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Richtlijnen voor de constructie van leidingen
ocider watergangen, dijken etc. door
middel van de "horizontale boormethode"
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C O N C E P T

UA.

BESCHRIJVING VAN HET HORIZONTAAL BOORSYSTEEM

[f^^

De horizontale boormethode werd ontwikkeld in het begin van de 70-er
jaren en heeft in 1984 zijn intrede gedaan in Nederland. Daar bij deze
methode min of meer een ontkoppeling plaatsvindt van de kruisende pijpleidingen en het te kruisen object (watergang, dijk), zijn in principe
alle belanghebbenden, beheersinstanties zowel als leidingeigenaren,
voorstanders van deze constructiemethode.
Daar leze methode wezenlijke verschillen vertoont met conventionele
methoden wil men criteria vaststellen waarmee da integriteit van de
constructie in zijn totaliteit kan worden bepaald en getoetst aan de
hand van bestaande normen. Eind 1983 werd een kruising gemaakt voor een
12" leiding oiet het buiten-IJ.

0

Bij de Provinciale Waterstaat Zuid-Rolland bleek voldoende belangstelling voor deze methode, zodat na uitvoerig overleg werd besloten twee
kruisingen, te weten de Rotte (12"; en de ringvaart (12") volgens deze
methode uit te voeren. Beide kruisingen werden beschouwd als proefprojecten.
De daarbij opgedane ervaringen zouden moeten bijdragen tot het opstellen van richtlijnen om deze methode in de zin der pijpleiding-code
algemeen ingang te doen vinden.
Tijdens een aantal voorbesprekingen zijn een aantal vragen naar voren
gekomen die gestalte hebben gegeven aan de opstelling van de richtlijnen, te weten:
1.

Afbakening van de afstanden tot de te kruisen waterstaatswerken
waarbinnen aan bepaalde voorwaarden voldaan moet worden (zgn.
invloedsgrens) >*^-W .- „«^ ^—^^
- 'Tr-e-^-Ce^^t*^. *- -¥-^

2.

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

3.

Idem voor de diepte onder een watergang.

4.

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

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

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

De eigenschappen van de boorspoeling ra.b.t. uitlevering, uitvlokken, oppersen, zuurgraad etc
Een afweging van de risico's
conventionele methoden.

vergeleken

met

de

risico's

van
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GRONDMECHANISCHE ASPECTEN.
1.

Stabiliteit van dijken en kaden.

2.

Oppersen van watergang bodem, doorbraak van water (kwel langs1
piJP)«

3.

Terrein proeven, boringen en sonderingen.

4.

Grondaiechanische parameters (sterkteberekening) .

5.

Zettingen.

6.

Keuzebepaling voor ligging vloerbuis (profiel).
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DE GEOMETRIE gggfe DE KRUISING.
De vormgeving
factoren:
-

de
de
de
de
de
de

van

de

constructie

<
wordt

bepaald

door

de

volgende

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

Met inachtname van genoemde factoren wordt de constructie in tekening
gebracht.
Aan de hand van de ontwerptekening kan het grondmechanisch onderzoek
worden gestart. De grondparameters worden vastgesteld, waarna de sterkteberekening kan worden gemaakt.
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DE STERKTE3EREKENING.
Krachtenspel tijdens de constructie
a.

. A

^o

Booroperatie
/
De boorstring 2 7/8" wordt in het boorgat geschoven en wordt dus
belast op druk en buiging. De buiging is verwaarloosbaar ten
gevolge van de grote kromtestraal van de produktpijp.
De maximale drukkracht = gewicht buis x tg '45 x de totale lengte.
Voor een 200 m lange kruising wordt dit 12 x 1 x 200 = 2.400 k g .
Door de continue steundruk en de kromming kan de string niet
knikken.
De invloed op de omringende grond is verwaarloosbaar.

b.

De ove-rs-e-hu4£pirjp- (5")
Ook hier is de buiging verwaarloosbaar.
De maximale drukkracht voor een 200 m lange kruising bedraagt:
(12 x 0,01 + 53,6 x 1) x 200
f staal/staal = 0,01
= 10.744 kg
De druk op de bodem is
53,6 x 3
= 0,04 kg/cm^
100 x 12,7 x n
Ook dit krachtenspel is ttbmë 'AtKsc-g^s-saa-W **&*

c.

De p-r-eéqfc&fiirjp—

De produktpijp wordt met behulp van de overschuifpijp jftÜL E B B S T N
inBfttrgftlrieqrri
-J
_^. \
Trfasen de overschuifpijp en de produktpijp wni'Ji www lllllmr
imonteerd, die meedraait met de overschuifpijp en d.m.v. een
Iruiskoppeling bevestigt is a a n de niet roterende produktpijp.
)e door de ruimer gemaakte boorgang heeft ongeveer een"
[groterg^ti-scmeter dan de de produktpiii
pgoduklpijp wordt-'fin de met boorspoeling gevulde boorgang
ingetrokken.
In de boorgang ondervindt de produktpijp een opwaartse kracht
gelijk aan:
S.G. spoeling x dompelvolume (S.G. spoeling is gem. 1,07).
De grotere buizen zullen in het algemeen tegen de bovenzijde
worden aangedrukt en de kleinere buizen zullen of zweven of op de
bodem van de boorgang rusten onder hun eigen gewicht.
Voor alle buizen geldt dat zij tussen de boven- en onderzijde,
geklemd raken wanneer hun stijfheid groter is dan de opwaart-ge~
krachten of het eigen gewicht^'
t^t~*~y~.
In het laatste geval wordt de kromtestraal iets groter.
In het algemeen is de belasting als volgt:

t
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tU^L

^ ^ ^
>-r « i » ^ * <

^a^ # '-^L-^é^iS, -

S is de trekkracht tijdens de trekoperatie.
q is de gelijkmatig verdeelde belasting in het hierboven geschetste geval de opwaartse kracht cosor. sf f " p>-"^-~~~'
'/^#
De grootte van S is: opw. kracht cose» x totale lengte X f + 2S
sin« x f.
2S sina is de verticale component van de totale trekkracht; aan
ieder uiteinde van de kromming dus S sina.
Deze kracht moet gesommeerd worden bij de reactiekrachten en de
buigkrachten bij de kromming tijdens de constructie.
Na de constructie worden de S-krachten gelijk 0.
In de kromming heeft de buis een moment El.
R
Dit moment wordt geleverd door de opwaartse krachten in de rechte
einden buiten het gekromde deel.

M = /2 qx2 Q = qx

M = ^qx = El/R. Hieruit volgt x, daar q, R en El bekend zijn.
De totale kracht op de gekromde uiteinden is tijdens trekken:
S sina+ Q.
Tijdens bedrijf: Q.
\
Deze krachten leveren een bodemreactie "KQ x b x y
Ko is de beddingconstante.
J^ *u*<
b Is de oplegbreedte van de buis.
Ymax l s 2 (S sintx + Q)A (t^)
> =
W KDu
4EI
(Heteny)
K

V K-d
er

\m>
L, *TJ~

M^

^ v >

TN/EO-W 85.018
Id 95
Blad 9 van 14

Bij de bodemreactie moet ook nog de opwaartse druk. ter plaatse
worden opgeteld.
De totale bodemdruk mag het draagvermogen niet overschrijden.
Voorbeeld
Kruising met de Rotte
= 32,38 cm
Gewicht pijp onder water 0,44 kg/cm1
= 1,748 cm
- 0,46 kg/cm3
=\4/Zdü~ = 0,0031
V 4EI
I = 19730 cm4

Du
t
k X
X

Lengte geboorde gedeelte van de kruising 180 m.
Kromtestraal westelijke oever 258 jani
Kromtestraal oostelijke oever 302 mfli .

» = 5,15°
oc= 5,5°

Rl = 2 S sinoc = 2 Sa
Belasting per eenheid van lengte
2Soi = £
2R« R
H = i S x (Rot)2 = EI

2 R

R

S = 2EI
(Rcv)2

Sj = S westelijke oever = 13,50 ton
S2 = S oostelijke oever = 9,85 ton

S^ino^ = 1,21 t
S2sino<2 = 0,94 t

Trekkracht bij wrijvingshoek ){ = 45° bedraagt:
18.000 x tg 45

x 0,44 %/l x 1,210 •*> x 940 = li-2: ton

t)
Y

k

max * 2 (Ssino + Q)
kQ x b

h qX2 = EI
R

x

2

= 2EI
Rq

q = 0,43 kg/cm1
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Westelijke oever
X = \ /2£I =\ Il x 2,1 x 10 x 19730 = 2733 cm
Y Rq
V
25800 x 0,43
Y m a x = 2 x (1210 + 2733 + 0,43) x 0,0031 = 0,95 cm
0,46 x 33,91
f^ax = 0,46 x 33,91 x 0,95 = 14,8 kg/cm1 = 0,46 kg/cm1
Oostelijke oever
>C =\ 2 x 2,1 x 10 x 19730 = 2526 cm
V
30.200 + 0,43
Y m a x = 2 x (940 + 2526 x 0,43) x 0,0031 = 0,81 era
0,46 x 33,91
R

max * °» 46 *

33

>91

x

°> 81 " 12,6 kg/cml = 0,39 kg/cm2

Draagvermogen 4,5 kg/cm2.
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Belastingen op de buis
a.

Tijdens de trekoperatie.
De zwaarst belaste doorsnede is aan het begin van de kromming.
Axiaal:
de trekkracht S.
een moment M = El = ^qx^
Tangentiaal: dwarskracht D = qx + S sin«.
Opleghoek aan bovenzijde: 180 .
Bij op de bodem rustende buizen, onder het netto eigen gewicht
zijn het de bodemreactiekrachten die de trekkracht en de buiging
veroorzaken.

b.

Bij begin bedrijfsvoering.
Als onder a., maar zonder S, evenwel met inwendige druk P.

c.

Na verloop van tijd.

ja

Art"'p

Volgens LGM zal na verloop van tijd de natuurlijke korrelspanning
zich willen herstellen. De grond zal nazakken tot het gat rondom
de buis is opgevuld. De bentoniet zal dan waarschijnlijk naar
beneden toe samengeperst worden onder verlies van water.
Geschematiseerd zal de druk rondom ie buis er dan als volgt
uitzien:

l' J^

f

f

<r

i-

Mogelijke gronddrukverdeling
Hierbij komen dan nog de belastingen als onder b.

C

I

t
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Berekening van de buts als ligger
Deze kan verder geheel geschieden volgens de bekende rekenregels.
De uitvoeringszetting is bij bovenliggende buizen de speling tussen
buis en boorgat en bij onderliggende buizen is de uitvoeringszetting 0.
De uitvoeringszakking heeft een ontlastende invloed op de elastische
kromtestraal.
Eventuele zettingen ter plaatse van de dijken moeten door het LGM
geëvalueerd worden en de invloed ter hoogte van de leiding moet worden
meegenomen.
Indien de zettingen tot een vergroting van de kromtestraal leiden,
dienen deze niet in de berekening te worden opgenomen.
Uitvoeringszettingen aan de einden van de kruising behoeven niet in
rekening te worden gebracht indien de einden van de boring een afstand
3/Abuiten de veiligheidszone liggen.
>

aen liggerberekening kan worden gemaakt om de krachten en vervormingen
aan de einden te bepalen, ook de daardoor opgewekte langskracht.
De ringberekening
Ondanks ie grote diepte moet worden gerekend volgens
van de Pijpleiding Code PWZH 1972; dus:

belastinghoek

130^

\7lU-x4-J*

ie voorschriften

f~*

f

ondersteuningshoek 120°

Zijdelingse steunlruk mag alleen in rekening
boring in zand.^^ (?/

Gs^^yc£^
—

worden gebracht

.

bij een
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DE UITVOERING
Vormgeving van het boorgat (micro)
Zoals reeds in de beschrijving van het systeem is vermeld, wordt de
boorgang gestuurd door periodieke richtingverandering van de boorkop.
Dit zou mogelijk kunnen leiden tot een enigszins slingerende vorm van
het geboorde kanaal.
Het door de boorstring geboorde kanaal heeft een doorsnede van gemiddeld 7".
De "washover"pijp fraist een gat van ongeveer 12".
De 5" washoverpijp heeft een 10 x grotere stijfheid dan de 2 7/8"
boorpijp.
3ij het overschuiven zal de boorouis zich daardoor strekken In de
washoverpijp.
Door dit effect en het gecombineerde fraizen en inspoelen van de
boorbuis blijft niets over van de slingerende vorm van het boorgat.
Bij het intrekken van de produktpijp met voorop de ruimer wordt deze
exercitie nog eens herhaald.
Voor een 12" buis is de stijfheid 150 x groter dan die van de boorbuis.
2 7/8" boorbuis t = 0,75 cm
5
" washover t = 1,5 cm
" produkt t = 1,2 cm

I =
83 cm^4
4
I =
844 cur
I = 1 5 . 0 4 1 cm^
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Vragen P.W.S. verwerken in richtlijnen
Ruimte rond boorpijp.
Ruimte rond washoverpijp.
Ruimte rond produktpijp (ruimer) 15 cm.
Toestand gat rond produktpijp.
volumegew. spoeling + grondsamenst.
doorlatendheid.
Groadbreuk tijdens inbrengen produktpijp door trekken en door kopdruk.
Kwellengte.
Druk beatoniet raix beheersbaar?
Effect verlagende maatregelen mantelbuis vs. damwand.
Stabiliteit dijken.
Beheersing Doorspoeling.
Nauwkeurigheid van de plaats en hoek van uittreden.

