveneens gemaakt worden met hoekverdraaiïngen tussen buizen en/of tussenvoeging van één of meer knikstukken
(afb. 3 tot en met 7).
Of de knikstukken al of niet moeten
worden onderheid of verankerd (verzwaard)
hangt af van de hoek van de knik,
de diameter van de buis, de leidingdruk en
de grondgesteldheid.
Evenals bij bochten en knikken wordt ook
bij slootkruisingen het geheel vaak in staal
uitgevoerd met verlengingen aan weerszijden of met onderheiïngen en verankeringen.
De wijze waarop ter plaatse van de slootkruisingen de bouwput zal worden
gemaakt is afhankelijk van de functie van
de sloot, deze beslist over de mogelijkheid
tot afsluiting (afheiïngen of dammen) en is
afhankelijk van de eis voor de diepte van
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de ligging onder de sloot en de diameter
van de buis. Vaak zijn uitgebreide hulpwerken nodig.
Onderheiïngen, verankeringen en dergelijke
Bij het leggen van buizen zonder fundering
kan door de grondgesteldheid en door
ontwrichting van de ondergrond door de
wijze van ontgraving, het ontstaan van
wellen enz., de funderingsgrondslag onbetrouwbaar worden. Dit zal zich dan later
uiten in zettingsverschillen, waarschijnlijk
gepaard gaande met zijdelingse verplaatsingen. De hoekverdraaiïngen tussen buizen
met flexibele verbindingen kunnen dan te
groot worden en bij andere buizen of
dezelfde buizen met relatief grotere lengten
kunnen de dwarskrachten te groot worden.
Het ontstaan van lekke verbindingen of
breuk in de buizen is dan het gevolg.
Een normale fundering met palen tot in
draagkrachtige grond, waarop kespen en
een zijdelingse steun op die kespen door
wiggen is dan de meest gekozen oplossing.
Het gebruik van twee jukken onder één
buis bij gebruik van buizen met flexibele
verbindingen wordt soms niet juist geacht,
omdat dan grote dwarskrachten in de
verbindingen kunnen ontstaan. De dwarskrachten, die via de verbindingen (vooral
bij de glijdverbindingen met hun zeer
geringe speling tussen mof en spie) kunnen
worden overgebracht zijn echter vrij groot
en het gebruiken van twee jukken heft een
gedeelte van de risico's op, die het gevolg
kunnen zijn van kleilenzen in zandlagen,
te grote bovenbelastingen en uitvoeringsfouten bij het maken der eventuele verankeringen; ook de zijdelingse verplaatsing
tijdens het aanvullen worden geringer en de
langsmomenten in de buis in het algemeen
kleiner.
Soms acht men een echte fundering niet
nodig en beperkt men zich tot stelconstructies; men doet dit als de grondslag ZO-

Koor de WRK 1-leiding werden vele zinkers
vervaardigd in gewapend beton met doorgaande
stalen mantel. Verschillende daarvan werden in
Papendrecht gebouwd, afgesloten met bolfronten
en drijvend vervoerd. De afgebeelde twee werden
in de buurt van Utrecht afgezonken.

Een sleepzinker begint zijn tocht naar zijn onzichtbare ligplaats.

wel voor als na het leggen homogeen is
maar als tijdens de uitvoering extra
voorzieningen nodig zijn om het goede
leggen mogelijk te maken; zoals dit
voorkomt bij het leggen van niet al te
zware buizen in slappe klei- en veengronden.
Dan worden soms palen toegepast, die niet
als volwaardige funderingspalen kunnen
gelden; ze worden bijv. met het dikste eind
naar beneden tot juist op een zandlaag
geslagen of men maakt een betrouwbaarder
sleufbodem met behulp van dwarsliggers,
blokken van samengeperste houtspaanders,
houten schotten of een laag Flugsand.
Verankeringen zijn nodig als de lege buis
wil opdrijven; meestal dus in veen- en kleJ^
gronden, die zich na verwerking als v l o e ^ ^
stof gedragen. In het laatste geval kunnen
door de dan ontstane vloeistof met een
soortelijk gewicht van 1,3 a 1,4 grote
krachten worden veroorzaakt.
Met beugels worden de buizen dan meestal
met de kespen weer stevig met de palen
verbonden; terwijl de palen zo ver in het
zand moeten reiken dat ze de trekkrachten
kunnen opnemen (afb. 8).
Is er geen fundering en vreest men toch
voor opdrijving bijv. als de veenlaag dun
is en de buis op of bijna op het zand rust,
dan zijn schroefankers, verzwaringen met
een laag beton, zandzakken of zakken met
een zand-grind-cement mengsel op hun
plaats. Bij stalen buizen besluit men ook bij
slechtere omstandigheden al vaak tot
verankeren of verzwaren zonder fundering
omdat zettingsverschillen en dergelijke in
dit geval niet snel tot schade leiden.
De stabiliteit van bochten en knikken
^ft
kan eveneens verbeterd worden door
bovenbelastingen met een groter soortelijk
gewicht dan de grond of toepassing van
zware, stijve buisconstructies. De wrijvingsweerstanden ter plaatse van de buisbodem
zullen groter worden en het gevaar voor
stabiliteitsverlies, waarbij oplopende glijdvlakken ontstaan, vermindert. Het geheel
of gedeeltelijk aan de boven- en buitenzijde
van bochten en knikken aanvullen met
zwaar materiaal heeft vergelijkbare effecten.
Weg- en spoorwegkruisingen, dijkkruisingen
In het in deze vakantiecursus door
ir. Tj. Hofker behandelde onderwerp
'Konstruktie van kruisingen' is ook aan de
uitvoering aandacht besteed. Toch nog
enige opmerkingen hierover.
De uitvoeringswijze is niet steeds
dezelfde en vooral afhankelijk van de
diameter van de buis.
De diameter van de buis, de lengte
waarover geperst moet worden, het al
of niet verwijderen van grond en de
manier waarop bepalen (met in achtneming
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technisch meer verantwoord, beter bereken
baar en vooral veiliger is (afb. 9 en 10).
De consequenties, waartoe de nieuwe
voorschriften voor dijkkruisingen leiden zijn
van dien aard, dat alternatieven alle
aandacht verdienen.
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Kruisingen met andere leidingen, riolen en
kabels enz.
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Afb. 9  'Droge' dijk.

BOVENAANZICHT |

Afb. 10  'Natte' dijk.

Het wordt in het ondergronds verkeer ook
al flink druk en evenals in het gewone
verkeer wil iedereen heel blijven en is men
verplicht de ander te ontzien. Als de voor
bereiding goed geweest is, zijn alle te
kruisen en evenwijdig liggende collega's
bekend.
Genoemde kruisingen vallen meestal samen
met wegkruisingen, maar ook op deze regel
komen steeds meer uitzonderingen.
Men zal bezien of kabels moeten worden
omkokerd en opgehangen, of leidingen en
riolen — waar de leiding onder door gaat —
aparte ondersteuningen nodig hebben en
tenslotte of de sleufwanden in verband
met de 'anderen' extra moeten worden
afgeheid of afgekist.
Zinkers, brugleidingen en leidingbruggen

Tussen de hierboven behandelde sloot
kruisingen en de door ir. Hofker behan
delde rivierkruisingen, ligt een geheel scala
van waterkruisingen, die zowel voor de
ontwerper als de uitvoerder interessant zijn.
We beginnen met de zogenaamde water
gangen en weteringen.
Men kan direct op diepte de zinker uit
stukken opbouwen in een droge bouwput;
boven zo'n bouwput kan men desnoods
door een goot of buis (buizen) de
afwateringsfunctie geheel of gedeeltelijk in
stand houden.
In 'den natte' kan het bijv. door de zinker
Reeds jaren lang worden ook in Nederland buizen gelegd. Het toezicht liet ■ ■ zoals uit de foto blijkt — op stellingen te bouwen boven zijn
niets te wensen over (Rotterdam 1875).
toekomstige ligplaats; daarna laat men de
zinker zakken in de onder water tussen
damwanden gegraven sleuf. Door een
van de toepassing van een eventueel
hoogte worden gemaakt en soms zelfs
gedeelte der twee damwandschermen diep
smeermiddel) de grootte van de toe te
onderheid.
passen kracht.
Men moet vooral nooit te ver vooruitgraven weg te slaan, of door deze gedeeltelijk
overbodig te maken met behulp van
Kleine buizen worden soms doorgeslagen
en steeds attent zijn op de mogelijkheid
vleugels, die op hun beurt bij het graven
of doorgeperst zonder verwijdering van
van het weglopen van ingesloten zand
grond (een horizontale sondering) en zullen massa's of dergelijke; plotselinge zakkingen het ontstaan van een normaal talud
mogelijk maken, blijft de afwatering in stand.
slechts een eenvoudig scherm (dodebed)
zijn voor de weg of spoorweg funest,
Deze 'ouderwetse' methode met zinkerlieren
vragen om de kracht op te nemen.
ze kunnen verkeersopstoppingen en onge
en het oude ritueel van bij ieder fluitsignaal
Hetzelfde geldt bij de boormethoden voor
lukken veroorzaken. Wat de dijkkruisingen
bij alle lieren evenveel vieren is kortgeleden
een niet al te grote buisdiameter. B ij grote
betreft kan schrijver dezes niet nalaten,
in de Alblasserwaard weer als de beste voor
diameters komt men meestal tot grote pers zijn vaak geuite standpunt nu ook op
het onderhavige geval gekozen en met
kuipen, die met las werk worden verstijfd;
schrift te stellen: het maken van een 'sluis'
succes uitgevoerd. Het laten zakken van de
de mens wordt ingeschakeld bij het graven
die de dijken in drie compartimenten
zinker kan behalve met lieren uiteraard
en het grondtransport vanuit de buis
verdeelt met voldoende vleugels en kwel
ook geschieden met vaste bokken, drijvende
geschiedt met karretjes of een transport
schermen komt hem meer 'up to date' voor
bokken en draglines.
band.
dan de thans algemeen geëiste 'overtoom'
Is er beperkte scheepvaart en mag deze
constructie.
De leibaan, waarop de door te persen
niet lang gestremd worden dan kan dezelfde
Tevens meent hij, dat de 'sluismethode'
buis wordt opgesteld moet op de juiste
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De onderknikken waren wat verzwaard
en de boveneinden door stalen bolfronten wat lichter dan de rest van de
zinker. De zinkers werden bij het transport
en invaren vanaf bakken bij de knikken
wat opgetild; bij het loslaten boven de
sleuf kwamen ze vanzelf verticaal en door
toelaten van een klein beetje water werden ze
afgezonken. De kansen op ongewenste spanningen in de zinker of verkeerde manoeuvres
bij het zinken waren bij deze methode
minimaal. Het betrof hier de kruisingen met
scheepvaartkanalen, ringvaarten enz. in het
West-Nederlandse polderland.
De laatste tien jaren zijn vrijwel uitsluitend
zinkers in staal uitgevoerd. (Als bijzonda^k
heid moge worden vermeld, dat tussen l U P
en 1955 'deviezen' een grote rol speelden;
het gebruik van staal werd zoveel mogelijk
beperkt; de opkomst van de voorgespannen
betonbuizen werd hierdoor bevorderd, enz.)
Het in horizontale ligging indrijven van
zinkers maakt grote 'kopgaten' in de oevers
nodig en daarom gaat men steeds meer
over tot verticaal boven de sleuf brengen
van zinkers met draglines, bokken enz.;
de methode en het aantal hefwerktuigen
worden afgestemd op de lengte van de
zinker, de stijfheid van de zinker enz.
Bij een korte wat slappe zinker hangt men
een zinker soms onder een 'evenaar' d.i.
een stijve balk, die door de bok of dragline
op bijv. twee punten wordt aangegrepen,
terwijl de zinker t.o.v. de evenaar meer
ophangpunten heeft.

Het buizenleggen in een veengebied in vogelvlucht
(± 1955 t.b.v. WRK I in de omgeving van
Vinkeveen).
1. Ter plaatse, waar de sleuf moet worden
gegraven worden de graszoden verwilderd.
2. De graszoden worden op enige afstand van de
sleuf opgeslagen.
3. Het spoor voor de aanvoer van materialen is
reeds gelegd, een onderstopping met vele houten
dwarsliggers moet het wegzakken in de
veenbodem voorkomen.
4. Met een lichte heimachine op brede wielen
worden ter weerszijden van de te graven sleuf
lange rijen palen geslagen, omdat anders het
graven van de ca. 3 m diepe sleuf onmogelijk
zou zijn.

methodiek toegepast worden; als men de
laatste dag(en) een sluitstuk inbouwt.
Schrijver dezes is tussen 1954 en 1957
betrokken geweest bij de bouw en het
leggen van een tiental zinkers tussen
20 en 150 m lengte van gewapend beton.
De wanddikte werd zo gekozen, dat de lege
zinker een volumegewicht had gelijk aan
dat van water. De zinkers zijn grotendeels
gebouwd op hellingen en aan de einden
tijdelijk afgesloten te water gelaten.

In de te kruisen sloten worden damwandschermen geslagen.
Een andere heimachine heit de palen, waarop
de buizen zullen rusten.
Een dragline graaft de sleuf tussen de palenrijen; de bovengrond wordt links van de sleuf
opgeslagen; de ondergrond wordt met een
transportband direct naast en op de gelegde
buis gebracht.
De traverse met schuine bovenbalk dient voor
het leggen der buizen.
De andere traverse trekt de palenrijen naast de
reeds gelegde buizen er weer uit.

Het indrijven van een zinker geschiedt ^ ^
soms vanuit een 'bouwdok', dat op
^W
een willekeurige plaats, of, zoals veel
geschiedt, in het verlengde van de toekomstige ligplaats wordt gemaakt.
Verder kent men de zgn. trekzinkers,
waarbij naast de sleepmethode, waarbij de
zinker wordt voortgetrokken (soms met
krachten boven 100 ton) over de sleufbodem de 'trek-drijf-zinkmethode' wordt
toegepast. Deze laatste vereist minder
kracht en dus minder kostbare apparatuur
en is tevens veiliger voor de bekleding;
met drijvers (bijv. lege vaten) maakt men
de buis vrijwel zwevend. De methode kan
slechts toegepast worden bij stroomsnelheden beneden 2 m per sec. in het te kruisen
water.
Bij beide trekmethoden is veel terrein op
de oever gewenst om de te trekken zinker
of zinkerdelen op te stellen. In enkele
gevallen is het werken met de 'trek-drijfzinkmethode' te overwegen met gebruik van
steeds verlengen van stalen buizen vanaf
een lasplateau of het toepassen van korte
buizen met flexibele maar trekvaste verbindingen.
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De Gasunie legde een leiding door het
Na het afzinken van de zinker wordt deze
IJsselmeer (vrijwel geen stroming) met een
t.o.v. de jukken vastgelegd door gebruik
drijvende pijpenlegger, waarop de buis
van zware betonnen wiggen of men plaatst
steeds werd verlengd en geleidelijk (zonder
vooraf plastic zakken met een mengsel van
te grote krommingen) werd afgezonken.
zand, cement en grind op de jukken. Als de
In plaats van het vooraf een sleuf baggeren
zinker is geplaatst worden de zakken lek
wordt tegenwoordig een gezonken buis wel
gemaakt, waardoor betonnen — goed
op diepte gebracht door middel van een
gevormde — opleggingen ontstaan.
spuitinstallatie.
De laatste methode is toegepast bij een
De keuze van de methode van zinkerlegging
stalen zinker, de betonnen wiggen kunnen
De zogenaamde 'Pipemobile', die in Amerika
en de daarbij behorende zinkerconstructie
slechts bij betonnen zinkers worden toegegebruikt wordt om buizen te vervoeren door als past.
hangt samen met de situatie ter plaatse:
het ware een 'hoge rug' te zetten.
breed of smal water, eenvoudige of dure
Voor het aansluiten aan reeds gelegde buizen rijdt
Vullen, beproeven en in dienst stellen
oeverconstructies, bodemdiepte van het te
het voorwiel in de laatst gelegde buis en duwt
het achterste gedeelte van het vervoer-legkruisen water, de vereiste gronddekking
Het vullen moet in een langzaam tempo
apparaat de buisverbinding in elkaar.
boven de zinker. Vaak werkt men met één
geschieden. Waterslag moet worden voorgespecialiseerde aannemer en wordt de
komen. Hoeveelheids- en drukmetingen
thode mede bepaald door die aannemer
kunnen een indruk geven van de snelheid
het hem ter beschikking staande
van vulling en de grootte van de nog
materieel enz. Voor alle uitvoeringsingesloten luchthoeveelheden.
manoeuvres zal moeten worden gecontroOp alle hoge punten en voor zinkers en
leerd, of zij kunnen leiden tot ontoelaatbare
slootkruisingen kan meestal worden ontspanningen in het zinkermateriaal; de extra
lucht. Op de bedrijfsdruk kan de leiding
krachten door stroming en de bijbehorende
lange tijd worden beproefd en de bijbespanningen mogen niet worden vergeten.
horende lekverliezen worden gemeten; in
Kruisingen in dijken en waterlopen kunnen
het begin kan het oplossen van lucht en het
soms worden opgenomen in brugconstrucverdrijven van lucht door poreusheid van
ties, in leidingkokers die naast de brug
het buismateriaal een te hoge waarde voor
worden gemaakt of onafhankelijk van
het eigenlijke lekverlies veroorzaken.
andere kunstwerken gemaakte leidingHet persen op 1,5 x de bedrijfsdruk
bruggen. Zij vervangen de zinker, maar
geschiedt meestal slechts een korte tijd
soms ook een tweetal dijkkruisingen
bijv. 15 minuten. Als de bedrijfsdruk pas
(afb. 11).
na lange tijd voorkomt, kan men overHet bevriezingsgevaar moet bij dergelijke
wegen de aanvullingsgrond (als die uit
constructies bestudeerd en zonodig opgeveen en klei bestaat) wat langer gelegenheid
heven worden.
te geven tot consolidatie, vooral als de
financiële consequenties voor rekening
Twee diepe polders kunnen onder de dijken
van de opdrachtgever komen.
met wegen en de waterloop door soms
Een geleidelijke bocht met duidelijk zichtbare
Men kan het sprongsgewijs opvoeren van
^rijonden worden door een doorpersing.
bronbemaling en aanvoerspoor.
^ P e l i j k e afdamming of afheiïng van de
waterloop is daarbij wel gewenst en het
Een in stukken van gewapend beton opgebouwde bocht, 0 1200 mm, die door een bodemplaat en
gebruik van een mantelbuis zal zowel door
nog te storten rug (zie wapening) tot één geheel zal worden; daarachter ligt een onderheide
de leidingbeheerder als door de waterleidingbrug over een verse grondaanvulling (WRK I, Tunnel Velsen, 1957).
schapsinstantie geëist worden. Er is echter
wel een project uitgevoerd, waar de
watervoerende leiding de dijken en de
waterloop kruist en de dijkversterking met
damwanden is bewerkstelligd.
Waterkruisingen, zowel zinkers als leidingbruggen moeten vaak worden onderheid.
Bij zinkers leidt dit tot specifieke
problemen. Als de zinkersleuf is gebaggerd
(iets dieper dan normaal) worden met
behulp van oplangers de palen op de goede
diepte geslagen. De onderlinge afstand van
de twee palen van één juk wordt geregeld
door om de eerst geheide paal één oog van
een zgn. bril te schuiven, die aan een staaf
is bevestigd; de tweede paal wordt in de
tweede ring geplaatst. De zware betonnen
kespen worden geplaatst; de plaats van de
kesp kan worden gefixeerd door de paal te
heien met een oplanger, die onderaan hol is,
een buis in en boven de paalkop moet dan
passen in de gaten in de kespen.

«
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de bedrijfsdruk doen voorafgaan door een
nieuwe beproeving. Voor toelaatbare
lekverliezen geven de 'Technische Voorschriften' de volgende formules:
gietijzeren en stalen leidingen:

100 L

l/h per km leiding;

asbestcementleidingen:
d/p
l/h per km leiding.
60 L
Hierin is:
d = nominale middellijn in mm
p = beproevingsdruk in kg/cm 2
L = gemiddelde lengte van de buizen in m
Voor voorgespannen betonbuizen wordt
bij de bedrijfsdruk een lekverlies van
1 pro mille van de inhoud der leiding per
etmaal toegestaan. Geheel logisch is deze
regel niet, omdat de inhoud een functie
is van het kwadraat van de diameter,
terwijl het oppervlak van de wand en de
lengte van de voeg (omtrek buis) daarmede
rechtlijnig verlopen. Voor zeer grote diameters is de regel dus te gunstig.
Als er tussenafsluiters zijn, stelle men de
eis voor ieder gedeelte tussen twee afsluiters. Het lekken van afsluiters, lekke
pakkingen bij mangaten e.d. geeft vaak
aanleiding tot foutieve metingen.
Meestal zijn de kunstwerken (zinkers) reeds
tijdens de leidingaanleg geperst, veelal
worden alle buizen geperst en de voegen
kunnen bij grote diameters eveneens met
een persapparaat worden beproefd.
Het te hoog en te lang op hoge druk
beproeven betekent dan vaak slechts, dat
men nagaat hoe de aanvullingsgrond
reageert. Men wege het nut der beproeving
af tegen de risico's die men loopt. Het
motief, dat ook in verband met mogelijke
waterslag moet worden beproefd is niet
geheel juist. De korte duur van waterslag
betekent ten opzichte van een mengsel
van grond en water, dat die door wateroverspanning wordt opgevangen; voor grote
vervormingen is de tijd kort, evenwichtsverlies is wel mogelijk.
Bij en na de beproeving zullen alle
accessoires eveneens worden gecontroleerd.
Bij aanwezigheid van een waterslagbeveiliging zal deze kunnen worden
beproefd door aan- en afzetten der pompen.
Is de leiding bestemd voor drinkwater dan
zal de leiding moeten worden ontsmet door
zo lang en veel te chloreren, dat het water
bacteriologisch betrouwbaar is. Dit water
zal moeten worden gespuid en vervangen
totdat de chloorconcentratie aanvaardbaar
is. Het transport van water kan beginnen.
Dat het hierbij om grote hoeveelheden

kan gaan en mede ter onderstreping van
de betekenis van ondergronds transport
moge het volgende voorbeeld dienen:
Het Biesboschproject wordt opgezet voor de
levering van 16 m 3 per sec; dit is vergelijkbaar met een transport per rail van iedere
minuut een trein met 30 tankwagens van
ieder 30 ton. Gelukkig dat er ondergronds
transport is!
Besluit
De zuiveringstechnieken en de milieuproblemen vullen tegenwoordig terecht
grotendeels de waterleidingtijdschriften in
binnen- en buitenland. Een hernieuwde
belangstelling voor de leidingaanleg (technisch en juridisch) is nodig: de leidingenregistratie en daarnaast vooral de planologische en technische eisen van de hogere
en lagere overheden voor de constructies
en de uitvoeringsmethoden verdienen een
vakkundig en theoretisch gefundeerd
tegenspel.
Nog beter ware het, dat een goed samenspel
zou leiden tot wederzijds aanvaardbare
voorschriften en een betere rechtspositie
voor de in het algemeen belang functionerende leidingsystemen.
Het leidingvak
verwaarloosd.

mag niet

worden
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Bij de aanleg van de leiding Andel - Bergambacht wordt de kesp van afb. 8 gebruikt, de dragline
graaft en legt; de palen worden vooraf onder een bepaalde helling geslagen (zie 'zichtje' op de
voorgrond). De buizen zijn niet van een beschermende 'teer'-laag voorzien; over de noodzakelijkheid
daarvan wordt verschillend geoordeeld.

De meest economische diameter

1. Inleiding
In het hiernavolgende worden een aantal
belangrijke factoren, die bij het economisch
ontwerpen van een leidingnet een rol
spelen, behandeld. Eerst zal worden
ingegaan op enkele meer algemene economische begrippen waarna vervolgens een
overzicht wordt gegeven van de mathematische mogelijkheden om een optimaal
leidingnet te ontwerpen.
Om het belang van een consequente
economisch-technische aanpak van leidingnetontwerpen te kunnen inzien, dient men
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zich te realiseren dat een belangrijk deel
van de kapitaalgoederen van een drinkwaterbedrijf in de grond kan worden teruggevonden, voornamelijk in de vorm van
buisleidingen met toebehoren. Om dit te
illustreren is de situatie in het Rotterdamse
drinkwaterbedrijf eens onder de loep
genomen.
Dit bedrijf verzorgt zowel de zuivering
als het transport en de distributie van
drinkwater in een groot deel van het
Rijnmondgebied.
De zuivering van op het ogenblik ongeveer
120 miljoen m 3 oppervlaktewater per jaar
geschiedt op twee produktiebedrijven.
^fetotale lengte van het gehele leidingnet
iWuim 2200 km, waarbij de diameters van
de leidingen kunnen variëren tussen 6 cm
voor distributieleidingen en 1,60 m voor de
transportleidingen.
Tabel I geeft enig inzicht in de waardeverhouding tussen het leidingnet van dit
Rotterdamse bedrijf en de overige finan-

ciële lastendragers, ingedeeld in slechts
enkele hoofdgroepen.
Hierin zijn drie economische begrippen
gehanteerd, waarmee een indruk kan
worden verkregen van de waarde die elk
onderdeel vertegenwoordigt of van de
lasten die door elk onderdeel worden
veroorzaakt.
Naast de bedragen die in miljoenen guldens
staan vermeld, is tevens het percentage van
de totale waarde of de gezamenlijke lasten
weergegeven. In alle drie gevallen vertegenwoordigt het leidingnet ca. 50 % van de
totale waarde van het bedrijf. Overigens
zijn tegen de getallen uit de middelste
kolom wel bezwaren aan te voeren, aangezien hier ongelijkwaardige guldens bij
elkaar zijn opgeteld, doch het gaat slechts
om een oppervlakkige vergelijking.
Wanneer we er nu eens vanuit gaan dat
door zorgvuldige berekening en afweging
van de verschillende alternatieve mogelijkheden ca. 5 % op het leidingnet bespaard
kan worden over lange termijn — hetgeen
m.i. nog aan de lage kant is — d a n betekent
dit een verlaging van de totale kapitaalslasten met ca. 2,5 %. Daartegenover staat
echter dat de inspanningen voor een
economische benadering van de nieuw uit
te voeren leidingprojecten ook geld kosten.
Willen we in het genoemde Rotterdamse
voorbeeld net 'quitte' spelen wat de extra
besparingen en kosten betreft, dan zou een
afdeling van ruim 10 man permanent aan
deze problemen kunnen werken. Mijn
ervaring is dat dit werk in het Rotterdamse
bedrijf door 2 man gedaan kan worden,
waarmee het voordeel van een ver doorgevoerde economische optimalisering is
aangetoond, althans voor een groot bedrijf.
Overigens is het voor een goede economische vergelijking van verschillende alternatieven onontbeerlijk dat aan langetermijn-planning voor de drinkwatervoorziening in een bepaald gebied wordt
gewerkt. Dit betekent dat men moet

TABEL I - (Alle bedragen in miljoenen guldens).

Leidingnet

Boekwaarde
1 jan. 1973
135,7
(52 %)

Oorspronkelijke nieuwwaarde
(historische kostprijs)
179,3
(50 %)

Jaarlasten
1973
afschr.
rente

5,8
9,5

15,3
(50%)
Produktiebedrijven

121,7
(47 %)

172,7
(49 %)

afschr.
rente

6,3
8,5

14,8
(49%)
Algemeen
(inr. kantoren, laboratoria e.d.)

1,8
(1%)

3,4
(1%)

afschr.
rente

0,3
0,1
0,4
(1%)

kunnen uitgaan van lange-termijn-prognoses
betreffende het watergebruik. Vooral in
planologisch onrustige gebieden is dit echter
een vrijwel onmogelijke zaak en men zal
daar geneigd zijn een korte economische
levensduur voor de leidingen aan te houden.
Aan de andere kant zijn schaalvergroting
en toenemende kapitaalintensiviteit eveneens kenmerken van deze tijd, terwijl de
technische levensduur van leidingen niet
zelden de 50 jaar overschrijdt. Het is onder
invloed van deze tegenstrijdigheden dat
steeds meer behoefte gaat bestaan aan het
beheersen van de toekomstvariabelen en het
gevolg is de invoering van lange-termijnplanning in vele, bij ruimtelijke indeling
betrokken sectoren.
Nu is het niet relevant om alle leidingen
die bij het watertransport zijn betrokken
in de lange-termijn-planning op te nemen.
Globaal kunnen we een aantal typen van
leidingen onderscheiden, ingedeeld naar het
transporterend karakter. Zo zijn er:
— aanvoerleidingen, die het drinkwater
vanaf de zuiveringswerken naar de
verschillende grote verbruikerscentra
transporteren;
— hoofdleidingen die het water verder naar
de zwaartepunten van het verbruik
brengen;
— distributieleidingen die het water over de
straten verdelen en
— dienstleidingen die het water bij de
verbruiker afleveren.
Voorts zijn er dan nog ruwwatertransportleidingen, die het water transporteren van
de plaats van winning naar de plaats van
zuivering.
Het zijn in het algemeen de aanvoerleidingen, de hoofdleidingen en de ruwwatertransportleidingen, die in de plannen op
lange termijn worden opgenomen. Het is
een gangbare methode om eerst een basisplan voor een verweg gelegen eindsituatie
te ontwerpen, passend binnen de vastgestelde beleidsdoelstellingen. Vervolgens
dienen dan de wegen te worden aangegeven
die zo efficiënt mogelijk tot dit einddoel
zullen leiden. Dit betekent dat het ontwerpen van een leiding in een reeds bestaande
bedrijfssituatie geen op zichzelf staande
zaak is, maar dient te passen in de
gefaseerde voltooiing van een verkozen
eindsituatie. In dit geheel spelen dan niet
alleen leidingen een rol, doch tevens de
plaats en de capaciteit van andere bedrijfsonderdelen zoals winnings- en zuiveringswerken, reservoirs, e.d.
Overigens is de genoemde geplande
eindsituatie geen statisch, onveranderlijk
gegeven. Regelmatig dient dit plan opnieuw
aan de dan heersende inzichten te worden
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kapitaalmarkt kunnen we simpelweg om— unitaire afschrijving
schrijven als de grootheid, die tot stand
waarbij rente en afschrijving evenredig
komt bij de vraag naar en aanbod van
met de prognoselijn voor bijv. het
niet-risico-dragend krediet op lange termijn.
watertransport verlopen. In het algeZou inflatie niet bestaan, dan zou hieruit
meen komt het erop neer dat men de
een reële rentevoet te voorschijn komen.
totale geprognotiseerde afzet waarvoor
Inflatie speelt echter wel degelijk een rol
2. Economische uitgangspunten
het project wordt gemaakt, plaatst
en daardoor ontstaat een rentevoet die hoger
tegenover het totaal bedrag der investeWat onder economisch ontwerpen precies
is dan de eerder gedefinieerde reële rentevoet
ringen, gerekend binnen een bepaalde
moet worden verstaan kan misschien het
en die we de nominale rentevoet noemen.
periode. Door zowel de afzet als de
best als volgt worden omschreven:
Dus: de nominale rentevoet (d.w.z. de
investeringen
te kapitaliseren en vervolhet meest economisch ontwerp is die techhuidige 8 a 9 %) bestaat uit een reële
gens het quotiënt hiervan te vermenignisch aanvaardbare oplossing, die op lange
rentevoet plus een inflatiecomponent.
vuldigen met de afzet in een bepaald
termijn de laagste reële kostprijs van drinkDe vraagstelling betreffende het te hanteren
jaar, verkrijgt men het bedrag voor
water met zich meebrengt.
rentepercentage zou dan ook eigenlijk
afschrijving plus rente voor dat jaar.
Men kan in het algemeen niet zonder meer
kunnen luiden: moeten we de inflatiealle investeringen die een bepaald ontwerp
component in rekening brengen of niet.
met zich meebrengt en die vaak op verDe vraag of op historische koslprijshasi^^
Aan het begin van deze paragraaf is een
schillende momenten worden gepleegd, bij
of op vervangende kostprijsbasis moet
korte definitie gegeven van het 'meest
elkaar optellen om te kunnen bekijken
worden afgeschreven is in dit geval niet
economische ontwerp' en daarin was toen
welke oplossing de minste kosten met zich
relevant. Afgesproken was immers dat de
sprake van de laagste reële kostprijs.
meebrengt. Een bruikbare methode voor
vergelijking zou plaatsvinden door met
Dit betekent dat de werkelijke kostprijs
economische vergelijking van verschillende
waardevaste guldens te rekenen, dus bijv.
moet worden afgewogen tegen bijv. het
technisch aanvaardbare alternatieven is de
alles in guldens van 1974.
nationale inkomen.
contante-waarde-methode. Hierbij worden
Over de afschrijvingstermijn kan worden
Het lijkt — zeker uit macro-economische
over een zekere periode de jaarlasten die
gezegd dat die in het algemeen wordt
overwegingen
—
een
juiste
gedachtengang
een bepaalde oplossing met zich meebrengt
vastgesteld op basis van de economische
hiermee inderdaad rekening te houden.
teruggerekend naar een basisjaar. In feite
levensduur van het project. Deze termijn
Het betekent dat de kostprijs van het water
wordt bepaald welk bedrag men zou
kan dan ook van plaats tot plaats verschilieder
moment
wordt
afgewogen
tegen
de
moeten reserveren om de jaarlasten beholen en is mede afhankelijk van in de
koopkracht van het inkomen van de
rend bij een bepaald ontwerp te kunnen
toekomst geprojecteerde planologische
consument. Hetzelfde resultaat kan voor
betalen, rekening houdend met renteveranderingen.
het
economisch
afwegen
van
verschillende
opbrengsten van het uitstaande kapitaal.
Als laatste moet dan ook nog de periode
alternatieve ontwerpen worden bereikt
Veronderstellen we bijv. dat om aan de
worden vastgesteld die in de vergelijking
door te rekenen met een waardevaste
verwachte vraag naar water te kunnen
zal worden betrokken. Deze periode dient
gulden,
waardoor
de
inflatie
wordt
uitgeblijven voldoen een van de technisch
tenminste zo lang te zijn als de langste
sloten. Dit houdt in dat we rekenen met
mogelijke oplossingen met zich meebrengt
afschrijvingstermijn van een der eerste
reële
lasten
in
relatie
tot
reële
inkomens.
dat een aantal investeringen op verschilinvesteringen. Alleen de jaarlasten die
Voor de eenvoud zijn hier een mogelijke
lende tijdstippen dienen te worden gedaan.
binnen deze periode vallen, worden c o n ^ f e
reële stijging van het nationaal inkomen
Deze investeringen hebben jaarlijkse lasten
gemaakt. Is een project of een o n d e r d e e ^ ^
en
het
feit
dat
de
stijging
van
de
kosten
a; tot gevolg, bestaande uit de afschrijving
daarvan aan het eind van deze periode
van vaste activa soms boven de inflatie
en de rente r voor een bepaald jaar i na de
nog niet geheel afgeschreven, dan worden
uitgaat, buiten beschouwing gelaten.
eerste investering. Daarnaast moeten we
de later komende jaarlasten dus niet in de
Wanneer
de
investeringen
voor
een
bepaald
in de totale jaarlasten tevens de overige
vergelijking betrokken.
lasten b ; incalculeren. Deze worden veroor- ontwerp worden omgerekend tot jaarlasten
om vervolgens de contante waarde van
zaakt door bijv. energieverbruik en onderWanneer de keuze van afschrijvingssysteem,
het geheel te kunnen bepalen dan zouden
houd.
afschrijvingstermijn, reële rentevoet,
we dus moeten rekenen zonder inflatie.
De contante waarde c w van dit gehele
beschouwingsperiode e.d. hebben geleid
Wat de rentevoet betreft betekent dit dat
ontwerp berekend ten tijde van de eerste
we rekenen met de reële rentevoet die in het tot het vaststellen van de bijbehorende
investering is dan over een periode van
numerieke grootheden, dan kan de contante
algemeen rond de 4 % zal liggen. Voor de
n jaar na de eerste investering:
waarde in een zeker basisjaar van diverse
investeringsbedragen rekenen we met
n
a( + b ;
alternatieve ontwerpen worden bepaald.
waardevaste guldens.
Cw =
2
De oplossing, die de laagste contante
Het berekenen van de jaarlasten is ook
i = 1 (1 + r)i
waarde met zich meebrengt, zou dan de
afhankelijk van het afschrijvingssysteem
meest economisch zijn en dus de reële
dat gehanteerd zal worden. Enkele vormen
Het verdient wellicht aanbeveling nog wat
kosten van het drinkwater zo laag mogelijk
zijn:
nader in te gaan op de grootheden die in
moeten houden.
deze formule zijn weergegeven. Zo zijn de
Dit zou inderdaad prachtig opgaan als de
vaste jaarlasten a ; bijv. afhankelijk van het
— lineaire afschrijving
prognoselijn, waarop de technische ontwerafschrijvingssysteem, de afschrijvingstermijn
d.i. afschrijving volgens een vast
pen zijn gebaseerd, een onveranderlijk
en het rentepercentage dat gehanteerd
percentage van het investeringsbedrag;
gegeven zou zijn.
wordt.
— annuitaire afschrijving
Het zal echter duidelijk zijn dat dit
Wat de rentevoet betreft kan men zich
geenzins het geval is. De geprognotiseerde
afvragen welk percentage men in deze
waarbij de jaarlasten voor rente en
ontwikkelingslijn geeft slechts een soort
economisch vergelijkende beschouwingen
afschrijving gedurende de gehele
gemiddelde verwachting aan van de toedient te hanteren. De rentestand op de
afschrijvingsperiode gelijk blijven;

getoetst en zonodig aangepast te worden.
De grootte van de kleinere distributie- en
dienstleidingen kan op veel kortere termijn,
binnen het kader, aangegeven door het
transportleidingplan, worden vastgesteld.
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komstige ontwikkelingen, maar met een zeer
grote waarschijnlijkheid zal de ontwikkeling
deze lijn niet precies volgen.

Overschrijding 
kans
geschatte
vraag

3. Combineren van onzekerheden en
economie voor de keuze uit verschillende
ontwerpen
Meer inzicht in de verwachtingen die
gekoesterd worden biedt de ontwikkelings
voorspelling van de toekomst zoals die
in afb. 1 is weergegeven.
Wanneer een dergelijke afbeelding samen
gesteld kan worden, dan heeft het zin ook
de doelstelling voor de keuze over omvang
en fasering van de technische werken
anders te formuleren dan hiervoor is
aan. We kunnen namelijk naast de
ten, behorende bij een bepaalde oplos
sing, tevens het risico dat een mediane
prognose niet uitkomt in rekening brengen.
De opdracht om tot de keuze van de
optimale oplossing te kunnen komen,
zou nu kunnen luiden:
kies diè technische oplossing, waarvoor de
verwachtingswaarde van de vaste en
variabele reële kosten op lange termijn
minimaal is.
Met het hanteren van het begrip 'verwach
tingswaarde' wordt het stochastische
karakter van de beschouwingen geïntrodu
ceerd. Dit brengt met zich mee dat voor de
verdere oplossing van het probleem wat
eenvoudige waarschijnlijkheidsrekening
moet worden gebruikt.
De gebieden tussen de lijnen, die een
verschillende kans op overschrijding
aangeven, zijn in feite waarschijnlijkheids
ariweden. Voor elk van deze gebieden kan
I^Kans worden aangegeven dat de
toekomstige ontwikkeling zich binnen dit
gebied voltrekt. Zo is in gebied I deze
kans 5 %, voor gebied II 10 %, voor gebied
III 35 %, voor gebied IV 35 %, voor gebied
V 10 % en voor gebied VI 5 %.
Nu kunnen een aantal alternatieve project
mogelijkheden worden beschouwd tegen de
achtergrond van de aldus opgestelde
prognosefiguur. Wanneer de bouw van een
drinkwaterproduktiebedrijf als voorbeeld
wordt genomen — hoewel evengoed een
ander project onderwerp van beschouwing
zou kunnen zijn — dan kan uit een aantal
capaciteiten voor realisering van de eerste
fase van het project worden gekozen.
Stel dat we rekenen op een uiteindelijke
capaciteit van 12.000 m 3 / h (mediane ver
wachting), maar dat voor fasering van het
project gekozen kan worden uit een ver
deling 1/2, Va of 2 / 3 , V s of i / s , 2 / s . Naar
behoefte kan het aantal keuzemogelijk
heden verder worden uitgebreid.
We gaan nu elk van de waarschijnlijkheids
gebieden uit de prognosefiguur — en we
kunnen er net zoveel maken als ons
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Afb. 1  Verbruiksprognose uitgedrukt in
overschrijdingskansen.
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Afb. 3.

relevant voorkomt — afzonderlijk in
beschouwing nemen. B ekijken we bijv.
gebied III (zie afb. 2). Wanneer de vraag
naar water zich in dit gebied voltrekt moet
de capaciteit van het produktiebedrijf
steeds groter of gelijk zijn aan de boven
grens van dit gebied om in de behoefte te
kunnen voorzien. Eerst kiezen we nog de
periode die we in beschouwing willen
nemen voor de vergelijking van de ver
schillende oplossingen. Vervolgens wordt
van elke oplossing de contante waarde
bepaald. Voor alle waarschijnlijkheids
gebieden I t / m VI kan een dergelijke
beschouwing worden opgebouwd. Daarop
volgend wordt de verwachtingswaarde
bepaald van de contante waarde van een
project dat wordt gestart met de bouw
van een bedrijf met een bepaalde capaciteit.
Nemen we bijv. het geval dat gestart zou
worden met de bouw van een bedrijf met
een produktiecapaciteit van 8000 m 3 /h.
Voor elk waarschijnlijk'heidsgebied is de
contante waarde van een dergelijk project
gevonden. Deze contante waarde wordt
vermenigvuldigd met de kans op realisatie
van de vraag binnen het bewuste gebied.
De som van deze produkten geeft dan de
verwachtingswaarde van de contante
waarde van een project, beginnend met de
bouw van een bedrijf van 8000 m 3 /h.
Evenzo kan een analoge berekening worden
opgezet voor projecten, startend met een
andere capaciteit. De gehele berekening kan
in tabelvorm geschieden (tabel II).
De laagste verwachtingswaarde is een
indicatie voor de meest economische oplos
sing. In het voorbeeld is dit dus het
ontwerp waarin de eerste fase een capaciteit
heeft van 8000 m 3 /h. Welke capaciteit de
tweede fase zal krijgen hangt af van de
toekomstige ontwikkeling en kan op een
later tijdstip worden vastgesteld. Het nemen
van een beslissing op deze gronden houdt
de mogelijkheden voor een flexibele
bedrijfsvoering open doordat tussentijdse
bijsturing mogelijk blijft.
In deze benaderingswijze is, naast de
hoogte en de tijdstippen van de investe
ringen, tevens het risico dat dit investeren
met zich meebrengt bepalend voor de keuze
van de capaciteit van een bedrijf.

TABEL II  (De ingevulde cijfers zijn fictieve bedragen).
gebied
kans

I

II

III

IV

V

VI

0,05

0,10

0,35

0,35

0,10

0,05

cap. Ie fase
12.000 m3/h
8.000 m3/h
6.000 m3/h
4.000 m3/h

Totaal
15
12
10

35
30
2S
25

195
165
160
170

245
240
260
280

65
70
85
95

35
43
47
52

590
560
590
630
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— Eén leiding goedkoper dan 2,
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— Gering aantal variabelen voor
optimalisering

— voor econo
mische
vergelijking
lange periode
beschouwen

— geen onder
bezettings
verliezen te
verwachten

— Hydraulische berekeningen
tijdrovender
— Veel variabelen voor optimali
sering
— Toepassing 'Operations Research'
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ting onver
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— Hydraulische berekeningen inge
wikkelder; iteratief oplosbaar
— Veel valiabelen
— Berekeningstechniek in
ontwikkeling
— Grote veiligheid

— faserings
mogelijk
heden

TABEL III.
Een dergelijke beschouwing heeft vooral
dan zin, wanneer er van een grote
variantie van de prognoseverdeling sprake
is, zoals in afb. 3 is verduidelijkt. Dit kan
zich bijv. manifesteren in een gebied waar
men afhankelijk van andere ontwikkelingen
met meer dan één waarschijnlijke ontwik
keling van het waterverbruik rekening
moet houden. B ijv.: in een zich ontwikke
lend industrieel gebied dient binnenkort
een nieuw zuiveringsbedrij f te worden
gebouwd. Mogelijk vestigt zich over 5 jaar
een zeer veel water vragende fabriek in het
gebied, doch dit is nog niet zeker. Welke
capaciteit dient de eerste fase van dit
bedrijf nu te verkrijgen?
4.

Economisch ontwerpen van leidingen

Het betoog is tot nu toe wat algemeen
geweest in die zin, dat het beschouwingen
betrof die niet alleen op het economisch
ontwerpen van leidingstelsels sloegen.
In het hiernavolgende zal worden ingegaan
op de meer specifieke aspecten verbonden
aan economisch ontwerpen van leidingen.
Hierbij hoeft het niet alleen om de dia
meters te gaan. Vooral wanneer een
leidingnetwerk in het geding is, is een
optimale tracékeuze evenzeer belangrijk.
Getracht is een onderverdeling te maken in
enkele systemen waarin leidingen kunnen
voorkomen. B ij de verdeling is vooral gelet
op de wijze van berekenen van de meest
economische oplossing (zie tabel III).
In de eerste kolom zijn verschillende
systemen weergegeven waarin leidingen
kunnen voorkomen. In de eerste rij boven
aan zijn 2 soorten prognoses opgenomen
waarmee men nogal eens te maken heeft.
De eerste prognose geeft een verwachte
vraag weer die geen verandering in de loop
van de tijd ondergaat. In dit geval maakt
het geen verschil voor welk moment de

meest economische oplossing wordt
bepaald, mits de variabele kosten geen
verandering ondergaan in de loop van de
tijd (bijv. stijging energiekosten). Onder
bezettingsverliezen spelen geen rol en een
lange termijn benadering is niet nood
zakelijk.
Is er echter sprake van een prognose waarin
met een toenemende vraag rekening wordt
gehouden, dan is een beschouwing op lange
termijn altijd gewenst. Tijdelijke onder
bezetting is onvermijdelijk en gestreefd
moet worden naar een optimale fasering,
waarbij zowel de verwachte kosten als het
risico dat wordt gelopen, een rol spelen.
Genoemde aspecten zijn onafhankelijk van
het beschouwde leidingsysteem. Daarnaast is
ook nog wel het een en ander op te
merken over elk van de drie onderscheiden
leidingsystemen afzonderlijk.

a. Nietvertakte
leidingen
Zo zijn in het geval, waarin water wordt
verpompt van het ene punt naar het andere
zonder dat distributie in het systeem
plaatsvindt, de hydraulische berekeningen
relatief eenvoudig. In het algemeen kan
gezegd worden dat één leiding goedkoper
is dan twee, maar dat vaak uit veiligheids
overwegingen voor het laatste wordt
gekozen. Ook dan is echter evengoed een
optimalisatie van beide diameters mogelijk.
Hoewel de berekeningen eenvoudig zijn,
wordt toch nog enige aandacht geschonken
aan deze situatie in verband met de actuele
ontwikkelingen in de energieprijzen. Het zal
duidelijk zijn dat een stijging van de
energieprijzen directe gevolgen kan hebbj
)beji
voor de keuze van de diameters van
nieuwe transportleidingen. De tendens zaF
zal
zijn om grotere transportleidingen aan te
leggen dan voorheen, aangezien dit minder
verlies van energie tot gevolg zal hebben.
Om een indruk te krijgen van het kwantita
tieve effect van een dergelijke prijsverho
ging kan hieraan nog wat verder worden
gerekend.
Uit afb. 4 blijkt dat de kosten van aanleg
en materiaal per strekkende meter leiding
bij benadering lineair afhankelijk zijn van
de diameter D volgens de formule:
K = 640 . D + 230
(K in guldens, prijspeil 1974, D in m)
voor diameters van betonnen leidingen,
variërend van 0 0,6 m tot 0 1,4 m.
Afgeschreven in 40 jaar tegen 4 % rente
en volgens annuïteiten brengt dit jaarlasten
met zich mee van:
k; = 0,0505 (640 . D + 230)

of

kj = 32,3 . D + 11,6

(1)

Afb. 4  Benaderd lineair verband tussen diameter en totale kosten van aanleg en materiaal voor
betonnen leidingen, met inbegrip van voorbereidingskosten, kosten van fundering over 50 % van het
werk en overheadkosten.
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Het energieverlies in een leiding, waarin
een constant debiet Q wordt getranspor
teerd, kan uit het optredende wrijvings
verlies worden berekend. Het wrijvings
verlies per strekkende meter leiding kan
worden gesteld op:
1
v2
A.x — x
D
2g

AH

^
Dopt.
[mm]

' 1200

(2)

Q
(3)
7T

— D2
4
Na samenstelling van de vergelijkingen
(2) en (3), waarbij voor A een waarde van
0,02 wordt aangenomen, volgt:
Q2
A H = 0,0016—
D5
Het energieverlies per jaar per strekkende
meter leiding is dan:
QXAH

=

360x7?
Q8
. — kWh
77 D 5
waarin:
Q = debiet in m 3 /sec
77 = rendement energieoverdracht
Worden de kosten van een kWh gesteld op
c e gulden, dan zijn de jaarlijkse kosten k e
verbonden aan het energieverlies per
strekkende meter leiding:
145 Q3
.
. ce
77

Q = 0,8 m'/sec

„

Q = 0,7 mVsec

_

Q = 0,6 mVsec

//

'opt
7T

4

__ Q = 0,5 m V s e c

700

\ /

____ Q = 0,4 m'/sec

3

/

-

,

Ce

22 5 x

'

—

77

Of

1000

h

3

—.QV

 0 =0.3 mVsec
I

'opt

2,8.77

/ - —

Hieruit blijkt dus dat de optimale gemid
delde snelheid onafhankelijk is van het
debiet Q.
r i i
Bij een bepaalde kWhprijs hoort een
'
r* "
bepaalde optimale snelheid. Dit kunnen we
5
10
15
20
25 energieprijs
ook nog eens in grafiek brengen (zie afb. 6).
Afb. 5  Verband tussen energieprijs en optimale Dit alles is berekend voor een constant
debiet Q. Is het transport onregelmatig dan
diameter (ij = 0,7).
moeten we met het gemiddelde debiet gaan
rekenen.
145 Q3
minimaliseer 32,3 . D + 11,6 H
. — . c e De berekening van de energieverliezen kan
dan echter niet via hantering van het
77 DB
gemiddelde debiet geschieden.
Differentiëren en gelijk aan nul stellen
Nu geldt per strekkende meter leiding voor
geeft:
het energieverlies per jaar:
725 Q3
1 jaar
32,3
• —ce = 0
77
D6
Q x AH
AE =
of
360 x 77
e 22,5 xQ»
t
=
0
D
(5)
/(
xc e )
opt.
1 jaar
A.8
Deze vergelijking kan in grafiek worden
Q3
gebracht voor verschillende debieten,
360.77. g .  '
hetgeen in afb. 5 is weergegeven (voor
t = 0
V = 0,7).
,

Q = 0,2 m ' / s e c

■^

De gemiddelde snelheid, behorende bij een
constant transport door een leiding met
optimale diameter, is:

x 31.536.000 kWh =

145

ke

s* L--" ^

1100

Voorts kan de gemiddelde snelheid v
geschreven worden als:

•

Substitueren we hierin de D o p t uit
vergelijking (5) dan volgt:

mVsec

f 1300

waarin:
AH = wrijvingsverlies in bijv. m per
strekkende meter leiding
A = coëfficiënt afhankelijk van Reij
noldsgetal, diameter en wandruw
heid
Q ^ = diameter in m
^W = gemiddelde snelheid in m/sec
g
= versnelling van de zwaartekracht
in m/sec 2

v =

Q i 1,0

(4)

D5

Om de optimale diameter te vinden moet
het minimum bepaald worden van de vaste
plus variabele kosten, hetgeen kan worden
bereikt door het minimaliseren van de
kosten van aanleg en materiaal plus de
kosten van het energieverlies. Dit betekent
dat het minimum moet worden bepaald van
de gesommeerde kosten, vermeld in de
vergelijkingen (1) en (4), dus:

Voor niet te grote onregelmatigheden in
Qmax
het transport — bijv.
< 1,2 —
Qgem
Q
zal de fout minder dan 10 % zijn wanneer
Vnnt..
'opt. =
7T
toch met Q g e m wordt gerekend.
— D opt
Bij transport door leidingen zonder
4
distributieoogmerk is een afweging van
kosten van aanleg en onderhoud tegen
Afb. 6  Verband tussen energieprijs en optimale energiekosten in het algemeen een goede
diameter (q — 0,7).
methode om een optimum te vinden.
Randvoorwaarde kan nog wel de sterkte
van het buismateriaal zijn. In sommige
Vopt
gevallen kan een sterkere buis worden
[m/sec]
toegepast wanneer hoge inwendige drukken
i
1,25
in de optimale oplossing worden gevonden.
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b. Vertakt leidingstelsel
Anders wordt het echter wanneer wel
distributie plaatsvindt. Veelal zal men dan
met een leidingnetstructuur te maken
hebben. Het toelaatbare drukverval van
het pompstation tot aan de randen van het
distributiegebied zal beperkt zijn. Dicht bij
het pompstation mag de druk op de tap
punten niet te hoog zijn (max. bijv. 50
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mwk), terwijl aan de randen van het net
nog een druk van 20 m boven straatniveau
is gewenst.
Hebben we te maken met een vertakt
leidingnetwerk, dus zonder gesloten
mazen, dan kan worden begonnen met het
berekenen van het optimale ontwerp door
het minimum te zoeken van de vaste en
variabele kosten. Blijkt dat in het distributiepompstation een te grote opvoerhoogte is
vereist, dan kan men twee kanten op om
een betere oplossing te zoeken. Ten eerste
kan men overwegen om in het voorzieningsgebied opjagers in het transportleidingnet
te plaatsen, waardoor de opvoerhoogte in
het centrale pompstation kan worden
verlaagd. Een andere oplossing is het
maximum toelaatbare drukverval tussen
pompstation en de randen van het gebied
als uitgangspunt voor de berekening te
nemen en vervolgens dat netwerk te
berekenen dat de laagste investeringskosten
met zich meebrengt. In een dergelijk geval
dient men voor de belasting van het
leidingnet uit te gaan van het maximum
momentverbruik, aangezien die situatie
maatgevend is voor de eis ten aanzien van
het toelaatbare drukverval.

gebied dan kan dit worden ingevoerd door
een grens te stellen aan het drukverval
per kilometer of door een maximum toelaatbare snelheid in te voeren. Het is o.a.
om deze reden dat men nogal eens een
empirische maximale snelheidsgrens
hanteert, die vrijwel altijd onder de optimale snelheid zal liggen. Andere redenen
voor beperking van de maximale snelheid
kunnen zijn:
— verwachte roestklachten in oude leidingnetten waarin voorheen een lagere
maximale snelheid optrad;
— extra groot lekverlies door hoge
begindrukken;
— groter waterverbruik in geval van
hogere druk op de tappunten.
Met het vaststellen van een dergelijke
bovengrens is in feite het verband gelegd
tussen diameter en capaciteit van een
leiding. Gerekend wordt in deze situatie
met het maximum verbruik, terwijl het
optimum van uitsluitend de investeringskosten wordt bepaald.
Beter is het verband tussen diameter en
capaciteit niet vooraf vast te leggen.
Naar goede methoden van aanpak is veel
onderzoek gedaan, vooral nadat het gebruik
van elektronische computers op grote
schaal mogelijk werd. Toch werd nog geen
universele directe oplosmethode gevonden.
Soms wordt het probleem lineair gemaakt
door het aanbrengen van vereenvoudigingen
of door andere variabelen dan het debiet te
kiezen. In andere methoden wordt een
resultaat bereikt door een interatieve
partiële benadering. Steeds echter vormen
twee typen van berekening tezamen de
wetenschappelijke grondslag voor het
oplossen van het probleem, nl.:

In het vertakte leidingnet is het aantal
leidingen ten opzichte van de niet-vertakte
leiding sterk toegenomen en daarmee
het aantal variabelen voor optimalisering.
Tenminste als het gaat om een geheel
nieuw aan te leggen net. Wanneer de
tracering reeds volledig vaststaat dan kan
het economisch ontwerpen van het net op
betrekkelijk eenvoudige wijze gebeuren.
In wezen gaat het dan om hetzelfde systeem
als hiervoor voor de niet-vertakte leidng is
beschreven, aangezien van knooppunt tot
knooppunt de te transporteren hoeveelheden bekend kunnen worden verondersteld.
Is er echter nog vrijheid in de keuze van de — een hydraulische berekening
(bijv. volgens Hardy-Cross);
trace's dan is een optimalisatie van de
diameters en de tracering uit te voeren met — een optimaliseringsberekening
behulp van mathematische technieken die
(bijv. lineaire of niet-lineaire programaan de 'operationele research' zijn ontleend.
mering).
Zeer in het kort komt het erop neer dat een
basisoplossing wordt samengesteld waarin
c. Vermaasde leidingstelsels
alle in principe bruikbare trace's zijn
De optimale oplossing van de aldus gestelde
opgenomen.
vraagstukken laat steeds een vertakt netwerk zien. Dikwijls zal men echter in de
De leidingen verbinden knooppunten
waarin het verbruik geconcentreerd is
praktijk de voorkeur geven aan een vergedacht en aan elke leiding wordt een
maasd netwerk waarin elk knooppunt van
geschatte diameter toegekend. Door een
meer dan één kant van water kan worden
weloverwogen keuze van deze diameters in
voorzien. Hiermee wordt bereikt dat ook
de basisoplossing kan het optimalisatiein ongunstige omstandigheden (bijv. leidingproces worden versneld. Nu wordt stapsbreuk) toch nog in elk knooppunt een
gewijs naar het optimale systeem toegeredelijke hoeveelheid water geleverd kan
werkt door telkens een zodanige wijziging
worden.
aan te brengen dat de nieuwe oplossing
Het betekent dat extra condities aan de
steeds goedkoper is dan de vorige.
bestaande modellen toegevoegd moeten
Wanneer wordt gewerkt met een maximum
worden, die garanderen dat in de optimale
toelaatbaar drukverval in het voorzieningsoplossing toch een bruikbare vermaasde

structuur van het leidingnet wordt
gevonden. Aan de ontwikkeling hiervan
wordt gewerkt.
De systemen die ten behoeve van de watervoorziening in Nederland ontstaan, worden
steeds ingewikkelder. Door het streven naar
concentratie van waterleidingbedrijven
worden de bedrijfseenheden steeds
omvangrijker en koppeling van voorheen
gescheiden netten komt steeds meer voor.
Daarnaast ontstaan er door de toenemende
waterbehoefte steeds meer aanrakingsvlakken tussen de waterleidingbedrijven op het
gebied van de winning van ruw water.
Om deze redenen is het mijns inziens
^^
dan ook van groot belang dat geavance^Pe
technieken gecoördineerd of eventueel
centraal worden ontwikkeld en toegepast
om, ondanks de sterke toeneming van de
beslissingsvariabelen, op verantwoorde wijze
beslissingen met betrekking tot de watervoorziening in Nederland of onderdelen
daarvan te kunnen blijven nemen.
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Constructies van kruisingen

1. Inleiding
Transportleidingen bestaan uit een aaneengesloten keten van meestal ondergrondse
kruisingen verbonden door terreinstrekkingen.
In alle gevallen is voor het leggen van een
leiding of het maken van een kunstwerk
toestemming nodig van de eigenaar van het
terrein resp. de gebruiker/beheerder.
Afgezien van de daartoe in bestemmingsplannen opgenomen kabelstroken, leidingstroken resp. leidingstraten, is er sprake
van een belangentegenstelling tussen

IR. TJ. HOFKER
Gemeente Drinkwaterleiding
Rotterdam

buizenlegger en terreinbeheerder/eigenaar/
gebruiker. Het terrein heeft immers een
andere bestemming dan het gebruik als
leidingtracé.
Voor de vereiste toestemming of vergunning is nog steeds de medewerking van alle
belanghebbenden van primair belang.
Voor moeilijke gevallen staan drie wetten
ter beschikking:
— de belemmeringenwet privaatrecht;
— de belemmeringenwet verordeningen;

bijzondere kruisingen of kunstwerken zijn
te noemen:
1.
2.
3.
4.

spoorwegkruisingen;
wegkruisingen;
rivierkruisingen;
dijkkruisingen.

2. Spoorwegkruisingen
Bij het kruisen van een spoorlijn heeft men
te maken met één vergunninggever.
De eisen zijn zwaar, maar uniform en goed
omschreven in de 'Technische Voorschriften
bij vergunningen voor kabels en leidingen
in spoorwegterrein'.
Constructief mondt dit steeds uit in een
doorpersing van een mantelbuis van asbestcement of, indien dat niet mogelijk is,
van beton met plaatstalen kern (afb. 1).
De stalen watervoerende buis ligt hier dan
in, elektrisch geïsoleerd d.m.v. afstandhouders.
De uiteinden van de mantelbuis zijn waterdicht afgesloten, terwijl een boven de
grond uitstekend pijpje dienst doet als
lekverklikker.
De uitvoering geschiedt als volgt:
Naast de spoorbaan wordt een rechthoekige
damwandkuip geslagen die lang genoeg is
om een boorbuis en een vijzelsysteem te
bevatten.
In de damwand wordt op de juiste hoogte
een gat van de vereiste diameter gebrand.
De eerste boorbuis wordt nu in het weglichaam geperst, waarna de vijzel naar

achteren wordt verplaatst en de tweede buis
aan de eerste wordt bevestigd. Om het
glijden van deze boorbuis te vergemakkelijken wordt deze afgesmeerd met
bentoniet.
Kleine correcties in de buisrichting verkrijgt
men door het richten van de snijkop.
Deze snijkop wordt voor de buis geplaatst
en heeft een diameter die ± 13^ cm groter
is dan de diameter van de door te persen
buis.
Na het inschuiven van de watervoerende
buis ontstaat een constructie met een zeer
grote veiligheid. Een speciale berekening
van de constructie wordt door de Nederlandse Spoorwegen niet vereist.
De uitvoeringswijze en de hoeveelheid ^ ^
materiaal betekenen wèl een kostbare ^ B
kruising.
3. Wegkruisingen
Bij kruisingen met wegen kan eveneens
gebruik gemaakt worden van een doorgeperste mantelbuis. Dit is met name het
geval indien:
— de weg niet kan worden afgesloten;
— er onvoldoende ruimte is voor een
tijdelijke wegomlegging;
— het verkeer niet over de halve rijbaan
kan worden geleid.
Als alternatief voor een doorgeperste
mantelbuis bestaat de mogelijkheid om de
watervoerende buis door te persen. Deze

— de onteigeningswet.
De problematiek rond het verkrijgen van
de toestemming (vergunning) en de toe te
passen constructie varieert sterk en hangt in
hoofdzaak af van factoren als: bestemming
of gebruik van het terrein, eisen van de
beheerder, gebruik van de leiding en de
bodemgesteldheid.
Bij het kruisen van particuliere terreinen
heeft de eigenaar resp. gebruiker zelden
invloed op de constructie. De leidingmaatschappij kan hier naar eigen inzicht
constructies en materialen toepassen.
Wel kan het gebruik en de configuratie van
de grond bepalend zijn voor de te maken
constructie. Zo kan ter plaatse van diepe
sloten een betonnen transportleiding worden
onderbroken door een stalen gedeelte.
Het aantal mogelijkheden voor toe te
passen constructies en materialen in diverse
situaties is groot en leent zich — zeker in
dit kader — niet voor verdere uiteenrafeling
en detaillering.
In het volgende zal daarom slechts nader
worden ingegaan op de bijzondere
kruisingen en dat alleen voor leidingen
vanaf 1000 mm. Als belangrijkste

Afb. 1 - Doorpersing van een betonnen mantelbuis onder een spoorlijn (spoorlijn Dordrecht-Breda
2 0 1600 mm en 1 0 2000 mm).
i
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buis is dan meestal van gewapend beton
met doorgelaste plaatstalen kern.
Een andere mogelijkheid is een stalen buis
met een gesinterde bekleding van voldoende
sterkte. Dit is echter in de waterleidingwereld nog weinig toegepast, o.a. door het
bezwaar dat bij grote diameters de lassen
niet doelmatig behandeld kunnen worden.
Uit economische motieven zal de voorkeur van de buizenlegger meestal uitgaan
naar een in de open sleuf gemaakte wegkruising.
De mogelijkheden voor de uitvoering zijn
dan:

uitvoeringswijze is afgerond, komt de toestemming gewoonlijk snel tot stand.
Het komt de laatste tijd voor dat berekeningen moeten worden overgelegd overeenkomstig die voor kruisingen met
waterkeringen.
Zowel voorbereidingstijd als kosten kunnen
hierdoor sterk toenemen.
4. Rivierkruisingen

Voor kruisingen met grote wateren
— rivieren, kanalen, boezems — wordt de
kruisingsconstructie, de zinker, gewoonlijk
elders gebouwd en in zijn geheel boven de
— de buis wordt in één keer gelegd, nadat
de weg tijdelijk is afgesloten of omgelegd; van tevoren gebaggerde sleuf gebracht en
afgezonken. Deze manier van zinkerlegging
^ B d e buis wordt gelegd in stappen, waarbij
is feitelijk mogelijk geworden door de
het verkeer tijdelijk over één baan wordt
ontwikkeling van de lastechniek.
geleid.
De oude gietijzeren zinkers werden uitgevoerd met scharnierende delen. Tot
Ook bij een in de open sleuf gelegde buis
omstreeks 1959 werden in Rotterdam ook
kan de wegbeheerder een mantelbuis eisen.
de stalen zinkers, in de Nieuwe- en Oude
Dit is met name het geval indien de weg
Maas, met scharnierende delen uitgevoerd,
voor reparatie van de buis niet afgesloten
ondanks het feit dat het toen technisch
kan worden, of indien de watervoerende
mogelijk was om de zinkers in één geheel
buis onvoldoende sterk is om de verkeerste leggen. Door de eis van de Rijkshavenbelasting over te brengen.
dienst dat het scheepvaartverkeer niet
Het is uiteindelijk de wegbeheerder die de
mocht worden gestremd, was een zinkerconstructie en uitvoeringswijze bepaalt.
legging in één geheel namelijk onmogelijk.
Men kan zich afvragen of de meeste
De scharnierende constructie had als voorwegbeheerders niet te snel kiezen voor
deel dat het bodemprofiel beter kon
een doorpersing, louter op grond van de
worden gevolgd waardoor een besparing
overweging, dat de uitvoering voor het
aan baggerwerk kon worden verkregen,
wegverkeer geen inconvenient betekent.
vergeleken bij de huidige methode.
Nadat het overleg over de constructie en
Afb'b. 2 - Plaatsing van een zinker d.m.v. drijvende bokken (rivierzinker Nieuwe Merwede 2 0 1400
en 1 0 1800 mm).

Een moderne stalen zinker bestaat gewoonlijk uit een horizontale vloerbuis met
aangepaste opgaande einden. Het langsprofiel van de zinker wordt in overleg met
de beheerder zo goed mogelijk afgestemd
op het bodemprofiel van de watergang.
Zo mogelijk wordt hierbij rekening gehouden met toekomstige wijzigingen van het
profiel.
De vereiste minimale gronddekking kan
tot 3 m bedragen. De rivierbeheerder
bemoeit zich niet met de constructie,
sterkteberekening en veiligheid van de
zinker.
Als de zinker op de montageplaats aan
elkaar is gelast, wordt hij opgenomen in
een vormvaste brug, samengesteld uit
bokken en bakken. De kostbare bokken
zijn nodig om de zinker overeind te
houden tijdens het transport en het
afzinken (afb. 2).
De gehele brug wordt boven de sleuf
gevaren waarna de buis wordt afgezonken
en de sleuf aangevuld.
Zinkers zijn een zeer kostbaar onderdeel
van een transportleiding. Afhankelijk van
de situatie, de leidingdiameter en de door
de beheerder gestelde eisen, zullen de
kosten voor het grondwerk in dezelfde
orde van grootte, tot aanzienlijk hoger,
liggen dan voor het maken en leggen van
de zinker.
Deze hoge kosten voor het grondwerk
hebben er toe geleid zoveel mogelijk
zinkerprojecten te combineren. Dit temeer,
daar de voor iedere afzonderlijke zinker
benodigde ruimte groot is en het aantal
plaatsen waar een waterloop gekruist
kan worden vaak beperkt is.
De beheerder zal daarom vaak combinaties
van zinkers eisen. Diverse zinkers worden
dan in één of meer bundels tot zinkerpakketten samengesteld en geplaatst in
dezelfde zinkersleuf. Zo zijn in het
Calandkanaal 4 zinkerbundels met in totaal
54 leidingen voor water, gas, olie, chemicaliën en steunleidingen voor hoogspanningskabels in één sleuf geplaatst.
Een andere methode om de kosten van het
grondwerk te drukken is de volgende:
De sleuf wordt zodanig gebaggerd dat de
sleufbodem een cirkelboog in het verticale
vlak vormt, met het laagste punt in het
midden. Wordt de zinker, die uitgevoerd
is als een rechte buis, in deze sleuf afgezonken, dan zal hij door zijn eigen gewicht
de vorm van de sleuf aannemen.
De minimale kromtestraal waarin de sleuf
gebaggerd mag worden, wordt bepaald
door de toelaatbare spanning, de elasticiteitsmodulus van het buismateriaal en de
uitwendige buisdiameter.
De winst in het grondwerk ligt bij de
oevers, waar de zinker aanzienlijk minder
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gronddekking heeft dan bij uitvoering met
een rechte vloerbuis.
Andere voordelen zijn:
— de zinker is eenvoudiger samen te
stellen wegens het ontbreken van
opgaande einden;
— voor de zinkerlegging zijn in principe
geen bokken nodig omdat de drijvende
zinker stabiel is (afb. 3). Overigens
worden voor het afzinken in stromend
water meestal wel bokken gebruikt,
omdat het afzinken bij dood tij moet
gebeuren en de werksnelheid met
bokken veel groter is dan met bakken
waarop handbediende lieren geplaatst
zijn.
De hiervoor genoemde zinkerconfiguratie,
de gehele zinker uitgevoerd als cirkelboog,
wordt zelden gemaakt. Meestal wordt door
een combinatie van verschillende kromtestralen en rechte gedeelten het bodemprofiel zo goed mogelijk gevolgd. Een voorbeeld hiervan is de in december 1973 in het
Beerkanaal geplaatste zinker. Deze bestaat
uit één bundel van 11 leidingen met een
minimale kromtestraal van 600 m;
de maximale buisdiameter is 42".
Het bijzondere van deze zinker is dat op
het diepste punt de sleufbodem op 36,5 m
beneden NAP ligt.
Niettegenstaande de diepe bressen in de
oevers bleek deze zinker goedkoper dan de
traditionele vorm.
Een combinatie van de traditionele zinker
en de zinker in de vorm van een cirkelboog
is te vinden in het Gat van den Kleinen Hil
in de Brabantse Biesbosch. Hierin liggen
2 zinkerbundels met totaal 7 leidingen,
waarvan de grootste een diameter heeft van
1800 mm. Door een combinatie van een
cirkelboog, met een straal van 2000 m,
en rechte stukken is het bodemprofiel zo
goed mogelijk gevolgd. Bij één oever lag de

Wegens de grote lengte (1250 m) kon de
zinker niet als één geheel worden gelegd.
Omdat de zinker bestemd is voor het
transport van ongezuiverd water moet hij
kunnen worden drooggezet om mogelijke
aangroei te verwijderen. Het eigen gewicht
diende dus hoog te zijn, en wegens de
grote diameter (2 m) is de zinker uitgevoerd
in gewapend beton met plaatstalen kern.
Op de wal werden delen van 50 m samengesteld en boven de sleuf gevaren. Onder
het toeziend oog van een duiker werden de
delen onder water gekoppeld met het
reeds afgezonken gedeelte.
De verbinding is een gladde mof-spie met
een dubbele rubberring, teneinde door
afpersing van de ruimte tussen de ringen_
een controle op de waterdichtheid te
^B
kunnen uitoefenen (afb. 4).
Hoewel voor grote diameters bij mijn weten
niet toegepast, mag toch de zogenaamde
sleepzinker niet onvermeld blijven. Hierbij
wordt weer uitgegaan van een sleufbodemAfb. 3 - Plaatsen van een zinker d.m.v. bakken
(griendzinker Nieuwe Merwede 2 0 1400 mm
profiel dat de buis door het eigen gewicht
en 1 0 1800 mm).
kan volgen. De zinker wordt in het
verlengde van de sleuf op het land samengesteld en op rollen geplaatst. Vervolgens
zinker toen nog zó diep, dat besloten is
wordt de zinker door de sleuf getrokken
toch een opgaand eind toe te passen.
tot hij op de tegenovergestelde oever het
De blijvende maximale axiaalspanning in de vereiste punt bereikt heeft. Voor deze
grootste buis bedraagt ca. 109 N / m methode van zinkerlegging is veel ruimte
(1000 kg/cm2).
nodig, terwijl hoge eisen worden gesteld aan
Naast stalen zinkers werden en worden
de bescherming van de buiskleding.
ook betonnen zinkers toegepast, voorzien
van een doorgelaste plaatstalen kern.
5. Kruisingen met waterkeringen
Zo werd omstreeks 1954 in de transportleiding Bergambacht-Den Haag een gewaSinds het begin van het transport van
pend betonnen zinker geplaatst op grond
drinkwater werd de bedrijfstak geconfronvan de filosofie dat in een betonnen
teerd met het kruisen van waterkeringen^^
transportleiding zo mogelijk geen stalen
Overeenkomstig weg- en spoorwegkruisi^^i
onderbreking moest komen. Bovendien
ontstond de kruisingsconstructie in het
bleek een betonnen zinker toen nog
overleg tussen dijkbeheerder en leidingaanmerkelijk goedkoper dan een stalen.
legger. De dijkbeheerder stelde eisen en gaf
Een bijzondere zinker is voorts toegepast
uiteindelijk toestemming; de leidingmaattussen twee spaarbekkens in het Biesbosch
schappij bepaalde de constructie aan de
project.
hand van de gestelde eisen.

Afb. 4 - Verbinding van 2 zinkersecties m.b.v. mof-spieverbinding
(Verbindingsleidingen 0 2000 mm spaarbekkens Biesbosch.)

met dubbele rubberring.
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Afb. 5 - Dijkkruising waarbij de leiding door
de waterkering gevoerd wordt.
(Fundering op staal vanwege geringe zettingsverschillen. Waterkering linker oever Nieuwe Merwede.J

TE MAKEN OKTGRAylNfi
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Afb. 6 - Dijkkruising waarbij de leiding over
de waterkering gevoerd wordt.
(Fundering op palen vanwege grote zettingsverschillen. Waterkering rechter oever Nieuwe Merwede.)

Gewoonlijk kwam men snel tot overeenstemming. Een nadeel was, dat vanwege
het grote aantal dijkbeheerders en leidingmaatschappijen een aanzienlijke diversiteit
in constructies werd aangetroffen.
De volgende uitgangspunten werden vaak
gehanteerd:
— Het zoveel mogelijk terugbrengen van
het dijklichaam in zijn oorspronkelijke
staat. Hiermee werden stabiliteitsverstoringen voorkomen en werden geen
grote zettingen geïntroduceerd.
— Het aanbrengen van damwandschermen
teneinde bij lekkage of breuk van de
leiding een vervangende waterkering
• te hebben.
— Het toepassen van kwelschermen.
— Het gebruik maken van de vloeieigenschappen van St. 37.
Een voorbeeld van een kruising volgens
deze principes is de kruising van de waterkering van de Catharinapolder, de linker
oever van de Nieuwe Merwede (afb. 5).
Met name de soms erbarmelijke kwaliteit
van de dijken — vele verkeren qua
stabiliteit in een evenwichtstoestand —
heeft de waterleidingbedrijven vaak genoodzaakt constructies toe te passen om de
eigen leiding te beschermen, waardoor ter
plaatse een waterkering ontstond, aanzienlijk veiliger dan het dijklichaam aan
weerszijden.
De kruisingen werden opgezet zonder diepgaande berekeningen. Ze waren hoofdzakelijk gebaseerd op constructief inzicht
en ervaring opgedaan in vergelijkbare
situaties.
Tengevolge van de hausse in leidingaanleg
— gas, olie, chemicaliën — van de laatste

jaren ontstond aan de zijde van de beheerders van de waterkeringen behoefte aan
dieper inzicht in de veiligheid van diverse
kruisingsconstructies, teneinde te komen tot
gelijkwaardige oplossingen voor het gehele
land.
In de provincie Zuid-Holland heeft dit
reeds in 1968 geleid tot het opstellen van
een pijpleidingcode voor hogedruk gas- en
olieleidingen.
In 1971 heeft de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen een
'Leidraad voor constructie en beheer van
vloeistofleidingen in en nabij waterkeringen'
uitgegeven.
Deze leidraad geeft een aantal richtlijnen
voor het opstellen van voorschriften
waaraan een dijkkruising moet voldoen
en is toegezonden aan alle dijkbeheerders.
De dijkbeheerders kunnen zich wat betreft
de toepassing van de leidraad laten adviseren door het centrum voor Onderzoek
van Waterkeringen.
Voorzover mij bekend beschikt tot dusverre
slechts de provincie Zuid-Holland over
voorschriften, waarvan de leidraad deel
uitmaakt, de zogenaamde pijpleidingcode
1972. Alle kruisingen van waterleidingen
met waterkeringen en provinciale wegen
vallen onder deze voorschriften.
Een van de belangrijkste bepalingen is wel
dat van iedere kruising zowel een grondmechanisch onderzoek als een sterkteberekening moet worden overlegd.
Zoals reeds eerder gesteld, ontbrak bij de
overwegingen welke in het verleden tot een
kruisingsconstructie hebben geleid een
voldoend theoretisch inzicht voor wat
betreft de sterkte en derhalve ook de
veiligheid van de constructie. Erkend moet
dan ook worden dat de berekeningen die
thans worden gemaakt, bijdragen tot een

grotere kennis van de constructie en
uiteindelijk ongetwijfeld zullen leiden tot
verbeteringen.
Wat de sterkteberekening betreft dient te
worden gememoreerd dat thans nog slechts
toepassing van de elasticiteitstheorie is
toegestaan.
De belangrijkste constructieve eis uit de
pijpleidingcode is dat, waar het maar
enigszins mogelijk is, waterkeringen boven
het ontwerppeil gekruist moeten worden.
Hiervoor zijn grote grondaanvullingen vereist, die niet alleen zeer kostbaar zijn
doch tevens in de meeste gevallen in WestNederland een zodanige zetting introduceren, dat een fundering op staal onmogelijk wordt.
Een paalfundering, en daarmee het
vergroten van het gevaar voor kwel,
dient dan voor lief te worden genomen.
Voor grote leidingdiameters zijn de verticale krachten zo groot, dat aan een
fundering op betonnen palen niet valt te
ontkomen.
Een voorbeeld van een dergelijke kruising
is de kruising met de rechter oever van de
Nieuwe Merwede (afb. 6). De meest opmerkelijke zaken aan deze kruising zijn de
volgende:
— Een fundering op betonpalen.
— Een zadeloplegging met een ondersteuningshoek van 180° en afscherming
van de buis tegen bovenbelasting.
— Verstijvingsringen om de buis onder het
wegdek van de langs de waterkering
lopende weg.
— Verstijvingsringen in de knikken die
scherper zijn dan 15°.
Hoe ingrijpend de pijpleidingcode en
de leidraad zijn, blijkt o.a. ook uit de
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moet derhalve gericht blijven op het op
een aanvaarbaar niveau houden, of helaas
meestal op een aanvaardbaar niveau
brengen, van de kwaliteit van het in
Nederland beschikbare oppervlakte water
en het vermeerderen van kennis en het
verrichten van onderzoek om dit ruwe
water om te zetten in drinkwater.
Afstandstransport kan, wanneer in de
onmiddellijke omgeving van de produküebedrijven kwaliteitswater voorhanden is,
worden vermeden.
Het is een gelukkige omstandigheid dat ons
belang hier parallel loopt met dat van al
degenen die het welzijn in ons land ter
harte gaat.
7. Verantwoording

^B

Bij het tot stand komen van deze voordracht
werd medewerking verleend door de heren
ing. J. J. de Jong, ir. B. Kuijt, ir. W. P.
Nelisse en ing. F. van der Vate van de
Gemeente Waterleiding Rotterdam.

• •
Afb. 7 - Voorzetting van een kruisingsconstructie buiten het dijkprofiel. (De buizen worden op de
juiste hoogte gesteld. In de scherpe knikken is een verstijvingsring aangebracht.)

kostenvergelijking, voor dezelfde waterkering, tussen een staalfundering zonder
uitgebreide berekeningseisen en de uitgevoerde konstruktie met een paalfundering.
Voor deze kruising, die bestaat uit 3 buizen
0 1400 mm en 1 van 0 1800 mm bedroegen
de extra kosten tengevolge van het toepassen van de pijpleidingcode en de leidraad
430.000 gulden.
Door de VEWIN werkgroep 'Vloeistofleidingen in waterkeringen' is een schatting
gemaakt betreffende de extra kosten
benodigd voor de aanleg van nieuwe
kruisingen en de bescherming en eventuele
aanpassing van bestaande kruisingen;
men kwam daarbij tot een bedrag van
440 miljoen gulden.
Opmerkelijk is ook dat de kruisingsconstructie niet meer beperkt is tot de
kruising met de eigenlijke waterkering.
Als eis wordt gesteld dat de voorschriften,
zowel wat berekening als constructie
betreft, gelden over een zo groot gebied,
dat lekkages buiten dat gebied geen invloed
meer hebben op de stabiliteit van de waterkering (afb. 7).
Niettemin moet de eis om een grondige
sterkteberekening over te leggen als positief
element worden onderkend. Deze eis leidt
er immers toe dat het inzicht in de aanleg
van transportleidingen wordt verdiept,
hetgeen tot verbetering kan leiden van de
toegepaste constructies.
Hoop mag worden gekoesterd dat straks

ook berekeningen gebaseerd op de plasticiteitsleer worden toegestaan.
Samen met gas- en oliemaatschappijen heeft
de Vereniging van Waterleidingbedrijven in
Nederland aan TNO opdracht gegeven te
onderzoeken in hoeverre de plasticiteitstheorie voor de onderhavige constructies
kan worden toegepast. (Het onderzoek
wordt gecoördineerd en staat onder leiding
van prof. Van Douwen.)
Ten aanzien van een reeks van bepalingen
uit de pijpleidingcode evenwel blijven
ernstige bedenkingen bestaan en dient te
worden betreurd dat bij het samenstellen
van de voorschriften zo weinig gebruik is
gemaakt van het inzicht en de ervaring
van de deskundigen uit de waterleidingsector.
6. Conclusies
Hoewel niet of ternauwernood in het
voorgaande met cijfers geïllustreerd moge
het duidelijk zijn dat het transport van
water grote financiële offers vraagt, nog
afgezien van de moeite en de tijd
verbonden met de aanleg van transportleidingen.
Met een kleine wijziging van de basisgedachte van de leidraad, namelijk dat
'vloeistofleidingen in of nabij waterkeringen ongewenst zijn', ben ik geneigd te
zeggen dat 'niet strikt noodzakelijk
transport van water moet worden vermeden'.
Onze eerste zorg en onze grootste aandacht

•

Wrijvingsverliezen en waterslag bij watertransportleidingen

1. Inleiding
L

Met betrekking tot de wrijvingsweerstand
in blusleidingen geldt dat het hierdoor
optredende drukverlies af hangt van de
geometrie van de leiding (gekarakteriseerd
door lengte, diameter en wandruwheid van
de leiding), de physische eigenschappen van
de te transporteren vloeistof (gekarakteri
seerd door de viscositeit en dichtheid van
de vloeistof) en de stromingseigenschappen
(gekarakteriseerd door de gemiddelde
vloeistof snelheid).
In [1] is voor water van 10 °C in uitvoerige
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Afb. 1  Schema wrijvingsverlies.
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Afb. 2  Stromingstypen.

2.

Het drukverlies pgAH, uitgedrukt in N / m 2 ,
stelt in wezen het verlies aan potentiële
energie per volumeeenheid vloeistof voor.
Uit (2) blijkt dat dit een bepaald gedeelte
van de kinetische energie l/2 pv2 per volume
eenheid vloeistof is. De wrijvingsfactor A
wordt bepaald door de verhouding van de
gemiddele snelheid v in de leiding en de
schuifspanning T„ langs de omtrek van de
vloeistofkolom. De waarde van A hangt af
van de mate van turbulentie (gekarakteri
seerd door het getal van Reynolds

7.D
, waarin v de kinematische
v
viscositeit van de vloeistof voorstelt in m 2 /s)
en van de grootte en vorm van de wand
oneffenheden van de leiding (gekarakteri
D
seerd door —, waarin k een maat voor de
k
ribbelhoogte en ribbelvorm van de wand
oneffenheden is).
Een 4tal stromingstypen kan hierbij
onderscheiden worden (zie afb. 2):
Re =

STROMING IN OVERGANGSGEBED

„ , . „ , . i>,,V. .1,1

WW

(2)

waarin:
AH = energiehoogteverlies in m 'vloeistof
kolom'
A = wrijvingsfactor, dimensieloos
L = leidinglengte in m
D = leidingdiameter in m
v = gemiddelde snelheid in m/s
g = versnelling van de zwaartekracht in
m/s2
p = dichtheid van de vloeistof in kg/m ;i

VERGEL MINGS VLAK
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nomogrammen het drukverlies per eenheid
van lengte buisleiding als functie van de
wandruwheid, leidingdiameter en het
debiet aangegeven. De achtergronden van
deze nomogrammen, alsmede enige bena
deringsformules voor gebruik bij leidingnet
werkberekeningen of optimaliserings
berekeningen, zullen worden behandeld.
Op de slechts spaarzaam bekende gegevens
over de invloed van veroudering op de
leidingweerstand zal worden ingegaan.
Met betrekking tot het onderwerp water
slag zal na een algemene inleiding — waarin
aan de orde komen het begrip waterslag,
de oorzaken van waterslag en de hiermee
and houdende voorzieningen — in het
mder aandacht besteed worden aan het
optreden en de gevolgen van vacuüm in
transportleidingen t.g.v. pompuitval.
Dankzij, in de laatste jaren ontwikkelde en aan
proeven getoetste, mathematische modellen
is het mogelijk geworden in bepaalde
gevallen buffertorens of windketels bij
lange transportleidingen voor ruw en drink
water achterwege te laten.
Tot slot zullen enige richtlijnen gegeven
worden die bij de keuze van terugslag
kleppen van belang kunnen zijn, opdat
schade door 'slaande' terugslagkleppen
voorkomen wordt. Een relatief eenvoudig
rekenmodel wordt voorgesteld waarmee de
beweging van terugslagkleppen na pomp
uitval voorspeld zou kunnen worden.
Een aantal eigenschappen van terug
slagkleppen, zoals stromingsweerstand
en stromingskrachten als functie van het
debiet, moet hiervoor bekend zijn.
Indien dergelijke gegevens van terugslag
kleppen beschikbaar komen kan de keuze
van het toe te passen type terugslagklep
aanzienlijk beter gefundeerd geschieden
dan thans het geval is.

v2

AH = A . — . —
D 2g

Wrijvingsweerstand in buisleidingen

2.1. Stromingstypen
Voor het wrijvingsverlies in leidingen met
ronde doorsnede geldt volgens Darcy
Weisbach (zie ook afb. 1):

Ie. Laminaire stroming:
De waterlagen schuiven in het gehele profiel
over elkaar heen. A hangt slechts af van de
kinematische viscositeit, gekarakteriseerd
door Re. De wandoneffenheden spelen
geen rol:
Re
A = 
(3)
64
De snelheidsverdeling is parabolisch. Uit
substitutie van (3) in (1) blijkt dat het
energieverlies AH evenredig is met de
gemiddelde snelheid v. Dit stromingstype
treedt op voor Re < 2300.
2e. Turbulente stroming langs een
'hydraulisch gladde' wand:
De stroming is in het centrum van de
leiding turbulent (warrig). Door zijdelingse
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uitwisseling van vloeistofdeeltjes ontstaat
aldaar een gelijkmatiger snelheidsprofiel
(logarithmische snelheidsverdeling).
Nabij de wand schuiven de waterlagen nog
over elkaar heen. In deze zgn. laminaire
grenslaag is de snelheidsverdeling para
bolisch. De wandoneffenheden zijn klein
t.o.v. de dikte van deze laminaire laag,
zodat ze geen rol spelen. A hangt hiermee
weer alleen af van de vloeistofsnelheid,
de leidingdiameter en de kinematische
viscositeit, gekarakteriseerd door Re.
De volgende empirische formule geldt:
1
= (2 log Re / A ) —0,80

(4)

/A
Bij een gegeven leidingdiameter D zal bij
toename van Re ( = vergroting van het
debiet) de turbulentie toenemen, de
laminaire laag dunner worden, A kleiner
worden; maar moet de relatieve wand
D
ruwheid — groter zijn om dit stromings
k
type te verkrijgen.
3e. Turbulente stroming langs een
'hydraulisch ruwe' wand:
De stroming is over de gehele leiding
doorsnede turbulent. Een laminaire grens
laag treedt niet meer op. A hangt alleen af
van de wandruwheid en de leidingdiameter;
D
gekarakteriseerd door —. Door Nikuradse
k
D
werd het verband tussen A en —
k
empirisch vastgesteld voor stroming in
leidingen beplakt met zandkorrels van nage
noeg constante diameter (aan te duiden als
zandruwheid k):
D
= (2 log—) + 1,14
/A
k

bewerking van de leiding). Er treedt een
laminaire grenslaag op die door de grotere
wandoneffenheden plaatselijk verstoord
wordt. Als goed gemiddelde kan de
volgende formule worden toegepast:
1

k

2,51

= — 2 log (
/A

+
3,7 D

)

(6)

Re/A

D ">/4
o
voor 0,6 (—) < R e < 8 0 0 . —
k
k
Deze formule nadert bij verwaarlozen van
k
— naar de formule voor 'hydraulisch glad'
D
2,51
en bij verwaarlozen van

naar de

Re/A
formule voor 'hydraulisch ruw'.
D
In afb. 3 is het verband tussen A, Re en
grafisch aangegeven voor de 4 stromings
typen. Deze grafiek vormt de basis van
een groot aantal nomogrammen in [1],
waarin voor water van 10 °C direct het
energieverlies per m leidinglengte afgelezen
kan worden als functie van de leiding
diameter, de afvoer en de kwaarde.
Voor de vaststelling van A zal in veel
gevallen de waarde van k geschat moeten
worden. Deze zgn. kwaarde kan liggen
tussen 0,01 mm voor bijv. kunststof
leidingen en 5 mm voor pokvormig aange
taste onbeschermde gietijzeren leidingen.
In [1] is een richtlijn voor de verschillende
buismaterialen aangegeven. In de opgegeven
waarden is de invloed van voegen tussen de

Afb.

3  Stromingstypen

afzonderlijke samenstellende leidingdelen
inbegrepen. B ij het ontwerpen van een
leiding zal men het tot op heden met een
dergelijke eigen schatting of een opgave van
de leidingfabrikant moeten doen. Met
metingen aan de in bedrijf zijnde leiding
zal dan aangetoond moeten worden of de
gekozen waarde juist is. Ongewenste
verrassingen achteraf zouden misschien
voorkomen kunnen worden door directe
meting van de ruwheid en hydraulische
controle metingen, teneinde de equivalente
zandruwheid per produkt vast te stellen.
In bepaalde gevallen zou daarbij de nood
zaak van het al of niet glad afwerken van
bijv. grote betonbuizen vastgesteld kunnen
worden.
gm^

en verband

tussen X, Re

2.2. Benaderingsformules voor de wrijvings
factor A
De formule van Colebrook [6] is betrekke
lijk ingewikkeld en schrikt daardoor voor
direkte toepassing wat af; A is bovendien
impliciet geschreven.
Voor voortgezette berekeningen zoals
leidingnetberekeningen of optimaliserings
berekeningen bestaan de volgende mogelijk
heden:
a. Toepassing van een iteratiemethode
volgens [2]:
Schat Ai volgens
1
k
— = — 2 log
Ai
3,7 D
Bereken X> volgens
1
k
2,51
— = —21og(
f
)
3,7 D
Re/Ai

^

en —.

k

1

(5)

A

0,06

OVERGANGSGEBIED?

D/k  50

Voor in de praktijk gebruikelijke leidingen
met een zgn. technische (ongelijkmatige)
ruwheid wordt een equivalente zandruwheid
opgegeven. Dit betekent dat de beschouwde
praktijkleiding een zelfde wrijvingsweer
stand heeft als een leiding beplakt met
zandkorrels van de opgegeven grootte.
4e. Turbulente stroming in het overgangs
gebied tussen 'hydraulisch glad' en
'hydraulisch ruw':
Door Colebrook is voor praktijkleidingen
bij afname van het getal van Reynolds
beneden een bepaalde waarde een geleide
lijke toename van A aangetoond. De wijze
waarop A toeneemt hangt af van de aard
van de wandruwheid (soort materiaal en

0,04

\

D/k 100

0,03

D/k=500

HYDR.
RUW

0,02
:::o/k--20oo

0,01
■Re
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Bereken A3 volgens
1
k
2,51
_ = _21og(
+
)
A3
3,7 D
Re/A.j
enz.

bepaalde w a a r d e van A k u n n e n optreden
d o o r d e volgende oorzaken:
1. Afwijking
van de temperatuur
van de
vloeistof t.o.v. d e o n t w e r p t e m p e r a t u u r .
E e n afwijking v a n 10 ° C t.o.v. 10 ° C
k a n een afwijking van 10 % in A
opleveren ten gevolge v a n wijziging van
de viscositeit v a n de vloeistof.

N a r e s p . 2-3-6 iteraties wijkt d e aldus
berekende w a a r d e van A 5 % - 1 % - < 1 %
af van (6) bij gebruik van een rekenm a c h i n e . Bij gebruik van een rekenschuif
zijn deze percentages afwijking resp.:
10%-2%-<2%.

2. D o o r veroudering k a n de nuttige diam e t e r afnemen en de k - w a a r d e toenemen.
3. D o o r luchtinsluitingen
in de leiding
k a n d o o r plaatselijke extra wervelverliezen of d r u k o p b o u w d e weerstand
toenemen.

b. T o e p a s s i n g v a n exponentiële formules
volgens L a m o n t [3]:
D e exponentiële formules zijn allen van d e
gedaante:

«

Voorspellen v a n verouderingseffecten is
bijzonder moeilijk. T o e n a m e van de weerstand k a n v e r o o r z a a k t worden d o o r slijmvorming, bacteriëngroei, aanslibbing en
aantasting van het leidingmateriaal. H e t
laatst g e n o e m d e k a n zich manifesteren als
plaatselijke k n o b b e l v o r m i n g of als een m i n
of meer gelijkmatige a a n k o e k i n g ( o p b o u w
van aangetast m a t e r i a a l met chemische
bestanddelen uit d e vloeistof).
Bij r u w water heeft een gelijkmatige
aanslibbing weinig invloed o p de k-waarde.
D e afname van de diameter speelt
een ondergeschikte rol.
Ribbelvormige
aanslibbing kan echter tot
aanmerkelijke weerstandsverhoging leiden.
E e n bekend voorbeeld is de E c k e r transportleiding, w a a r i n ten gevolge van tijdelijke
afwijkende behandeling van het water aanslibbing m e t ribbels (lengte ca. 5 m m , h o o g t e
ca. 0,7 m m ) een w a n d r u w h e i d overeenkom e n d m e t k = 10 m m werd o p g e b o u w d . D e

const.

=

(7)
a
Re

D /?
.(-)
k

D e volgende 'ruwheidsgebieden' worden
hierbij onderscheiden:
D
zeer r u w

2-10

k
D

matig r u w

k
D

weinig r u w

: 10 - 200

•: 200 - 20.000

D
— > 20.000
k

glad

V o o r elk v a n deze gebieden zijn d e w a a r d e n
van de const., a en f3, a l s m e d e d e nauwrigheid v a n A t.o.v. (4), (5) en (6),
• abel I aangegeven. Per ruwheidsgebied
is een a a n t a l factoren en exponenten
mogelijk. D e nauwkeurigheid w a a r m e e A
volgens deze wijze bepaald w o r d t ligt in d e
orde v a n 5 - 7 % t.o.v. (4), (5) en (6).
2.3. Afwijkingen
voor A

van de

ontwerpwaarde

Afwijkingen v a n de volgens het v o o r g a a n d e

TABEL II - Enige voorbeelden van capaciteitsafname door veroudering
Re
Leitzachwerk
Bévercé
Cavaglia
Ecker

1 a 5.106
1 a 5.108
1 a 3.106
1 a 6.105

Xi = X 'nieuw'
Q i = Q 'nieuw'

X2 = X 'oud'
Q 2 = Q 'oud'

TABEL I - Exponentiële benadering volgens X = const. /Re
Gebied

Formule

Din mm X2/X1 Q2/Q1

a

2000
2000
1200
500

1,88
1,70
2,25
2,75

73%
77%
67%
60%

Re

Fout

0,73

onbeperkt

4.6

Ri *

0,529

matig ruw

R2 *
T2

0,2578
0,459

0
0,115

0,414
0,2745

onbeperkt
> 3.000

5,4
5

weinig ruw

T3 *
Ra

0,115
0

S3

0,2149
0,0933
0,262

0.2292

0.129
0,22
0

> 3.000
onbeperkt
3.000 -10«

7
4.6
4.6

5 3 (< 0 300)
5 4 (> 0 300)'

0,262
0,1059

0.2292
0,158

0
0

3.000 - 106
105- 108

4.6
3,8

glad

* meest waarschijnlijk

D e invloed v a n slijmvorming
en bacteriëngroei o p d e k - w a a r d e k a n globaal als
functie v a n d e tijd b e n a d e r d w o r d e n d o o r :
kt = k0 + a t

(8)

waarin:
kt
k„
a
t

= k - w a a r d e na t jaren in m m
= k - w a a r d e nieuw in m m
= t o e n a m e v a n k in m m /jaar
= tijd in jaren

D e factor « is hierin afhankelijk van de
soort water en het leidingmateriaal.
D o o r L a m o n t [3] w o r d t een aantal
categorieën onderscheiden (zie tabel III).
TABEL III - Schatting 'k' tengevolge van slijmvorming en aantasting volgens k, = k„ + at
gebied

aantasting

I
II
lil
IV

licht
middelmatig
aanmerkelijk

a in mm/j
0,025
0,075
0,250
0,750

Afhankelijk van de categorie kan de
k^waarde in 10 jaar t o e n e m e n met 0,2 tot
7,5 m m . I n E n g e l a n d heeft m e n v o o r
beklede gietijzeren leidingen deze categorieën
k u n n e n vaststellen n a a r de herkomst van
het r u w e water. Of in N e d e r l a n d iets
dergelijks mogelijk is, is niet bekend.
O p g r o n d van de literatuur k u n n e n nog d e
volgende algemene opmerkingen g e m a a k t
worden:
1. Bij niet-beschermde b e t o n n e n en asbestcement leidingen of leidingen met een
cement bekleding k a n A in de eerste
jaren m e t 5 a 10 % toenemen d o o r een
schuurpapierachtig oppervlak dat d a n
ontstaat. Bestrijken v a n dergelijke
leidingen met een bitumenverf v o o r k o m t
dit verschijnsel.
2. G l a d d e niet ijzerhoudende leidingen en
kunststofleidingen o n d e r g a a n vrijwel
geen wijziging van A indien hierdoor
normaal gezuiverd water w o r d t
afgevoerd.

DP
. (—)
k

const.

capaciteit v a n d e leiding n a m hierdoor tot
60 % af. A n d e r e voorbeelden ontleend a a n
[4] zijn aangegeven i n tabel I I .

3. I n leidingen bekleed met cement of
b i t u m e n k a n bij ruw water slijmvorming
optreden. D i t k a n leiden tot een aanmerkelijke a f n a m e van het debiet.
4. Onbeklede gietijzeren leidingen k u n n e n
bijzonder gevoelig zijn v o o r aantasting
d o o r r u w water.
Achterblijven van lucht in hoge punten
van een leidingtracé kan leiden tot aanmerkelijk grotere leidingverliezen dan uit
d e k - w a a r d e volgt. I n o p d r a c h t van de
Duinwaterleiding v a n 's-Gravenhage is
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de snelheidsverandering optreedt in een tijd
korter dan de looptijd /i, leidde hij uit de
wet van Newton af (zie afb. 6):

onlangs door het Waterloopkundig Laborarium een literatuuronderzoek verricht
om na te gaan bij welke buishelling en
watersnelheid lucbt wordt meegesleurd.
Zeer globaal kan de volgende formule als
veilige benadering gebruikt worden
(zie ook afb. 4).
v m l n = l , 2 3 /gDsina
(9)
waarin:
v min = minimale snelheid waarbij alle lucht Afb 4 . Meenemen van lucht in een hellende
wordt meegesleurd, in m/s
leiding.
g
= versnelling van de zwaartekracht in
m/s 2
D = diameter van de leiding in m
s i n « = helling van de leiding, dimensieloos
Dit betekent dat bij een leiding met diameter 1 m en helling 1 : 15 een watersnelheid van 1 m/s voldoende is om
achterblijven van lucht te voorkomen.
Voorgaande formule is een extrapolatie
van proeven in leidingen met betrekkelijk
kleine diameter (orde 1 - 10 cm). Behalve
weerstandsverhoging kan achterblijven van
lucht in een leiding ook leiden tot ongewenste waterslagverschijnselen (bijv. bij het
aanzetten van pompen). Indien de economische belangen die hiermee samenhangen
groot genoeg zijn, zou verder onderzoek
gericht op grotere leidingdiameters door
een samenwerkingsverband van bijv. de
gezamenlijke drinkwaterleidingen en enige
ingenieursbureau's gestimuleerd kunnen
worden.
3.

C- VOORTPLANTINGSSNELHEID

1. De tijd waarin de snelheidsverandering
optreedt, kan groter zijn dan de looptijd fj.. Dit betekent dat de drukverandering kleiner wordt dan volgens (10), als
gevolg van reflecties van de drukgolf
tegen de leidingeinden.

VAN DRUKGOLVEN

Afb. 5 - Looptijd //..

HYDRGRAD - f -

*AH
H

iiniiiiiiii|/\|

V

V

V

V

v+Av

Waterslag

3.1. Optreden van waterslag
Waterslag is het best te definiëren als:
Het optreden van drukveranderingen in
gesloten leidingen veroorzaakt door snelheidsveranderingen in de vloeistofstroom.
Waterslag kan daarom optreden in alle
soorten vloeistofleidingen waarin debietveranderingen optreden. Dus zowel in
korte als in lange leidingen voor olie, rioolwater, drinkwater, koelwater, baggerspecie
enz. Hoe groter en sneller de snelheidsveranderingen zijn hoe groter de drukveranderingen zullen zijn. Snel dient hierbij
in relatie gezien te worden met de looptijd
H van drukgolven (zie afb. 5).
Afhankelijk van het leidingmateriaal, de
vloeistof, de diameter en wanddikte van de
leiding kan de voortplantingssnelheid c van
drukgolven liggen tussen 300 m/s en 1000
m/s. Bij vrije gasbellen in de vloeistof kan
c nog aanmerkelijk lager zijn.
Het verband tussen snelheidsverandering
en drukverandering werd voor het eerst
omstreeks 1900 door Joukowsky in een
drinkwaterleiding van Moskou gemeten.
Onder verwaarlozing van het wrijvingsverlies in de leiding en voor het geval dat

c
(10)
— .Av
g
Dit betekent dat bij relatief kleine snelheidsveranderingen reeds betrekkelijk grote
drukhoogte-veranderingen zullen optreden.
Bij een snelheidsverandering van 0,1 m/s
in een stalen leiding zal een drukhoogteverandering optreden van 10 m waterkolom
= 1 atm.
Het voorgaande is in de meeste gevallen
slechts van kwalitatief belang omdat niet
voldaan wordt aan de voorwaarden van
Joukowsky:
^^
AH

VOOR STALEN EN
BETONNEN LEIDINGEN:
AH* 100 A v
Afb. 6 - Formule van Joukowsky.

WERKDRUK
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AFSLUITER BENEDENSTROOMS

OVERDRUKGOLF

-ïrf-i
ONDERORUKGOLF

--.V

AFSLUITER HALVERWEGE

Afb. 7 - Gevolgen van het sluiten van een
afsluiter.

2. Het wrijvingsverlies in de leiding kan
aanmerkelijk zijn in vergelijking met
de gemiddelde druk in de leiding.
Dit betekent dat de drukveranderingen
groter worden dan volgens (10).
In de loop der jaren zijn goede, aan de
praktijk getoetste, berekeningsmethoden
ontwikkeld: grafische methoden zowel
als methoden geschikt voor de rekenmachine.
3.2. Oorzaken van waterslag in de praktijk
Waterslag kan in de praktijk o.a. veroorzaakt worden door manipulatie met
^fc
afsluiters. Hierbij kunnen zowel over- a l s ^
onderdrukken optreden (zie afb. 7).
Bij onderdrukgolven kan de dampspanning
van de vloeistof bereikt worden, er treedt
dan cavitatie op ('holle ruimte'-vorming).
In een lange leiding wordt vaak, afhankelijk
van de wrijvingstoestand in de leiding, het
debiet pas beïnvloed gedurende het laatste
deel van het sluittraject van de afsluiter.
Zo bedraagt voor een 20 km lange leiding
met diameter 1 m en snelheid 1,2 m/s
v2
het wrijvingsverlies ongeveer 400 . —.
2g
Indien een schuifafsluiter aan het benedenstroomse einde wordt dichtgedraaid bedraagt de weerstand over de schuifafsluiter
V2

in 8 8 % gesloten stand ongeveer 100.—.
2g 2
v

De totale weerstand bedraagt dan 500 . —.
2g
Dat betekent dat het debiet dan nog zeker
400
90 % ( /
) van het oorspronkelijke
500
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3.3. Berekeningsmogelijkheden en water slagvoorzieningen
Met rekenmachineprogramma's is het reeds
geruime tijd mogelijk gecompliceerde
leidingsystemen op waterslag door te
rekenen. Men dient zich er echter ter dege
rekenschap van te geven dat in wezen de
juistheid van de randvoorwaarden bepalend
is voor de nauwkeurigheid van de uitkomsten. Onder randvoorwaarden zijn niet
alleen te verstaan de karakteristieken van
pompen, afsluiters of terugslagkleppen,
maar ook het gedrag van de vloeistof voor
die gevallen waarin de dampspanning
benaderd wordt.
Op grond van berekeningen kan vastgesteld
worden of bijzondere voorzieningen nodig
zijn. Waterslagvoorzieningen worden toegepast om de volgende redenen:
1. Ter voorkoming van te hoge drukken.

+

CAVITATIE BEL

ÊXEHEEE
a

GECONCENTREERDE CAVITATIE ACHTER AFSLUITER (SCHEMATISCH)

CAVITATIE BEL

b GECONCENTREERDE CAVITATIE IN HOOG PUNT (SCHEMATISCH)

CAVITATIE (DUNNE-BEL

c

MODEL)

2. Ter voorkoming van onderdrukken.
Bijv. bij drinkwaterleidingen wegens
de kans op aantrekken van vreemd
water of wegens niet bestand zijn van
de leiding of leidingverbinding tegen
onderdruk.

UITGESTREKTE CAVITATIE

CAVITATIE (BEL MENGSEL MODEL)

I...
r

d
Afb.

8 -

a

. . . . ......

°

3. Ter voorkoming van geconcentreerde
of uitgestrekte cavitatie, meestal alleen
in die gevallen waarbij het dichtlopen
ontoelaatbare drukken geeft of frequent
voorkomen van dit verschijnsel ongewenst is.

UITGESTREKTE CAVITATIE

Cavitatievormen.

debiet bedraagt. Hieruit volgt dat voor een
totale sluittijd van 10 fx = 400 s de afsluiter
in feite het debiet in 1 looptijd terugbrengt
van 90 % naar 0 %. Er zal dan bij de
afsluiter een drukverhoging ontstaan van
c
- . 0,9 . 1,2 ^ 110 m waterkolom.
Ten gevolge van de wrijving zal dit nog
meer zijn.
Waterslag kan ook opgewekt worden door
aan- en uitschakelen van pompen of door
pompuitval als gevolg van storing in de
energievoorziening (zie afb. 9). Ook hierbij
kan de onderdrukgolf zo groot zijn dat
ergens in de leiding cavitatie optreedt.
Voornoemde cavitatie kan op een vaste
plaats optreden, waarbij een groot gedeelte
van de leidingdoorsnede door gas of damp
onder lage druk wordt ingenomen
(geconcentreerde cavitatie) of in uitgestrekte
leidingdelen, waarbij een klein gedeelte
van de leidingdoorsnede door gas of damp
wordt ingenomen (uitgestrekte cavitatie).
Geconcentreerde cavitatie kan optreden
direct benedenstrooms van een afsluiter of
in een hoog punt van het leidingtracé
(zie afb. 8a-b). Het kan ook optreden direct
achter een pomp indien de persleiding
aldaar hoog ligt t.o.v. het zuigpeil van de
pomp (bijv. bij grondwaterpompen met een
persleiding 10 - 15 m boven de grondwaterspiegel). Uitgestrekte cavitatie kan in lange
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9 - Pompuitval

met uitgestrekte

cavitatie.

transportleidingen bij pompuitval als volgt
optreden (zie afb. 9). Na pompuitval ontstaat een onderdrukgolf. Deze plant zich
door de leiding voort; een uitgestrekt
gebied met cavitatie ontstaat en loopt
daarna ten gevolge van de benedenstroomse hogere druk weer dicht.
Zowel bij het dichtlopen van geconcentreerde als uitgestrekte cavitatie kunnen
hoge drukken optreden.

De voorzieningen berusten er allen op de
snelheidsverandering in de leiding minder
snel te maken ofwel de debieten geleidelijker
te laten toe- of afnemen. Bij normaal
bedrijf betekent dit regeling van de afsluiters en pompen. Hoe dit moet gebeuren
kan zonodig bepaald worden met waterslagberekeningen. Bij noodgevallen, als snelsluitende afsluiters of pompuitval door
storing in de energievoorziening worden
de snelle snelheidsveranderingen voorkomen
door het leidingdebiet te laten 'overnemen'
door een voorziening die 'zelf' zorgt voor
geleidelijke afname. Een veel toegepaste
voorziening is de buffertoren of de windketel. De werking van een buffertoren is
aangegeven in afb. 10. Een windketel werkt
volgens hetzelfde principe. De vloeistof is
in dat geval laag opgeslagen met daarboven
een luchtkussen. Enige resultaten van
berekeningen, uitgevoerd voor een recent
gebouwde transportleiding met buffertoren,
zijn aangegeven in afb. 11 en 12. Wegens
de relatief kleine schachtdiameter van de
toren (2 m) is een ruime kelder (diameter
4 m, lengte 25 m) nodig om leegslingeren
van de toren — met luchtaanzuiging naar de
leiding — te voorkomen. De max. onderdruk
in de leiding is beperkt tot ca. 0,5 m waterkolom. Het leidingdebiet neemt zeer
geleidelijk in ca. 200 s af tot nul. Bij der-

60

DICHTORMIEN AFIUJUE R

BOVENKANT

gelijke voorzieningen dient veel aandacht
besteed te worden aan de keuze van de
terugslagkleppen. Hierop wordt in
3.5 nader ingegaan. Een andere waterslag
voorziening die nogal eens wordt toegepast
om grote onderdrukken bij pompuitval te
vermijden is een vliegwiel op de pomp.
In afb. 13 is het effect van een dergelijke
voorziening aangegeven: zonder vliegwiel
bestaat kans op cavitatie in de leiding, mèt
vliegwiel neemt het debiet geleidelijker af
en treden minder grote onderdrukken op
als gevolg van reflecties van drukgolven
tegen het benedenstroomse reservoir.
Toepassing van vliegwielen is in het alge
meen slechts zinvol voor leidingen korter
dan 3 km.
Om olieleidingen en hogedruk water
transportleidingen tegen ontoelaatbare
overdrukken te beschermen worden nogal
eens zgn. drukbegrenzers (pressure relief
valves) toegepast. Twee principes zijn aan
gegeven in afb. 14. Van belang is dat deze
voorzieningen in staat zijn de gewenste
hoeveelheid vloeistof af te voeren bij de
gewenste drukbegrenzingswaarde en dat ze
Afb. 13  E ffect van een vliegwiel.
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snel reageren. Het laatste houdt in dat ze
zo dicht mogelijk op de leiding geplaatst
moeten worden en dat ze een kleine traagheid hebben. Benodigde aantallen en typen
kunnen op grond van waterslagberekeningen bepaald worden. Recent werden
drukbegrenzers toegepast op een waterinjectiesysteem voor de oliewinning ter
beveiliging van de leiding bij uitval van de
'injectieplants' (zie afb. 15). Bij deze
installatie bedraagt de normale werkdruk
aan de perszijde van de 'supply plant'
700 m waterkolom.
3.4. Uitgestrekte cavitatie
Zoals reeds is opgemerkt kan in lange
isportleidingen uitgesterkte cavitatie
• staan t.g.v. pompuitval. Tot voor enige
jaren werden veelal buffertorens of windketels gebouwd om dit verschijnsel te
voorkomen wegens onbekendheid met de
gevolgen van het dichtlopen van dergelijke
uitgestrekte cavitatie. Bij de Technische
Hogeschool Delft (Laboratorium voor
Vloeistofmechanica) en het Waterloopkundig Laboratorium zijn daarom theoriën
ontwikkeld die dit verschijnsel beschrijven
[8]. Toetsing van deze theoriën heeft
inmiddels met succes in modellen plaats
gevonden. Op grond hiervan zullen belangrijke transportleidingen zoals BiesboschBerenplaat (27 km met diameter 1,80 m)
en Andelse Maas-duinen niet van een
buffertoren of windketel worden voorzien.
In principe gebeurt na pompuitval het
volgende (zie afb. 9): de druk bij de pomp
daalt snel — er loopt een onderdukgolf de
^ d i n g in — op een bepaalde plaats ontstaat
^ P i t a t i e — een cavitatiegebied ontstaal en
breidt zich uit — het cavitatiegebied loopt
weer dicht. Voor het cavitatiegebied zijn
twee mathematische modellen ontwikkeld
(zie afb. 8): het 'dunne bel model' en het
'belmengselmodel'. Beide methoden leidden
tot een zelfde practisch resultaat.
Met de twee mathematische modellen is
een groot aantal berekeningen uitgevoerd
voor een leiding als aangegeven in afb. 16.
Aan het bovenstroomse leidingeinde werd
in een tijd T een drukdaling Ah geïntroduceerd. De drukhoogte blijft daarna constant
op een waarde van h — Ah. De grootheden
T, Ah, Az, L, D, u 0 en c werden gegroepeerd
tot dimensieloze grootheden en over een zó
groot gebied gevarieerd, dat veel praktijkgevallen hier binnen vielen. Diffusie van
gas uit de vloeistof naar de cavitatiebellen
werd verwaarloosd. Een voorbeeld van de
toestanden die achtereenvolgens langs de
leiding optreden, is aangegeven in afb. 17.
Er bleek dat de druk na dichtlopen van het
cavitatiegebied niet of nauwelijks groter
werd dan de druk aan het begin van de
leiding vóór de drukdaling. Op grond van
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Afb. 15 - Water-injectiesysteem beveiligd met drukbegrenzers.

Afb. 16 - Schema voor berekeningen met dimensieloze grootheden.

dit theoretische onderzoek werden eveneens
neens van de leiding. De maximale drukhoogte
berekeningen uitgevoerd voor een aantal
tal
is niet groter dan de werkdruk aan het
in ontwerp zijnde leidingen. Voor een
bovenstroomse leidingeinde vóór pompdergelijke leiding (Biesbosch-Berenplaat)
at) is
uitval. Deze conclusie geldt slechts voor de
het schema aangegeven in afb. 18.
beschouwde situatie: na korte tijd weer
Bij pompuitval daalt de persdruk onder;r die
starten van de pompen kan aanmerkelijk
van het Biesboschreservoir, de terugslagighogere drukken geven.
klep in de by-pass gaat open en grote
Omdat op grond van deze berekeningen
hoeveelheden water worden nagezogen.
i.
verwacht mocht worden dat een bufferDe druk aan het bovenstroomse leidingeinde
geinde toren of windketel achterwege kon blijven,
blijft daardoor nagenoeg constant.
zijn uitgebreide proeven in een model
De maximaal en minimaal optredende druk- uitgevoerd teneinde de mathematische
hoogten zijn in afb. 19 aangegeven.
modellen te verifiëren (zie afb. 20).
Duidelijk is te zien dat geconcentreerdee
Een schema van de proefleiding en de
cavitatie in de hoge punten optreedt eni
resultaten van metingen en berekeningen
uitgestrekte cavitatie in een zeer groot deel
voor één situatie zijn aangegeven in afb. 21.
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D e d r u k v a l a a n het bovenstroomse leiding
einde w o r d t verkregen d o o r omschakeling
van twee gekoppelde bolafsluiters. H i e r d o o r
daalt d e d r u k a a n h e t b o v e n s t r o o m s e
leidingeinde in ca. 0,5 s van een h o g e d r u k
H i (instelbaar v a n 30 tot 60 m water
k o l o m abs.) naar een lage d r u k H2
(instelbaar van 10 tot 30 m w a t e r k o l o m
abs. *). D r u k m e t i n g e n werden o p 10 plaat
sen langs de leiding verricht m e t piëzo
elektrische d r u k o p n e m e r s ; debietmeting
werd op 2 plaatsen uitgevoerd met speciaal
d a a r t o e ontwikkelde snelle elektromagneti
sche debietmeters. I n m e e t p u n t 4 heerst aldus
v o o r een proef m e t H i = 60 m w a t e r k o l o m
abs., H2 = 10 m w a t e r k o l o m abs. en H 3 =
20 m w a t e r k o l o m abs. gedurende ca. 1,5 s
v a c u ü m . D a a r n a treedt een zeer snelle
drukstijging o p van 10 a 20 m w a t e r k o l o m
in m i n d e r dan 0,01 s.
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* 10 m waterkolom absoluut ?& 1 ata
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D e resultaten van berekeningen met het
belmengselmodel en het dunnebel m o d e l
s t e m m e n zeer goed overeen m e t d e
metingen. Een d e r d e eenvoudiger te han
teren berekeningsmodel is eveneens gecon
troleerd. Dit berekeningsmodel gaat er van
uit d a t bij waterslagberekeningen d e leiding
v a a k in een groot aantal rekenpunten
w o r d t verdeeld. D o o r in elk r e k e n p u n t m e t
geconcentreerde cavitatie te rekenen kan,
met enige aanvullingen, een zelfde resultaat
verkregen worden als met d e 2 eerder
g e n o e m d e modellen.

D e controleproeven werden d o o r het
W a t e r l o o p k u n d i g L a b o r a t o r i u m uitgevoerd
in o p d r a c h t van de N V Waterwinnings
bedrijf B rabantse B iesbosch, de D u i n w a t e r 
leiding van 's G r a v e n h a g e en h e t Keurings
instituut voor Waterleidingartikelen
( N V K I W A ) . E e n speurwerkbijdrage werd
geleverd d o o r het W a t e r l o o p k u n d i g L a b o 
r a t o r i u m en het C e n t r u m v o o r Onderzoek
Waterkeringen ( C O W ) . D e Technische
Hogeschool Delft ( L a b o r a t o r i u m v o o r
vloeistofmechanica) trad als adviseur van
het W a t e r l o o p k u n d i g L a b o r a t o r i u m op.
D e kosten van het onderzoek bedroegen
ca. ƒ 700.000,—.

02

t>239L/c

0

O p grond van het v o o r g a a n d e zullen in een
a a n t a l grote transportleidingen v a n de
N V Waterwinningsbedrijf B r a b a n t s e B ies
bosch en d e Duinwaterleiding v a n
'sGravenhage geen buffertorens of wind
ketels worden toegepast. I n h o e v e r r e een
bepaald buismateriaal tegen veelvuldig
optreden van snelle drukstijgingen bestand
is, is niet bekend. R e d e n w a a r o m voorals
nog het geregeld laten optreden van
cavitatie ontraden wordt. D i t stelt eisen a a n
de n o r m a l e schakelprocedures van d e
pompen.
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Afb.

17  Verloop drukhoogten langs de leiding op
o\ een aantal tijdstippen (belmengselmodel).

Afb. 18 - Ruw-water transportleiding BiesboschBerenplaat.
3.5.
Terugslagkleppen
Tussen d e p o m p e n en een transportleiding
— al d a n niet voorzien v a n een buffertoren
of windketels — worden veelal terugslagkleppen geplaatst (zie afb. 22). Indien
slechts een gedeelte van de geïnstalleerde
p o m p e n in bedrijf is, w o r d t d o o r deze
kleppen retourstroming via d e niet in
bedrijf zijnde p o m p e n v o o r k o m e n .

I n d e situatie d a t m e e r d e r e p o m p e n in
bedrijf zijn en d a a r n a één p o m p w o r d t
uitgeschakeld (of uitvalt d o o r storing) zal
het debiet in de leiding L snel afnemen
onder invloed v a n het drukverschil H dat
o p de vloeistofkolom L werkt. Indien de
terugslagklep d e z e d e b i e t a f n a m e niet
voldoende snel k a n volgen, zal een groot
debiet n a a r de zuigkelder g a a n terugstromen. D e volgende p r o b l e m e n kunnen
zich hierbij v o o r d o e n :
Zl
.
1. D e terugslagklep w o r d t d o o r d e retourstroming o p z'n zitting geslagen, met
kans o p beschadigingen en extreme
d r u k k e n in d e leiding.
2. Bij te lange r e t o u r s t r o m i n g kan de
2.
draairichting van d e uitgeschakelde
p o m p omkeren, hetgeen in bepaalde
gevallen niet t o e l a a t b a a r is.
3. E e n eventuele buf fertoren of windketel
3.
k a n te ver leeg lopen, w a a r d o o r lucht
in de transportleiding k o m t .
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Afb. 19  E xtreme drukhoogten na pompuitval bij toelaten van cavitatie.

2. Ten gevolge van het polaire massa
traagheidsmoment van de draaiende
delen van de uitvallende pomp
'GD2'
(lp =
) wordt nog gedurende
4
enige tijd na pompuitval 'energie'
geleverd.
Uit (11) blijkt dat vergroting van v 0 en L
een langere tijd oplevert waarin het debiet
in de leiding L nul wordt. Uiteraard heeft
vergroting van het polair massatraagheids
moment van de draaiende delen van de
pomp een zelfde effect.
Het resultaat van een berekening waarin
het lp mede betrokken is, is aangegeven
in afb. 23. Voor een relatief grote lengte
van AB ( = 50 m) neemt het debiet na
uitval van beide pompen in ca. 1,3 s tot
nul af. Duidelijk is te zien dat de druk
in B slechts weinig afneemt. De geleidelijke
drukval in A wordt voornamelijk veroor
zaakt door het polair massatraagheids
moment van de pompen. B ij deze bereke
ning is aangenomen dat de terugslagkleppen
de waterbeweging zonder verlies volgen,
waardoor tevens terugstroming voorkomen
wordt. Voor kortere leidinglengten zijn
aldus tijden van minder dan 0,5 s mogelijk.
Bij de keuze van terugslagkleppen kan men
in de ontwerpfase uitgaan van twee
principes:
1. Pas een 'snelle' klep toe, die de debiet 
afname zeer nauw volgt en die op het
moment dat het debiet nul is, gesloten is.
2. Pas een 'progressiefberemde' klep toe.
Deze klep moet over het eerste gedeelte
van het sluittraject snel bewegen.
Over het laatste gedeelte van het sluit
traject mag de klep slechts relatief lang
zaam bewegen om 'slaan' te voorkomen.
Hierbij moet gedurende korte tijd enige
retourstroming toegestaan zijn.

Afb. 20  Overzicht proefopstelling voor cavitatieonderzoek.
1. Hogedruktank ; 2. Lagedruktank; 3. Eindtank ; 4. Ontluchtingstank ; 5. Star gekoppelde bolaf
sluiters ; 6. Elektromagnetische debietmeters voor snelle fluctaties; 7. Elektromagnetische debietmeters
voor de permanente situatie ; 8. Doorzichtige perspexstukken met drukaansluitingen; 9. Meetcabine.

Bij verwaarlozing van de traagheid van de
pompen kan — door toepassing van de wet
van Newton op de vloeistofkolom L —
de tijd geschat worden waarin het debiet
na pompuitval tot nul afneemt:
v„L
(11)

t =

gH
waan
tijd waarin debiet nul wordt in s
t
beginsnelheid in de leiding waarvan
v,,
de pomp uitvalt, in m/s
leiding'.engte tussen zuigkelder en
broekstuk in m

H

versnelling van de zwaartekracht in
m/s2
= drukverschil tussen zuigkelder en
broekstuk in m vloeistofkolom

De werkelijke tijd waarin het debiet in het
leidingdeel L tot nul afneemt zal groter zijn
dan uit (11) volgt wegens:
1. Het drukverschil H daalt tijdens het
uitvallen van de pomp. B ij een leiding
met buffertoren of windketel is deze
drukdaling verwaarloosbaar omdat de
druk aldaar slechts langzaam daalt
in verhouding tot de tijdsduur van de
verschijnselen in de leiding L.

Twee 'snelle' kleppen zijn aangegeven in
afb. 24. Bij normaal pompbedrijf wordt een
veerbelaste ring of schotel door de stroming
opengedrukt gehouden. Na pompuitval
wordt de klep door de veerdruk gesloten.
Toepassing van de juiste veer is belangrijk,
omdat anders toch nog slaan van de klep
optreedt (te slappe veer) of bij pompbedrijf
een te groot weerstandverlies over de klep
optreedt (te stijve veer). De snelle sluiting is
mogelijk dankzij de betrekkelijk geringe
massa van de bewegende delen van de klep
en de relatief korte sluitweg die moet
worden afgelegd. Analoge eigenschappen
heeft de terugslagklep met rubber mem
braan (zie afb. 26).
Valkleppen (zie afb. 26) zijn in het algemeen
ongeschikt voor snelle sluiting. Zij zijn
goed bruikbaar bij kleine leidingdiameters
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Het is thans in veel praktijkgevallen niet
mogelijk behoorlijk gestaafd te voorspellen
of een gekozen terugslagklep direct na
inbouw zal voldoen.
Gevallen zijn bekend waarbij de klep direct
na inbouw vervangen moest worden door
een ander type klep of waarbij belangrijke
wijzigingen aan het klepmechanisme
moesten worden aangebracht.
Twee, nog niet getoetste, methoden zijn
beschikbaar die gebruikt kunnen worden
voor de vaststelling van het type toe te
passen klep:

 10m w.k.

V

\

\

ME THODE )

21  Drukhoogten

of in leidingen waarin de debietafname
langzaam is.
Voorbeelden van 'progressief beremde'
kleppen zijn de asymmetrische vlinderklep
met rem (zie afb. 26) en kleppen die over
het gehele sluittraject min of meer beremd
worden (zie afb. 25). Bij toepassing van dit
principe is het van groot belang dat de
juiste beremmingskarakteristiek gekozen
wordt. 'Doe het zelf' in de vorm van zelf
aanbrengen van een remcylinder op een
daartoe niet ontworpen klep kan leiden
tot ernstig slaan met schade of afdraaien
van de klepas: B ij een te lichte rem zal de
klep namelijk over het eerste gedeelte van
het sluittraject een langere tijd nodig hebben
dan in het onberemde geval. De retour
stroming kan zich ontwikkelen en de klep
zal door de dan te lichte rem heengedr
worden. B ij een te zware rem zal de klei
nog langer blijven open staan, waardoor
zich een fors retour debiet kan ontwikkelen.
De stromingskrachten die hierbij op de klep
uitgeoefend worden kunnen dan leiden tot
afdraaien van de klepas.

M
E THOD
E )

in cavitatieproefleiding (metingen en berekeningen).

1. De proefondervindelijke
methode.
Bepaald wordt de sluittijd van de klep in
stilstaand water. Deze tijd wordt vergeleken
met de tijd die uit een waterslagberekening
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voor pompuitval volgt. Hierbij wordt aangenomen dat de terugslagklep de waterbeweging verliesloos volgt. Indien de sluittijd in stilstaand water veel kleiner is dan
de berekende tijd, is slaan van de klep
onwaarschijnlijk (zie ook [11]).
2. Volledige berekening van de klepbeweging.
Een waterslagberekening wordt uitgevoerd
waarin alle eigenschappen van de terugslagklep zijn opgenomen (zie afb. 25). In het
waterslagprogramma worden naast de
bewegingsvergelijking van de pomp
(zie [9]) de bewegingsvergelijking en de
weerstand van de klep opgenomen:
d2 ö
M

-

lp-

AH
Afb. 23 - Druk- en debietverloop na pompuitval tussen pompen en buffertoren.

VALKLEP MET CEWICHTSBELASTING
(MAX. ca.0
1,00m)

(12)

dt-

I («)

2g

TOEPASSING VALKLEP BIJ
GROTE LEIDINGDIAMETER

—etrrrt

Afb. 24 - Ring- en schotel terugslagklep.
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ASYMMETRISCHE VLINDERKLEP
MET GEWICHTSBELASTING
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ca.02,00ml

1

ASYMMETRISCHE VLINDERKLEP
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)

tÖ

REMCYLIHDER

M.lp

. -2

VEERBELASTE DUBBEL
UITGEVOERDE KLEP
( MAX. ca. 0 0.60 ml

2

AH--IC).

V

-5—
'9

Afb. 25 - Schema progressief-beremde terugslagklep.

Afb. 26.

VEERBELASTE PISTONKLEP
{MAX.
ca.00,30ml

TERUGSLAGKLEP MET
RUBBER MEMBRANEN
(MAX. ca. 0
0,70ml

(13)
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waarin:
M

= totaal op de klep uitgeoefende koppel
in Nm
lp = polair massatraagheidsmoment van
klep en eventueel sluitgewicht t.o.v.
draaiingsas in kgm 2
a
= stand van de klep
AH = drukverlies over de klep in m vloeistofkolom
|
= verliescoëfficiënt dimensieloos
v
= snelheid in de leiding in m / s
g
= versnelling van de zwaartekracht
in m / s 2
Het totale koppel M is opgebouwd uit een
aantal deelkoppels te weten: koppel
ten gevolge van eigen gewicht van de klep
en eventuele gewichtsbelasting, koppel
ten gevolge van de beremming (in het
algemeen een constante maal de snelheid
waarmee de remcylinder beweegt), koppel
ten gevolge van as wrijving.
Voor de 2e methode is een groot aantal
gegevens nodig die deels aan tekeningen
ontleend worden en deels door de fabrikant
verstrekt zullen moeten worden.
Verificatie van voornoemde methoden
zou plaats kunnen vinden in het Waterloopkundig Laboratorium m.b.v. de nog
beschikbare druktanks van het cavitatiewaterslagonderzoek (zie afb. 20).
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Gronddruk en bovenbelasting bij watertransportleidingen

Waterleidingen zijn drukleidingen en in het
algemeen zijn de spanningen in het buismateriaal ten gevolge van de inwendige
druk maatgevend voor de bepaling van de
dikte van de buiswand of voor de berekening van de wapening in deze wand.
De gronddruk en de bovenbelasting zijn
daarom met name van grote invloed op de
berekening van drukloze leidingen en van
drukleidingen, die langdurig leeg kunnen
staan.
De berekening van een buis geschiedt door
het bepalen van de spanningen ten gevolge

=
=
=

Afb. 1 - Zetting van een buis volgens Marston.

ratio r sd (door Roske later [21] in het
Duits vertaald met Setzungsdurchbiegungszahl).

=
=

(-)
(2)
Er
s
stijfheidsgetal van de grond
elasticiteitsmodulus van het buismateriaal
straal van de buis
wanddikte van de buis

Als n kleiner is dan 1 is de buis stijver dan
de omringende grond, als n = 1 is de buis
even stijf als de omringende grond en bij
n groter dan 1 is de grond stijver dan de
buis.
Holger Lutz [15, 16] vergelijkt de beide
kriteria van Marston en Voellmy en komt
tot de conclusie dat, als Sh gelijk is aan Siï
in formule (1),
r8d = 1—n
(3)

Marston:
(Sr + S g ) - ( S h + A d )
r
(1)
Sd =
IR. F. WAGENMAKER
Sr
KIWA NV, Rijswijk
waarin:
S r = zetting van de later aangebrachte
grond direct naast de buis
Het stijfheidsgetal E„ neemt af van
S g = zetting van de oorspronkelijke bodem 80 N / m m 2 in dichtgepakt zand via
direct naast de buis
10 N / m m 2 in vrij slappe klei of leem tot
S b = zetting van de buisbedding
0,1 N / m m 2 in veen.
van de inwendige druk en de spanningen
A d = verandering van de buisdiameter
Dit betekent [27] volgens formule (2), dat
of de vervormingen ten gevolge van de
bij betonbuizen altijd een n < 1 optreedt,
uitwendige belastingen en vervolgens door
dus dat betonbuizen altijd stijver zijn dan
dan een gecombineerde berekeningsmethode Voellmy ontwierp een formule, waarin de
stijfheden van de grond en de buis direct
de omringende grond. Asbestcementbuizen
voor deze beide componenten te ontmet elkaar in relatie worden gebracht
en gietijzeren buizen zijn, afhankelijk van
werpen. Deze methode is per materiaal
hun wanddikte, vaak stijver dan de grond
verschillend, aangezien de vervormingen en [25, 26], namelijk
de materiaaleigenschappen ten aanzien van
druk, trek en buiging in verschillende richAfb. 2 - Sleufcondities en open-aaraardingscondities.
tingen bij de buismaterialen onderling zo
verschillen, dat hiervoor geen uniforme
berekeningsmethode is te vinden.
De materie van gronddruk en bovenbelasting lijkt op het eerste gezicht erg
theoretisch en er komen inderdaad ingewikkelde formules in de diverse theorieën
^ J r , maar er moet wel worden bedacht,
dat de theorieën over het algemeen zijn
gegrond op experimenten. Niettegenstaande
deze experimentele basis treden er toch vrij
grote verschillen op in de uitkomsten van
de verschillende methoden [27]. Een factor
2 is niet ongewoon, maar hier moet bij
worden opgemerkt dat — kennelijk ook uit
ervaring — deze berekening weer wordt
gecompenseerd door de geadviseerde
veiligheidscoëfficiënt. Uiteraard is er een
relatie bij de berekening van gronddruk en
bovenbelasting met de grondmechanica,
maar in het algemeen is deze relatie vrij
OPSH Ü N M B O I N t ;
summier en zijn de meeste theorieën gebaseerd op praktijkproeven.
Stijfheidscriterium
De berekening van de gronddruk op de
buis is afhankelijk van het feit, of de buis
stijver of minder stijf is dan de omringende
bodem. Marston was er in het begin van
deze eeuw reeds van overtuigd, dat deze
relatie bepalend is voor het verdere gedrag
van de buis in de grond. Marston noemde
zijn factor [17, 18] settlement deflection

B£=oe SLFUF

OPHoqir*;
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Tevens wordt in deze concept-norm het
hiervoor besproken stijfheidscriterium van
Voellmy ingevoerd, echter wel met de voorwaarde dat de aanvulling goed moet zijn
verdicht (ten minste 90 % proctor).
Dit betekent dus dat een verminderingsfactor wordt toegestaan, als de stijfheid
van de buis kleiner is dan van grond.
Aangezien de uitwendige diameter van de
buis over het algemeen 50 tot 70 % van de
sleuf breedte is, zal de uitgerekende belasting
dus ook tot een dergelijk percentage worden
verlaagd, namelijk

in slappe klei en flexibeler dan de grond in
zand. Kunststofbuizen zijn daarentegen
altijd flexibeler dan de omringende grond.
In dit verband moet nog gewezen worden
op het zogenaamde 'rerounding effect'.
Door de inwendige druk in persleidingen
wordt de doorbuiging ten gevolge van de
gronddruk tegengegaan, waardoor we in
het algemeen met een stijvere buis te maken
hebben dan uit stijfheidscriterium (2) volgt.
Uiteraard is dit afhankelijk van de hoogte
van de druk in de leiding.
De stijfheid kan het beste worden gevisualiseerd door een buis tussen twee lijnbelastingen samen te drukken. Bij beton
ontstaat breuk bij een doorbuiging van
nog geen 0,01 %. Bij buizen van asbestcement en gietijzer ontstaat breuk bij een
doorbuiging, afhankelijk van de wanddikte, van maximaal 2 respectievelijk 5 %
en bij nodulair gietijzer van meer dan 30 %.
Buizen van staal en kunststoffen kunnen
helemaal worden platgedrukt, zonder dat er
breuk optreedt.

als n ^ 1
wordt formule (6) gewijzigd in
W e te =

KeCtwB2

waarin:
D
K e = —, zodat
B
Wn

CtwBD

•

(8)

Ook voor deze berekeningen met sleufcondities geldt, dat uit de literatuur verStijve buizen
schillende andere berekeningsmethoden
bekend zijn, die echter voor een belangrijk
Voor de berekening van stijve en semi-stijve W e w t = belasting op de buis in kN/m
buizen is verder bepalend of de buizen
w
= volumieke massa van de grondsoort deel soortgelijke resultaten geven als in de
formules (6) en (8) is weergegeven
gelegd zijn in een zogenaamde sleuf
in k N / m 3
[8, 13,32].
(E: Trench conditions, D: Grabenbedinging) D
= buitenmiddellijn van de buis in m
of in een 'open aanaarding' (E: EmbankC e = coëfficiënt volgens in ISO/DIS 2785 Hoewel deze formules nu — voor een
ment conditions, D: Dammbedingung).
bepaald materiaal — internationaal zijn
gegeven grafiek
Op het gebied van internationale nomalivastgelegd, blijven er enkele belangrijke
De grafiek geeft verschillende lijnen voor
satie loopt het Technische Comité ISO/
vragen over, namelijk:
verschillende waarden van de zettingsdoorTC 77 (Asbestcementprodukten) in de
1. Moeten er nu werkelijk twee verschilbuigingsfactor r sd , namelijk
voorste gelederen. Dit onderdeel van de
lende berekeningsmethoden zijn voor
International Standard Organization heeft
de condities van sleuven en open aanr
j=
+
1,0
voor
een
brede
sleuf
s
(
onlangs een ontwerp voor een internationale
aarding en zou dit niet in één ge^fe
=
+
1,0
voor
zeer
harde
grond
norm uitgegeven (ISO/DIS 2785) [7], dat
integreerde berekeningswijze k u n n e n ^ ^
bij
ophoging
volledige berekeningsmethoden van asbestworden samengevat?
= + 0 , 8 — 0,5 voor zand-klei bij
cementbuizen, zowel voor persleidingen als
ophoging
2. Kan er niet één berekeningswijze voor
voor drukloze rioolleidingen, inhoudt.
= +0,5 — 0
voor slappe grond bij
de verschillende materialen worden
Deze norm geeft naast een berekeningsophoging
ontworpen?
methode voor de grond- en verkeersbelastingen ook formules, grafieken en
In ons land zal in het algemeen de 'openVerschillende deskundigen in een aantal
tabellen voor de gecombineerde berekening
aanaardingsformule' moeten worden gehan- landen houden zich met deze vragen bezig,
van persleidingbuizen bij inwendige druk
teerd, omdat diepe sleuven hier worden
onder andere onze confraters in de DVGW.
en uitwendige belastingen.
gemeden wegens de hoge grondwaterstand.
Vraag 1 zal naar verluidt spoedig worden
ISO/DIS 2785 geeft als grenswaarden voor
Een buis met een inwendige diameter van
beantwoord doch op vraag 2 zal de oplosde sleufconditie:
1000 mm moet al ten minste 3 m grondsing nog wel jaren op zich laten wachten,
omdat er nog te grote verschillen blijken
1. B S 2 D
H>1,5B
(4) dekking hebben om voor een berekening
in sleufcondities in aanmerking te komen.
te zijn in de materiaaleigenschappen
2. 2 D < B < 3 D
H>3,5B
Voor sleuven past ISO/DIS 2785 de silo(en tussen de materiaaldeskundigen) om
In de literatuur worden ook andere grenstheorie toe en komt dan uit op de formule:
tot een geïntegreerde rekenmethodiek te
waarden gegeven [8, 13, 21]. Wanneer de
komen.
W e t = C t w B2
(6)
breedte van de sleuf en de dekking van de
Enkele pogingen worden inmiddels al
buis niet binnen de hierboven genoemde
waarin:
gedaan [15,16] om het stijfheidscriterium
twee voorwaarden vallen, is sprake van een
W et = belasting op de buis in kN/m
bij de verschillende theorieën aan vergelijtoestand van 'open aanaarding'.
w = volumieke massa van de grondsoort kende beschouwingen te onderwerpen en
ISO/DIS 2785 geeft als formule voor de
hieruit blijkt reeds, dat er overeenkomsten
in k N / m 3
berekening van de verticale grondbelasting
B = sleufbreedte ter plaatse van de buis- kunnen bestaan tussen de diverse berekeop de buis bij open aanaarding:
ningsmethoden.
schedel
Wewt = C e w D 2
(5) C t = coëfficiënt volgens in ISO/DIS 2785 In deze paragraaf over de berekening van
waarin:
stijve en semi-stijve buizen tenslotte nog
gegeven grafiek
Afb. 3 - Drukverdeling volgens Olander.
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enkele opmerkingen over andere berekeningsmethoden dan de hiervoor genoemde.
Olander [34] heeft aan de hand van proefnemingen geconcludeerd, dat de belastingen
meestal op de in afb. 3 getekende wijze
op de buis aangrijpen en dat de situatie
met een beddingshoek /3 = 90 c de praktijk
van in de grond gelegde stijve buizen het
beste benadert.
Gelok [9] heeft voor een dergelijk belastingsschema een computerprogramma
ontworpen, waarbij verschillende inputgegevens kunnen worden gevarieerd.
In de pijpleidingcode van de Provinciale
Waterstaat van Zuid-Holland [35] worden
eveneens enkele berekeningssystemen
oemd, waaruit enige computerprograms zijn ontwikkeld [36].
Tenslotte moeten nog vermeld worden
the methodes van Marston [17,18] en Roske
[21], die veel op de methode van DIS 2785
[7] lijken, van Guerrin en Daniel [10],
van Voellmy [25, 26] en van Wetzorke
[31, 32]. In enkele andere in de literatuurlijst aangehaalde werken worden eveneens
een aantal van deze theorieën behandeld
[6, 8,12,13].

«

Flexibele buizen
Bij de berekening van flexibele buizen
[1, 2, 11,14, 20, 33] ten gevolge van de
uitwendige belastingen spelen de vervormingen de hoofdrol. De optredende buigspanningen en knik zijn in het algemeen
volledig ondergeschikt aan de vervormingen.
De methode van Spangier [24] voor de
doorbuiging van de buis (de zogenaamde
a-formule voor 'Ring-Deflection') luidt
volgt:

»

Ax = D

kW„r«»
E I + 0,061 er 4

Hoek a wordt naar aanleiding van experimenten op 150 - 180 ° aangenomen en
hoek /? op ten minste 90 °. De waarde van
e kan gesteld worden voor leemachtig zand
van 0,4 (onverdicht) tot 1,0 kg/cm 3
(mechanisch verdicht) en voor zand van
0,7 (onverdicht) tot 2,0 kg/cm 3 (mechanisch
verdicht).
Bossen [2, 3] acht het verloop van de
zijdelingse druk in de theorie van Spangier
minder juist en is geporteerd voor een
rechthoekige drukverdeling (zie afb. 5).
Hij heeft speciaal voor kunststofleidingen
een theorie ontworpen, die er vanuit gaat
dat de zijdelingse druk 40 % van de
verticale belasting bedraagt als de kunststofleidingen niet op ongeroerde grond
worden gelegd, maar hetzij in geroerde
grond hetzij in een laag opgebracht zand.
Bossen constateert bij spanningloze rioolbuizen, waar dus niet van het reroundingeffect sprake is, dat met name het flexibiliteitscriterium van de buis belangrijk is.
Hij stelt de eis, dat de flexibiliteit
A

amplitude van de uitwijking
straal

Afb. 4 - Drukverdeling volgens Spangier.

' :

(9)
ni

i i

i t i -.

waarin:
Ax = toename van de horizontale diameter
van een flexibele buis ten gevolge
van de uitwendige belastingen
Afb. 5 - Drukverdeling volgens Bossen.
inclusief de passieve horizontale
gronddruk in cm
D, = factor die de in de loop van de tijd
toenemende verdichting van de
grond in rekening brengt (tussen
1,25 en 1,5)
= bedding-constante, afhankelijk van
beddingshoek (tussen 0,08 bij 180 °
en 0,11 bij0°)
W, = totale uitwendige verticale belasting
op kruinhoogte (grondbelasting
volgens Marston + verkeersbelasting)
in kg/cm
= straal van de buis in cm
r
2
E l = stijfheid van de buis in kg cm /cm
gronde = modulus voor de passieve
weerstand in kg/cm 3

De vervorming van de diameter mag dus
niet groter zijn dan 3 %. In dit flexibiliteitscriterium speelt de elasticiteitsmodulus van
de grond een belangrijke rol. Van Buisman
is de formule
E ' = Cyh

(11)

waaruit blijkt, dat de elasticiteitsmodulus
van de grond (E') te benaderen is, door
deze evenredig te stellen aan de heersende
gronddruk (Cyh), waarin y de volumieke
massa van de grond is, h de hoogte van
het maaiveld tot aan het hart van de buis
en C de zogenaamde constante van
Buisman.
C =
=
=
=

20 voor slappe veengrond
30 voor stevige kleigrond
40 voor los en kleihoudend zand
50-200 voor zand

Afhankelijk voor de voordruk yh 0 , waarmee
de grond wordt aangestampt, is de speciW
f ieke diktevermindering — van een laag
r
grond met een dikte van r cm te stellen op

<0,03
1
h
n
(10) W
— = — In 2.7— = —
r
C
h0
C

(12)

Bossen heeft dit verder uitgewerkt bij
a. verschillende mate van aanstampen van
de grond naast de buis, dus bij verschillende waarden van h 0 ;
b. verschillende zettingscoëfficiënten n,
afhankelijk van a., van C en van h;
c. verschillende diameters;
d. verschillende wanddikten.
De verhouding van de wanddikte t tot de
diameter (de klasse van de buis) is
afhankelijk van de grond (C) en van de
variabele coëfficiënt B, die weer afhangt
van de zettingscoëfficiënt n, zodat de
theorie van Bossen resulteert in de formule:
r3

t3

<

(13)
0,94 yh (142 B + 6 — C)

Ook de ISO (International Standard
Organization) houdt zich bezig met het
berekenen van plastic buizen. Een eerste
ontwerp voor een internationale norm
hiervoor wordt voorbereid in ISO/TC 138.
Een KOMO-Commissie houdt zich momenteel intens bezig met deformatie-metingen
van vrij-verval-rioolleidingen van PVC.
Uit interessante meetresultaten, die hieruit
volgen, worden empirische formules
geboren. Ook voor het ontwerp van rioolpersleidingen, die regelmatig leeg kunnen
komen te staan, zijn deze meetresultaten
van nut. Bij waterleidingen, waarvan mag
worden verwacht, dat er vrijwel altijd een

70

dat niet alleen elastische vervorming op
treedt, maar ook plastische. Het kruip
gedrag moet bij de beoordeling van de
toepasbaarheid van de verschillende buis
materialen in de tijd mede in de beschou
wing worden betrokken.
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Enkele slotopmerkingen bij de berekening
van gronddrukken
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/4/fc. 6  Ringdoorbuiging volgens Watkins.

behoorlijke inwendige druk in aanwezig is,
zijn de kunststofbuizen over het algemeen
ook met een dikkere wand uitgevoerd,
zodat deformatie van de buizen in deze
sector niet is geconstateerd.
Terwijl in Nederland door veel onderzoek
en denkwerk andere theorieën ontstaan
en worden toegepast, doet de vertrouwde
formule van Spangier [9] het in het
buitenland nog best. Het blijkt daar ook
uit verschillende experimenten, dat met
deze formule in het algemeen een betrouw
baar resultaat kan worden bereikt. Toch
zijn er ook in het buitenland andere
theorieën in opkomst.
Een van de bekendste is die van Watkins
[22, 29, 30]. Watkins berekent de afneming
van de verticale diameter van de buis,
terwijl Spangier zijn berekening baseert
op de toeneming van de horizontale dia
meter. Deze rekenmethode (zie afb. 6)
is vooral gebaseerd op proeven met stalen
buizen met een cementlining, waar als eis
voor het nietscheuren van de inwendige
cementbekleding werd gesteld, dat geen
grotere 'ring deflection' dan 3 % kon
worden toegestaan. Ook bij dit type buizen
bleken de vervormingen bepalend voor de
berekening van het buismateriaal en niet
de spanningen.
Bij stalen buizen met een kunststof of
bitumenbekleding worden overigens ook
geen grotere vervormingen dan 5 % toege
staan. In de theorie van Watkins is de
stijfheidsfactor (Stiffnessratio) de ver
Pv
houding van de bodemstijfheid — tot de
£

EI
ringstijfheid
D
R.

PvD3
eEI

3

Deze methode komt er op neer dat de
vervorming van de diameter in principe
voorspeld kan worden als een functie van
enige dimensieloze parameters, gebaseerd
op gegevens van de bodem en de buis.
In de literatuur zijn hiervoor tabellen en
grafieken uitgewerkt [22, 29]. Uiteraard
spelen hierbij de soort grond en de graad
van verdichting een belangrijke rol. En ook
bij deze rekenmethode geldt dat de inwen
dige druk niet in de berekening wordt
betrokken. Later is de berekeningswijze
aan nieuwere inzichten aangepast [16],
waardoor een grotere spreiding in de
resultaten ontstaat dan in afb. 6 is aan
gegeven.
In het algemeen kan worden opgemerkt,
dat de vervorming van flexibele buizen
afneemt, als de verdichting van de grond
naast de buis optimaal wordt uitgevoerd.
Bovendien moet er aan worden gedacht,

Wolf er heeft ditzelfde verschijnsel ook
bemerkt bij buizen in lössgrond [31]. Ook
in ons land en met name in ZuidLimburg
zijn in lössgrond onaangename ervaringen
opgedaan. Meerdere malen is geconsta
teerd dat buizen sneuvelden geruime tijd
nadat deze waren geïnstalleerd.
Toch is het ook weer niet zo dat we dan
altijd met een toename van de belasting
rekening moeten gaan houden. Er zijn
ongetwijfeld ook omstandigheden waarbij
de grootste belastingen alleen in de bouw
fase voorkomen. Te denken valt hier bijv.
aan zettingen en zakkingen, mede ten
gevolge van het bouwverkeer. Het zou
interessant zijn om, zoals dit bij kunst ^ b
stofbuizen deels al gebeurt, metingen over
lange tijdsperioden te gaan nemen bij ver
schillende materialen in verschillende
omstandigheden.

Afb. 7  Belastingtoename volgens Scott Griffith en Keeney).
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Scott Griffith en Keeney hebben geconsta
teerd [23] dat de gronddruk op stijve buizen
bij toeneming van de tijd groter wordt,
zij het in afnemende mate (zie afb. 7).
Zij hebben hun metingen verricht op gres
buizen die ingekapseld waren in de meet
apparatuur. Het bleek onder andere d a l j ^ ^
natte perioden de belastingen op de b u i S T
die boven het grondwaterpeil waren ge
situeerd, opliepen en in droge perioden
weliswaar minder werden maar niet in
dezelfde mate.
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Verkeersbelastingen en bovenbelastingen

Voor de stootcoëfficiënt wordt in ons land
0,3
algemeen 1 +
aangehouden, waarbij t
t
de gronddekking boven de kruin van de
buis is. Er moet wel rekening worden
gehouden met het feit, dat veel materialen
een lagere sterkte bezitten als ze aan
dynamische belastingen worden bloot
gesteld dan wanneer zij statisch worden
belast. Een en ander hangt uiteraard af
van de hoogte en de frequentie van deze
wisselende belastingen.
Bij situering van leidingen onder wegen
met een goed uitgevoerd wegdek is het
zinvol bij de berekening van de verkeers
belastingen op de buizen rekening te
houden met de ontlastende werking van dit
wegdek. De equivalentenmethode van
Brandt [37, 5] geeft hiervoor aanbevelingen.
Naast de bovengenoemde methoden voor de
berekening van de verkeersbelastingen, die
in de literatuur in grafieken en tabellen
zijn uitgewerkt [onder andere 8,13, 21, 32]
gaan de meeste andere auteurs ook in op de
verkeersbelastingen en op de belastingen
ten gevolge van andere bovenbelastingen.
In het algemeen zijn hun berekenings
wijzen geënt op die van B oussinesq.
In Nederland wordt voor de zwaarte van

De aloude theorie van B oussinesq [4] gaat
uit van de formule
3P

. cos 3 /?

(15)

2TTR2

en van een berekende druk onder punt A
(zie afb. 8) [8].
De belasting op de buis is vervolgens:
Pv = p v . D . S
(16)
waarin:
P v = belasting op de buis in t/m 1
pv = druk per m 2 volgens afb. 8
D = uitwendige diameter van de buis in m
^ = = stootcoëfficiënt

De ontlastende werking van het wegdek is
hierbij niet meegerekend.
Afb. 8  Verkeersbelastingen volgens Boussinesq).
De vergelijking van B oussinesq is geba
seerd op de aanname dat de bodem
diameter blijkt nu dat er bij kleine grond
isotroop en homogeen is, dat wil zeggen
dekking grote verschillen ontstaan tussen
dat de elasticiteit van de bodem niet
grote en kleine buisduameter. Het blijkt
verandert in één zelfde richting en ook in
bovendien dat, in vergelijking met
elke richting even groot is.
Na B oussinesq (1885) kwamen onderzoekers Boussinesq, de belastingen bij kleine
gronddekkingen in het algemeen lager zijn
tot de conclusie, dat de elasticiteitsmodulus
en daarmee meer overeenkomen met de
met de diepte toeneemt en daarna is dan
resultaten uit de praktijk.
ook een 'gemodificeerde' B oussinesq
formule ontstaan [5], waarvan de uitkom
sten overigens niet erg veel afwijken van
Afb. 9  Drukaandeel p volgens Duits eenheidslaststelsel.
de oude formule (15).
Een ander bezwaar gold de berekening van
'Lde belasting op buizen met een grond
dekking van minder dan 1 m. Uit afb. 8 is
k/ai»
duidelijk op te maken dat aan de nauw
éo
keurigheid van de waarden van p v bij
4e
• [ i e gronddekkingen kan worden ge
3o
feld.
l,^o
Holl en Newmark [5] hebben de vergelijking
van B oussinesq speciaal met het oog op
deze kleine gronddekkingen bekeken.
De 'spanningsklok' in de grond onder
een wiellast is afhankelijk van de grootte
van de wiellast, maar bij de berekening
van de buis onder deze last interesseert ons
niet de totale belasting van de 'spannings
klok' maar alleen dat gedeelte dat boven
de buis is gesitueerd.
Braunstorfinger werkt dit verder uit [5]
^S
en vindt:
Pv = P m Pwiel D.S.
(16)
waarin:
P v = belasting op de buis in t/m 1
p m = factor uit afb. 9 in l/m 2
Pwiei = wiellast P in t
D
= uitwendige diameter van de buis
inm
S
= stootcoëfficiënt

^

wiellas/

P

tot
7.sfc

st

^\

^

^

« m

-

3—
5 *»»

Uit afb. 9 blijkt duidelijk het verschil met
de methode B oussinesq. In plaats van een
gelijke druk per m 2 onafhankelijk van de
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het wegverkeer in het algemeen verwezen
naar de VOSB 1963 (Voorschriften voor
het Ontwerpen van Stalen B ruggen(NEN
1008). Volgens het wegenverkeersreglement
is een vrachtauto met aslasten van 10 ton
en met een 1 aststelsel als is getekend in
afb. 8, de zwaarste vrachtauto, die normaal
op onze wegen mag rijden. In uitzonde
ringsgevallen en met speciale vergunningen
mogen zwaardere transporten over bepaalde
wegen rijden. Een 1 aststelsel conform
klasse 60 komt niet voor! We moeten bij
de berekening van buisleidingen dus
oppassen niet automatisch klasse 60 in de
berekeningen te stoppen, want in feite
vermenigvuldigen we daarmee de veiligheid
ten aanzien van deze belasting met een
factor twee.
Beddingsfactor
De beddingsfactor (E: loadfactor, D: Ein
bauziffer) is van doorslaggevend belang
voor de berekening en dus voor de sterkte
van de buis, zeker bij stijve of semistijve
buizen. In het algemeen wordt onder
beddingsfactor verstaan het quotiënt van de
breukbelasting in de grond bij een aange
geven type bedding met beddingshoek en
de breukbelasting bij beproeving volgens
het betreffende normblad in een laborato
rium. B ij betonbuizen geschiedt de beproe
ving volgens de normbladen met een
opleggingshoek van 150 ° en een lijn
belasting bij de kruin, bij asbestcement
buizen met twee lijnbelastingen.
De eerder aangehaalde ISO/DIS 2785 [7]
geeft 3 typen van beddingen: A, B en C
en stelt bij elk type weer verschillende
beddingsfactoren vast, afhankelijk van de
mate van uitvoering van de sleufonder
grond en de verdichting van het vul
materiaal (afb. 10, 11 en 12). Het te ver
dichten vulmateriaal bij A en B moet
zodanig worden uitgekozen — in ieder
geval zonder brokken grond of stenen —
dat het kan worden verdicht. Het te ver
dichten vulmateriaal bij C is de normale
uitgegraven grond, mits dezeverdichtbaaris.
In de meest beroerde situatie (een harde
ondergrond, die praktisch gelijk is te stellen
met een lijnbelasting en geen verdichting
van het vulmateriaal (zie afb. 12), bedraagt
de beddingsfactor 1,1, terwijl deze beddings
factor 3,0 kan bedragen bij bedding type B
met een beddingshoek van 180 ° en een
90 % proctordichtheid van het vulmateriaal.
Uit deze cijfers blijkt wel, dat de leg
methoden van de aannemer en het toezicht
van de opdrachtgever zeer belangrijke
invloed hebben op de sterkte van de
leiding, hetgeen niet door iedere aannemer
en opdrachtgever wordt onderkend.
Er blijkt hieruit tevens, dat een zeer nauw
keurige berekening van grond en verkeers
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Afb. 10  Bedding type A.

belastingen op zijn zachtst gezegd niet zo
zinvol, is, als de uitvoering van het leggen
van de buizen niet even nauwkeurig wordt
gecontroleerd. Het zou daarom ook zeker
aanbeveling verdienen als er in ons land
verwerkingsrichtlijnen voor buizen opge
steld zouden kunnen worden, die daarna
in de bestekken zouden kunnen worden
voorgeschreven en door aannemers en
directies kunnen worden nageleefd. In de
huidige situatie, waarin deze verwerkings

richtlijnen ontbreken, wordt er teveel aan
het inzicht van de individuele uitvoerder
en opzichter overgelaten, hetgeen soms
tot calamiteiten leidt.
De in de afb. 9, 10 en 11 genoemde bed
dingsfactoren zijn opgesteld voor asbest
cementbuizen ten opzichte van een lijnlijn
belasting. De beddingsfactoren wijzigen,
wanneer andere beproevingsmethoden zijn
voorgeschreven (zie bijv. [6, 13, 21].
Olander [34] heeft bij proeven gevonden,
dat een hoek van 90 ° (zie afb. 3) in de
praktijk is te verwachten bij normale
situaties.
Bij flexibele buizen (zie afb. 4 en 5) wordt
ook gerekend op een beddingshoek van
80 tot 120°. Bossen [2, 3] schrijft u i t d r u k ^
keiijk voor. dat PVCleidingen niet op ^ B
ongeroerde grond mogen worden gelegd,
maar hetzij in geroerde grond hetzij in een
laag opgebracht zand.
Tenslotte zij nog opgemerkt, dat het over
het algemeen niet wenselijk wordt geacht
de grond direkt boven de buis te verdichten,
wel naast de buis boven het niveau van
de kruin van de buizen.
Buizen op palen
In tegenstelling tot het berekenen van
buizen van diverse materialen in de grond
is het onderwerp 'berekening van buizen
op palen' stiefmoederlijk bedeeld. Enerzijds

Afb. 11  Bedding type B.
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van dit artikel 'gronddruk en boven
belasting' tot een oplossing zijn gebracht.
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Het is duidelijk dat het, zoals bij zoveel
problemen, waar onze bodem bij is betrok
ken, niet eenvoudig is, standaard
oplossingen of standaard berekenings
methoden te ontwerpen, die voor alle
situaties gebruikt kunnen worden.
Toch zijn door de vele ervaringen, die met
buisleidingen van diverse materialen zijn
opgedaan, empirische berekeningsmethoden
ontstaan, die weliswaar nog telkens worden
aangepast of verbeterd, maar die toch
alleszins bruikbaar zijn.
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is het wel logisch dat hierover in het
buitenland nauwelijks literatuur te vinden is,
omdat buizen op palen daar zo goed als
niet voorkomen, maar ook in ons eigen land
is hierover bijna niets te bespeuren.
Toch is dit onderwerp van groot belang,
omdat het ontwerpen van buisleidingen op
palen vooral in WestNederland steeds meer
voorkomt. Enerzijds komt dit doordat het
aantal leidingen toeneemt, anderzijds door
dj^er strengere eisen aan worden gesteld.
^ B r name hebben de Technische Advies
commissie voor de Waterkeringen in haar
Leidraad [38] en de Provincie Waterstaat
van ZuidHolland in haar Pijpleidingencode
[35] strenge eisen gesteld aan de kruisingen
van waterleidingen met waterkeringen,
waardoor veelal een leiding op palen
wordt gekozen. In de Pijpleidingcode
worden ook diverse berekeningsmethoden
genoemd. Het is algemeen bekend, dat de
maatschappijen die buisleidingen exploi
teren of aanleggen niet zo gelukkig zijn
met enkele facetten van deze pijpleiding
code. Daarom hebben de gezamenlijke
pijpleidingbeheerders (olie, gas en water
bedrijven) samen met TNOIB B C een
speurwerkprogramma opgezet om een
berekeningsmethode voor stalen buizen
voor dijkkruisingen te ontwerpen, die, naar
zij hopen, een belangrijke kostenbesparing
zal opleveren. Enkele ZuidHollandse
waterleidingbedrijven zijn reeds met dit
probleem geconfronteerd, getuige het
interessante artikel van Nelisse [19] in dit
tijdschrift.
Een buisleiding op palen betekent voor de

berekening van het buismateriaal een extra
moeilijkheid. De op de buis rustende
belastingen worden vanzelfsprekend
beïnvloed door de zakking van de grond
rondom de buisleiding. In Nederland zal
het daarom veel voor kunnen komen dat
onder de buis een holle ruimte ontstaat
vanwege de zakkingen en dat boven op de
buis een belasting ten gevolge van passieve
gronddruk optreedt. B ovendien kan in een
weg een katterug ontstaan, hetgeen weer
extra stootbelastingen met zich meebrengt.
Een buisleiding op palen betekent derhalve
een zeer zware belasting voor de buizen.
Hierbij speelt de wijze van opleggen van de
buis vanzelfsprekend een zeer belangrijke
rol. B ij asbestcementbuizen op palen is
hier reeds enige ervaring mee opgedaan
[12, 25, 28] en zijn er handelbare theorieën
ontstaan.
Voor stalen buizen wordt momenteel,
zoals hierboven uiteen is gezet, een theorie
ontwikkeld. Voor betonnen buizen lijkt het,
gezien de problemen rondom de berekening
hiervan in de laatste tijd, nuttig om te
overwegen een berekeningsmethode te ont
werpen, die algemene erkenning vindt.
Deze behoefte betreft zowel buizen van
voorgespannen beton (over het algemeen
6 m lang) die voor waterleidingen en riool
persleidingen worden gebruikt, als buizen
van gewapend beton voor vrijverval
rioleringen. Het is te hopen dat de instan
ties, die hierbij betrokken zijn elkaar vinden
om een dergelijke berekeningsmethode te
ontwerpen. Daarmee zal dan het gehele
vraagstuk van leidingen op palen, dat ten
nauwste samenhangt met het onderwerp
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Planologie

De behoefte aan water voor de bevolking
en voor de industrie is in de laatste jaren
sterk gestegen. De verwachting is dat in de
komende jaren de behoefte nog verder zal
toenemen. Er ontstaan situaties, waarbij in
bepaalde gebieden de behoefte aan water
tijdelijk of zelfs blijvend groter is dan de
ter plaatse beschikbare hoeveelheden.
Vanzelfsprekend wordt bij het afmeten van
de beschikbare hoeveelheid rekening gehouden met de kwaliteit van dat water en wat
daaraan te verbeteren is voor het gebruik.
Voor deze voordracht is het voldoende er

IR. J. ARINK
Hoofdingenieur-direkteur bij
het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening

van uit te gaan dat reeds in de nabije
toekomst meer voorraadvorming en
transport van water in aanzienlijke hoeveelheden over lange afstanden noodzakelijk
wordt. Het onderwerp van deze vakantiecursus beperkt zich dan weer tot het
transport van drinkwater door leidingen.
In de planologie kan men niet volstaan met
de vaststelling dat er op de ene plaats een
tekort is dat door een overschot op een
andere plaats kan worden aangevuld, als je
er maar een technisch en economisch aanvaardbare oplossing voor hebt. In de planologie probeert men ook de oorzaken en
eventuele andere oplossingen te analyseren,
^ m i e r k dit voor de volledigheid op; ik ga
er verder niet op in, omdat we er van
kunnen uitgaan dat door groeiende konsentraties van mensen met hun intensievere
aktiviteiten en hun stijgende behoeften
lokale tekorten aan kwalitatief goed
drinkwater alleen maar zullen toenemen,
waardoor aanvoer van water van elders
noodzakelijk wordt.
In deze voordracht zal ik eerst in grote
lijnen enkele belangrijke algemene uitgangspunten en doeleinden van de ruimtelijke
ordening aan de orde stellen.
Vervolgens zal ik uw aandacht vragen voor
de meer op de tracering van leidingen
toegespitste uitgangspunten en doeleinden.
In dit verband kom ik even op de bundeling
van leidingen met andere infrastrukturele
elementen.
Tot slot zal ik u in het derde gedeelte van
deze voordracht op een paar aspecten
wijzen die u in de ambtelijke procedures
van pas kunnen komen. In dit verband zal
ik wijzen op de koórdinerende taken van
de Provinciale Planologische Diensten.

Enkele algemene uitgangspunten en
doeleinden van de ruimtelijke ordening
in Nederland
Het uitgangspunt van de ruimtelijke ordening in Nederland is in de Tweede Nota
over de Ruimtelijke Ordening (RO) samengevat in het beginsel van de gebundelde
dekoncentratie. In het verleden is echter
in de praktijk nogal wat aandacht besteed
aan de dekoncentratie, met alle nadelige
gevolgen daarvan.
De regering heeft daarom besloten een
Derde Nota over de RO uit te brengen,
waarin meer de nadruk zal liggen op
'gebundeld' of bundeling. Deze derde nota
zal bestaan uit enkele deelrapporten, die
samen het gehele beleidsterrein van de RO
omvatten.
Als eerste deel van de Derde Nota RO is
eind vorige maand de Oriënteringsnota RO
aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze
Oriënteringsnota schetst het kader voor de
nog verschijnende deelnota's.
Uitgangspunten zijn — in een door mij naar
de ernst van de problemen aangegeven
volgorde — :
— de beperkte opnamekapaciteit van het
fysisch milieu;
— de beperkte ruimte en de begrenzing
voor het ruimtegebruik *;
— de begrensde aanwezigheid van energie
en grondstoffen;
— de beperkte financiële mogelijkheden.
De hoofduitgangspunten voor de ruimtelijke ordening in Nederland volgens de
Tweede Nota RO worden in de Derde Nota
RO doorgezet, maar daarbij komt een
drietal nieuwe toespitsingen:
— de zorg voor het milieu, waarbij het
vooral gaat om milieudifferentiatie;
— de beheersing van de groei, waarbij
vooral de beperking van een inefficiënt
ruimtegebruik aandacht vraagt;
— de zorg voor gelijke kansen bij de
ontplooiing van de door ons gewenste
aktiviteiten.
Tegen de geschetste uitgangssituatie worden
de volgende doeleinden voor de ruimtelijke
ordening opgesteld:
— meer bundeling van stedelijke bebouwing;
— ontwikkeling van stadsgewestelijke strukturen, met daarbinnen een verscheidenheid aan woonmilieus;
— versterking van de woonfunktie van de
binnensteden;
* Optimaal gebruik van de ruimte; preadvies op
de congresdag 1972 van de Vereniging Het Nederlandsche Wegencongres, 's-Gravenhage.

— het instandhouden van open ruimten
tussen de stedelijke gebieden en bufferzones in de stedelijke gebieden;
— bescherming van natuurgebieden en
aantrekkelijke landschappen;
— handhaving en ontwikkeling van de
kwaliteit van het milieu;
— bevordering van het openbaar transport.
Het samenbrengen van aktiviteiten
(bundelen) is een voorwaarde voor verstedelijking. Konsentraties van te bouwen en
aan te leggen elementen, waaronder vooral
de bundeling van de (civiel-)technische
infra-strukturele elementen, zijn op hun
beurt voorwaarden voor konsentratie van
aktiviteiten.
Ruimten waarin wegen, spoorwegen en
andere voorzieningen in een goede struktuur voorkomen, zijn aantrekkelijke vestigingsgebieden.
De grootste zorg van de overheid op het
planologisch gebied is vandaag de zorg voor
de kwaliteit van het milieu.
Tot voor kort was planologie: zoeken naar
ruimte(n) voor het wonen, het werken,
het verzorgd worden en het rekreëren, met
het vervoer en verkeer als samenbindend
verschijnsel daartussen.
Men besteedde nogal wat aandacht aan de
afweging van de belangen van de afzonderlijke elementen en aan de verdeling van de
beschikbare ruimte.
De laatste jaren wordt de aandacht meer
en nadrukkelijk gericht op de kwaliteit
van het milieu.
Tengevolge van een nog immer toenemende
bevolking moeten we — maar vooral door
de technische ontwikkelingen kunnen we —
meer èn op intensievere wijze gebruik
maken van het milieu, van de ruimte waarin
we leven. Waar gaat het om bij de kwaliteit van het milieu?
U zult merken dat de inrichting van de
ruimte in de eerste plaats wordt getoetst
aan de kriteria en normen die wij inmiddels
aan het fysieke milieu stellen. Het gaat
daarbij om een veilig en gezond leefmilieu,
om schone lucht, schoon water en een
zuivere bodem en om het behoud en het
beheer van flora en fauna.
Nu is het noch het opstellen van kriteria en
normen, noch het technisch en bestuurlijk
toepassen daarvan een volkomen duidelijke
zaak. Vast staat wel dat men terecht
geneigd is met uiterste voorzichtigheid
om te gaan met wat we nog aan natuurlijk
milieu hebben.
Binnen het leefmilieu wordt het woon-werkvrije tijdsmilieu onderscheiden, soms ook
kortweg het woonmilieu genoemd.
De hedendaagse ruimtelijke ordening van
een regio richt zich volgens uitgewerkte
doeleinden, die ten behoeve van die regio
werden geformuleerd en vastgesteld, op een
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zodanige inrichting, dat de inwoners er
onder de meest gunstige omstandigheden
kunnen leven, zonder daarbij inwoners van
andere gebieden ernstig te kort te doen.
In deze omschrijving van ruimtelijke ordening vinden we de volgende relevante
faktoren terug: de doelstellingen of beleidsdoeleinden betreffende de inrichting van de
ruimte, die politiek zijn vastgesteld; we
vinden er de plannen en maatregelen van
ruimtelijke ordening, die we op grond van
deze doeleinden opgesteld hebben, rekening
houdend met de technische en financiële
mogelijkheden tot uitvoering.
In het algemeen zullen de doeleinden
achtereenvolgens betrekking hebben op de
zorg voor het leefmilieu en de zorg voor het
woonmilieu.
De wensen uit de samenleving met betrekking tot de ruimtelijke ordening worden in
het daarmee samenhangend stelsel kriteria
en normen geanalyseerd en opgenomen.
Een aan de orde komende aangelegenheid
en de ermee samenhangende verschijnselen
worden gekonfronteerd met deze doelstellingen en plannen.
Nu komt u bij het zoeken naar een tracé
voor een pijpleiding door gebieden met een
bepaald gebruik. En zeer waarschijnlijk is
dat deze gebieden ook al een bepaalde
bestemming hebben, met wellicht een ander
gebruik.
De exploitant van de pijpleiding zal alleen
al om financiële redenen een zo kort mogelijke verbinding voorstaan, maar komt
daarbij in konflikt met de reeds aanwezige
en toekomstige belangen en mogelijk ook
met planologische doeleinden.
Nu is het niet zo, dat de planologen alle
voorwaarden weten en alle normen al eens
door hen geformuleerd zijn. We weten er
nog maar weinig van. Wel weten we, dat we
zuinig zullen moeten zijn met natuur- en
stiltegebieden die we in ons land nog
hebben.
Het is dan ook van belang om rekreatiegebieden te vermijden, vooral als men de
leiding in het terrein ook na de aanleg nog
zal blijven zien, doordat er een onbeplante
strook door het gebied loopt. Het is ook
gewenst niet door toekomstige rekreatiegebieden te gaan: voor deze gebieden
bestaan nogal eens ambitieuze plannen, die
overigens pas in het allerlaatste planningsstadium (van uitvoering) werkelijk hard
worden.
Als er sprake is van bouwwerken, bijv.
pompstations, moet men zeer in het
bijzonder aandacht besteden aan de landschappelijke konsekwenties. Het is meestal
mogelijk aanvaardbare oplossingen te
vinden, maar in gebieden met fraaie landschappen zal men zelfs met hulp van deskundigen toch uiterst voorzichtig te werk
moeten gaan.

Het traceren van een leiding dwars door
open agrarisch gebied zal om versnippering
te voorkomen eveneens moeten worden
vermeden. Een leiding langs een van de
randen van een open gebied kan overigens
ook op ernstige bezwaren stuiten; in zo'n
geval kan men een ekologische gemeenschap doorsnijden. Het kan zijn dat deze
doorsnijding alleen gedurende de werkzaamheden aan de leiding van invloed is en dat
de gemeenschap geen blijvende hinder van
de gelegde leiding heeft. In overleg met
deskundigen kan de toekomstige leidingbeheerder dan de werkperiode bepalen en
eventuele andere voorzieningen treffen.
Hoewel elke schematisering van een
gekompliceerd planologisch vraagstuk zijn
bezwaren heeft omdat het te veel vereenvoudigt, kan ik het eerste deel van deze voordracht als volgt samenvatten.
Aan elk te bouwen element worden vestigingseisen gesteld. Deze eisen worden eerst
vanuit het objekt zelf opgespoord, vervolgens worden de eisen, die de samenleving
aan het objekt stelt er naast geplaatst.
Tenslotte zijn er ook eisen omtrent nevenontwikkelingen te formuleren. Dit uit drie
stukken bestaande vestigingseisen-pakket
wordt in de twee eerder genoemde milieukategorieën getoetst. Binnen het woon-werkvrije tijdsmilieu of woonmilieu wordt de
technisch mogelijke en financieel haalbare
oplossing getoetst aan de doelstellingen van
dat woonmilieu.. Eventueel wordt het
objekt aangepast. Maar de gevonden oplossing moet — eigenlijk — zonder kompromissen voldoen aan de eisen, kriteria en
normen van het meeromvattender leefmilieu. Indien een op zichzelf haalbare
oplossing hieraan niet voldoet moet deze
als ongewenst voor het leefmilieu worden
verlaten. In onderstaand schema wordt het
laatste samengevat.
vestigingseisen vanuit
de samenleving
T3

«

liet
objekt

nevenverschijnselen

LEEFMILIEU
WOON-(WERK-VRIJE-TIJDS-)MILIEU

Het traceren van een leiding
Voor het tweede gedeelte van mijn voordracht grijp ik even terug naar de reeds
genoemde Derde Nota RO.
In het kader van deze Derde Nota RO
worden voor het infrastuktuur-beleid zgn.
struktuurschema's voorbereid.
Onder meer voor:
— vervoer en verkeer;
— elektriciteitsvoorzieningen;

— landinrichting;
— waterhuishouding;
— afvalstoffen;
— drink- en industriewatervoorzieningen.
Het laatst genoemde schema is als eerste
struktuurschema gereed gekomen. Velen
van u zullen wellicht stukken van de inhoud
van dit struktuurschema kennen.
Omdat infrasrukturele elementen ruimte
behoeven wordt door bundeling van deze
infrastrukturele elementen naar een efficiënt
ruimtegebruik gestreefd. Ik heb er al op
gewezen dat bundeling van infrastrukturele
elementen tevens van grote invloed is op de
verstedeli j k ingsstruktuur.
Bundelingen van infrastrukturele clemci^B
zijn geen nieuw verschijnsel. Vooral de
laatste jaren wordt ook bundeling uit
milieu-overwegingen voorgestaan. Bundeling
als technisch kriterium is daarmee geëvalueerd tot planologisch uitgangspunt om
steeds verder gaande landschappelijke versnippering en ongewenste ruimte-okkupatie
en gebiedsaantasting te voorkomen, alsmede
milieudifferentiatie te behouden of te
bevorderen.
Er zijn echter belangrijke verschillen in de
verschijningsvormen van de infrastruktuurnetten. Het is dan ook in het verleden
meestal toevallig geweest als twee of meer
infrastrukturele elementen gebundeld
werden. We moeten echter in de nieuwe
situatie bewust aansturen op bundeling.
Dit betekent onder meer dat aan één of
meer individuele elementen een minder geeigende struktuur wordt opgelegd door
geforceerde aanpassing aan andere elemj^k
ten. Dit zal niet alleen kostenverhogend^^
werken, maar tevens extra moeilijkheden
bij de tracering met zich mee brengen.
Organisatievorm, wijze van financieren,
faseren e.d. veroorzaakten tot op heden
individuele benaderingen, waardoor een
juiste onderlinge afstemming in het gedrang
kwam.
Eerder genoemde struktuurschema's zullen
het begin zijn van een integrale aanpak.
Veel eerder dan tot nu toe zullen beheerders
e.d. van infrastrukturele elementen van
eikaars ideeën en plannen op de hoogte zijn
en er bij hun eigen planning tijdig rekening
mee kunnen houden.
Komt men in een bepaald geval voor de
vraag te staan of er gebundeld moet worden
met andere elementen, dan zal men eerst
willen weten:
— aan welke infrastruktuur zou nu en in
de nabije toekomst behoefte bestaan;
— welke kapaciteiten worden verlangd;
— welke reservering moet er aangehouden
worden;
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— welke aansluitingen en knooppunten zijn
te voorzien;
— met welke fasering worden de elementen
in de bundeling aangelegd, kan er
gekombineerd worden;
— welke veiligheidsaspekten zijn in het
geding.
Bundeling houdt meestal in, dat één of meer
elementen in hun tracees konsessies
moeten doen, meestal zowel in lengte- als in
dwarsprofiel. Vaak betekent bundeling dan
ook een omweg, althans een langere weg.
In een bundeling worden wel 'dragers' en
'volgers' onderscheiden. Wegen en spoorwegen bijv. zijn dragende elementen; pijp« i n g e n zijn volgende elementen, daar hun
ees worden aangepast aan die van de
wegen of spoorwegen.
Een bundeling van uitsluitend leidingen
komt nogal eens voor. Het kan zijn, dat om
praktische redenen een nieuwe leiding langs
(of nagenoeg langs) een reeds aanwezige
leiding wordt gelegd; het kan ook zijn dat
in de planologische plannen ruimte is
aangewezen voor een leidingenstrook of
voor een leidingenstraat.
Een leidingenstrook is een gebied, waarin
leidingen kunnen en mogen worden gelegd
wanneer die aan de orde komen.
Het meestal agrarisch gebruik van de
strook zal in het algemeen niet veranderen.
Men legt de leidingen naast elkaar of
overlappend in de zgn. zakelijk-rechtstroken, maar men vermijdt obstakels.
Een tracé is meestal niet zo moeilijk te
vinden.
^ £ n leidingenstraat is een van te voren
^Bbedgemaakte technische voorziening.
waarin obstakels zijn opgeruimd en
barrières reeds van doorgangen zijn voorzien. Er is een beheerder van zo'n leidingenstraat, die uitmaakt of de leiding in de
straat kan liggen; waar zijn plaats is en aan
welke voorwaarden voldaan moet worden.
Eén van de grote voordelen van een straat
is dat het tracé vast staat, waardoor alle
planologische en de meeste technische
problemen zijn opgelost.
De procedure
Ik kom tot het laatste gedeelte van mijn
voordracht: de procedure. Wat kan een
toekomstige leidingbeheerder het beste
doen om zo snel mogelijk een aanvaardbaar en een aanvaard tracé te krijgen?
U doet er goed aan na te laten gaan of er
over de plaatsen en de bestemmingen van
begin- en eindpunten van een leiding bij de
betrokken instanties overeenstemming
bestaat.
Als er op deze plaatsen bouwwerken nodig
zijn werkt u het gemakkelijkst als deze
bouwwerken reeds in bestemmingsplannen

vookomen. Wanneer dat niet het geval is,
dient u zo spoedig mogelijk met de
gemeente kontakt op te nemen.
Ik ga er nu niet op in op welke wijze een
oplossing tot een formeel plan wordt
gebracht, maar ik raad u aan — voordat
u met de gemeente voor een definitieve
oplossing kiest — de provinciale planologische dienst over de gekozen oplossing te
raadplegen.
Bij de provinciale planologische dienst
zijn vaak beter dan bij de gemeenten
ideeën en plannen ontwikkeld over de
toekomstige ontwikkeling van de gebieden,
waarin u doorgaans aan het werk moet.
De provincies zullen met bepaalde
toekomstmogelijkheden rekening wensen te
houden.
U doet er zeker goed aan de provinciale
planologische dienst bij het werk te
betrekken, indien u met de betreffende
gemeente geen oplossing kunt vinden.
Dat is niet omdat de provinciale planologische diensten het beter weten of geschillen mogen slechten, maar omdat deze
diensten een koördinerende taak hebben op
het terrein van de planologie in het algemeen en dat van de tracering van pijpleidingen in het bijzonder.
Tot voor 1964 werden alle beslissingen over
eventuele konsessie-verlening voor een
nieuwe leiding en over het te volgen tracé
van geval tot geval genomen.
Door de ontwikkeling van het aardgasnet
kwamen er zoveel leidingen aan de orde,
dat in 1964 de toenmalige minister van
Economische Zaken besloot een Planologische Werkcommissie Pijpleidingen in te
stellen, met de taak de tracees van de
leidingen van de Gasunie planologisch te
beoordelen en goed te keuren.
Al heel spoedig is deze taak uitgebreid.
Wanneer nu de Kroon op advies van de
minister van Economische Zaken een
konsessie verleent, moet over het tracé van
de leiding overleg met de Planologische
Werkcommissie Pijpleidingen worden
gepleegd. In de nieuwe konsessie is deze
voorwaarde opgenomen.
Het zal u echter bekend zijn dat eventuele
konsessies voor het leggen van drinkwaterleidingen moeten worden aangevraagd bij
de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. In de regel is in deze konsessies en
in de reeds in het verleden afgegeven algemene konsessies niet opgenomen de voorwaarde om met de PWC overleg te plegen.
Op verzoek van enkele provinciale planologische diensten zijn echter reeds verschillende beheerders van waterleidingen er op
basis van vrijwilligheid toe overgegaan de
tracees van hun leidingen aan de PWC
voor te leggen.
De uitspraak van de PWC heeft niet zozeer
een juridische betekenis als wel een zeer

praktische betekenis. Als de PWC namelijk
possitief over een tracé besluit spreekt hij
daarmee impliciet uit, dat er voldoend
ambtelijk overleg omtrent de tracering
heeft plaats gevonden en dat het gekozen
tracé planologisch het minst bezwaarlijk is.
In de meeste gevallen is dit voor de
betrokken publiek-rechtelijke instanties
voldoende om de door de leidingbeheerder
gevraagde vergunningen af te geven.
Ook grondeigenaren e.d. verlenen in de
regel verdere medewerking als de uitspraak
van de PWC er is.
Wanneer echter de leidingbeheerder en de
grondeigenaren of de publiek-rechtelijke
instanties niet tot verdere overeenstemming
kunnen komen, kan de toekomstige leidingbeheerder toepassing van de Belemmeringenwet Privaatrecht en de van de Belemmeringenwet Verordeningen vragen, zodat
grondeigenaren en instanties de leiding
moeten gedogen. Voor het bevoegd gezag,
dat over het al of niet toepassen van de
gedoogplicht moet beslissen, is het van
groot belang de uitspraak van de PWC te
kennen.
Ik onderstreep dan ook dat het voor leidingbeheerders van belang is over de tracering
van hun grote drinkwaterleidingen de
uitspraak van PWC te hebben, ook al is
overleg met de PWC niet in konsessievoorwaarden opgenomen.
In de praktijk betekent dit, dat de leidingbeheerder in overleg gaat met de betrokken
Provinciale Planologische Dienst. De
leidingexploitant maakt na overleg met
deze dienst en met de kennis uit het vooroverleg met andere instanties een voorstel
voor een tracé.
Dit tracé-voorstel wordt nu door de
toekomstige leidingexploitant bij de PPD
ingediend met het verzoek het zgn. ambtelijk overleg te houden.
De PPD zendt het tracé-voorstel naar de
gemeenten en alle betrokken en belanghebbende instanties, met het verzoek hun
eventuele op- en aanmerkingen op dit
tracé-voorstel schriftelijk kenbaar te maken.
Wanneer de reakties binnen zijn (en het
tracé wellicht nog is aangepast) stuurt de
PPD het tracé met een advies naar de
PWC.
Het besluit van de PWC wordt aan de
leidingbeheerder ter kennis gebracht.
Slotopmerkingen
Tot slot nog twee opmerkingen.
In de eerste plaats zal de PPD in moeilijke
gevallen goede diensten kunnen bewijzen.
In zeer moeilijke gevallen zal — met uw
instemming — ook mondeling beraad met
meerdere partijen mogelijk gemaakt
worden. In sommige gevallen zal de dienst
een uitspraak van het provinciaal bestuur
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uitlokken. Dit is overigens regel bij hoogspanningsleidingen. Voor grote (water)
leidingen acht ik het overigens gewenst
dat dit regel wordt.
In de tweede plaats merk ik op dat er in
sommige gevallen wel eens een openbaar
gehoor gehouden wordt.
Bij hoogspanningsleidingen is het de
commissie *, die het tracé beoordeelt, welke
de openbare gehoren houdt. De PWC
houdt zelf geen openbare gehoren, maar het
is mogelijk dat het in de toekomst wel zal
gaan gebeuren. Ik geloof, dat het moet
gebeuren, wanneer het om aanzienlijke
ingrepen gaat. De toekomstige leidingexploitant kan echter zelf een hearing
beleggen en op deze wijze tegemoet komen
aan de wens tot openbaarheid en inspraak,
hetgeen vooral voor belanghebbenden van
groot nut kan zijn.
Een grote openheid en het verstrekken van
alle gewenste informatie werkt uiteindelijk
weer in uw voordeel.
* De Commissie Elektriciteitswerken, een Planologische Adviescommissie, ingesteld door de
Min. van E.Z.
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Leidingenregistratie en leidingstraten, twee
begrippen die in elk geval met elkaar
gemeen hebben dat zij onderwerp van
gesprek uitmaken in het Nederlandse
Parlement, op zichzelf wellicht reden
genoeg om ook eens in een Vakantiecursus
Drinkwatervoorziening op deze onderwerpen in te gaan.
Beide begrippen zijn van belang voor het
'Watertransport door leidingen' en verdienen daarom de aandacht van de waterleidingdeskundigen.
Registreren doet elk waterleidingbedrijf.

IR. P. STOTER M.Sc.
Directeur
NV Watermaatschappij
'Zeeland'

Het waterleidingbesluit geeft daartoe aanwijzingen in artikel 5:
'De eigenaar draagt zorg, op de wijze en in
de mate, welke redelijkerwijs van hem kan
worden gevergd, dat van de middelen tot
transport en distributie van water tekeningen
beschikbaar zijn, waarop de ligging en
inrichting daarvan zijn aangegeven.'
Het Waterleidingbesluit geeft uitermate
summier aan 'wat' vastgelegd moet worden,
en in het geheel niet 'hoe'. Het moet wel op
tekening, dus registratie in het hoofd van
de fitter is in geen geval voldoende.
De vastlegging vindt bij de waterleidingbedrijven op geheel verschillende wijze
plaats, op zichzelf niet verwonderlijk, want
elk bedrijf heeft zijn eigen historie.
Bij de registratie varieert het 'wat' van een
volledige buisbeschrijving met vastlegging
van alle verbindingen tot het weergeven
van een enkele lijn zonder detaillering.
Het 'hoe' van een volledige inmeting en
verwerking op landmeetkundig vervaardigde
ondergrond tot registratie op niet op schaal
getekende schetskaarten.
In vele publikaties is er op gewezen, dat
het grote kapitaal dat aan leidingen in de
grond zit — alleen voor nutsvoorzieningen
al zo'n 25 miljard gulden — onvoldoende
wordt geregistreerd.
De waterleidingbedrijven staan in wat door
sommigen een chaos wordt genoemd niet
alleen. Dit accentueert de noodzaak voor
de bedrijfstak zich te beraden en zich
aaneen te sluiten om — overigens samen
met de andere nutsvoorzieningen —
een gezamenlijk standpunt te bepalen.
Prof. dr. ir. Koeman, als Delfts geodeet
thans werkzaam als hoogleraar in de
kartografie en verbonden aan het Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit te

Utrecht, konstateert in Intermediair van
december 1972 dat 150 jaar lang drie
ministeries elk afzonderlijk en op hun eigen
wijze, voortvloeiende uit een kompetentiestrijd in het verleden, de kartering van het
kleine Nederland hebben verzorgd.
— De Topografische Dienst (Defensie)
met zijn raamkaarten, in eerste instantie
ten behoeve van militaire operaties.
— Het Kadaster (bij de laatste kabinetsformatie overgegaan van Financiën naar
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), met zijn eilandkaarten zonder
topografie, passend in een eigen meetkundig systeem en voornamelijk gericht
op de registratie van eigendommen.
De Rijkswaterstaat met zijn eigen m i ^ p
kundige dienst, opgericht ten behoeve
van uitvoering en beheer van eigen
werken, met zijn rivierenkaart en zijn
strokenkaarten voor de aanleg van
wegen en kanalen.
Door het niet aanwezig zijn van een
uniforme grootschalige basiskaart, begonnen
de grotere steden met een eigen landmeetkundige en kartografische afdeling eigen
basiskaarten te produceren, die ook door
de leidingbeherende diensten als ondergronden konden worden benut.
In landelijke gebieden wordt door een deel
van de bedrijven gebruik gemaakt van het
enige grootschalige materiaal dat aanwezig
is, namelijk de kadastrale plans. Deze
kaarten hebben als bezwaar, dat zij onvoldoende topografische gegevens bevatten,
terwijl de kaarten van de verschillende
sekties en kadastrale gemeenten niet op ^ A
elkaar aansluiten. Het gevolg was, dat
iedere leidinglegger de voor hem nodige
gegevens op de aanwezige kaarten ging
bijtekenen, waardoor de kaarten moeilijk
inpasbaar zijn op kaarten van andere
gebruikers. Voor een enkele transportleiding
is het nog redelijk goed mogelijk de
kadastrale kaarten vrij nauwkeurig op
elkaar te laten aansluiten. Dit leidde tot de
zogenaamde strokenkaarten. Voor een
geheel landelijk distributienet leidde het
aanpassen tot grote onnauwkeurigheid.
Sommige bedrijven losten dit op door
vervaardiging van eigen detailbladen 1 : 500,
als aanvulling op de kadastrale plans.
Inmiddels is het Kadaster bezig nieuwe
eilandkaarten te vervaardigen, voor de
kommen 1 op 1000 en voor de buitengebieden 1 op 2000 ingemeten in het
RD-stelsel. Bedrijven die deze kaarten gaan
gebruiken, moeten echter wel het leidingnet
volledig nieuw intekenen.
Andere streekbedrijven gingen over tot
vervaardiging van eigen basiskaarten 1 : 1000
door vergroting van topografische kaart
1 : 10.000. Deze bedrijven vonden het een
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Afb. 1  Afwijzing aansprakelijkheid is niet meer mogelijk.
Afb. 2  Voor het samenstellen van een verzamelkaart is aanduiding volgens normblad 3116
noodzakelijk.

voordeel dat de bladen over het gehele
gebied goed aansloten, waardoor een goed
raamkaartensysteem kon worden opge
bouwd. De kaarten worden vastgelegd aan
de ordinaten van het RijksDriehoekstelsel.
Op zichzelf is echter de topografische kaart
1 : 10.000 slechts een gebrekkige topogra
fische kaart omdat veel informatie ont
breekt, terwijl de nauwkeurigheid door de
opnameschaal niet erg groot is. Door de
vergroting naar 1 : 1000 wordt de onnauw
keurigheid nog groter. De laatste jaren zijn
sommige bedrijven daarom — veelal in
samenwerking met andere bedrijven en
instanties in de streek — overgegaan tot
de vervaardiging van grootschalige basis
kaarten door luchtfotografie.
De leidingbeheerders registreren dus hun
leidingen ieder op eigen wijze. Zij hebben
echter gemeen dat zij wegens het toenemende
ondergrondse verkeer bij die registratie
steeds zorgvuldiger en nauwkeuriger te
werk willen gaan en krijgen daarbij een
toenemende behoefte aan goede, groot
schalige basiskaarten.
Door de wet op de leidingenregistratie,
die in voorontwerp gereed ligt en zoals
aangekondigd bij de Rijksbegroting in
1974 aan de Kamer zal worden aangeboden,
zal de behoefte aan goede basiskaarten
toenemen.
De eerste fase van de wet voorziet in een
registratie van alle leidingbeheerders per
bij Algemene Maatregel van B estuur te
bepalen oppervlakteeenheid, waarvoor
waarschijnlijk de vierkante kilometer zal
worden gekozen. In principe verschilt dit
niet van een informatiecentrum zoals
dat in het noordoosten van het land
bestaat in de vorm van het KLIC, het
Kabels en Leidingen Informatie Centrum.
De ontwerpwet op de leidingenregistratie
bepaalt echter ook in artikel 6, lid 2:
'De leidingbeheerder staat tegenover
diegene die gegevens heeft gevraagd in
voor de juistheid en volledigheid van deze
gegevens; hiervan kan niet bij overeenkomst
worden afgeweken.'
De veelgebruikte clausule (afb. 1) mag
dus niet meer op de afgegeven tekeningen
en degene die onjuiste gegevens verstrekt
is aansprakelijk voor de hieruit voort
vloeiende schade. De ontwerpwet legt aan
ontwerpers en anderen niet de verplichting
op gegevens te vragen, doch dit is volgens
deskundigen ook niet nodig aangezien het
Burgerlijk Wetboek hierin voorziet in
artikel 1401, luidende:
'Elke onrechtmatige daad, waardoor aan
een ander schade wordt toegebracht, stelt
degene door wiens schuld die schade
veroorzaakt is, in de verplichting om
dezelve te vergoeden.'
Aangezien de meeste waterleidingbedrijven,
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trouwens dit geldt ook voor het grootste
deel van de andere beheerders, niet beschikken over nauwkeurige kaarten — zeker niet
indien daarbij ook aan de vertikale ligging
wordt gedacht en indien de huisaansluitingen en de zogenaamde dode leidingen
daarbij worden betrokken —, staan voor de
beheerder in principe de volgende wegen
open:
1. De beheerder kan op de afdrukken
van de aanvrager van inlichtingen de
beheerde leidingen zo nauwkeurig mogelijk
intekenen. Volgens een globale raming zal
dit de waterleidingbedrijven door de hoge
loonkosten thans op circa 3 miljoen gulden
per jaar komen.
2. Als tweede oplossing staat open het
ijlings samenstellen van goede basiskaarten,
hetgeen zal inhouden dat iedereen gaat
vliegen en grote meetploegen het veld in
moet sturen. Weliswaar kunnen de verschillende bedrijven en diensten per streek
samenwerken doch de kans bestaat dat te
zijner tijd alles weer moet worden overgedaan aangezien de verkregen basiskaarten
mogelijk niet geschikt zullen zijn voor een
centrale, landelijke registratie van leidingen.
Het ligt namelijk in de bedoeling dat als
tweede fase uit de ontwerp wet op de
leidingenregistratie zal voortvloeien een
registratie van belangrijke en gevaarlijke
leidingen op een centraal punt en als derde
fase centrale registratie van alle leidingen,
waarbij vervolgens deze gegevens in een
computer worden opgeslagen.
De tweede en derde fase kunnen pas
worden gerealiseerd als alle leidingbeheerders een uniforme basiskaart gebruiken.
Het systeem van leidingenregistratie zal
overigens nooit helemaal sluitend kunnen
worden, daar het niet waarschijnlijk lijkt
dat ook de zogenaamde geheime leidingen
worden opgenomen.

als buis, iets wat nagenoeg geen enkel
waterleidingbedrijf doet. Alhoewel dit
intekenen met een onderbroken lijn voor een
enkelvoudige beheerkaart niet nodig is,
moet het toch wel worden aanbevolen,
aangezien dan door moderne reproduktietechnieken het samenstellen van een verzamelkaart met alle ondergrondse leidingen
eenvoudig is. Een voorbeeld van een dergelijke verzamelkaart is afgedrukt als afb. 2.
Het is niet uitgesloten dat, indien alle
beheerders hun leidingen op uniforme wijze
aangeven op dezelfde grootschalige basiskaart, bij een goede uitwisseling een centrale
leidingenregistratie niet nodig zal blijken.
Uit een door de Commissie Leidingenregistratie, waarvoor overigens de heer
Van Wuijckhuijse veel en nuttig werk heeft
verricht, eind 1968 gehouden enquête,
is gebleken dat de meeste beheerders positief
staan tegenover de registratie van beheerders, maar vooralsnog willen wachten met
de centrale registratie van leidingen.
Nagenoeg iedereen onderstreept echter de
noodzaak van de totstandkoming van een
grootschalige basiskaart. Onmiddellijk rijst
dan echter ook de vraag welke instantie
hiervoor verantwoordelijk moet zijn.
Professor Koeman, die ik reeds eerder heb
aangehaald, achtte het niet onmogelijk dat er
in de toekomst getornd zal worden aan het
autonomiebeginsel van de 'grote drie':
Kadaster, Topografische Dienst en Waterstaat. Met handhaving van het beginsel dat
deze karteringsdiensten in eerste instantie
een funktie binnen de eigen dienst vervullen,
geeft prof. Koeman een centrale Nederlandse
karteringsdienst in overweging, met daarbij
een databank, waarin alle informatie over
rechten, handelingen, gebruik op, met en van
de grond wordt opgeslagen. Deze dienst

De diskussie over en de plaats van de
centrale karteringsdienst zal voor het
grootste deel buiten de waterleidingbedrijven plaatsvinden. Voor de waterleidingbedrijven is de vorming van een nieuwe
rijksdienst niet nodig. Wel stellen de waterleidingbedrijven prijs op snelle totstandkoming van de grootschalige basiskaart en
op een goede organisatie, waarbij zij zeker
betrokken moeten zijn. De waterleidingbedrijven zijn voorts zeer geïnteresseerd in
inhoud, schaal, nauwkeurigheid, uitvoering,
kaartindeling en formaat van de grootschalige basiskaart, zulks met het oog op
de praktische bruikbaarheid.
^^
Het zit de leidingbeheerders niet helemaaT
lekker dat zij als grootgebruikers van de
grootschalige basiskaart niet vertegenwoordigd zijn in de Landelijke Commissie Grootschalige Basiskaart, welke commissie is
ingesteld op initiatief van de Rijkscommissie
voor Geodesie. Deze commissie stelde op
25 mei 1973, op een door de Nederlandse
Vereniging voor Geodesie georganiseerde
studiedag waar gelukkig een aantal deelnemers uit de waterleidingsektor aanwezig
waren, haar interim-rapport ter diskussie.
De heer Beusen, hoofd tekenkamer van de
NV Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant,
gaf op grond van inzichten, verkregen in de
Commissie Basiskaarten Noord-Brabant,
zijn visie op het interim-rapport van de
landelijke commissie. Hij geeft aan, dat de
grootschalige kaart een landelijke raamkaart moet zijn en niet een kaart van
landelijke gebieden, zoals de landelijke^^
commissie voorstelt. De schaal van 1 : 'WÊ&
die de landelijke commissie prefereert acht de

Afb. 3 - De VEWIN studeert mee.

Werkgroep

3. Het derde alternatief, hetwelk overigens
het beste lijkt, bestaat hieruit, dat de
leidingbeheerder voorlopig alleen de verplichting wordt opgelegd de gegevens te
verstrekken die hem ten dienste staan,
waarbij de verplichting tot nauwkeurige
opgave vervalt of ten aanzien van deze
verplichting uitstel wordt verleend. Dit
echter onder aantekening dat er haast moet
worden gezet achter de totstandkoming van
een grootschalige nationale basiskaart,
waarop op uniforme wijze het onzichtbare
Nederland kan worden aangegeven. Dit op
uniforme wijze aangeven zal dan bijvoorbeeld óók inhouden het intekenen van de
leidigen volgens Normblad 3116. Dit zal
meebrengen dat een waterleiding moet
worden aangegeven met een onderbroken
lijn, zo mogelijk, als de schaal dit toelaat,

zou kunnen ressorteren onder het Departement van Ruimtelijke Ordening.
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heer B eusen niet verantwoord. Hij verdedigt
een schaal van 1 : 1000.
Ir. C. Zeillemaker, Chef B ijzondere Werken
bij de Afdeling Landmeten van de Dienst
Gemeentewerken Rotterdam, komt in zijn
publikatie in het Nederlands Geodetisch
Tijdschrift van oktober 1973 tot dezelfde
konklusies, waarbij hij aangeeft dat uit
1 op 1000 gemakkelijk de schalen 1 op 2000
en 1 op 500 kunnen worden verkregen,
door verkleining resp. vergroting.
Ook het formaat van de kaartbladen is in
diskussie. De landelijke commissie komt tot
het formaat 50 x 50 of 50 x 100. De heer
Beusen kan zich hiermede wel verenigen.
De heer Zeillemaker acht een aansluiting

f

32 5 .,

i

, , 325

0 400

^^^^

1

• ••^^

#••••

■

2

••«.

!••««

- vÜ

.
12

5

••• • ■

• •••■

^K&888&ys»Os&<>i^F

J
moten

i

cm.

DWARSDOORSNEDE

'e kilometerindeling van de klein
lige topografische kaart van weinig
Afb. 4  Leidingbundeling geen toekomst maar
ng. Hij wijst in elk geval de vierkante
werkelijkheid.
vorm af op grond van ergonometrische
faktoren, als de reikwijdte en het overzicht
en dat het voor de bedrijfstak nog niet te
van een mens, op grond van standaard
papierformaten waarop zonder veel papier laat is om daaraan een bijdrage te leveren.
verlies ook de schalen 1 op 500 en 1 op 2000 Als er eenmaal een basiskaart is, dan wordt
het bijhouden belangrijk. Er wordt reke
zullen moeten passen. De heer Zeillemaker
geeft in overweging formaten 80 bij 100 cm, ning mee gehouden dat een grootschalige
kaart in stedelijke gebieden een halfwaarde
dus in het veld van 800 m bij 1000 m,
tijd heeft van 5 jaren, dat wil zeggen dat
of van 70 bij 100 cm, en doet in zijn
publikatie voorstellen tot een indeling welke een kaart die niet bijgehouden wordt, na 5
jaren ca. 50 % van haar nuttige informatie
aansluit bij het nieuwe RijksDriehoek
heeft
verloren. De landelijke commissie
stelsel en pleit voor een nummering van de
bladen die voor het gehele land gemakkelijk acht een vernieuwing van gemiddeld eens
per 5 jaar noodzakelijk. Voor B rabant zou,
is te hanteren.
volgens de heer B eusen een cyclus van
5 jaren te lang zijn. Hij sluit zich aan bij de
In het Nederlands Geodetisch Tijdschrift
nutsbedrijven en de Provinciale Waterstaat
van nov. 1973 reageert professor Koeman,
van Gelderland, die een cyclus van één jaar
die overigens lid is van de Landelijke
wenselijk achten.
Commissie Grootschalige B asiskaart,
op het artikel van ir. Zeillemaker en pleit
Tijdens de eerdergenoemde studiedag,
^ W ' een bladformaat van 62,5 bij 100 cm,
op 25 mei 1973, gaf ir. B akker, voorzitter
araelfde hoogte als die van de topografische van de Adviesgroep Topografie en Leidin
kaart 1 : 10.000. Hij bepleit een aansluiting
gen van de SOAG — Stichting tot Ontwik
bij de bestaande, kleinschalige topografische keling van de Automatisering bij de
Gemeenten —, een inzicht in het belang van
kaarten ten einde een samenwerking tot
een grootschalige basiskaart voor de
stand te kunnen brengen met de databanks
opbouw van het subsysteem Topografie en
voor bijv. hydrologie, geologie, pedologie
Leidingen van de SOAG. De SOAG stelde
en biologie. Deze vakgebieden registreren
een basisplan op voor de gemeentelijke
hun gegevens op de achtergrond en binnen
automatisering, dat voorziet in het oprich
het bladindelingssysteem van de topogra
ten van 9 centra. Het basisplan voorziet
fische kaart.
voorts in de ontwikkeling van 9 landelijk
In hetzelfde nummer van het Geodetisch
toepasbare automatiseringssystemen. Een
Tijdschrift antwoordt ir. Zeillemaker weer
van deze systemen is het zogenaamde vast
aan prof. Koeman, daarbij zich afvragend
goedsysteem, met als subsystemen gebou
of een integratie van alle schalen in
wen; grond en water en topografie en
hetzelfde systeem wel zo nodig is. Hij acht
het een bezwaar dat bij een bladhoogte van leidingen. Het subsysteem topografie en
leidingen, dat in het automatiserings
62,5 cm de genormaliseerde schaal 1 op
centrum te Rotterdam als landelijk toepas
5000, gebruikt voor het maken van over
baar systeem wordt ontwikkeld, is voor wat
zichtskaarten, niet kan worden opgebouwd
betreft leidingen thans reeds gericht op een
uit een geheel aantal bladen van de schaal
volledige en geautomatiseerde registratie
1 op 2000. De argumentatie gaat veel
van leidingen en hun beheerders. Dit om
dieper, is veel te gespecialiseerd om thans
een werkwijze tot stand te brengen welke
te behandelen. Het aanstippen geschiedt
overeenkomt met de gedachte die in het
slechts ten einde er op te wijzen, dat de
rapport van de werkgroep leidingenregi
diskussie over de kaart die straks algemeen
stratie neergelegd is, nl. 'het in latere toe
zal worden gebruikt nog in volle gang is

komst tot stand brengen van een centrale
registratie van alle leidingen'. Een centrale
registratie, hoewel niet geautomatiseerd,
wordt in een aantal steden, zoals bijv.
Amsterdam, Rotterdam, Dordrecht en
Schiedam reeds sinds een groot aantal jaren
uitgevoerd.
De diskussie over de grootschalige basis
kaart en de leidingenregistratie is in volle
gang en verdient grote aandacht van de
waterleidingbedrijven. De nutssektoren
hebben elkaar als beheerders gevonden in
de Welren, de Werkgroep Leidingenregistra
tie Nutsbedrijven, waarvan de organisatie
vorm is weergegeven in afb. 3. De VEWIN
vertegenwoordigers in de Welren, de heren
ir. B eeftink van de NV Waterleidingmaat
schappij Drenthe en de heer B eusen van de
NV Waterleidingmaatschappij Oost
Brabant, moeten steun vinden in een
VEWINwerkgroep, bestaande uit 9 leden.
De leden van deze werkgroep zullen moeten
worden gevoed door de waterleidingbedrij
ven, waartoe ondermeer een enquête zal
worden gehouden.
Leidingstraten
Medio 1969 hebben de gemeente Rotterdam
en de provincie NoordB rabant zich tot de
Rijksoverheid gewend, met de vraag een
regeling te treffen voor het grote aantal
leidingen tussen Pernis en het industrie
gebied Moerdijk, alsmede voor die door
Brabant in de richting van Zeeland en
Antwerpen. Al spoedig ontwikkelde de
Rijksoverheid het nodige initiatief tot een
bundeling van leidingen in een strook, in
breedte variërend van 200 m tot 50 m.
Reeds in een vroeg stadium was de Rijks
overheid van mening, dat bundeling van
leidingen slechts doeltreffend kon worden
verwezenlijkt, wanneer de daarvoor plano
logisch te bestemmen strook zou worden
aangekocht en volledig als straat voor
leidingen zou worden ingericht. Zo ontstond
het begrip energiestraat, later omgedoopt
tot leidingstraat.
De leidingexploitanten hebben vanaf het
begin de noodzaak tot bundeling onder
schreven, doch gaven de voorkeur aan een
planologisch aangewezen strook waarbinnen
zakelijk recht zou moeten worden gevestigd
met een schadevergoeding aan de grond
gebruiker bij de aanleg van de leiding.
De leidingexploitanten vreesden, en deze
vrees is nog niet weggenomen, dat het
volgroeien van de straat — in de B rabantse
straat wordt gerekend op 30 leidingen —
wel eens trager zou kunnen verlopen dan
de Rijksoverheid heeft geprognotiseerd,
met als gevolg zeer hoge tarieven voor het
ligrecht in de straat. Wel dient te worden
aangetekend dat het in de bedoeling ligt dat
de overheid zal bijdragen als de straat na
20 jaar nog niet volbezet is.
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willen toeschuiven, en dit terwijl deze
exploitanten geen rechtstreekse invloed
hebben op de te kiezen strookbreedte.

De overwegingen van de Rijksoverheid,
die tot voorkeur van aankoop boven
vestiging van zakelijke rechten leidden,
waren in hoofdzaak:
— Wanneer met grondeigenaren en gebruikers onderhandeld moet worden over
vestiging van zakelijk recht in een van
te voren vastgelegd, bindend tracé, kan
de leidinglegger het slachtoffer worden
van prijsopdrijving. Het wapen van de
gedoogplicht kan waarschijnlijk niet
worden gebruikt, omdat het herhaaldelijk gebruik van een perceel een
zodanige belemmering legt, dat onteigening nodig zal zijn. Bovendien zou
er voor het maken van bepaalde aanpassingswerken wel een zeer vérgaande
strekking aan het zakelijk recht moeten
worden gegeven.
— Het aankopen van een strook maakt een
inrichting mogelijk, die geheel gericht
is op het leggen van leidingen, met als
te bereiken voordelen:
- over grote lengten is een vaste gronddekking mogelijk van 80 cm of 1 m;
- geen slootkruisingen;
- geen drainage, die diepe aanleg vraagt;
- geen kostbare cleanup;
- geen steeds terugkerende gewassenschade.
— Een ingerichte leidingstraat kan voor
een gelijk aantal leidingen smaller zijn
dan een strook op basis van zakelijk
recht.
De bezwaren van de leidingexploitanten
tegen de door het Rijk aangevoerde argumenten tot aankoop betroffen:
— De leidingexploitanten achten het niet
bewezen dat bundeling op basis van een
Leidingstraat in het veld.

Pijpenbrug over Vondelingenweg.

zakelijk recht niet mogelijk is. Het
zakelijk recht zou bijv. in een keer
kunnen worden gevestigd op een strook
van 200 m' breedte, waarbij de percelen
waarmee dit niet gelukt kunnen
worden aangekocht. Hoewel de strookbreedte groter zal zijn dan bij een
aangekochte straat, en dus de planologische belemmering groter, is de feitelijke belemmering veel geringer, omdat
het grondgebruik en de inrichting van
het terrein ongestoord blijven.
— Aankoop is duurder dan aanleg met
zakelijk recht. Bovendien zal aankoop
van een strook en de volledige inrichting daarvan een aanzienlijke vóórinvestering voor toekomstige leidingen
met zich brengen. Het rendement van
een aangekochte en ingerichte straat is
sterk afhankelijk van het tempo, waarin
de straat volgroeit. De Rijksoverheid
zal de risico's van het al of niet vollopen
van de straat naar de leidingexploitanten

— Met name de waterleidingbedrijven
hebben er op geattendeerd dat het
kostenverschil tussen aankoop en zakelijk recht groter wordt als de leidingdiameter toeneemt en wel ten gunste
van zakelijk recht. Aangezien bij een
betonnen leiding de afstand tot de
naastliggende leiding groter moet zijn
dan bij een stalen leiding zullen de jaarlijks aan de leidingstraatbeheerder te
betalen kosten voor een betonnen
leiding groter zijn dan voor een stalen
leiding van dezelfde diameter.
Begin 1970 werd een stuurgroep opgeric^fc
bestaande uit vertegenwoordigers van ^ ^
Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Economische Zaken en Financiën, en werd een
Projektbureau gevormd uit medewerkers
van Rijkswaterstaat en de Cultuurtechnische
Dienst. De stuurgroep kreeg als taak te
adviseren over:
— aankoop of zakelijk recht;
— de vorm van een op te richten beheersinstituut.
Al vrij spoedig ging een Planologische
Werkcommissie een nutswet voorbereiden
ten behoeve van aankoop, zodat over dit
punt niet lang is gediskussieerd.
Wel kreeg een speciale Advies Commissie
de opdracht na te gaan wat een veilige
afstand tussen de leidingen zou zijn.
Over de vorm van een beheersinstituut is
veel van gedachten gewisseld. In eerste
instantie was het standpunt van de o v e r ^ A
heid dat de desbetreffende openbare
^^
belangen deelname van de pijpleidingeigenaren niet wenselijk maakte. De leidingexploitanten meenden echter dat door het
door de overheid gehuldigde principe van
kostendekking de risico's naar hen werden
verschoven en dat daarom deelname van de
leidingeigenaren in het beheersinstituut
noodzakelijk is.
Thans wordt door het Rijk als meest juiste
mogelijkheid gezien een NV, met 900 aandelen A voor het Rijk, 80 aandelen B voor
de leidingeigenaren en 20 aandelen C voor
lagere publiekrechtelijke lichamen.
Aandelen B en C garanderen een zekere
mate van inspraak, alhoewel heel gering in
vergelijking met het ondernemersrisiko.
Iedere leidingeigenaar dient voorts een
overeenkomst aan te gaan met de leidingstraatbeheerder, waarin alle technische
zaken, de leidingaanleg betreffende, worden
geregeld.
De leidingstraat Pernis - Klundert, België/
Zeeland, is thans een gegeven. Onteigeningen zijn mogelijk gemaakt met de
Nutswet van 11 maart 1972. Voor het
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toekomstige beleid is het gewenst de
ontwikkeling van de leidingstraat te volgen
en te zijner tijd de gedachte voordelen en
de geuite bezwaren af te wegen tegen de te
verkrijgen ervaring.
Als groot voordeel van bundeling staat
ongetwijfeld voorop het tegengaan van
versnippering van de gronden, waardoor
toekomstige werken worden bemoeilijkt
of worden verhinderd. Bundeling is om planologische redenen noodzakelijk. Bundeling
kan plaatsvinden door aankoop van de grond,
zoals voor Pernis - België/Zeeland, of door
het aanwijzen van een strook waarbinnen
de leidinglegger zelf de zakelijke rechten
moet vestigen en de grondgebruiker de
ld ter beschikking houdt. In Zeeland
dt voorlopig aan de laatste methode
gedacht. Het liggen in een daartoe planologisch aangewezen en eventueel ingerichte
strook heeft voor de leidingexploitanten
het grote voordeel dat zijn buis ook in
rijks- en provinciale eigendommen met
rechten ligt, zodat niet meer kan worden
verlangd dat de leiding op eerste aanzeggen
moet worden verwijderd. Bij aankoop van
de grond en het aanwijzen van een beheerder kunnen kruisingen van kunstwerken en
van waterwingebieden gemakkelijker, beter
en mogelijk goedkoper tot stand worden
gebracht.
Een aangekochte leidingstraat lijkt mooi en
eenvoudig. Een langdurige voorbereiding
bij tracé-keuze wordt vermeden. Tunnels
voor kruising van rivieren, kanalen, wegen
en spoorwegen zijn aanwezig, speciale
konstrukties voor waterwingebieden zijn
ontworpen, terwijl voorts het aantal in de
omst aan te brengen wijzigingen waarjnlijk zeer beperkt zal blijven. Er zijn
echter, behoudens het kostenaspekt, hetwelk
eerst kan worden overzien als de jaarlijkse
vergoedingen bekend zijn, ook nadelen,
zoals bijv.:
— Het tracé is een star gegeven. Opnemen
van leidingen in een straat zal vaak
leiden tot tracéverlenging. Het lijkt
ondoenlijk onderdelen van het plaatselijke transportnet in een leidingstraat
op te nemen.
— Een leidingstraat is wel is waar beter te
beschermen tegen beschadiging door
aannemers, onder meer door kontrole
vanuit de lucht, maar de kans op beschadiging door explosie of lekkage van
andere leidingen is groter, terwijl een
leidingstraat onder oorlogsomstandigheden een gemakkelijk te vinden doelwit
zal zijn, waarbij overigens wel moet
worden opgemerkt dat onze gehele
westerse samenleving kwetsbaar is.
Het is duidelijk dat een juiste kostenvergelijking tussen ligging in een aangekochte straat en ligging volgens de traditionele methode van zakelijk recht pas kan
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Bescherming waterwingebied.

worden gemaakt als de aan de leidingstraatbeheerder te betalen vergoedingen zijn vastgesteld. Aanvankelijk werd gedacht aan 50
cent per vierkante meter per jaar. Later zijn
bedragen genoemd, welke 3 a 4 keer zo
hoog liggen, terwijl bij gerucht wel het
tienvoudige is gehoord.
De jaarlasten van het grondgebruik, de
veroorzaakte schade daaronder begrepen,
zullen voor een leiding van bijv. 100 cm
doorsnede minstens tweemaal hoger liggen
bij ligging in een aangekochte leidingstraat,
maar mogelijk wel tienmaal hoger dan bij
de tot heden gevolgde methode.
De waterleidingbedrijven hebben ook nog
de nodige zorgen over de verdeling van de
lasten. Aangezien de buisdiameter vrij groot
zal zijn, nemen de waterleidingen relatief
veel vierkante meters in beslag. De vraag
kan worden gesteld of een gelijk bedrag per
vierkante meter wel juist is, aangezien een
deel van de inrichtingskosten niet evenredig
is met de strookbreedte. Differentiatie lijkt
gewenst, temeer daar voor bepaalde

te transporteren stoffen specifieke inrichtingsmaatregelen nodig zijn, die voor het
'ongevaarlijke' water niet getroffen behoeven te worden.
Het lijkt voorts niet logisch en in strijd met
het principe 'de vervuiler betaalt', dat de
extra veiligheidsafstand, die een waterleidingbedrijf naast zijn leiding zal wensen,
indien hij naast 'een gevaarlijke leiding' ligt,
door de waterleiding moet worden bekostigd.
Ook de leidingstraten verdienen de aandacht van de waterleidingbedrijven.
Bundeling van leidingen zal steeds meer
noodzakelijk worden. De Minister van
Verkeer en Waterstaat heeft reeds bij
Beschikking van 4 januari 1968 een interdepartementale commissie ingesteld, die tot
taak heeft na te gaan of en zo ja welke
wettelijke voorzieningen wenselijk zijn met
betrekking tot pijpleidingen voor het
transporteren van olie, half- of eindprodukten van de petrochemische industrie, aardgas, afvalwater, drinkwater, pekel enz.
Deze commissie wettelijke voorzieningen
pijpleidingen zal volgens de Memorie van
Toelichting op de Wet voor de leidingstraat
Pernis - Klundert - Zeeland/Antwerpen ook
nagaan of er behoefte bestaat — eventueel
ook voor leidingen van lokaal belang —
aan bepaalde wettelijke regelingen om buisleidingleggers te verplichten een bepaald
tracé te volgen.
Afb. 4 geeft een voorbeeld van een
bundeling van lokale leidingen in een
leidingtunnel van eternit voor gebruik in
een straat, een systeem dat al aardig
voldoet aan één van de voorspellingen van
Herman Kahn, gedaan in zijn boek
'het jaar 2000'.
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5 - Een mogelijke pijpenbundeling in de bebouwing.

•

'Rechten en vergunningen'

'Eigendom is het regt om van eene zaak
het vrij genot te hebben en daarover op de
volstrektste wijze te beschikken
(artikel 625 BW)
Inleiding
Het heilige en onschendbare recht van
eigendom dat de wetgever van 1838 voor
ogen stond is niet meer van deze tijd.
De veelvuldige inbreuken op dit recht —
en dan heb ik het alleen nog maar over de
legale — zijn een te bekend verschijnsel om
het daarover nog oneens te kunnen zijn.

MR. J. B. ABRAHAMSE
VEWIN

Als vertegenwoordigers van leidingleggende
bedrijven dragen wij daartoe ook ons
steentje bij, wat de eigendom van onroerende goederen betreft. Niet alleen particuliere eigendommen maar ook openbare
wegen, waterkeringen e.d. worden met het
ondergrondse verkeer geconfronteerd.
De overheden die dit aangaat moeten zich
evenzeer inbreuken op hun bevoegdheden
laten welgevallen.
Ik stel dit niet om een klaaglied aan te
heffen over de afbrokkeling van rechten
maar om begrip te kweken voor het feit
dat bij de tracering van leidingen veel tijd
en geld moet worden geïnvesteerd in het
overleg met de rechthebbenden.
In de komende 20 minuten zou ik met u
willen ingaan op de vormen waarin deze
ontmoeting met particulieren en overheden
zijn beslag kan krijgen, om te besluiten met
een zoeklicht op toekomstige wetgeving.

zodra dat land in eigendom aan een derde
wordt overgedragen. Een zakelijk recht ten
aanzien van deze leiding blijft echter
ondanks eigendomsovergang bestaan.
Voorbeelden van zakelijke rechten zijn de
eigendom zelf, opstal, erfpacht en dergelijke.
Zij zijn vrijwel alle in de wet genoemd.
Persoonlijke rechten zijn door de wetgever
naar inhoud noch naar aantal gelimiteerd.
Hoewel een persoonlijk recht tot het leggen,
hebben en in stand houden van een leiding
in andermans grond veelal aanzienlijk meer
zal omvatten dan de enkele toestemming,
kan de beëindiging bij eigendomsoverdracht
niet volledig worden uitgesloten.
Bekend is wel het 'kettingbeding', een
clausule waarin de eigenaar belooft om bij
eigendomsoverdracht van zijn rechtsopvolger te bedingen dat hij het verleende
persoonlijk recht zal continueren en dat
deze bij eigendomsoverdracht op zijn beurt
hetzelfde van zijn rechtsopvolger zal
bedingen. Enz., enz.
Zou echter ergens in deze ketting de
zwakste schakel breken, met andere
woorden zou een van de reeks eigenaren
het beding niet maken of naleven, dan
vervalt het — persoonlijk — recht van het
waterleidingbedrijf. Schadevergoeding is
dan wel mogelijk, rechtsherstel niet.
Aanvullende bescherming bij het persoonlijk
recht biedt wel de nog te behandelen
Belemmeringenwet Privaatrecht, die ook de
handhaving van een leiding bij een onwillige eigenaar kan afdwingen.
Daar met de desbetreffende procedure
enige maanden gemoeid gaan, zal ook een
kort geding vaak nodig zijn met alle risico's
vandien. De grotere juridische en bedrijfszekerheid van een zakelijk recht moeten
mijn inziens bij leidingen van enige importantie de doorslag geven. In het westen van
Nederland zijn de meeste waterleidingbedrijven dan ook geneigd, aan vestiging
van een zakelijk recht de voorkeur te geven.

aanleggen, gebruiken en voor onbepaalde
tijd in stand houden van de leiding met
toebehoren volgens een overeengekomen
tracé.
De eigenaar mag geen handelingen verrichten of aan derden toestaan die dit recht
zouden kunnen doorkruisen.
Over en weer zijn het waterleidingbedrijf
en de eigenaar verplicht de ander te
vrijwaren voor vorderingen of storingen
van derden.
Het bedrijf dient de schade voor de
eigenaar zoveel mogelijk te beperken,
de toegebrachte schade te vergoeden en de
grond te herstellen. Vergoeding van
toekomstschade pleegt niet te worden
uitgesloten doch wel in verregaande m a t j ^
te worden beperkt.
^P
Los van de schadevergoeding staat de
uitkering aan de grondeigenaar van een
bedrag als tegenprestatie voor het zakelijk
recht zelve. Het steeds verder voortschrijden
van het ondergrondse verkeer leidt ertoe
dat deze bedragen de laatste tijd sterk
stijgen. Bedragen ineens van ƒ 10,— per
strekkende meter van het tracé, zijn bepaald
geen zeldzaamheid meer.
De bedragen die men voor een persoonlijk
recht betaalt zijn uiteraard aanzienlijk lager.
Het verschil moet gerechtvaardigd kunnen
worden door de grotere bedrijfszekerheid,
die het zakelijk recht biedt, zoals wij zagen.
Naast de eigenaar is uiteraard ook de
grondgebruiker contractant. Van hem
wordt gevraagd tegen vergoeding van zijn
schade de zakelijk-recht-overeenkomst te
eerbiedigen en de werkzaamheden aan de
leiding niet te bruskeren.
Vergunningen

De contacten die het waterleidingbedrijf bij
de tracering van zijn leidingen met de
overheid in zijn diverse geledingen heeft,
kunnen uiteraard ook civielrechtelijk zijn.
Persoonlijk en zakelijk recht
Veel van het voorgaande zal dan ook op
Wat behelst nu dat zakelijk recht?
Gegeven de noodzaak om in een bepaalde
die situatie toepasbaar zijn. De publiekIn haar circulaire van 6 juni 1973 heeft de
situatie iemands land met een transport- of
rechtelijke positie van de overheid m.a.w.
VEWIN een aantal aanbevelingen opgesteld, haar optreden qualitate qua, krijgt echter
hoofdleiding te doorsnijden, staat het
waaruit ik hier enige aspecten wil
waterleidingbedrijf voor de keuze welke
meestal meer de aandacht. Waar vermenging
overeenkomst het met de eigenaar zal
aanstippen. De formele basis voor dit
optreedt is extra aandacht geboden.
trachten aan te gaan.
specifieke zakelijk recht is te vinden in de
De jurisprudentie leert ons dat deze
al genoemde Belemmeringenwet PrivaatKort gezegd bestaat het alternatief uit een
vermenging vaak niet door de beugel kan.
recht.
overeenkomst tot het vestigen van een
In wezen behoort de privaatrechtelijke
zakelijk recht of één tot het vestigen van
Deze wet stelt dit recht op één lijn met het
regeling eerst te worden getroffen, nadat de
een persoonlijk recht.
zogenaamde opstalrecht, maar laat het aan
— publiekrechtelijke — vergunning is
Waar een zakelijk recht als het ware aan de partijen over zelf de inhoud ervan vast te
verleend.
zaak blijft kleven, in wiens handen deze
stellen.
De vergunningen waarin gemeenten, waterook is, regelt een persoonlijk recht eigenlijk
Als formeel vereiste geldt dat de vestiging
schappen, provincies en het Rijk toestemalleen de verhouding tussen de contracvan het zakelijk recht moet geschieden door ming plegen te geven tot leidingaanleg ca.
tanten.
overschrijving van een desbetreffende
zijn steevast voorzien van een aantal
De meest eenvoudige vorm van een persoon- notariële akte in de openbare registers,
voorwaarden die er naar tenderen alle
lijk recht als hier bedoeld is de toestemming
zulks met het oog op de al genoemde
lasten op de vergunninghouders te leggen.
van een eigenaar tot het leggen van een leiwerking ten opzichte van derden.
Naast een aantal technische voorwaarden
ding door zijn land. Deze verliest zijn werking Het zakelijk recht omvat allereerst het
zullen vaak het precario-recht, de niet-
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overdraagbaarheid van de vergunning,
de uitsluiting van aansprakelijkheid van de
vergunninggever en de opzegbaarheid
standaard-clausules zijn.
Juist deze opzegbaarheid te allen tijde en de
kwade kans dat eenmaal gelegde leidingen
op last van de vergunninggevende overheid
moeten worden verlegd, zijn voor leidingleggers moeilijk verteerbare zaken.
Gelukkig zijn er enige ontwikkelingen
gaande die zouden kunnen duiden op een
kentering in casu. Zo heeft de VNG in 1966
een model-vergunning voor gastransportleidingen opgesteld, waarin is bepaald dat
en in hoeverre de kosten van verlegging van
leidingen door toedoen van een gemeente
voor haar rekening zouden moeten komen.
^ É i r t s heeft de Kroon in 1969 en 1970 in
twee beroepszaken uitgesproken dat de
redelijkheid in bepaalde gevallen mee kan
brengen dat de overheid een tegemoetkoming geeft in de kosten die uit de
opzegging voor vergunninghouders voortvloeien.
Waar een waterleidingbedrijf gemeenten
tegenover zich vindt die tevens op een of
andere wijze deel hebben in dat bedrijf,
zullen de vergunningsvoorwaarden van die
gemeenten voor dat bedrijf ook wel neigen
tot souplesse.
Volledigheidshalve wil ik nog de speciale
problematiek rond de vergunningsvoorwaarden van NS en waterschappen
vermelden. Beide, beducht voor 'vreemde
lichamen' in hun dijken, hebben meer
zekerheid gezocht in een aantal ingrijpende
technische en financiële voorwaarden.
ISemmeringenwetten
Hiervoor heb ik verondersteld dat het
waterleidingbedrijf voor zijn leidingaanleg
tot overeenstemming kon komen met de
particulier c.q. de overheid, van wiens
medewerking het afhankelijk was.
Indien deze overeenstemming ontbreekt,
staan aan het bedrijf voor beide situaties
wettelijke instrumenten ten dienste, die de
vereiste toestemming kunnen vervangen.
Ik doel hiermee uiteraard op de
Belemmeringen-wet Privaatrecht en de
Belemmeringenwet
Verordeningen.
De eerstgenoemde Wet opent de mogelijkheid dat de Minister van Verkeer en
Waterstaat aan de rechthebbenden de
zogenaamde gedoogplicht, de plicht tot het
dulden van de leiding i.e. oplegt, behoudens
een recht op schadevergoeding uiteraard.
In de daaraan voorafgaande procedure
moet onder meer komen vast te staan dat
overeenstemming met de rechthebbenden
ontbreekt, dat de voorgenomen werken om
technische redenen geïndiceerd zijn, dat
redelijkerwijs onteigening niet kan worden
gevorderd, en dat het gebruik der

onroerende goederen niet meer dan
noodzakelijk wordt belemmerd.
Het effect van een gedoogplicht is in
zoverre vergelijkbaar met dat van een
zakelijk recht dat het de eigendomsoverdracht van de grond kan trotseren en dus
derden bindt.
De schadevergoeding staat ter beoordeling
van de kantonrechter. Anders dan bij
onteigening wordt deze niet voor eens en
altijd gefixeerd maar kan van elke schade,
zodra zij blijkt voort te vloeien uit de
leidingaanleg, vergoeding worden gevorderd.
De Belemmeringenwet Verordeningen draagt
in wezen aan de lagere overheden op om
indien een voorgenomen openbaar werk
door een van hun verordeningen zou
worden gehinderd, een desbetreffende
vergunning of ontheffing af te geven,
waaraan uitsluitend die voorwaarden mogen
worden verbonden die op grond van die
vergunning of ontheffing voor het belang
van die overheid noodzakelijk zijn.
In geval van weigering van deze
vergunning of ontheffing of in geval van
onjuiste voorwaarden kunnen Gedeputeerde
Staten c.q. de Kroon deze bevoegdheid
overnemen.
De Rijksoverheid ontkomt aan een
dergelijke controle van hogerhand. Wanneer
Rijkswaterstaat bijvoorbeeld weigeren zou
een vergunning te verlenen of de daaraan
verbonden voorwaarden te herzien, is er
alleen een marginale toetsing mogelijk in
het kader van de Wet Beroep Administratieve Beschikkingen.
Bezwaren
Hoezeer de gedoogplicht van de Belemmeringenwet Privaatrecht een gewaardeerd
instrument is, vergeleken met een overeenkomst-zakelij k-recht, schiet zij te kort.
Zo ontbreken bijvoorbeeld bepalingen over
de vervanging van leidingmateriaal, de
toegankelijkheid van de werkstrook, een
aansprakelijkheidsregeling en dergelijke.
Het vereiste van 'geen overeenstemming'
tenslotte geeft de rechthebbende alle
gelegenheid tot traineren van de onderhandelingen. Over de praktijk van de
Belemmeringenwet Verordeningen is minder
bekend, althans uit publikaties. Een
principieel bezwaar is echter mijns inziens
dat deze wet geen regeling geeft in geval
van intrekking van vergunning of ontheffing. De instandhouding der werken regelt
ze dus niet. Wellicht brengt een redelijke
wetstoepassing mee, dat intrekking van een
vergunning gelijk wordt gesteld met een
weigering, als in casu geen nieuwe
vergunning wordt verleend.
Recente problemen
De laatste tijd signaleert de rechtsliteratuur
enige problemen rond het ondergrondse

pijpleidingverkeer, waaruit ik er een
tweetal wil lichten.
Allereerst is daar het probleem van
de eigendom van leidingen in andermans
grond.
Artikel 626, lid 1, BW bepaalt dat de
eigendom van de grond in zich bevat
hetgeen op en in de grond is. Een soort
verticale eigendom, die echter voor tegenbewijs vatbaar is.
Dit tegenbewijs is volgens jurisprudentie en
rechtsleer slechts op drie manieren mogelijk:
a. doordat men een zakelijk recht heeft
gevestigd of de eigendom heeft voorbehouden (dit moet blijken uit een
overschrijving van de desbetreffende
notariële akte in de openbare registers);
b. door bijzondere wetsbepalingen zoals de
Franstalige Mijnwet van 1810 en
vermoedelijk ook de Belemmeringenwet
Privaatrecht met zijn gedoogplicht;
c. door de zogenaamde horizontale
natrekking, die meebrengt dat de
eigenaar van een zaak, tevens eigenaar
is van de bestanddelen daarvan.
Omstreden is de vraag of de 'natrekking'
bedoeld onder c. ook plaatsvindt door het
pompstation ten opzichte van transportleiding in andermans grond. Duidelijk is
wel dat een persoonlijk recht ten aanzien
van deze leiding op zich de verticale
eigendom niet doorbreekt. Een zakelijk
recht doet dus dat wel, ten gunste van het
waterleidingbedrijf.
Overigens moeten de gevolgen van de
verticale eigendom niet worden overtrokken.
De eigenaar van de grond heeft immers
ook niet de vrije beschikking over de
leiding die krachtens een persoonlijk recht
in zijn grond ligt. Zowel de voorwaarden
van het persoonlijk recht als de goede
trouw nemen daarvan veel zo niet alles
terug.
Een geheel ander recent probleem is dat
van de bouwvergunning. Onlangs heeft de
kantonrechter te Terneuzen in een strafzaak
tegen de NV Watermaatschappij 'Zeeland'
uitgemaakt dat een waterleiding geen bouwwerk is, in de zin van de Woningwet,
zodat dit bedrijf werd vrijgesproken van
overtreding van deze Wet. De kantonrechter
beriep zich daartoe op het spraakgebruik
bij gebreke van een wettelijke definitie van
een bouwwerk. Het pikante van deze
uitspraak zit daarin dat de bouwverordening
van Terneuzen wel een definitie geeft van
een bouwwerk, waaronder de leiding in
casu wel viel.
Zou in dit geval niet een overtreding van de
Woningwet maar een overtreding van deze
bouwverordening ten laste zijn gelegd, dan
zou de uitspraak vermoedelijk anders zijn
uitgevallen.
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Overigens valt er veel te zeggen voor het
standpunt van het waterleidingbedrijf in
kwestie, dat luidt: Waar op grond van de
Wet RO steeds meer via bestemmingsplannen aanlegvergunningen worden vereist
voor het leggen van waterleidingen,
gekwalificeerd als andere dan bouwwerken,
gaat het niet aan om in het kader van de
Woningwet ook nog eens een bouwvergunning te eisen. Zoals bekend leiden
bouwvergunningen ook nog eens tot
belangrijke financiële implicaties. Door
enkele recente praktijkgevallen wordt
niettemin de indruk gevestigd dat enige
industriële pijpleidingleggers zich met de
gedachte van bouwvergunning hebben
verzoend.
Toekomstige wetgeving
Voordat ik mijn verhaal beëindig wil ik
zeer summier ingaan op een drietal aspecten
van eventuele toekomstige wetgeving.
Het steeds complexer worden van het
ondergrondse leidingverkeer, heeft de
Minister van Verkeer en Waterstaat er
enige jaren geleden toe gebracht een
interdepartementale Commissie in te stellen
ten einde te onderzoeken of en zo ja welke
wettelijke voorzieningen nodig zijn. De vele
aspecten en de belangentegenstellingen
hebben het deze Commissie belet spoedig
met concrete voorstellen te komen.
Wel is er een officieus schema voor een
buisleidingenwet. Dit schema gaat uit van
een centraal vergunningenstelsel voor alle
soorten grote doorgaande leidingen.
Aan de verlening van vergunningen zou een
inspraak-procedure van belanghebbenden
moeten vooraf gaan. De vergunningen
zouden namelijk niet alleen een beslissing
inhouden over de wenselijkheid van een
bepaalde buisleiding maar ook een omtrent
het tracé daarvan, zulks in combinatie met
een gedoogplicht voor de desbetreffende
percelen.
Het lot van dit schema is nog onzeker.
Van nog recentere datum is een schets voor
een speciale wet, die de eigendom van de
leidingen zou moeten regelen en die is
geïnspireerd door de door mij aangeroerde
discussies over dat onderwerp.
Deze schets gaat uit van een wetsbepaling
dat aangelegde buizen altijd in eigendom
toekomen aan het waterleidingbedrijf dat ze
heeft gelegd. Aan deze bepaling wordt
toegevoegd een constructie van een
algemene gedoogplicht, onverminderd het
recht op schadevergoeding en onverminderd
een eventueel recht op onteigening.
Ook dit ontwerp is nog te praematuur om
zijn kansen van slagen te kunnen beoordelen.
In al zijn eenvoud biedt het de waterleidingbedrijven en andere leidingleggers veel
goeds.

Een derde daad van wetgeving heeft gestalte
gekregen in een voorontwerp van wet tot
wijziging van de Waterleidingwet. Dit
ontwerp schept in een toekomstig hoofdstuk IV een kader voor de zogenaamde
basisplannen.
Ingevolge dit ontwerp is voor het
aanleggen of gebruiken van een werk ten
behoeve van winning, opslag of transport
van water een vergunning nodig van de
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, waaraan voorschriften kunnen
worden verbonden. Dit is erop gericht dat
slechts de in het structuurschema, het tienjarenplan of het basisplan aangeduide
werken en daarmee harmoniërende werken
worden uitgevoerd. De weigering, wijziging
of intrekking van een vergunning alsmede
de oplegging van voorschriften zijn
onderhevig aan beroep bij de Kroon
ingevolge de Wet BAB.
Het behoeft geen betoog dat dit systeem
ingrijpende gevolgen voor de waterleidingbedrijven kan hebben. Wanneer dit
ontwerp wordt gepubliceerd zal onze
bedrijfstak zich ongetwijfeld diepgaand met
deze materie bezig moeten houden.
Naschrift
Enige maanden nadat ik bovenstaande
lezing hield, kwamen verscheidene KB's
tot stand die vaststelden dat een — ongefundeerde — gastransportleiding niet te
beschouwen is als een bouwwerk in de zin
van de Woningwet. Voorts kreeg ik een
arrest van de Hoge Raad d.d. 24 november
1972 onder ogen waaruit bleek dat een
bouwverordening bij het geven van een
definitie van een bouwwerk alleen uitleg
mag geven van wat onder dat begrip ook
in de zin van de Woningwet moet worden
begrepen.
Met andere woorden, met deze wetenschap zou in het geval 'Terneuzen' ook
een tenlastelegging van overtreding van de
bouwverordering niet tot veroordeling
hebben kunnen leiden.
De VNG heeft over deze en dergelijke
problemen inmiddels een nota gepubliceerd:
'Buisleidingen' die ik gaarne ter lezing
aanbeveel.
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Appendages voor het beveiligen, inspecteren, bewaken en schoonmaken
van watertransportleidingen

Inleiding

waarna zij kan worden gevuld en afgeperst;
c.
de fase van bedrijfsvoering; dit is de fase
Volgens de omschrijving in het woordenboek van Koenen-Endepols zijn appendages: van het functioneren van de leiding;
'bedienings-, controle- en veiligheidsd. de fase van onderhoud c.q. reparatie.
inrichtingen aan stoomketels en in pijpMet name in de fase van controle, maar
leidingen gemonteerd'.
wellicht tevens tijdens de fase van de conIn het hiernavolgende zullen hoofdzakelijk
structie
en die van onderhoud moeten de
de appendages in gelede transportleidingen
zich in de leiding bevindende personen
met grote diameters vanuit een civielworden beveiligd, enerzijds tegen een
technisch gezichtspunt worden beschouwd.
mogelijk gebrek aan zuurstof en anderzijds
Onder een gelede leiding wordt een
tegen de toestand van te lange tijd in
leiding verstaan, die wordt samengesteld
gebogen houding lopen of werken.
uit geprefabriceerde buizen, welke door
De oorzaken, die het niet of niet optimaal
functioneren van de leiding ten gevolge
kunnen hebben, kunnen zijn gelegen in:
IR. J. HIETER
Afd. Nieuwe werken
Duinwaterleiding van
's-Gravenhage

middel van flexibele koppelingen aan
elkaar worden verbonden.
In de beschouwingen zullen alleen die
leidingen of gedeelten ervan worden
betrokken, waarin, onder bedrijfsomstandigheden, een druk heerst, welke gelijk of
hoger is dan de atmosferische. Voorts
wordt verondersteld, dat door deze
leidingen alleen ruw- of gedeeltelijk
gezuiverd oppervlaktewater zal worden
getransporteerd.

1. invloeden, die vanuit de omgeving op de
leiding inwerken zoals:
a. grond-, verkeers- en alle andere mogelijke
— ook opwaartse gerichte — belastingen;
b. plaatselijke grote vervormingen, die de
leiding worden opgedrongen als gevolg van
ongelijkmatige zettingen van de grond
waarop de leiding is gefundeerd;
c. inwerkingen van het — de leiding omringende — milieu op de leiding, waardoor
het buismateriaal kan worden aangetast en
de sterkte ervan kan verminderen;

2. invloeden, die inherent zijn aan het
transporteren van water van een gegeven
kwaliteit door een — in ons land voor het
watertransport meest toegepaste — gelede
leiding.
I. Appendages voor beveiliging
Deze invloeden kunnen worden onderscheiden
in:
Het behoeft mijns inziens nauwelijks
a.
de
vrije
krachten, die zich ter plaatse
hjipog, dat het primaire doel van beveiliJB§sappendages, die in een transportleiding van elke afwijking van de rechte lijn, zowel
in het verticale- als horizontale vlak, ten
worden gemonteerd, moet zijn het
gevolge van de inwendige waterdruk in de
beveilingen van de leiding tegen alle mogeleiding, zullen manifesteren;
lijke oorzaken (juridische uitgezonderd),
die het niet of niet optimaal functioneren
b. drukschommelingen, die het gevolg zijn
van de leiding — gedurende haar technische van snelheidsveranderingen in de leiding,
levensduur — tot gevolg kunnen hebben.
veroorzaakt door het schakelen met pomAlhoewel de fase, waarin de leiding
pen of het manipuleren met afsluiters; grote
optimaal moet functioneren, vanuit
snelheidsveranderingen ten gevolge van
bedrijfstechnisch oogpunt bezien, verreweg
stroomstoringen e.d. geven grote drukde belangrijkste is, moet toch ook worden
stoten, terwijl de negatieve drukgolf —
nagegaan of er tijdens de technische
afhankelijk van het al dan niet aanwezig
levensduur wellicht fasen zullen voorkomen, zijn van windketels of standpijpen — over
die nopen tot het toepassen van appendages, grote lengten van de leiding aanleiding kan
die andere doelen moeten beveiligen dan
zijn tot het ontstaan van vacuümbellen óf
het optimaal functioneren van de leiding.
grote onderdrukken in de leiding met
Tijdens de levensduur van een leiding
cavitatieverschijnselen. Het dichtlopen van
kunnen de volgende vier fasen worden
deze vacuümbellen kan ook weer de
onderscheiden:
oorzaak zijn van grote drukstoten;
a. de fase van de constructie; dit is de fase,
waarin de leiding wordt aangelegd;
b. de fase van controle, waarmee de fase
wordt bedoeld, die zich voordoet aan het
eind van de constructiefase; in de controlefase zal de leiding — voor zover mogelijk
— inwendig visueel worden geïnspecteerd,

c. de aanwezigheid van grote hoeveelheden lucht in een, in bedrijf zijnde, transportleiding die de capaciteit van de leiding
vermindert;
d. de — afhankelijk van de waterkwaliteit
en watertemperatuur — optredende groei
van organismen op de buiswand, die de

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

Buis nr.
1
2
3
U
Afb. 1

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

X

=

x + 2x
x + 2x + 3x
x + 2x +3x + 4x

=3x
= 6x
=10x

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

X

Leidingaanleg progressie hoekv erdraaiing.

[flens meV.'to^r; K'

Een andere appendage kan met succes
worden toegepast, indien bij een latere
controle van het inwendige van de leiding
blijkt dat, ondanks alle goede uitvoerings
methoden en het goede toezicht, een aantal
naden tussen de buizen zich heeft ver
wijd. De lengte waarover een goed
gelegde buis zich in lengterichting mag
verplaatsen, zonder de waterdichting door
de rubberring in gevaar te brengen, is (bij
Arkelbuizen) ± 7 cm. Blijkt echter bij
controle dat de naad zich heeft verwijd tot
4 a 5 cm, verdient het aanbeveling c e i ^ ^
rubberen slab ter plaatse van de naad a!m
de binnenzijde van de buis aan te brengen.
In afb. 3 is de doorsnede van de rubberen
slab getekend; door middel van twee
gegalvaniseerde stalen ringen, die door
eveneens gegalvaniseerde stalen wiggen
worden gespannen, wordt de rubberen slab
tegen de buiswand geklemd.

pint) voor böt opvangen
I v ° n .onderdrukkan

Afb. 2  Expansiestuk (v.c.h. 3420/1912).
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Afb.

3  Verbinding voorgespannen Arkelbuizen

groot, omdat het moment van aansluiting
wordt gekozen, nadat de zinker zijn
grootste zettingen heeft ondergaan.

voorzien van rubberbandafdichting.

In uitzonderlijke gevallen kan het toe
passen van speciale rubberen aansluit
stukken overweging verdienen.

ad lc
Op welke wijze een stalen leiding tegen
inwerking van het milieu kan worden be
schermd is reeds beschreven in het artikel
van de heer Mink. Wellicht verdient het
aanbeveling nog even stil te staan bij de
aansluiting van een leidinggedeelte — be
staande uit voorgespannen buizen — op een
leidinggedeelte, dat uit stalen buizen is
samengesteld en dat derhalve kathodisch
wordt beschermd; deze aansluitingsgevallen
zullen zich nagenoeg bij elke dijkskruising
voordoen, daar voor het leidinggedeelte,
dat de dijk kruist — ten gevolge van de
huidige door de dijkbeheerders gehanteerde
rekenvoorschriften — vrijwel alleen het
materiaal staal in aanmerking komt.
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De verbinding tussen het stalen en het
voorgespannen betonnen gedeelte wordt
normaliter als een gewone mofspiever
binding, voorzien van een rubberring,
uitgevoerd, doordat aan het stalen gedeelte
van de leiding een stuk buis wordt gelast,
waaromheen in de fabriek een betonnen
mof is gestort. De rubberring vormt dan
tevens de isolatie tussen het kathodisch
beschermde staal en het voorgespannen
beton.
Wellicht verdient het aanbeveling — in
verband met de mogelijke gevoeligheid van
het voorspanstaal voor spanningscorrosie
■— de verbinding tussen het stalen en
voorgespannen betonnen gedeelte met een
U^it' Fstuk te construeren, waartussen dan
^Pisoleerflens — of nog beter een
isolatiestuk — kan worden aangebracht.
Indien in een kathodisch beschermd
leidinggedeelte afsluiters voorkomen,
moeten deze vanwege de grote potentiaal
lekken die ze teweeg kunnen brengen, van
de overige leiddinggedeelten worden
geïsoleerd door middel van speciale
isolatiestukken.
In afb. 4 is aangegeven op welke wijze deze
isolatiestukken in de B iesboschleiding zijn
ingebouwd. Hoe de isolatie door het
isolatiestuk tot stand wordt gebracht toont
afb. 5.
Het stalen isolatiestuk is, inclusief de
flenzen, geheel omhuld door een 2 a 3 mm
dikke laag eboniet, waarop aan de binnen
zijde een laag van 3 mm en aan de buiten
zijde een laag van 5 mm zacht rubber is
aangebracht. De bevestiging van het
isolatiestuk aan de doorgaande leiding
^ B h i e d t door het klemmen van de smalle
vaste flens van het isolatiestuk tussen de
vaste flens van de doorgaande leiding en
de losse ringvormige flens van het isolatie
stuk.
Een zeer goede isolatie kan worden ver
kregen door het toepassen van de in afb. 2
getekende rubberen aansluitstukken.
ad 2a en 2b
Hoe de vrije krachten in een gelede leiding
— die zich manifesteren op die plaatsen
in het tracé, waar de as van de onder druk
staande leiding afwijkingen van de rechte
lijn vertoont — moeten worden opgenomen
zal in het artikel van de heer Wuijckhuijse
worden behandeld, terwijl de heer Wijdieks
u in zijn artikel op de hoogte zal brengen
van de hulpmiddelen, die kunnen worden
toegepast om waterslag in transport
leidingen binnen toelaatbare grenzen te
houden.
Kortheidshalve moge dan ook naar deze
artikelen worden verwezen.
ad 2c
Zoals reeds is opgemerkt verminderen

doorgaGnde;
leiding ;

Afb. 4

. efconjet;

doorgaande
\ leiding

lnbouwvlinderklep.
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Afb. 5  Isolatiestuk.

Afb. 6  Automatische be en ontluchter.

grote, veelal op hoge punten van een
in bedrijf zijnde transportleiding, ingesloten
luchtbellen de capaciteit van de leiding.
De lucht kan zich in de leiding manifesteren,
zowel als gevolg van gasvorming uit het
water — tijdens de periode van grote
onderdrukken bij waterslag, indien geen
standpijp of windketels ter beveiliging zijn
toegepast — als ten gevolge van onder
drukken in die tracégedeelten van de
leiding, die boven het grondwaterpeil

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

/'^§-"H§

thermisch

verzinkt

spiraal wapeninc
__.&,

_Q

ft
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langs wapening

Maas-Bergambacht is — naast de ontluchting ter plaatse van elke te kruisen
dijk — aan de bovenstroomse zijde van
alle boezem- en slootzinkers een ontluchting geplaatst, die alle met de hand zullen
worden bediend.
ad 2d
Ten einde de toename van de weerstand
in de transportleiding, die het gevolg is
van het groeien van organismen (zoals
bryozoën, sponsen e.d.) op de buiswand,
te voorkomen, wordt — indien de klimato!o3ische omstandigheden daartoe aanleiding geven — een hoeveelheid chloor ter
plaatse van het begin van de transportleiding aan het te transporteren water
toegevoegd.
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In de transportleiding BergambachtScheveningen wordt in de periode, waarin
het oppervlaktewater een temperatuur van
8 °C of hoger heeft, voortdurend ca. 3 mg
chloor per liter water toegevoegd. Hiertoe
wordt door middel van een pomp 20 m 3
water per uur aan de watertransportleiding
onttrokken en door een injecteur geleid.
In de injecteur heerst een onderdruk waardoor het in de chloorgasvaten verdampte
chloorgas met een hoeveelheid, die met
behulp van het chloordoseringstoestel kan
worden ingesteld, aan dit water wordt
toegevoegd.
De aldus gevormde chlooroplossing wordt
via de twee inspuitstukken, welke getekend
i in afb. 9, weer in de transportleiding
oerd.

«

Deze inspuitstukken zijn gemaakt van
trovidur en zijn zodanig in de buis gemonteerd, dat — mede ten gevolge van de uitstroomsnelheid uit de inspuitstukken —
primair een goede menging wordt gewaarborgd en bovendien de aantasting van de
betonnen buiswand door een te grote
chloorconcentratie wordt voorkomen.
In plaats van met chloorgas kan de
toevoeging van chloor aan het te transporteren water ook geschieden door
middel van chloorbleekloog, dat — na de
verdunning — rechtstreeks via een doseer pomp in de watertransportleiding kan
worden gepompt.
Een variant op de hier vertoonde inspuitstukken is — naar de heer Wuijckhuijse
mij meedeelde — toegepast in de
Biesbosch-leiding; in plaats van de inspuitkoppen heeft men hier een ring in de
p gebracht, waardoor de verdunde
ooroplossing wordt gedoseerd.

«

II. Appendages voor inspectie
Om het inwendige van een transportleiding
te kunnen inspecteren en voor het verrichten van eventuele reparaties, is het
nodig om over toegangsmogelijkheden tot
de leiding te beschikken.
Hoewel het in principe voldoende is —
althans wanneer in de leiding geen
obstakels zijn aangebracht, die het passeren
onmogelijk maken (zoals bijvoorbeeld
vlinderkleppen) — om één in- en één
uitgang te hebben, worden toch op verschillende punten hulpstukken voorzien
van mangaten in de leiding ingebouwd,
omdat:
1. het welhaast onmogelijk en zeker niet
aanbevelenswaardig is een lange transportleiding volledig leeg te pompen;
2. het als ontoelaatbaar moet worden
geacht, dat daarvoor niet geschoold
personeel, diepgelegen leidinggedeelten —
zoals zinkers — bij zijn inspectie moet
passeren. Derhalve is het wenselijk, dat aan

buiswand
materiaal.- trovidur

uitstroomsnelheid bij
10.5m3/h = 4m/sec

plaatsing in transportleiding

Afb. 9 - Inspuitkop van chloorleiding in transportleiding.
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Afb. 10 - Hulpstuk met schuif.
weerzijden van de zinkers toegangsmogelijkheden aanwezig zijn;
3. indien de mangaten op een te grote
afstand van elkaar worden gemaakt speciale
maatregelen moeten worden getroffen om
voldoende zuurstof voor het personeel in de
leiding te brengen;
4. bij grote afstand tussen de mangaten
het verlichtingsprobleem in de buis tijdens
de inspectie groter wordt terwijl tevens
al het benodigde inspectie- en reparatiemateriaal over grotere lengte — eventueel
op een wagentje — moet worden meegevoerd;
5. het inspecterende personeel op niet te
lange afstanden de mogelijkheid moet worden geboden om de rug weer te strekken.
Een veel in de praktijk voorkomende
afstand tussen de mangaten onderling is

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

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

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

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

ad b
De bewaking van de omgeving van de
leiding tegen beschadigingen in geval van
een lekkage vraagt bijzondere aandacht. Een
transportleiding kruist vrijwel altijd belangrijke kunstwerken zoals wegen, dijken. sp^Bbanen en dergelijke, waar een lek van enige
betekenis bijzonder hinderlijk kan zijn.
Ook is het mogelijk, dat een lekkage in de
leiding in een afgelegen gebied eerst veel
later wordt opgemerkt, waardoor extra
schade kan zijn veroorzaakt.
Het is dus noodzakelijk een automatische
bewaking van de leiding zodanig in te
richten, dat het optreden van een lek van
enige omvang onmiddellijk wordt gesignaleerd en de leiding drukloos wordt gemaakt.
Alhoewel een dergelijke bewaking op verschillende manieren kan worden bewerkstelligd (zoals bijv. met behulp van de
drukgolfmethode, de geluidsmethode of
de K-waardemethode) wordt in de
watertransportleidingen hoofdzakelijk de
vergelijkingsmethode toegepast.
Deze methode is gebaseerd op het vergelijken van de debieten, die aan het beginen eindpunt van de leiding worden g e m e ^ ^
Eén van de metingen moet derhalve via ^ ^
een met de leiding meegelegde kabel of via
een van de PTT te huren transmissiemogelijkheid worden overgebracht naar het
andere eindpunt van de leiding.
Bij verschil in de metingen geeft de
apparatuur een signaal en schakelt
eventueel de pompen uit of sluit mechanisch bediende afsluiters.
Het verschil in de debietmetingen aan het
begin en aan het einde van de leiding kan
worden veroorzaakt door zowel een lek
als door drukschommelingen in de leiding.
Bij een stationaire stromingstoestand in de
leiding is het zeer wel mogelijk — indien
voldoend nauwkeurige meetapparatuur wordt
toegepast — lekken ter grootte van 40 a
50 m 3 per uur te onderkennen. Hiertoe kan
gedurende een bepaalde, instelbare tijd, de
door elk van de beide meetapparaten
gestroomde hoeveelheid water worden
gesommeerd en kunnen deze beide somm e e s met elkaar worden vergeleken.
Is hst verschil in deze sommaties groter
dan bijvoorbeeld 10 m 3 per 15 minuten, dan
treedt de beveiliging in werking. Deze grens
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geldt voor de transportleiding B ergambacht
Scheveningen. Drukschommelingen
in de leiding kunnen grote momentane
verschillen in debiet aangeven. Vóórdat een
beveiliging van de leiding tegen deze
momentane verschillen in debiet kan
worden ingesteld moet de grootte van het
debietverschil bij de normaliter in de
leiding optredende drukschommelingen
bekend zijn. Overschrijdt het momentane
debietverschil de vastgestelde hoeveelheid,
dan treedt eveneens de beveiliging in
werking.
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Uit het voorgaande moge blijken, dat het
toepassen van meetapparaten met een grote
wkeurigheid zeer wenselijk is. De voor
• toepassen in leidingen met grote
diameter in aanmerking komende meet
apparaten zijn de venturimeter, de meet
flens en de inductieve doorstromingsmeter.
Vooral de venturimeter en — zij het in
mindere mate — de inductieve door
stromingsmeter worden veel toegepast.
Men moet zich wel realiseren dat de
beveiliging niet in werking treedt bij lekken
die kleiner zijn dan 40 a 50 m ;! /uur. Voor
het ontdekken van deze lekken is men
aangewezen op de periodieke controle
langs het tracé of op de meldingen van
derden.
Ook kan de zogenaamde stilstandproef
worden genomen, waarbij men de pompen
stopt, vervolgens wacht tot het water in de
leiding tot rust is gekomen, waarna men
door het gedurende enige tijd controleren
van het waterniveau in de kelder of de
ndpijp kan constateren of er al dan niet
llek in de leiding is.
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Afb. 12.

door de leiding geschiedt door het verschil
schoonmaken van dergelijke transport
in vloeistofdruk tussen de achter en
leidingen, leek het mij zinvol eens na te
voorzijde van de flexibele schijven.
gaan hoe de oliemaatschappijen, die een
In afb. 12 zijn enkele schrapers in hun
enorme ervaring op dit gebied hebben,
meest elementaire vorm getekend. Uit deze
hun leidingen schoonmaken. Wel pas
figuur volgt, dat een schraper in hoofdzaak
sen deze maatschappijen veelal stalen
bestaat uit een flexibele of starre as,
transportleidingen toe, die inwendig niet
waarop ten minste twee cirkelvormige
alleen een wat gladder oppervlak, doch
IV. Appendages voor het schoonmaken
schijven van elastisch materiaal zijn aan
ook een ten opzichte van voorgespannen
van de leidingen
gebracht. Deze schijven, die gedeeltelijk
betonnen buizen, veel kleinere variatie in
versterkt zijn door middel van stalen
diameter tussen de buizen hebben.
Het schoonmaken van watertransport
flensen, worden onderling verbonden door
Daarentegen
zullen
geen
deuken
of
laskegels
leidingen met grote diameters is hier te
een aantal afstandhouders.
in de voorgespannen buizen te vrezen zijn.
lande nog niet in zwang. Voor zover mij
Het elastische materiaal van de schijven
De apparaten die door de genoemde
bekend worden alleen de tot de Gemeente
waarborgt een goed contact met het
maatschappijen
worden
toegepast,
kunnen
waterleidingen van Amsterdam behorende
inwendige oppervlak van de buis. Het
worden onderscheiden in:
transportleiding LoenenWeesperkarspel en
verdient aanbeveling de schraper, die toe
de leiding tussen de Oranjekom en de voor
a. schrapers;
gepast
wordt bij het schoonmaken van
f ilters zo nu en dan schoongemaakt.
b. massieve en holle bollen;
leidingen, te voorzien van een holle as, die
De maatschappij, die de leiding Loenen
c. cilindervormige, massieve schuim
voldoende water doorlaat om het van de
Weesperkaspel schoonmaakt, omgeeft —
plastieken proppen.
buiswand
gehaalde vuil voor de schraper
naar ik heb vernomen — de apparaten waar
uit te drijven, zodat het zich niet kan
mee het schoonmaken geschiedt met een dus Deze instrumenten worden, behalve voor
ophopen. De ronde neus dient voor
danige geheimzinnigheid, dat een buiten
het schoonmaken van de leidingen, ook
geleiding in bochten en voor het uit de
staander niet weet hoe het reinigende
gebruikt voor het controleren van de
leiding trekken op het punt van aankomst.
element er uitziet. Het schoonmaken van de leidingen op het niet rond zijn ervan en
Indien scherpe bochten in het leidingtracé
1.200 m lange leiding tussen de Oranjekom
deuken, alsmede voor het gescheiden hou
voorkomen
kan de as van de schraper óf
en de voorfilters geschiedt met een van
den van verschillende oliesoorten in, voor het
borstels voorziene bal, die zich ten gevolge
controleren van debietmeters in en voor het worden gevormd door een veer óf worden
van het verschil in waterdruk tussen de
transporteren van allerlei instrumenten dóór opgebouwd uit verschillende scharnierende
elementen.
voor en achterzijde door de leiding beweegt. de leidingen. Ze worden zowel in korte als
Daar het kennelijk in de waterleiding
in zeer lange leidingen toegepast.
Voor het mechanisch reinigen van het
branche ontbreekt aan ervaring in het
De voortstuwing van al deze apparaten
inwendige van de leidingen kunnen op de

«
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as van de schrapers verschillende schoonmaakapparaten worden gemonteerd. Voor
het verwijderen van normale afzettingen
gebruikt men gewoonlijk nylon en voor
hardere afzettingen stalen borstels; zijn
de afzettingen op de buiswand te hard om
met borstels te worden verwijderd
brengt men krabbers van staal of polyuretheen aan. Indien het inwendige van de
leiding is geasfalteerd zal men bij voorkeur
nylon borstels toepassen.

mei rechthoekig type borstel

aanzicht C.C
aanzicht B_B

-5:

veerborsteltype

kig ot trapeziumvormig
iet driehoekig
trapezi'

type borstel

Afb. 13 - Schraper v/h borsteltype.
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Massieve en holle bollen worden hoofdzakelijk toegepast als scheidingsmedium
tussen twee verschillende oliesoorten, die
achtereenvolgens door een leiding worden
gepompt. Zij dienen dus niet voor het
schoonmaken van leidingen en zullen hier
verder onbesproken blijven.
De oorspronkelijk toegepaste schuimplastieken proppen bestonden uit massieve

veerborsteltype

i

Afb. 13 toont enkele manieren, waarop de
schoonmaakapparaten op de schrapers
kunnen worden bevestigd.
Voor leidingen met kleine diameters (bijv.
kleiner dan 0 25 cm) kunnen de borstels
als cirkelvormige schijven rond de as van de
schraper worden gemonteerd. Deze borstels
gaan echter niet lang mee.
Een betere constructie is die, waarbij de
borstels op verende armen, die verspringend
ten opzichte van elkaar, aan de kern zijn
bevestigd, worden gemonteerd. Het
voordeel van deze constructie is, dat de
levensduur van de borstels aanmerkelijk
langer is, terwijl een goed contact met de
buiswand verzekerd blijft.
De borstels kunnen de vorm van een
rechthoek of trapezium hebben. Bij
het toepassen van rechthoekige borstels is
het noodzakelijk twee stellen borstels achter
elkaar zodanig op de as te monteren, dat
de werkingssferen elkaar overlappen. Bij
het gebruik van trapeziumvormige borstels
kan daarentegen worden volstaan met een
enkele rij borstels.
Bij leidingen met een grotere diameter dan
50 cm is het aanbevelenswaardig iedere
borstel op twee veren te bevestigen, zoals
in afb. 14 is getekend. Deze wijze van
bevestiging van de borstels levert zowel een
uitstekend contact met buiswand als minder
slijtage op.
Voor het verwijderen van harde afzettingen
op de buiswand kunnen in plaats van
borstels, krabbers van staal of polyuretheen worden aangebracht.
Het is mogelijk om met behulp van
speciale schrapers leidinggedeelten van
verschillende diameter, die in één tracé
kunnen voorkomen, schoon te maken; ten
einde het aantal van dergelijke schrapers
te beperken is het wenselijk de verschillen
in diameter niet meer dan 10 cm te laten
bedragen.

wielborsteltype

irflj
BORSTEL

TYPE

MES

TYPE

Afb. 14 - Schraper met 2 veerstelsels 20 duim.
konden worden toegepast. Verder bleven
ze nogal eens steken, terwijl ze bovendien
de neiging hadden te gemakkelijk diametervernauwingen te passeren zonder deze te
reinigen.

jrd Ischuurbestendiqel nnqen nanggarocM

Afb. 15 - Schuimplastieken prop.
cilinders van het elastische polyuretheen
schuim. Het bleek, dat ze erg gauw kapot
gingen en dus alleen voor korte leidingen

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

scharnier
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Afb. 16 - Uilneembaar tussenstuk 0 1500 - 0 1200.

ingestorte flens

beweegbare ring

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

Afb. 17 - Detail I.

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

In gevallen waarin met lage snelheden
moet worden gewerkt mogen bochten met
een minimumstraal van 1% x de diameter
van de buis worden toegepast.
Voor het schoonmaken van een transportleiding heeft men niet alleen de schoonmaakapparatuur nodig, maar ook con-

structies in de leiding, die het mogelijk
maken de apparaten in de leiding te
brengen en ze na het schoonmaken er weer
uit te halen.
In de transportleiding Andelse MaasBergambacht, die voorshands het aan de
Andelse Maas te onttrekken doch niet
te filtreren water moet transporteren,

%

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

Afb.

19 - In de betonnen putten te monteren

verloopstukken.

Afb. 20 - De gereedgekomen putten.

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

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

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

• •

•

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

provinciale waterstaatsdiensten met de
technische diensten van hoogheemraadschappen en dijkringen tot een 'Studiegroep
hogedrukleidingen voor gas en olie': de
zgn. 'gasclub' en 'dijkengasclub'; hun werk
leidde uiteindelijk tot het ontstaan van de
'Pijpleidingcode'.
In 1965 stelde de Minister van Verkeer en
Waterstaat de 'Technische Adviescommissie
voor de Waterkeringen' in om hem te
adviseren omtrent alle technisch-wetenschappelijke aspecten, die van belang kunnen zijn voor het doelmatig construeren en
onderhouden van waterkeringen en voor
de veiligheid van door waterkeringen beschermde gebieden. Ook deze TAW heeft
de problematiek van leiding en waterkering
in studie genomen: in 1971 verscheen de
'Leidraad voor constructie en beheer van
vloeistofleidingen in en nabij waterkeringen'
en in 1973 een overeenkomstige 'Leidraad
voor gasleidingen'.
Code en Leidraden hebben primair tot doel
de beheerders van waterkeringen (de code
ook de wegbeheerders) behulpzaam te zijn
en te informeren omtrent de voorwaarden
waaraan bij de aanleg en de exploitatie van
vloeistofleidingen in en nabij waterkeringen
en bij de kruisingen met wegen moet worden gedacht.
Indirect zijn de leidraden er voor degenen
die vloeistof- en gasleidingen aanleggen en
beheren om hen een inzicht te verschaffen
omtrent de criteria die kunnen gelden bij
het ontwerp, de uitvoering en het beheer
van gas- en vloeistofleidingen. Bij het
opstellen van de richtlijnen is daarom ook
overleg gepleegd met terzake deskundigen
en met vertegenwoordigers van pijpleidingbeheerders.
De leidraad en code gaan uit van het standpunt, dat een transportleiding in een waterkering moet worden beschouwd als een
wezensvreemd element.
In het algemeen zijn leidingen in of nabij
een waterkering ongewenst omdat:
— zowel bij het leggen als bij het onderhoud en de eventuele vervanging van
een leiding graafwerk in de waterkering
moet worden uitgevoerd;
— extra krachten op de waterkering kunnen worden uitgeoefend wanneer een
deel van de constructie buiten de waterkering valt;
— de waterdichtheid en de stabiliteit van
de waterkering worden bedreigd door
mogelijke lekkage van de leiding en/of
ongelijke zakking van leiding en grondlichaam, waardoor ruimte onder en/of
naast de leiding kan ontstaan.
Daar de zorg voor de waterkering toeneemt
met het aantal daarin aangebrachte leidingen, dient dit aantal zoveel mogelijk te
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worden beperkt. Steeds moet worden nage
gaan of er een alternatief tracé gevonden
kan worden, waarbij de waterkering niet
wordt beroerd.
Wanneer het leggen van een leiding in de
waterkering redelijkerwijze niet is te ver
mijden, zullen zodanige voorzieningen
moeten worden getroffen, dat het water
kerend vermogen van de kering niet wordt
aangetast.
Op de beheerder van de waterkering rust
de taak zich ervan te overtuigen, dat het
complex van alle te nemen maatregelen
hiertoe voldoende waarborgen schept. Eerst
dan kan een vergunning tot het leggen van
de leiding worden afgegeven.
De Technische Adviescommissie voor de
Waterkeringen gaf aan het onder haar
ressorterend Centrum voor onderzoek
waterkeringen, B ankastraat 137, 'sGraven
hage (tel. 070  64 89 20), opdracht de be
heerders van waterkeringen op hun verzoek
te adviseren over alle technische problemen
die zich bij ontwerp, uitvoering, beheer en
aanpassing van leidingen in of nabij water
keringen kunnen voordoen.
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Afb. 1.

Leidingen in de lengterichting in een
waterkering
Het leggen van een leiding in de lengte
richting in het profiel van een waterkering
moet niet worden toegestaan, wegens de
daaraan verbonden onaanvaardbare risico's.
Leidingen langs en evenwijdig aan een
waterkering of weg
Een leiding evenwijdig aan een waterkering
of weg dient in principe te worden gelegd
buiten de terreinstrook, die zich langs de
waterkering of weg uitstrekt en 'veiligheids
zone' wordt genoemd. De breedte van de
veiligheidszone, gemeten uit de teenlijn van
de waterkering of aardebaan van de weg,
moet gelijk zijn aan de afstand tot de leiding
waarbinnen ontgrondingen en verstoringen
ten gevolge van lekkage, breuk of explosie
kunnen optreden (R]0> vermeerderd met de
breedte van de langs de waterkering of weg
gelegen terreinstrook die in verband met de
stabiliteit van de waterkering of weg onge
stoord moet blijven.
De breedte van de langs de waterkering of
weg gelegen terreinstrook die ongestoord
moet blijven, hangt af van de eigenschappen
van de ondergrond en de afmetingen van de
waterkering of weg. Deze breedte kan door
middel van een grondmechanisch onder
zoek worden bepaald.
Indien echter blijkt dat er geen bijzondere
omstandigheden zijn die gemakkelijk kun
nen leiden tot evenwichtsverlies van de
grondslag, kan de breedte van deze terrein
strook zonder nader onderzoek worden be
paald op viermaal de hoogte h van de water

kering of weg boven het maaiveld (afb. 1).
Wanneer:
— zeer slappe lagen in de ondergrond
voorkomen,
— de spanningstoestand nog niet aan de be
staande belastingstoestand is aangepast,
— voortgaande deformatie van de water
kering optreedt,
— een sterke omhooggerichte grondwater
stroming (bijvoorbeeld ten gevolge van
kwel) optreedt,
is voor het bepalen van de breedte van de
ongestoord te laten zone wel een grond
mechanisch onderzoek noodzakelijk (tenzij
bij voorgaande onderzoeken in dezelfde
omgeving voldoende gegevens zijn verkre
gen). Een grondmechanisch onderzoek kan
ook in normale gevallen dienstig zijn,
namelijk om vast te stellen of de aangegeven
waarde van viermaal de hoogte van de
waterkering of weg als onderdeel van de
veiligheidszone wellicht kan worden ver
minderd.
Bij normale omstandigheden kan dus voor
de breedte van de veiligheidszone 4h + R B
worden aangehouden.
Als men naar het oordeel van de beheerder
van de waterkering of weg niet kan ver
mijden dat een deel van de leiding binnen
de veiligheidszones in de lengterichting van
een dijk of weg wordt gelegd, kan dit
worden toegestaan op voorwaarde dat het
betrokken deel voldoet aan de eisen die bij
een kruising van de leiding met de water
kering of weg zouden worden gesteld.

Met betrekking tot de afstand RB tot de lei
ding waarbinnen ontgrondingen door een
lek in de leiding kunnen optreden, wordt
het volgende opgemerkt.
Bij een lek of een breuk van een transport
leiding kan door de uitstromende vloeistof
een kuil worden geërodeerd.
De grootte van deze ontgronding is door
het Waterloopkundig Laboratorium onder
zocht.
In model en op praktijkschaal werd d a a ^ f e
het lekken van een leiding in grond be ^ ^
studeerd.
Daarbij werden de vloeistofsnelheid, de
buisdiameter, de gronddekking, de grootte
van het lek en de plaats van het lek ge
varieerd.
De grondeigenschappen variëren in de
natuur zeer sterk. Veiligheidshalve is daar
om in het model uitgegaan van een weinig
erosiebestendig materiaal: fijn zand.
De afmetingen van de ontstane ontgronding
werden gemeten wanneer ze na enige tijd
pompen met een constant debiet niet meer
zichtbaar toenamen.
De horizontale afmetingen werden weinig
beïnvloed door de grootte van de grond
dekking (deze werd gevarieerd tot vijfmaal
de buisdiameter). In de afbeelding is de om
hullende van de opgetreden ontgrondings
afmetingen aangegeven.
Het bleek dat de afmetingen van het gat
hoofdzakelijk werden bepaald door snelheid
en debiet van de vloeistofstraal.
Als maximum voor de breedte R B van de
ontgronding ten opzichte van de leidingas
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veiligheidszone kunnen nog uitwerking hebben op het gedeelte binnen deze zone.
Derhalve moet er een invloedszóne worden
bepaald die zich eveneens langs het water staatswerk uitstrekt, maar die breder is dan
de veiligheidszone.
De invloedszóne moet zo breed zijn dat
mechanische invloeden buiten de invloedszóne praktisch geen uitwerking kunnen
hebben op het leidinggedeelte in de veiligheidszone.
Men kan dan voorschrijven dat de zogenaamde 'tie-in'-lassen * buiten de invloedszóne moeten liggen.
De tussen beide lassen besloten leidingstrekking moet bij ontwerp en uitvoering
als één geheel worden beschouwd.
Speciale aandacht dient hierbij te worden
besteed aan spanningsvrije montage, een
goede uitvoering van het grond- en baggerwerk en een juiste maatvoering voor wat
betreft het horizontaal en verticaal verloop
van de pijpleiding.
Het ontwerp van de leiding
Afb. 2.
voor alle richtingen van de vloeistofstraal
werd door het WL aangegeven:
QuV„
Ri

(1)

g
waarin:
Q u = uitstromend debiet in m 3 /sec.
V u = uitstroomsnelheid in m/sec.
= versnelling van de zwaartekracht in
m/sec.2
•
7
(R B in m) R L = — R B
4
Het hangt van zeer veel factoren af, welke
Q u en V u men in formule (1) zal moeten
invullen.
Men zal dus bij verschillende afmetingen
van het lek met de gegevens van de leiding,
de pomp, etc. een Q„ en V u moeten bepalen.
Het uittredend debiet zal na ontstaan van
het lek aanvankelijk fluctueren.
Men kan uitgaan van het permanente debiet
dat zich daarna instelt, indien de fluctuaties
slechts in een tijd van enkele minuten na
ontstaan van het lek voorkomen.
Dit bleek bij de meeste leidingen waarvoor
een berekening is uitgevoerd ook inderdaad
het geval te zijn.
De ontgrondingen hebben echter maximale
afmetingen bereikt voordat eventuele automatische uitschakelinrichtingen en afsluiters
effect sorteren.
Indien de beschreven berekeningsmogelijkheid niet wordt benut, moet men uitgaan
van de ongunstigste aanname die men voor

Q u en V u kan doen, namelijk dat bij volledige afschuiving de druk in de leiding bij
het lek gelijk is en blijft aan de ontwerpdruk H (in m vloeistofkolom) van de leiding
in het terrein (bijvoorbeeld onder invloed
van een hooggelegen reservoir).
Dan is:
Vu = / 2 g H
Qu = - D V 2 g H
4
waarin D = diameter van de leiding in m,
zodat volgt:
{/TT D 2 - 2 g H
3
(2)
RB = 7 /
= 8 ,/HD2
f 4
g
Deze formule kan een viermaal hogere uitkomst geven dan (1).
Kruisingen van vloeistofleidingen met
waterkeringen en wegen
Hierbij moet met betrekking tot de veiligheidszone worden gerekend met de afstand
4h + R L = waarin R L = 7 / 4 R B . omdat een
ontgronding in de lengterichting bij totale
afschuiving van de leiding even zoveel maal
groter kan zijn (afb. 2).
Als totale afschuiving uitgesloten is (bijvoorbeeld bij stalen leidingen), kan worden
volstaan met Rjj.
lnvloedszóne
Mechanische invloeden (verplaatsing,
krachten) op een leidinggedeelte buiten de

Plaats van kruisen
Als een kruising van een leiding met een
waterkering noodzakelijk is, dient de leiding
de waterkering zoveel mogelijk loodrecht
te kruisen op de voor de waterkering minst
ongunstige plaats.
Tevens moet de leiding voldoende ver verwijderd liggen van reeds aanwezige leidingen die eveneens de waterkering kruisen,
opdat de uitvoering van de kruising (bijvoorbeeld ontgraving, rijden met werktuigen
en bergen van grond) geen gevaar van beschadigingen aan deze leidingen kan
opleve;en.
Het bovenstaande geldt ook voor de kruising met wegen.
Wijze van kruisen
Er bestaan voor de wijze van kruisen van
een waterkering in principe de volgende
mogelijkheden:
1.

De leiding wordt over de waterkering
heengevoerd. Daarbij kan men nader
onderscheiden:
1 .a. vrije of luchtkruising,
l.b. de leiding ligt in een grondaanvulling.
2.

De leiding wordt door de waterkering
gevoerd, waarbij de as van de leiding
in een verticaal plat vlak ligt. Daarbij
kan men nader onderscheiden:
2.a. de onderkant van de leiding ligt over
enige lengte boven het ontwerppeil **,
* Dit zijn de lassen die als laatste worden gemaakt
om het gereedgekomen kruisingsgedeelte aan de
terreingedeelten te verbinden.
** Het ontwerppeil is de waterstand waarop de
waterkerende constructies moeten worden ontworpen ; dit peil is voor veel wateren officieel
vastgesteld.
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2.b. de onderkant van de leiding ligt nergens
boven het ontwerppeil.
3.

De leiding wordt door de waterkering
gevoerd, waarbij de as van de leiding
niet in een verticaal plat vlak ligt, maar
zodanig dat belastingen door zettingsverschillen van grondlagen onder de
leiding mede door torsie kunnen worden opgenomen (fundering op staal).

Fundering van de leiding
Ter plaatse van de kruising met een waterkering kan een leiding door palen worden
ondersteund of op staal worden gefundeerd.
Een voordeel bij fundering op palen is dat
het gedrag van de constructie goed voorspelbaar is, omdat de zakkingen zeer gering
zijn.
Het verdient daarom aanbeveling een paalfundering toe te passen in alle gevallen,
waarin zakkingsverschillen een belangrijke
spanningsbijdrage in de leiding kunnen
leveren en er grote onzekerheid bestaat over
de grootte van de zakkingsverschillen.
Het laatste kan ondermeer het gevolg zijn
van de wijze van uitvoering, omdat zakkingen ten gevolge van grondroering moeilijk
te voorspellen zijn (in het bijzonder bij uitvoering in den natte).
Fundering op staal komt in aanmerking als
de te verwachten spanningen ten gevolge
van zakkingsverschillen klein zijn.
Belastingen en partiële onzekerheidsfactoren
De invloed van een leiding op het waterkerend vermogen van een waterkering of
het draagvermogen van een weg en de vervorming die onder andere door zakkingen
van de waterkering of de weg in de leiding
wordt teweeggebracht, hangen van zeer veel
factoren af.
Voor iedere kruising met inbegrip van de
veiligheidszones moet daarom een sterkteberekening worden verlangd, waarin wordt
uitgegaan van gegevens die uit een grondmechanisch onderzoek zijn verkregen en
waarin alle materiaalspanningen worden
gegeven ten gevolge van de volgende —
voor zover van toepassing zijnde — belastingen en invloeden.
De inwendige belastingen op de leiding, die
in rekening moeten worden gebracht, bestaan uit krachten ten gevolge van de
inwendige gas- of vloeistofdruk en van
temperatuurverandering van de leiding.
De uitwendige belastingen bestaan uit
krachten, die het gevolg zijn van het gewicht
van de bovenliggende grond, eigen gewicht
van de leiding, eigen gewicht van de vulling
(vloeistof), verkeersbelasting en van ongelijkmatige zettingen van de ondergrond.
Bij leidingen van kleine diameter en geringe
inwendige druk zal het vaak mogelijk zijn

een grondmechanisch onderzoek te vermijden en de berekening te baseren op de
ongunstigst denkbare belastingen, zodat
men er toch zeker van kan zijn, dat de toelaatbare spanning in de buiswand niet
wordt overschreden.
Inwendige overdruk: berekening op
drukstoten
Een berekening moet aantonen, dat de druk
die voor de sterkteberekening van het
leidinggedeelte in de kruising wordt aangehouden, niet kan worden overschreden.
Hierbij dient in het bijzonder op drukstoten
te worden gelet. Drukstoten in vloeistofleidingen kunnen in een kruising groter zijn
dan in de terreinstrekkingen.
Het verdient aanbeveling alle leidingen op
drukstoten te berekenen. Bij deze berekening dient niet alleen rekening te worden
gehouden met verkeerde manipulaties met
afsluiters en het plotseling uitvallen van
één of meer compressoren of pompen, maar
ook met drukgolven die ontstaan na een
breuk elders in de leiding.
In de vergunningsvoorwaarden dient de
bepaling te worden opgenomen, dat bij
iedere wijziging van de uitgangspunten van
deze berekening opnieuw een vergunning
moet worden aangevraagd.
Om te bewerkstelligen, dat de leiding in de
kering later bezwijkt dan de aangrenzende
terreinstrekking wordt in de sterkteberekening van de kruising het begrip 'relatieve
sterkte' ingevoerd. Daartoe dient de kruisende leidingstrekking ten aanzien van de inwendige druk sterker te zijn dan de terreinstrekkingen.
Dit kan worden bereikt door bij de gegeven
wanddikte de maximaal toelaatbare inwendige druk te bepalen voor de leidingstrekkingen in het terrein en vervolgens de
ontwerpdruk voor de kruisingen 20 % hoger
te stellen.
Bij stalen leidingen kan men voor berekening van de sterkte in de terreinstrekkingen
uitgaan van de 'vloeidruk' als bezwijkcriterium.
Onder vloeidruk wordt verstaan: de inwendige vloeistofdruk P v I , waarbij de tangentiële spanning in de buiswand de gegarandeerde minimum rekgrens <r vl zou bereiken.
Men kan deze druk berekenen met de
formule:

door grondbelasting, vulling en eigen gewicht van de leiding.
Dit kan tot gevolg hebben dat de leiding in
het terrein bij een lagere druk zal bezwijken
dan de druk berekend volgens formule (3);
deze lagere druk mag dan in de berekening
worden ingevoerd.
De ontwerpdruk voor de kruising (behoudens de via de drukstootberekening
gevonden uitkomst) bedraagt dan:
l , 2 X - ' / 3 X P v , = 0,8P vI
waarin:
2
/s = de gebruikelijke veiligheidsfactor
voor staal ten opzichte van vloeien
P v l = de volgens (3) berekende vloeidruk
in de terreinstrekking.
^^
Ontsnappingsclausule
Als het (bijvoorbeeld bij bestaande leidingen) redelijkerwijze niet mogelijk is dat de
kruising voldoet aan de verlangde relatieve
sterkte zou men door het aanbrengen van
betrouwbare drukbegrenzi ngsapparatuur
kunnen bereiken, dat de druk bij de kruising
het berekende maximum niet overschrijdt.
Het is dan noodzakelijk, dat de leidingbeheerder ten genoegen van de beheerder
van de waterkering aantoont dat de ontwerpdruk in de kruising niet kan worden
overschreden. *
Dit houdt in, dat een door de waterkeringbeheerder aangewezen instantie (overheidsinstantie of onafhankelijk deskundig
instituut) controle blijft uitoefenen, zolang
de leiding in bedrijf is.
Een continue registratie van de druk in de
leiding is hierbij een noodzakelijk hulpmiddel,
é^
Bij het vaststellen van de inwendige be- ^ ^
lastingen dient ook rekening te worden gehouden met temperatuurspanningen.
Eveneens dient rekening te worden gehouden met het optreden van inwendige onderdruk: een tweevoudige veiligheid tegen
vacuüm is nodig.
Uitwendige belastingen

waarin:
P v ] en o>i in kg/cm 2
t = de nominale wanddikte in cm
D„ = de uitwendige diameter in cm

Verscheidene in de sterkteberekeningen in
te voeren grootheden, en wel die volgen uit
de grondgesteldheid, zijn nooit exact bekend. Daarom dienen de uit het door een
onafhankelijk deskundig instituut in te
stellen grondmechanisch onderzoek afgeleide grootheden in de sterkteberekening
met factoren te worden vermenigvuldigd of
erdoor gedeeld, waarin de mate van
onzekerheid tot uitdrukking komt.
De grootte van deze factoren kan pas goed
worden vastgesteld als ruime ervaring over
het gedrag van leidingen in kruisingen is
verkregen.

Bij lagedrukleidingen kan een belangrijk
deel van de spanning worden veroorzaakt

* Beheerders van waterkeringen kunnen hierover
advies vragen van het Centrum voor onderzoek
waterkeringen.

2t<rTl
Pvi =

D»

(3)
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Nu deze ervaring er nog niet is, kunnen
onderstaande factoren als richtsnoer dienen.
De beheerder van de waterkering of weg is
evenwel vrij, in bijzondere gevallen hiervan
af te wijken, bijvoorbeeld wanneer de eigenschappen van de grond zeer goed bekend
zijn, of wanneer deze eigenschappen bijzonder moeilijk zijn te bepalen.
Onzekerheidsfactoren voor grondmechanische grootheden
neutrale grondbelasting ten opzichte
van de gemiddelde waarde
passieve grondbelasting ten opzichte
van de maximale waarde
zettingen ten opzichte van de gemide waarde

«

TABEL I.
De 'schadefactor' te variëren van 1 tot 0,75 op grond van de grootte van het risico van levensgevaar
en materiële schade.
a. Waterkeringen, die continu of regelmatig moeten functioneren:
Personele risicofactoren:
A. geen reëel levensgevaar
B. levensgevaar voor enkele mensen
C. levensgevaar voor vele mensen
Materiële risicofactoren
Factor

1,1
1,3

D

Schade door
inundatie

Schade aan de
waterkering

Hinder scheepvaart

Verstoring waterhuishouding

betreft:
agrarisch gebied
met weinig bebouwing

betreft:
waterkeringen
langs kleine
wateren, bijv.
binnenboezems

geen

gering

klein stedelijk gebied of gebied met
dorpsbebouwing,
weinig industrie

grote boezem- of
kanaaldijken

geringe of matige
hinder

enige stagnatie van
wateraanvoer en
waterafvoer

belangrijke bebouwing, veel industrie

bijv. hoofdwaterkering als schaardijk, kade aan
grote boezem zonder boezemscheidingen

zeer belangrijke
hinder

ernstige verstoring
bijv. in verband
met drinkwatervoorziening

1,5

ngen ten opzichte van de maximale waarde
1,3
beddingsconstante ten opzichte van
de gemiddelde waarde
1,4
evenwichtsvermogen voor zand ten
opzichte van de gemiddelde waarde
1,2
evenwichtsdraagvermogen voor klei
en veen ten opzichte van de gemiddelde waarde
1,5
grondwrijving ten opzichte van de
gemiddelde waarde
1,4
Bij de bepaling van de toelaatbare paalbelastingen zal de grondmechanisch
adviseur gewoonlijk in zijn advies reeds met
onzekerheden rekening hebben gehouden.
In bovenstaande tabel worden onder zettingen slechts de normale zettingen door verhoging van de belasting op de ondergrond
verstaan.
weinig bekend over zakkingen ten
lge van grondroering bij de uitvoering
en ten gevolge van dynamisch gedrag van
de leiding. Daarom dienen desalniettemin
(in ieder geval aan de uitvoeringswijze
aangepaste) reserves in de constructie te
worden ingebouwd. *
Bij het controleren of een bestaande kruisingsconstructie aan de eisen voldoet,
kunnen wanneer betrouwbare gegevens van
de opgetreden zettingen beschikbaar zijn,
de onzekerheidsfactoren voor de zettingen
lager worden gesteld.
Indien belastingen van verschillende aard
elkaar tegenwerken, moet de grootste met
de betreffende factor worden vermenigvuldigd en de kleinste erdoor gedeeld.

t

Toelaatbare materiaalspanningen en
reductie (schade) factoren
De algebraïsche som van de berekende spanningen in respectievelijk axiale en tangen* Bij fundering op staal zijn gevallen bekend waarbij ten gevolge van zakkingen door grondroering
bij de uitvoering en dynamisch gedrag van de
leiding de berekende spanningen met 25 % werden
overschreden.

E

F

Personele risicofactor
C
B
A

0,75
0,90
1
D

0,75
0,85
0,95
E

0,75
0,80
0,85
F
miiteriële risicofactor

b. Voor waterkeringen, die uitsluitend bij doorbraak van een andere waterkering water moeten keren
en voor wegen, geldt schadefactor = 1.
tiële richting ten gevolge van de meest
ongunstige combinatie die kan optreden van
de aldus vastgestelde in- en uitwendige
belastingen mag nu nergens de hieronder
aangegeven toelaatbare spanning overtreffen.

Bijkomende constructies en voorzieningen

Kwelschermen, damwanden etc.
Als de leiding nergens in de waterkering
reikt tot boven het ontwerppeil, moet zij
worden voorzien van een of meer kwelschermen, die waterdicht met de leiding of
met de mantelbuis, indien deze wordt toeVoor zover het waterkeringen betreft moet
gepast, dienen te worden verbonden.
de toelaatbare spanning worden vastgesteld
Wanneer de kruisingsconstructie wordt
als produkt van de toelaatbare materiaalonderheid, moet extra aandacht aan de aanspanningen en een reductie(schade)factor.
sluiting van het kwelscherm op de buis
De schadefactor dient om de toelaatbare
worden geschonken, omdat de leiding mogespanning te bepalen, afhankelijk van de gelijke zettingen van het dijklichaam niet zal
volgen van een calamiteit.
volgen. De afmetingen van het kwelscherm
Als regel kan men voor deze schadefactor
moeten zodanig zijn dat het waterkerend
een waarde kiezen die kan variëren van
vermogen van de waterkering door de aan1 tot 3 /4, afhankelijk van personele en
leg van de leiding niet wordt verminderd.
materiële risicofactoren die in het geding
In veel gevallen zal het aanbeveling verzijn, indien de waterkering zou bezwijken.
dienen in de waterkering een damwandVoor wegen geldt de schadefactor 1 (zie
constructie aan te brengen, of damwanden
tabel I).
die voor de uitvoering nodig waren te laten
zitten, en de leiding door een gat in de damToelaatbare materiaalspanningen
wand te voeren. Deze damwandconstructie
kan dan als een soort vervangende waterIn de leidraad en de code worden voor een
kering worden beschouwd. Als extra maataantal materialen — staal, gietijzer, beton,
regel
ten behoeve van de instandhouding
koper, asbest-cement en kunststoffen — de
van de waterkering kan namelijk worden
toelaatbare materiaalspanningen omschregeëist dat de damwand bestand is tegen een
ven, en worden ook toepassingscriteria gegeven en materiaalkeuze aspecten behandeld. zekere ontgronding, direct voor of achter
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de wand, ontstaan ten gevolge van een lek
in de leiding.
Tussen leiding en damwand moet een waterdichte afsluiting worden aangebracht, die
bij fundering op staal geen krachten opneemt.
Afsluiters worden noodzakelijk verklaard
qm de kruisingsstrekking zo snel mogelijk
drukloos te kunnen maken: de plaats er van
moet buiten de kruising annex veiligheidszone worden gezocht.
Indien het geleidend vermogen van de grond
daartoe aanleiding geeft moeten stalen
leidingen kathodisch worden beschermd.
Het toepassen van mantelbuizen vraagt
kritische overweging. Bij een kruising met
een waterkering of met een weg moet deze
toepassing in het algemeen worden ontraden, omdat de nadelen de voordelen overtreffen.
De uitvoering: moet zodanig zijn, dat aan
de uitgangspunten die aan het ontwerp ten
grondslag liggen wordt voldaan. Deskundig
toezicht bij de uitvoering is noodzakelijk.
Het bij een kruising te verrichten graafwerk in de waterkering moet zoveel mogelijk worden beperkt. Uitvoering door
middel van boren of spuiten moet echter
niet worden toegestaan. Als de nodige voorzorgsmaatregelen worden genomen, kan
met persen wel goede resultaten worden
verkregen. Voorwaterkeringen moet echter
vooral het risico van de doorbraak van
water naar de buis tijdens het persproces
terdege worden overwogen.
Proefbelasting: het tot de kruising behorende deel van de leiding met inbegrip van de
veiligheidszone moet na het aanaarden
worden proef bel ast door afpersen met water
tot minimaal 1,3 X de ontwerpdruk.
Controle en alarmering: na het gereedkomen van de kruising moet het gehele
werk nauwkeurig worden beschreven (de
horizontale en verticale ligging moet worden gemeten).
De leiding in de kruising moet halfjaarlijks
worden geïnspecteerd, waarbij ondermeer
de eventueel aanwezige kathodische bescherming door een onafhankelijk instituut moet
worden gecontroleerd en de ligging van de
leiding wordt gemeten (o.a. door zakbakens
of andere op de buis aangebrachte standzekere meetpunten) en de afsluitmiddelen
worden beproefd of gecontroleerd. Indien
daartoe aanleiding bestaat kan men de
wanddikte of de aanwezigheid van lekken
laten controleren met elektromagnetische,
nucleaire of akoestische methoden.
Het verdient aanbeveling bij elke leiding te
controleren in hoeverre het gedrag van de
leiding overeenkomt met de gemaakte
zettingsprognose. De resultaten van alle
inspecties moeten worden overgelegd aan
de beheerder van de waterkering.
De beheerder van de leiding dient in over-

leg met de waterkeringbeheerder een programma van te nemen maatregelen op te
stellen dat wordt gevolgd bij eventueel
lekken van het leidinggedeelte dat in de
waterkering ligt.
In grote lijnen was het voorgaande een
globale weergave van de inhoud van de
leidraad c.q. code, die zoals gezegd, de beheerder van waterkering of weg richtlijnen
wil geven met betrekking tot de vereisten,
waaraan de kruisingsconstructie moet voldoen. De bedoeling is door een zorgvuldige
wijze van ontwerpen, uitvoeren en beheren
ongewenste gevolgen voor waterkering of
weg te voorkomen.
Niet genoeg kan worden betoogd, dat met
name zorgvuldigheid in de uitvoering van
het grondwerk essentieel is, om de grondmechanische prognoses t.a.v. zettingen e.d.
niet op losse schroeven te zetten.
Tenslotte moet erop worden gewezen, dat
het karakter van de leidraad niet een wet
(van Meden en Perzen) is: het zijn richtlijnen, die de ontwerper, de uitvoerder en
de weg- en waterkeringbeheerder ruimte
laten voor aan elke bijzondere situatie aan
te passen oplossingen en voorzieningen.
De richtlijnen mogen geen statisch karakter
hebben, maar zij moeten meegroeien met
en aangepast worden aan veranderende
evoluerende inzichten op waterloopkundig,
grondmechanisch en materiaaltechnologisch
gebied.
Een initiatief van de grote exponenten op
het terrein van massaal vloeistoftransport
(olie- en pijpleidingmaatschappijen, de Gasunie, en in later stadium ook de Vewin)
om door TNO (Instituut voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies) onder de coördinerende leiding van prof. Van Douwen
voor stalen leidingen de toepassing van de
plasticiteitstheorie te laten onderzoeken
moet van ganser harte worden toegejuicht.
Op deze wijze wordt meer inzicht verworven over het gedrag van in de grond
ingegraven stalen leidingen, waardoor zowel
de veiligheid van het transport als de veiligheid van weg- en waterkering in hoge mate
worden gediend. Dit laatste is voor veler
lijfsbehoud, en op z'n minst voor velerlei
paren droge voeten in laagliggend Nederland van bijzonder belang.

• •

•

Kathodische bescherming

Ondergrondse metalen constructies kunnen,
onder bepaalde condities, corroderen. Deze
condities zijn o.a.:
a. de omringende grond is agressief ten
opzichte van het metaal;
b. verschillende metalen die door een
metallisch contact een galvanisch
element vormen;
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c. zwerfstromen in de bodem.
Het corroderen van een metaal is het gevolg
van een proces opgewekt door zgn.
elektrochemische cellen gevormd door dit
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metaal en de omgevingelektroliet.
Het ontstaan van dergelijke cellen zal hier
verder buiten beschouwing worden gelaten.
De werking van zo'n cel is in afb. 1
aangegeven.
Door het elektrische spanningsverschil
— potentiaalverschil — tussen de anodische
en kathodische plaats vloeit een positieve
stroom door het elektroliet van de anode
naar de kathode.
Op de anodische plaats treedt de stroom
uit, waarbij metaalionen in oplossing gaan,
terwijl de negatieve lading van dat metaal
— de elektronen — zich naar de kathode
egen.
gewichtsverlies van het metaal is
•
volgens de wet van Faraday

•sy

.

1,4

S7

kathodische

rustpoieniiaai van n*i i
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Bij een corrosieelement — zonder invloe
den van buiten — is de uittredende
anodestroom gelijk aan de intredende
kathodestroom. Deze stromen zijn volgens
afb. 2 gelijk bij de zgn. rustpotentiaal van
het corrosieelement.
Daar de anodische en kathodische plaatsen
elektrisch niet kunnen worden gescheiden,
zijn de aangegeven polarisatiekrommen
niet te meten. In feite kan slechts de
G = e . i. t
'gewogen' potentiaal van het element
waarin:
worden bepaald als functie van een uit
wendige toe of af te voeren stroom.
G = het gewicht
e = de elektrische equivalent van het metaal Het verloop van deze 'gewogen' potentialen
als functie van een anodische en katho
i = de elektrische gelijkstroom
dische stroom, is aangegeven in afb. 2.
t = de tijdsduur van de stroomuittreding
Uit de afbeelding blijkt dat bij het punt,
waarbij de 'gewogen' potentiaal gelijk is aan
Met behulp van deze formule kan worden
de anodepotentiaal, geen stroom uit de
berekend dat bijv. in 1 jaar bij een stroom
anode treedt en derhalve geen corrosie kan
van 1 ampère ruim 9 kilo staal oplost
3
optreden. De elektrische gelijkstroom die
— meer dan 1 cm staal per mA/jaar —
van 'buiten' moet worden aangevoerd is
en magnesium onder deze condities
dan de benodigde kathodische bescher
rond 5 kg verliest.
mingsstroom.
Het elektrochemisch proces wordt geremd
door nevenfactoren, die werkzaam zijn bij
Kathodische bescherming van een
de anode, kathode en in het elektroliet de
corrosie-element
zgn. polarisatie.
Deze nevenfactoren zullen hier eveneens
Corrosie van metaal in de bodem kan
buiten beschouwing worden gelaten.
volgens het vorenstaande worden vermeden
In afb. 2 is het potentiaalverloop om de
door het uittreden van stroom uit de
anode en kathode van een corrosieelement
anodische plaatsen te verhinderen. Dit kan
door de polarisatie als functie van de stroom worden bereikt door het te beschermen
aangegeven.
metaaloppervlak geheel tot kathode te
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maken van een elektrochemische cel, bijv.
door dit metaal in verbinding te brengen
met een onedeler metaal in dezelfde
elektroliet.
In afb. 2 is het potentiaalverloop van
magnesium aangegeven en de potentiaal,
waarbij de benodigde beschermingsstroom
wordt geleverd.
Ten gevolge van de elektrische weerstand
van de elektroliet ontstaat een — stroom
afhankelijke — spanningsval (IR drop).
Kriteria voor anode-potentialen van
metalen
Aangezien de anodische en kathodische
plaatsen op eenzelfde metaaloppervlak
voorkomen, is het niet mogelijk de poten
tiaal van de meest anodische plaats vast te
stellen. Deze potentiaal kan echter thermo
dynamisch voor bepaalde omstandigheden
worden bepaald.
Voor het vaststellen van de laagst voor
komende anodepotentialen, zijn door de
Belgische onderzoeker Pourbaix EpH
diagrammen samengesteld.
Een vereenvoudigd Pourbaix diagram voor
ijzer in een verdunde zoutoplossing bij
25 °C is in afb. 3 aangegeven.
Uit deze afbeelding blijkt dat voor de
normaal voorkomende zuurgraden, de
laagst voorkomende anodepotentialen
— 620 mV bedragen, ten opzichte van de
waterstofelektrode.
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Vertaald in de waarde gemeten met behulp
van de koper-kopersulfaatcel, die in de
praktijk vrijwel uitsluitend wordt toegepast,
komt dit op — 930 mV.
Gebleken is echter dat onder normale
aerobe bodem-omstandigheden corrosie
van staal kan worden voorkomen bij een
potentiaal van het metaal t.o.v. de elektroliet
(metaal-elektrolietpotentiaal — MEP —)
van — 850 mV t.o.v. de Cu/Cu S04 cel.
Onder anaerobe omstandigheden dient
echter een MEP van — 950 mV te worden
aangehouden.
In deze omstandigheden kunnen sulfaten
in de bodem door een bacteriologisch
proces in sulfiden worden omgezet.
De bacteriën — spirovibrio-desulfuricans
— gebruiken de aan de sulfaten onttrokken
zuurstof voor hun levensfuncties.
De bacteriën zijn onwerkzaam bij vrije Oo
en komen door hun sporen-vormend
vermogen bij anaerobe condities tot leven.
Von Wolzogen Kühr toonde aan dat
sulfaatreductie de aantasting van ijzer zeer
sterk bevordert. Voorwaarden voor de
activiteit van de bacteriën zijn o.a. aanwezigheid van sulfaat, een zuurgraad
tussen pH 5,5 en 8,5 en anaerobe condities
van de bodem.
In tabel I, o.a. ontleend aan de in bewerking zijnde 'practische richtlijnen voor de
kathodische bescherming' van de Kommissie Kathodische Bescherming — een subcommissie van de Beleidscommissie
Bescherming Buisleiding — BBB, zijn de
kriteria voor de laagst voorkomende
anode-potentialen van de verschillende
metalen aangegeven.
Deze kriteria gelden voor normale bodemomstandigheden en zijn aangegeven voor
enkele typen referentie-elektroden.

TABEL I - Laagst voorkomende anode-potentialen.
(Potentialen voor het bereiken van kathodischebescherming).

Metaal of Alleage

Referentie - electrode
(aangegeven waarden in Volts)
verzadigde kalomel elecverzadigde koperzilver / zilverchloride
trode
kopersulfaat

IJzer en staal
a. aerobe omgeving
b. anaerobe omgeving

— 0,85
— 0,95

— 0,8
— 0,9

0,75
0,85

Koper/koper alliages

— 0,50 tot — 0,65

— 0,45 tot — 0,6

0,4 tot 0,5

Lood
a. positieve grens
b. negatieve grens

— 0,6
— 1,5

— 0,55
— 1,45

0,5
1.4

Aluminium
a. positieve grens
b. negatieve grens

— 0,95
— 1,2

— 0,9
—- 1,15

0,85
-1,1

3. Verbindingen tussen twee verschillende
metalen moeten afwezig zijn (galvanische corrosie).
4. Zwerfstroombeïnvloeding door gelijkstroom van derden (spoorwegen etc.)
moet kleiner zijn dan de toegestane
beïnvloedingskriteria.

b. Beperkingen van de beschermingsstroom
bij het kathodisch beschermen van het
object
De strijd tegen corrosie kan zowel in de
actieve sfeer — kathodische bescherming —
als in de passieve sfeer — bekleding van het
object — worden gevoerd.
In de passieve sfeer — het bekleden van
het object — wordt het contact-oppervlak
tussen de elektroliet en het staal beperkt
tot de gezamenlijke oppervlakken van de
onvermijdelijke fouten in de bekleding.
Daarmede kan de benodigde beschermingsstroom tot meer dan 1/1000 van de benodigde stroom voor onbekleed staal worden
gereduceerd. Dit betekent dat voor het
Kathodische bescherming van ondergrondse
beschermen van een goed beklede leiding
stalen objecten
met een diameter van 250 mm in laaga. De noodzaak van kathodisch beschermen ohmige grond slechts 1 magnesium-anode
De vraag of het nodig is kathodische
per 2 km leidinglengte nodig is, of een
bescherming toe te passen, hangt nauw
gelijkrichterinstallatie van 2,5 ampère per
samen met de te verwachten corrosie,
50 km leiding, terwijl deze lengten zonder
de invloed daarvan op de veiligheid en de
bekleding van de leiding resp. 2 en 50 meter
gewenste levensduur van de constructie.
bedragen.
Indien de corrosie-snelheid zeer laag is,
Een bekleding moet voldoen aan de
of het zeer plaatselijk corroderen (putvolgende eisen:
corrosie) van een object (bijv. damwand)
1. elektrisch voldoende isolerend;
niet belangrijk is, kan kathodische bescher2.
weinig wateropname en water doorming veelal beter achterwege worden
latendheid door poriën en haarscheuren;
gelaten.
3. goede hechting aan het te beschermen
De kathodische bescherming behoeft o.a.
oppervlak.
niet te worden toegepast, indien aan alle
navolgende voorwaarden wordt voldaan.
Een asfaltbitumen bekleding volgens
1. De specifieke elektrische bodemweermededeling 13 groep II van de Corrosie
stand van de elektroliet (grondwater)
Commissie II voldoet aan deze eisen.
moet hoger zijn dan 10.000 ohmcm.
De stroombehoefte van asfalt beklede objecten kan worden gesteld
2. De potentiële zuurgraad (pH) moet
op 0,03 tot 0,3 mA/m'- afhankelijk van de
groter zijn dan 6.

_

^

specifieke elektrische weerstand van de
omringende bodem.
Een moderne PE-bekleding kan de stroombehoefte zelfs tot soms 1 /xA/m 2 reduceren.
Het elektrisch scheiden van de te
beschermen stalen leiding van andere
elektrisch geleidende objecten
Kathodisch te beschermen objecten moeten
niet alleen van een goede bekleding worden
voorzien, doch deze objecten moeten tevens
elektrisch worden geïsoleerd van de overige
constructies.
Reeds in het ontwerpstadium moet worden
nagegaan hoe deze elektrische scheiding
kan worden gerealiseerd.
Daarbij moet bij stalen leidingen worden
gedacht aan de isolatie van aansluitende
elektrisch geleidende objecten: mantelbuizen, pijpondersteuningen, gewa^fc
pende betonconstructies en in de
^^
leiding opgenomen elektrische apparatuur
voorzien van aardingen.
De isolatie kan worden verkregen door
het inbouwen van isolatieflenzen — isolatiestukken, elektrisch niet geleidende pijpstukken, elektrisch isolerende afstandhouders bij mantelbuizen en pijpondersteuningen, muurdoorvoeringen, etc.
De zo vertrouwde isolatieflens (zie afb. 4)
kan vooral ondergronds soms onbetrouwbaar blijken te zijn. Afhankelijk van de
positie van de isolatieflens kunnen hoge
kosten voor het repareren ontstaan. Het
verdient daarom aanbeveling isolatieflenzen
zoveel mogelijk alleen bovengronds toe te
passen en voor moeilijk bereikbare ondergrondse isolatie de speciale isolatiekoppeling te gebruiken (zie afb. 5) of een daaraan
gelijkwaardige constructie.
De elektrische isolatieflenzen of koppelingen
kunnen ook worden toegepast voor het
beperken van zwerfstroom-beïnvloeding.
Deze beïnvloeding is in bepaalde gevallen
sterker, naarmate de lengte van de leiding
groter is.
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Een vermindering van de beïnvloeding is
dan te bereiken door de leiding elektrisch
in kortere lengten te verdelen met behulp
van isolatieflenzen.
Het zal echter in de meeste gevallen moeilijk
zijn vóór het leggen van de leiding de
mate van beïnvloeding en het effect van het
inbouwen van de isolatieflenzen vast te
stellen.
Maatregelen tijdens de aanleg van
stalen leidingen
Tijdens de aanleg van de leiding moet
eventuele transportschade aan de bekleding
worden opgespoord en hersteld.
De bekleding van in het werk te bekleden
gedeelten — pijpverbindingen — moeten
eveneens goed hechtend zijn aangebracht.
rtoe moet het betreffende metaal 
ervlak volgens de voorschriften worden
voorbehandeld.
Onmiddellijk voorafgaand aan het leggen
van de leiding, moet de bekleding op
vonkdichtheid worden beproefd.
Na het aanvullen van de sleuf kunnen
eventueel tijdens het leggen en aanvullen
ontstane beschadigingen in de bekleding
bovengronds worden opgespoord met een

«

gaten in de bekleding vanaf een diameter
van 100 mm door de kathodische bescher
ming niet of niet voldoende kunnen worden
beschermd (zie afb. 7).
Eg^gZBBZL
Tijdens de aanleg van de leiding moeten
isolatiekoppelingen — isolatieflenzen —■ en
mantelbuisconstructies van elektrisch
isolerend materiaal bij voorkeur vóór en na
Afb. 5.
het aanvullen van de leidingsleuf worden
gecontroleerd.
'pipe coating inspector' een op lage
Bij de beoordeling van de isolatiewaarden
frequentie werkende stroombron geschakeld van dergelijke constructies dient uiteraard
tussen de leiding en een aardelektrode,
rekening te worden gehouden met de
het zgn. pearsonapparaat (zie afb. 6).
aardingsweerstand van de betreffende
delen.
Veelal zal na het aanaarden van de
Met deze apparatuur kunnen beschadigingen
tot ca. 0,5 mm oppervlakte worden aange verschillende geïsoleerde delen de schijn
bare weerstand tussen de delen sterk dalen
toond. Veelal is het bij kathodische
bescherming niet nodig voor een dergelijke door de lage overgangsweerstanden naar
aarde (zie afb. 8). Daarmede dient
geringe beschadiging de leiding op te
graven en de bekleding te herstellen, omdat vanzelfsprekend rekening te worden gehou
den bij de beoordeling van de isolatie
deze bescherming een dergelijke onvol
waarden tussen beide delen.
komenheid geheel kan aanvullen. In dit
verband moet echter met nadruk worden
Uitvoering van de kathodische
gesteld, dat de kathodische bescherming
beschermingsinstallatie
niet elke beschadiging kan beveiligen.
De heer W. von B aeckmann heeft in één
Een kathodische bescherming van een
zijn publikaties aangetoond, dat — afhan
ondergrondse metalen object kan worden
kelijk van de bodemomstandigheden —
verkregen met behulp van
gesinterd polyethyl

Afb. 6.

Afb. 8.

hootdtelefoon

zender

beschadiging van de
bekleding
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a. galvanische anoden (magnesium);
b. niet galvanische anoden (grafiet of
siliciumijzer etc.) met externe stroom
bron.

Een en ander houdt verband met de
grootte van de beschermingsstroom per
oppervlakteeenheid — stroomdichtheid,
de elektrische bodemweerstand en de
elektrische weerstand van de betreffende
bekleding van het object.

In afb. 9 is de opstelling van een katho
dische bescherming met galvanische anoden
weergegeven.
De volt en ampèremeter, alsmede de
referentiecel, worden slechts tijdelijk aan
gebracht voor de controle op het effect van
de bescherming. In normaal bedrijf is de
schakelaar 1 gesloten.
In afb. 10 is de situatie weergegeven bij
gebruik van een externe stroombron.
De keuze tussen de bescherming met
galvanische anoden en de niet galvanische
anoden met externe stroombron wordt in
hoofdzaak door economische overwegingen
bepaald.
In het algemeen kan worden gesteld, dat
voor objecten, waarbij meer dan 3 ampère
beschermingstroom nodig is, een externe
stroombron economischer is, indien althans
een externe stroombron in de nabijheid is.
In een mededeling van de DVGW  Corrosie
Commissie is een kostenvergelijking
gegeven tussen galvanische en nietgalva
Afb. 9.
nische anoden.
In afb. 11 zijn de door de commissie gevon
den toepassingsgebieden voor beide syste
men afhankelijk van de bodemweerstand
en de stroomsterkte aangegeven.
De technische levensduur van beide syste
men kunnen gelijk worden gesteld. De
misvatting dat galvanische anoden een
kortere levensduur hebben dan de niet
galvanische anoden met externe stroom
bron, kan door de volgende calculatie
afdoende worden weerlegd.
Magnesium lost op met een verlies aan
gewicht van 5 kg per ampère per jaar.
Een magnesiumanode van 10 kg kan
derhalve 2000 mA gedurende één jaar leveren.
Rekening houden met een 'eigen' aantasting,
kan het rendement bij een stroomafgifte
van bijv. 30 mA op ca. 40 % worden
gesteld, zodat de levensduur op
0,4 x 2000 mA
= ca. 26 jaar kan worden
30 mA
begroot.
Afb. 10.
Controle op het effect van de
kathodische bescherming
De kathodische bescherming berust op een
zeer eenvoudig principe, nl. het voorkomen
van stroomuittrede uit de te beschermen
metaaloppervlakte door van 'buiten' stroom
toe te voeren, waarbij de metaalelektroliet
potentiaal tenminste — 850 mV ten
opzichte van de koper/kopersulfaat
referentie cel moet bedragen. Het vast
stellen of aan deze voorwaarde wordt
voldaan, kan echter belangrijk minder
eenvoudig zijn.

Afb. 11.

Cu/Cu SO4

©

Zoals aangegeven in de afb. 9 en 10 ontstaat
tengevolge van het stroomtransport een
ohmspanningsverlies 'IR drop' in het
traject van de anode naar de kathode.
Indien — op de gebruikelijke wijze —
de koper/kopersulfaatcel op het maaiveld
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wordt geplaatst, dan wordt bij stroomdoorgang door de electroliet etc. een gedeelte
van de IR drop 'mede gemeten'.
In afb. 12 ontleend aan een publicatie van
de Gasunie is de vereiste 'overspanning'
aangegeven, die in verband met deze
IR drop moet worden aangelegd om voldoende beschermingspotentiaal aan het
metaaloppervlak te bereiken.
Hoewel deze afbeelding een indicatie geeft
van in de te verwachten 'IR drop', blijkt in
de praktijk dat door diverse oorzaken
— niet homogene grond, plaatselijk slechte
bekleding, onjuiste plaatsing van anoden,
etc. — deze 'IR drop' belangrijk groter
kan zijn.
Daardoor kan veelal onvoldoende inforie worden verkregen over het werkelijke
et van de kathodische beschermingsinstallatie.

langs het gehele traject van de leiding kan
worden gemeten (afb. 13).
Door het simultaan gedurende enkele
seconden uitschakelen van alle kathodische
beschermingsinstallaties van zo'n object,
kan daarbij de polarisatie-potentiaal veelal
voldoende nauwkeurig worden vastgesteld.
Fouten in de elektrische scheiding
met andere objecten

Het te beschermen object moet volledig
elektrisch geïsoleerd zijn van andere elektrische geleidende objecten.
Bij stalen leidingen kunnen isolatieflenzen
defect raken, door zettingen contacten
ontstaan met mantelbuisconstructies en
damwanden, etc, waardoor beschermingsAfb. 13.
stroom afvloeit naar die objecten. Door
deze stroomverliezen zal altijd de kathoDe controle op het effect van de kathodische dische bescherming van een deel, of van de
bescherming wordt steekproefsgewijze
gehele leiding onwerkzaam worden gemaakt.
uitgevoerd, nl. in de nabijheid van de
Uitschakelmethode
Het opvoeren van de beschermingsstroom
meetpunten.
om deze verliezen te compenseren is echter
De 'IR drop' kan echter eenvoudig worden
Deze meetpunten moeten worden aangezinloos
en onaanvaardbaar.
geëlimineerd door de kathodische bescherbracht bij bijzondere constructies of
Zinloos
omdat zal blijken dat daarmede
mingsinstallatie kortstondig uit te schakelen.
situaties — mantelbuizen, kruisingen met
geen verbetering van de potentiaal van het
Het depolarisatie-proces van de gepolarigeleidingen van derden, etc. — en voorts
te beschermen deel kan worden bereikt
seerde kathode — het beschermde object —
tenminste op afstanden van 2 km.
(afschakelmethode) en onaanvaardbaar
verloopt in gronden, waar kathodische
Deze steekproefsgewijze controle is slechts
omdat het gevaar voor interferentie van
bescherming vereist is, voldoende traag om
aanvaardbaar indien de zekerheid bestaat
andere objecten sterk wordt vergroot.
met een daartoe geschikte — direct aanwijdat de omstandigheden — kwaliteit
In het laatste geval kan ernstige schade
zende — voltmeter de potentiaal zonder
bekleding en bodemgesteldheid — niet
worden veroorzaakt aan de geleidingen van
'IR drop' te meten.
wijzigen. Indien dit echter wel het geval is — ander ondergronds verkeer.
Deze potentiaal van het object in gepolaribergtrajecten met zeer hoge bodemweerBij een goede periodieke controle kunnen
seerde toestand wordt 'polarisatie-potentiaal'
standen buiten de leidingsleuf, beschadidergelijke fouten tijdig worden opgespoord.
genoemd.
gingen in de bekleding, contacten met
Daarbij is het mogelijk met behulp van
In anaerobe gronden met hoge bodemweerandere objecten tussen twee opeenvolgende
bepaalde apparatuur de plaats of plaatsen
standen kan de depolarisatie — normaal
meetpunten — dan is de controle in de
van
het contact reeds vóór het uitvoeren
« e l e seconden tot dagen — zo snel plaats
nabijheid van de meetpunten onvoldoende
van
enig
graafwerk bovengronds vast te
len, dat de polarisatie-potentiaal met
en moet de MEP langs het betreffende
stellen.
behulp van een oscilloscoop moet worden
traject worden bepaald.
bepaald.
In verband daarmede is door KIWA
Kathodische bescherming van warmwaterapparatuur ontwikkeld, waarmede de MEP
leidingen met een thermische bekleding
Uitvoering van de controle op het effect
van de kathodische beschermingsinstallatie
Een kathodische te beschermen leiding
Afb. 14.
moet van goed hechtende en elektrisch
In de afb. 9 en 10 is de opstelling voor het
isolerende bekleding zijn voorzien, teneinde
meten van de metaal-elektroliet-potentiaal
ï^>
de stroomdichtheid te beperken en daardoor
aangegeven.
K.B. ingeschakeld-120ÜmV.[N
T
W T ü
nadelige beïnvloeding op andere objecten te
De uitschakelmethode kan worden uitger T
K.B. kortstondig uitgeschakeld -600mV
voorkomen [1].
voerd door het — kortstondig — openen
Bij een thermische bekleding, bijv. bestaande
van schakedaar 1.
onbeklede stolen pjjp V f f l r l r 1 ! f*Sd
uit geëxpandeerde kurk met asfaltbandage,
geëxpandeerde kurk ƒ* fttXr^
' ^«n'
Bij een dergelijke meting wordt in feite de
met astalt
/<! f i v
Vromwikkeling
M-Wlf
\K
is geen hechting van de elektrisch dichte
gemiddelde MEP van een beperkt metaallaag asfalt op het staaloppervlak aanwezig
oppervlak in de nabijheid van de referentieXff^fej^F
(zie afb. 14).
cel gemeten.
Door één enkele beschadiging in deze
Een en ander volgt uit de verhouding van
asfaltbandage kan de geëxpandeerde kurk
de hoge overgangsweerstand van de
verzadigd raken met grondwater.
referentie-elektrode — 3000 tot 5000 ohm —,
'Xz-eoo
Aangezien de stroombehoefte van een
waarbij de langsweerstand door de leiding
\
onbekleed oppervlak ca. het duizendvoudige
en de meetdraad — slechts enkele ohms —
bedraagt van de stroombehoefte van een
geen rol speelt.
|
stalen oppervlak voorzien van een goed
Daardoor kan zonder ontoelaatbare meethechtende bekleding, is het duidelijk, dat
fouten bij lage stroomdichtheden de MEP
?!
het stroomtransport door de min of meer
worden bepaald op meer dan 2 km van de
elektrisch dichte asfaltbandage veelal
kontaktplaats met de leiding (meetpunt).

t

Materiaalkeuze

onvoldoende zal zijn om in de stroombehoef te van de binnen de thermische
bekleding — onbeklede — pijpen te voorzien.
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Inleiding
Wanneer men voor de beslissing staat welk
materiaal voor een transportleiding zal
worden toegepast is de neiging groot de
keuze slechts te laten bepalen door aanschaffingskosten en legkosten.
Er zijn daarnaast echter nog een groot
aantal andere kostenposten, met name:
technische voorbereiding; acquisitie, notariskosten enz; zakelijke rechten; landmeetkundig werk; grondmechanisch werk;
grondbehandelings adviezen; aanpassing
gronddrainage; schade aan landerijen,

PROF. IR. P. L. KNOPPERT
NV Waterwinningbedrijf
Brabantse Biesbosch

gewassen, opstallen enz.; transportkosten
buizen en materiaal; hulpmateriaal; hulpstukken en toestellen; clean-up; direktievoering; onvoorzien.
Teneinde een indruk te krijgen in het aandeel dat aanschaffingskosten, legkosten en
de overige bovenstaande kosten hebben in
de totaalkosten van leidingaanleg wordt
onderstaand een overzicht gegeven van de
totaalkosten van de aanleg van leidingen
van p.v.c. met een diameter van 500 mm
en 600 mm en van betonleidingen met een
diameter van 800 mm t/m 1800 mm.
Tevens is aangegeven welk deel wordt
uitgemaakt door de aanschaffingskosten en
de direkte legkosten. Voor de kosten
opstelling gelden een aantal randvoorwaarden:
1.
2.
2.
4.
5.
6.

Prijsniveau 1 januari 1974.
Uitvoering in het westen van Nederland.
Werkdruk 5 ato.
Gronddekking 1,50 m.
Bronbemaling over de gehele lengte.
Voor beton buizen : fundering over
50 % van de lengte.
7. Inclusief kleine kunstwerken (slootkruisingen, kleine wegkruisingen enz.).
8. Exclusief omzetbelasting.
Uit bovenstaand overzicht kunnen de
volgende conclusies worden getrokken.
1. De materiaal- plus de legkosten bedra-

materiaal

gen 1 /2 a 2/3 van de totale kosten.
2. Tot aan een diameter van 1400 mm
zijn de legkosten hoger dan de materiaalkosten.
3. De materiaalkosten bedragen slechts
1 /4 a 1/3 van de totaalkosten en zijn
derhalve niet overheersend.
Dit wil zeggen, dat een zorgvuldige afweging van alle criteria noodzakelijk is om te
komen tot een verantwoorde materiaalkeuze.
Faktoren ter bepaling van de materiaalkeuze
In het volgende zullen de diverse faktoren,
die een rol spelen bij de bepaling van het
leidingmateriaal worden beschouwd, ^ f c
Binnen het kader van mijn opdracht in deze
vakantiecursus zal in hoofdzaak worden
volstaan met een eenvoudige opsomming
van deze faktoren, soms zelfs in de vorm
van een enkel trefwoord, soms voorzien
van een korte opmerking.
In de lezingen die reeds gehouden zijn of
nog zullen volgen worden diverse faktoren
nader uitgewerkt. Andere zijn reeds in
vroegere vakatiecursussen behandeld.
1. Karakter van het te transporteren water
Van belang voor de materiaalkeuze zijn
hierbij:
a. Het chemisch karakter, waarbij vooral
de agressiviteit een belangrijke rol speelt.
Deze wordt in hoofdzaak bepaald door
het kalkkoolzuur evenwicht, de pH, het
zoutgehalte en het zuurstofgehalte.
Kan dit al van invloed zijn bij het
transport van drinkwater, in belangijker
mate speelt dit nog bij het transport^m
onbehandeld water, terwijl zeker op
belangrijke agressiviteit kan worden
gerekend indien gedemineraliseerd water
moet worden getransporteerd.
b. Het physisch karakter. Hierbij gaat het
vooral om de temperatuur, die de
viscositeit beïnvloedt en mede een rol
speelt bij de agressiviteit. Varieert de
temperatuur van oppervlaktewater
normaal tussen ca. 1 en 20 graden C,
bij grondwater ligt deze vrij constant op
10 - 12 °C, terwijl bij demiwater de
temperatuur, afhankelijk van het toegepaste zuiveringsproces, kan oplopen
van 35 - 40 °C.

p.v.c

beton

diameter m m

500

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

totaal kosten in guldens/m

430

470

750

860

1020

1130

1320

1520

14
39

18
36

26
36

27
35

30
33

32
31

35
29

35
30

5?

54

62

62

63

63

64

65

aanschaffingskosten in %
legkosten in %
totaal materiaal en legkosten in

%
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worden bezien of er de noodzaak bestaat a. Verkeersbelastingen kunnen het uittot het opnemen in de fundering van
werken van gelede leidingen tot gevolg
dwarskrachten,
hebben. Dit kan eveneens worden
d. Het gedrag van de grond tijdens het
veroorzaakt door trillingen als gevolg
leggen. Ook hier zijn in slap terrein
van in de naaste omgeving plaatsvindend
beduidend grotere moeilijkheden te verheiwerk. Een en ander kan er de oorzaak
wachten dan in stevig terrein. In slap
van zijn, dat een ongelede leiding te
terrein zal een zo kort mogelijke bouwverkiezen is boven een gelede.
2. Druk van het te transporteren water
put meestal aanbevelenswaardig zijn.
b.
De kans op veelvuldig graafwerk op of
a. Hoogte van proef- en werkdruk.
Afdamming kan noodzakelijk zijn en bij
nabij de leiding kan een nadeel betekenen
b. Drukstoten. Indien er kans op vacuumgelede leidingen is het gevaar van uitvoor staal i.v.m. de mogelijkheid tot
vorming in hoog gelegen punten van de
drijven van de laatst gelegde buizen
beschadiging van de asfaltering.
leiding bestaat zal bij een betonleiding
tijdens grondaanvulling niet denkbeeldig. c. Indien de leiding in een leidingstraat
opgelet dienen te worden of er geen
is opgenomen moet rekening worden
afspringen van betonschillen kan
5. Bestemming en configuratie van het
gehouden met de kans op breuk van een
optreden.
terrein
andere leiding en met e.v. kathodische
c. Wandruwheid. Verschillen hierin zullen
beschreming van andere leidingen die
Ook
planologische
faktoren
mogen
bij
de
tot verschillen in de begindruk leiden
sterk versnelde corrosie van de eigen
materiaalkeuze
niet
buiten
beschouwing
en
tot
verschillen
in
de
benodigde
•
leiding
zou kunnen veroorzaken indien
worden
gelaten.
De
invloed
is
in
hoofdzaak
transportenergie.
het materiaal daar aanleiding toe geeft.
indirekt. Immers bestemming en configu3. Het chemische karakter van de bodem
ratie van het terrein vormen een hoofdgegeven voor de tracébepaling en de vorm
7. Leidingdiameter
Het zijn hier voornamelijk drie faktoren
van het tracé kan mede van invloed zijn
die bij de materiaalkeuze in beschouwing
In het algemeen kan worden gesteld, dat de
bij de keuze van het leidingmateriaal.
moeten worden genomen.
materialen gietijzer, staal en asbestcement
De volgende meer gedetailleerde opmera. De kalkagressiviteit.
weinig beperkingen hebben t.a.v. de grootte
kingen kunnen worden gemaakt:
b. De zuurgraad.
van de buisdiameter. Beton en kunststof
a. Landelijk tracé. Hierin zullen betrekke- hebben dit in hogere mate.
c. De sulfaatreductie.
lijk weinig bochten voorkomen. Het
Zo komt beton voor drukleidingen met een
Door oppervlaktebehandeling kan een min
toepassen van een gelede leiding met
kleinere inwendige diameter dan 600 mm
of meer efficiënte bescherming van het
snaarverbindingen ondervindt dan geen
nauwelijks in aanmerking, terwijl kunststof
buismateriaal plaats vinden. Zo kunnen
enkel probleem.
voor ondergrondse drukleidingen van grote
betonbuizen uitwendig met bitumen worden
b. Stedelijk tracé, of tracé met veel
diameter (boven 600 a 800 mm) in de
bestreken, stalen buizen worden geasfalteerd
bebouwde terreinen of andere hinderpraktijk niet of hoogst sporadisch wordt
of van een kunststof coating voorzien,
nissen. Het gevolg zal zijn, dat veel
toegepast.
terwijl gietijzeren buizen door middel van
bochten voorkomen. Het toepassen van
Afgezien hiervan zal de leidingdiameter
zgn. sleeves kunnen worden beschermd.
een gelede leiding zal veel bochtvereen rol spelen bij de materiaalkeuze voor
Kuststof buizen hebben geen extra beschersterkingen met zich meebrengen terwijl
zover de stijfheid van de buis van belang is,
ming nodig.
de kans op uitwerken van de verbinhet al dan niet toelaatbaar zijn van ovalidingen toch nog aanwezig blijft. Bij een
satie (bij gelede dunwandige buizen kunnen
^JOphiiitw en stabiliteit van de bodem
doorgelaste leiding zijn deze bezwaren
t.g.v. ovalisatie afdichtingsproblemen
(Vervormingseigenschappen)
niet aanwezig.
optreden) en voor zover de noodzaak tot
Hoewel vanuit het stabiliteitskarakter van
c. De aanwezigheid van veel kruisingen
het opnemen van dwarskrachten optreedt.
de bodem in principe alle materialen zijn te
met sloten, kanalen, wegen, dijken enz.
gebruiken kunnen een aantal facetten
kan een rol spelen. Het is in veel gevallen
invloed uitoefenen op de materiaalkeuze.
aangewezen deze kruisingen in staal uit 8. Aantal aftakkingen en hulpstukken
te voeren en de frequente overgang op
a. De zwaarte van de buis, indien in slap
Bij sommige materialen zal het zelf vervaarander materiaal is dan weinig zinvol.
terrein wordt gewerkt. Niet alleen zullen
digen van hulpstukken en aftakkingen
d. Loopt het tracé evenwijdig aan hoogde legkosten toenemen met het gewicht
betrekkelijk eenvoudig zijn, bijv. bij staal.
spanningsleiding of spoorweg, dan moet Bij andere materialen is dit moeilijker,
van de buis, maar ook de transportop de aanwezigheid vn zwerfstromen
kosten nemen hier belangrijk toe naar
bij sommige is het zelfs praktisch onmoworden gerekend en op het gevaar van
mate de buizen zwaarder zijn.
gelijk, bijv. bij voorgespannen beton. In dit
zwerfstroom corrosie.
laatste geval zal er zekerheid moeten
b. De kans op opdrijven van de leiding
e. Om verschillende redenen kan een grote bestaan, dat er steeds voldoende hulpwanneer deze leeg is. Hoe slapper het
stukken verkrijgbaar zijn, ook na lange tijd.
gronddekking gewenst zijn. Bijv. in
terrein, des te hoger is meestal de
Is dit niet het geval, dan zal een belangrijke
verband met het gebruik van de grond
grondwaterstand en des te groter de
eigen voorraad moeten worden aange(boomkwekerijen, tuinderijen) of het
opdrijvende kracht en des te geringer
houden.
ongestoord laten doorlopen van
de weerstand van de bodem tegen
drainages. De grotere benodigde stijfopdrijven.
Tenslotte speelt hierbij ook een rol of
heid van de leiding kan dan bepalend
c. De noodzaak tot funderen van de
verwacht mag worden, dat er aan de
worden voor de materiaalkeuze.
leiding. Een betrekkelijk lichte, doorleiding — eenmaal gelegd — nauwelijks
gelaste stalen buis zal praktisch nooit
meer een verandering zal komen, dan wel
gefundeerd behoeven te worden, terwijl 6. Kans op mechanische beschadiging
of de kans bestaat, dat er in de toekomst
een zware gelede betonleiding in slap
op de leiding veel aansluitingen zullen
Mechanische beschadiging van de buisterrein al gauw gefundeerd zal moeten
komen of dat er veel aanpassingen verleiding kan diverse oorzaken hebben en
worden. In dit geval zal tevens moeten
wacht kunnen worden.
van verschillende aard zijn.
Door het toepassen van speciale
coatings is het soms mogelijk om in
verband met het chemisch en physisch
karakter van het te transporteren water
minder geschikte materialen toch toe te
passen.
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9. Bedrijfszekerheid; onderhoud en herstel
Hoe hogere eisen aan bedrijfsveiligheid
worden gesteld, hoe minder onderhoud en
herstel worden gewenst, des te kostbaarder
zal in het algemeen de leiding worden.
Zo kan een doorgelaste dikwandige
stalen leiding van niet te grote diameter met
gesinterde kunststofbekleding als zeer bedrijfszeker worden beschouwd en zal deze
weinig of geen onderhoud vragen.
De investeringskosten zullen echter bepaald
hoog zijn. In de praktijk zullen dit soort
leidingen dan ook gebruikt worden voor het
transport van gevaarlijke of kostbare
stoffen (chemicaliën, olie, gas). Ten aanzien
van de waardering van bedrijfszekerheid,
onderhoud en herstel bij de materiaalkeuze
spelen meerdere faktoren een rol.
De belangrijkste zijn:
a. De aanvaardbaarheid de leiding buiten
dienst te hebben en gedurende welke
periode.
b. De toegankelijkheid van de leiding.
Een leiding in een weiland is beduidend
beter toegankelijk dan een leiding die
onder kassen in een tuinderij ligt.
Zinkers kunnen als praktisch ontoegankelijk worden beschouwd. Slechts in
uitzonderingsgevallen zal het mogelijk
zijn hier herstel-werkzaamheden aan te
verrichten.
c. De bodemgesteldheid. Naarmate deze
slechter is — slapper met hoge grondwaterstanden — zullen eventuele herstelwerken moeilijker, langduriger en kostbaarder worden, mede door de hulpwerken die in zulke gevallen meestal
moeten worden uitgevoerd.
d. De kansen op ongelijkmatige terreinzettingen. Vooral in opgehoogde terreinen moet hier naar worden gekeken.
Bij het toepassen van gelede leidingen
zullen zettingsverschillen spoedig tot
uitwerken van de verbindingen leiden,
tenzij deze een grote trekvastheid hebben.
Ononderbroken leidingen zullen in dit
geval echter de grootste veiligheid
bieden.
e. De nabijheid van andere leidingen.
Herstelwerk aan de eigen leiding kan
hierdoor worden belemmerd of/en
extra kostbaar worden gemaakt. Ook
bestaat de kans dat bij beschadiging van
resp. herstelwerken aan een andere
leiding de eigen leiding schade oploopt.
Ook hiervoor zal het ene materiaal
gevoeliger zijn dan het andere.
10. Materiaalprijs
In dit overzicht de tiende en laatste faktor.
Financieel gezien meestal voor beduidend
meer dan 10 % van invloed. Hiervoor kan
echter weer teruggewezen worden op het
gestelde in de inleiding.
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WILHELM SCHWENK:
Steel Pipes for Transportation and Distribution
of Potable Water
Steel is a very good material for pipeline
construction. Corrosion attack by water or soil
must be warded off. Physico-chemical reasons for
corrosion, and the conditions for the formation
of protective rust layers in water are pointed out.
Good internal protection is given by linings of
bitumen or cement mortar. Properties and
problems related to these materials with respect
to pipeline construction as well as service
conditions are discussed in detail. Active and
passive protective measures against external
corrosion attack are described. Property requirements for the common coating bitumen and
polyethylene are described. Corrosion protection
measures for different kinds of pipeline systems
are indicated, e.g. for portable, and for crude water.
Finally concepts about future developments of
frosion protection in pipeline construction are

• 'An.

J. KAMMINGA:
Reinforced and prestressed concrete pipes
In pipe-making industry high density concrete is
manufactured by: Centrifugal spinning ; High
frequency vibration ; Mechanical compacting ;
Combined methods.
Depending on the internal water-pressure in
underground pipe-line systems — up to two ato is
called low pressure — the following types are
in use:
— Low pressure: concrete pipe or reinforced
concrete pipe with a single or double cage
(i.e. elliptical cage).
— Pressure pipe lines:
Not prestressed: Steel cylinder concrete pipe with
additional reinforcement in the outside wall.
Prestressed: Steel cylinder concrete pipe,
prestressed. The circulair wire is wound under
tension around the first made steel cylinder pipe,
requiring a two-stage concrete pouring.
stressed concrete pipe. Two stage concreting,
kular wire is wound under tension around first
de concrete pipe with prestressed longitudinals.
Prestressed concrete pipe. Sentab-type, prestressed
in longitudinal and circular direction, in a onestage pouring-action by means of a membrane
of the inner mould.
Finally the normal pipe-joints are discussed:
i.e. rolling and sliding rubber gasket joint, as well
as some special applications of concrete pipes.

«

J. G. BIJLEVELD:
Asbestos cement pipes
A description is given of the asbestoscement
procedure, the mechanical properties of asbestoscement pipes, their resistance to corrosion and
their application.
Asbestoscement pipes are used for pressure
pipe-lines, transport of waste-water, sewerage,
gas-grids, cable pipes a.o.
Principles of calculation for asbestoscement pipes
are indicated, also international developments
and new applications in this domain.
Further some examples in practice are described.

J. F. GEHRELS:
Plastics for Pipelines
Different types of plastics can be used for the
construction of pipelines for watertransport.

This paper has been written for the designer and
user of these pipelines.
The intention is to explain the manufacturing and
the main properties of the materials to
technicians who are not familiar with the subject.
The plastics discussed are the group of thermoplastics, PVC and PE and the group of glass
reinforced thermosetting plastics, UP, EP and
vinylester.

J. WIJDIEKS:
Friction losses and vraterhammcr
1. Friction losses
Some hydraulic backgrounds of the Colebrookformula
1
k
2,51
— = - 2 log (
+
)
X
3,7D Re X
for prediction of the friction losses in pipelines,
L

C. VAN WUIJCKHUIJSE:
The design of the pipeline
The pipematerial and the pipediameter have been
chosen ; the line to be followed by the pipeline that
has been chosen, was determined by the situation
or ordered by the authorities.
One has to assemble and to study data about the
topography, the soil, the groundwater, the
dewateringsystems, the situation of other pipelines
and cables, the necessity of well-pointing etc.
The combination of all this leads to the definitive
design of the pipeline.

C. VAN WUIJCKHUIJSE:
The construction of the pipeline
The excavation of trenches, the laying and
connecting of pipes and the backfilling of
trenches have to be made and the multifarious
problems that arise in connection therewith have
to be solved.
The crossings with roads, railroads, canals etc.
can be made in various ways.
The specific problems of the construction of
pipelines in the soft soil of the western part of
the Netherlands gives many puzzles.

J. HAIJKENS:
Most economical diameter
An important part of the capital goods of a
drinking water company is hidden in the underground in the shape of conduits. By choosing
carefully the most economical design out of
technically acceptable alternatives important
amounts can be saved. In the optimization
procedure, the cost of construction and materials
for a pipeline of a certain diameter have to be
weighed against the cost of energy for transporting
the water through this conduit. For mutual
comparison of the cost of several alternatives
capitalized amounts have to be used, in which
the rate of interest plays an important role.
In case of a tree-like or a looped watertransportation network some methods for
optimization are developed based on Operations
Research. The calculations are mostly carried out
by making use of an electronic computer. In this
problem the optimization often concerns the
diameters of the conduits and the lay-out of the
network.

TJ. HOFKER:
Construction of pipeline crossings
This article gives a review of present knowledge,
in the Netherlands, on the structural design of
pipeline crossings under railroads, highways, rivers
and in dikes.
The problem is complicated for the pipeline user
because these crossings are controlled by different
authorities, each with different ideas and policies
relative to design.

y2

according to AH = X . — . —, are dealt with.
D 2g
For further calculations, like determining the most
economic diameter, exponential formulas of the
a D /8
shape X = const . Re . (—) may be used,
k
Some attention is paid to the increase of the
frictional resistance with age and minimum
velocities in a pipe to prevent stagnation of air
bubbles.
2. Waterhammer
Until a short time ago the generation of extended
cavitation caused by water-hammer in long
pipelines (f.i. due to powerfailure of pumps) was
not allowed, since it was not possible to predict
the pressures due to the collapse of the cavitation
region. Usual equipment to prevent cavitation are
surge tanks and air vessels. Since 1972
mathematical models, already tested in hydraulic
models now, are available to predict pressures
due to this collapse of the cavitation region.
For this reason some big Dutch transmission lines
for raw water will be built without a surge tank
or air vessels.
With respect to water-hammer also special
attention is paid to the behaviour of check valves.
Some principles are dealt with how to choose
the right type of check valve to prevent slamming
or high water-hammer pressures. A simple
mathematical model is suggested to predict the
behaviour of a check valve in a more adequate
way. Tests to check this are needed.

F. WAGENMAKER:
Earth load and superimposed loads on pipes
Different methods of calculating the earth load
and the vertical superimposed loads on pipes for
several pipe materials are discussed. Special
attention is drawn to the calculation of rigid and
flexible pipes and to the load-factor.

J. ARINK:
Pipeline routing
Town and country planning
In preparing pipeline routing a profound
knowledge of the possibilities that the area offers
for pipeline construction is essential.
Conflicting interests and wishes soon reveal
themselves. It may be clear that the pipeline
constructor, because of financial reasons, has an
option for the shortest distance, but in many
cases he encounters areas with such destinations
or land uses as to make pipeline construction
difficult or even impossible. The town and country
planner will not only adapt the pipeline routing
to these local circumstances, but also depart from
general planning principles and goals, such as
coupling the pipeline with other infrastructural
elements and sparing vulnerable areas.

P. STOTER:
Registration of pipe-line systems and
pipe-line streets
A bill, providing the registration of pipe-line
systems and their management is in preparation.
The registration of managers can easily be
realized. However, in order to registrate the
system, a basic map on a large scale is required.
This map is in the first place subject of discussion.
Lack of space compels pipe-lines to be brought
together. It is possible to do this in pipe-line
streets, in which case the area that is needed is
bought and specially adapted. Another method is
to reserve strips by way of country planning,
in which the pipe-line owner buys his own right of
way. Both methods are being used. The pipe-line
street Pernis - Moerdijk - Antwerpen/Zeeland has
been bought and is being equipped. It is to be
expected that the administration of this pipe-line
street will be effectuated by a company, in which
the pipe-line owners can participate.

J. B. ABRAHAMSE:
Rights and allowances
The author describes the necessity of consultation
of the private persons and the public authorities,
that own territories, which the water utility meets
on his pipe-laying activities. He gives an explanation
of the difference between the so-called personal
and permanent rights and deals with the contents
of the allowances of the public authorities.
Further the two Impediments Acts, which enable
the water utility to extort — if necessary —
the laying of pipelines, are being discussed.

J. HIETER:
Appendages for protection, inspection, safeguarding and cleaning of watcrmains
These appendages will be considered from a civiltechnical point of view.
The appendages discussed in this article are built
in watermains, made of concrete or pre-stressed
concrete pipes having large diameters, and
connected to each other by flexible joints.
It is furthermore assumed, that these pipelines
transport water only, which is taken in from a river
or lake and is not at all or partly purified.

H. DE GROOT:
Directives for the design and the construction of
pipeline crossings in dikes and under highways and
railroads
In recent years many pipelines had to be laid for
the transportation of water, chemical fluids, oil,
natural gas, etc. A number of problems arose
with regard to the design, the construction and the
maintenance of pipeline crossings in dikes and
under roads, especially in the soft soil of the
western and northern part of the Netherlands.
These dikes, highways and railroads are controlled
by different authorities, each applying its own
rules and theories. In order to avoid different
treatment of the problems the 'Technical Advisory
Committee on Dikes' of the Minister of Transport
and Public Works drew up directives for the
design, the computation, the construction and the
maintenance of pipeline crossings.

C.J. MINK:
Cathodic protection
Metal structures buried or immersed in aggressive
environment are subject to corrosion.
Such a corrosion is an electro-chemical phenomenon
by which an electric direct current flows into the
environment — electrolyt — at the points of attack.
A cathodic protection provides in combination
with a protective coating of high quality an
excellent protection against corrosion.
Cathodic protection is based on a simple principle,
viz. to prevent the flow of the current from the
structure into the electrolyt.
This principle is to force an electric direct current
from electrodes placed in the same electrolyt
into the surface of the structure in contact with
that electrolyt by means of sacrificial anodes or
impressed current anodes.
Contrary to this simplicity, it may, however,
be very complicated to determine the effect of
the cathodic protection.
Insufficient effect of a cathodic protection not
only can result in dangerous situations for the
structure to be protected, but also in inadmissible
interference of structures in the neighbourhood.
Therefore already in the stage of designing of
cathodic protected structures cathodic protection
experts must be consulted. After completion
careful control of the cathodic protection has
to be performed periodically.

P. L. KNOPPERT:
Choice of material
The choice of material for a pipeline is not only
a matter of price. The material costs are not more
than 1/4 or 1/3 of the total costs. To make the
good choice a number of factors has to be
regarded. These are: the character of the water
to be transported, the waterpressure, the chemical
character of the soil, stability of the ground,
planology, chance of damage, pipeline diameter,
number of appurtenances, reliability and maintenance.
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