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Voorwoord
Sinds september 2003 volgen wij, de projectteam leden, het Opscholingstraject "Technisch
Pijpleidingingenieur".
De studie (studieduur twee en een halfjaar) is opgezet door de branchevereniging die na
een voorbereidingstijd van tien jaar in september 2003 gestart is met het eerste leerjaar.
Middels het volgen van deze opleiding verkrijgt men inzicht over de volledige breedte van het
vakgebied pijpleidingtransport en leert men actief en passief de verschillende disciplines
kennen die tezamen het vakgebied vormen.
Daarnaast is het de bedoeling dat men zich verdiept in de maatschappelijke inpassing van
pijpleidingtransport en inzicht verkrijgt in de nieuwe mogelijkheden die ondergronds transport
te bieden heeft.
Maatschappelijke inpassing houdt tevens in dat er ruime aandacht wordt besteed aan de
keten regelgeving - vergunningverlening - handhaving - ontwerp - uitvoering - onderhoud beheer ten behoeve van de interne en externe veiligheid van pijpleidingtransport en
integriteitbewaking van een pijpleidingtransportsysteem.
De opleiding legt nadrukkelijk het accent op het persoonlijk functioneren van ons cursisten in
de eigen werkomgeving.
In het kader van deze opleiding is opdracht gegeven aan de cursisten om in groepsverband
een deelproject uit te werken onder de verzamelnaam "Schetsen ten behoeve van een
haalbaarheidsstudie voor een OLS-hoofdstructuur in de Randstad".
In overleg met de examencommissie is gekozen voor het onderwerp "De Buis".
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Samenvatting
In de toekomst valt een toename te verwachten van de transportbehoefte. Met name in de
Randstad is de huidige capaciteit van de infrastructuur volstrekt onvoldoende en zullen de
eisen met betrekking tot levering toenemen. Om dit knelpunt op te kunnen vangen, wordt er
een raamplan ontwikkeld voor het opzetten van een Ondergronds Logistiek Systeem (OLS)
in de Randstad. Een van de aspecten is de ontwikkeling van de OLS-buis. De uitdaging is
om voor een tracé(gedeelte) met de genoemde variaties een juiste keuze te maken voor de
buisconfiguratie.
Uitgaande van een aantal randvoorwaarden, bijvoorbeeld ten aanzien van de AGV's, het
tweerichtingsverkeer, een minimale gronddekking en de palletafmetingen, zijn de
deelgebieden onderzocht en zijn conclusies getrokken. Deze deelgebieden zijn:
ondergrond van het (voorlopige) tracé
materiaal van de leiding,
- aansluitingen,
uitvoeringswijze,
bescherming,
onderhoud
milieu en veiligheid,
kosten.
Voor de ondergrond geld dat alleen algemene conclusies worden getrokken. In het tracé
komen zeeklei, rivierklei, en veen aan het oppervlak. In de (diepe) ondergrond komt
Pleistoceen zand voor. Aanvullend geotechnisch en tracé onderzoek zal duidelijkheid
verschaffen over de draagkracht en stabiliteit van het OLS-systeem.
De onderlinge aansluitingen van de OLS-buizen zijn beschouwd. Aansluitingen tussen de
buis en de terminals worden buiten beschouwing gelaten. De verbindingstechnieken zijn
afhankelijk van de beschouwde materialen en zijn mede bepalend voor de doorlooptijd in de
uitvoering. Met name het lassen van stalen leidingen is erg tijdrovend en daarmee
kostenverhogend.
Voor de uitvoeringswijze wordt onderscheidt gemaakt in twee hoofdgroepen:
open sleuf technieken,
sleufloze technieken.
Beide technieken zijn technisch toepasbaar voor alle beschouwde materialen. Voor sleufloze
technieken worden eisen gesteld aan de weerstand tegen drukbelasting. Voor GVK buizen
kan deze weerstand alleen verkregen worden door een zeer dikke wanddikte toe te passen
wat de buis zeer kostbaar maakt. De lengte van persbuizen is een belangrijk aspect bij de
snelheid van uitvoering bij sleufloze technieken.
Bescherming van de OLS-buis. Sommige materialen hebben aanvullende bescherming
tegen corrosie nodig. In de grond is zuurstof (afhankelijk van de diepte) en (brak) water
aanwezig. Bij veengrond is sprake van een zuur milieu.
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Staal moet worden beschermd bij ondiepe ligging met behulp van een coating. Beton en
polymeerbeton behoeft geen aanvullende bescherming tegen corrosie. GVK is een zeer inert
materiaal en hoeft eveneens geen aanvullende bescherming tegen het omliggende milieu.
Het benodigde onderhoud is grotendeels afhankelijk van het basisontwerp van de OLS. Het
transportsysteem, de terminals en de appendages zijn grotendeels bepalend voor de mate
van onderhoud. Onderhoud van de buis zelf is minimaal en omvat vooral onderhoud van de
verbindingen en eventuele aangebrachte coatingen.
De milieuaspecten van de OLS-buis worden onderscheiden in fysisch technisch (emissies,
duurzaamheid, LCA) en ruimtelijke (milieu) aspecten (ruimtelijk beslag, milieubeschermingsgebieden, Habitat- en Vogelrichtlijngebieden). Met name de ruimtelijke aspecten hebben een
directe relatie met het maatschappelijk draagvlak.
De realisatiekosten zijn belangrijk voor de bepaling van de economische haalbaarheid van
de OLS. Voor de technische aspecten die ten grondslag liggen aan de technische
haalbaarheid van de buismaterialen is dit aspect van minder belang. Globaal kan gesteld
worden dat beton als materiaal het meest economische alternatief lijkt. Bij deze beschouwing
zijn materiaalkosten, aanlegkosten en de kosten van verbindingen (en de daaraan
gerelateerde doorlooptijd) meegenomen.
Resumerend wordt gesteld dat voor de OLS met een diameter van 2.5 meter, beton als
meest geschikte materiaal naar voren komt. Aanvullend onderzoek is noodzakelijk met
betrekking tot de ondergrond (draagkracht), de aannames m.b.t. de AGV en de palletgrootte,
en eventuele (kansen voor) nieuwe aanleg- en verbindingstechnieken.
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1

INLEIDING

Voor u ligt het deelrapport, "De Buis" met betrekking tot een OLS (Ondergronds Logistiek
Systeem). Het rapport is vervaardigd in opdracht van de examencommissie t.b.v. de
afstudeeropdracht, jaar één van de studie Technisch Pijpleiding Ingenieur.
1.1

Achtergrond

In de toekomst valt een toename te verwachten van de transportbehoefte in Nederland. Met
name in de Randstad is de huidige, en dus zeker de toekomstige, capaciteit van de
infrastructuur volstrekt onvoldoende. Daarnaast zullen de eisen met betrekking tot levering
toenemen. De leveringsgarantie 'just-in-time' voor goederen zal steeds meer gevraagd
worden. Om de te verwachtte toename van de transportbehoefte op te kunnen vangen, zijn
er raamplannen ontwikkeld voor het opzetten van een Ondergronds Logistiek Systeem
(OLS) in de Randstad.
Een OLS ten behoeve van een ondergronds goederentransport is bedoeld om goederen
ongehinderd en geautomatiseerd te verplaatsen. Het effect van een dergelijk systeem is
veelzijdig. Het combineert onder andere de maatschappelijke voordelen van 1) het
ondergronds brengen van verkeersbewegingen en 2) de toepassing van elektrische
aandrijving, met een economische voordeel van 3) een geautomatiseerd transport over een
eigen, van personenverkeer gescheiden, infrastructuur
Op basis hiervan zijn vele onderzoeken opgestart naar de haalbaarheid en de mogelijkheden
van dergelijke systemen. Hierbij kan een onderscheidt gemaakt worden naar een viertal
basistoepassingen die ook terug te vinden zijn in tabel 1.1.
1. Toepassing in stedelijk gebied ten behoeve van de bevoorrading van consumenten en
kleine kantoren. Het betreft het transport van laadeenheden ter grootte van een bierkrat.
Ondergronds pakket vervoer.
2. Toepassing in stedelijk gebied ten behoeve van de bevoorrading van detailhandel, horeca
en de groter kantoorcomplexen. Dit betreft het transport van laadeenheden ter grootte van
een pallet. Ondergronds pallet vervoer.
3. Toepassing interstedelijk ten behoeve van de bevoorrading van Logistieke- en
distributiecentra. Het betreft het transport van laadeenheden ter grootte van bijvoorbeeld een
pallet. Ondergronds pallet vervoer.
4. Toepassing binnen of tussen industriële complexen, logistieke centra en multimodale
terminals, zoals luchthaven- en zeehavencomplexen. Dit betreft het transport van
laadeenheden als containers en luchtvrachtpallets. Ondergronds container vervoer.
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Hoofdtransport
Weg
Rail
Binnenvaart
Landelijk OT

OLS 4

Logisitek park
Opslag faciliteit
Overslag
terminal

OLS 3/2

Overslag
Laad en los
Direct
afgeleverd
Aansluiting
lokaal OLS

Na transport
Op te halen
Gebracht
Lokaal OLS 1

Tabel 1.1 Mogelijke Ondergrondse Logistieke Systemen (OLS-en)
De verwachting is dat een OLS, door de bank genomen, de concurrentie aan kan met de
huidige vervoerssystemen zoals het weg-, rail-, en binnenvaartvervoer. Deze
concurrentiekracht geldt op het gebied van kosten, snelheid, leveringszekerheid, veiligheid
en effecten op de omgeving, met de daarbij behorende maatschappelijke draagkracht. De
schaduwzijde van ondergronds transport mag echter niet onvermeld blijven.
De belangrijkste negatieve aspecten zijn;
de hoge investeringskosten.
beperkte toepassingsmogelijkheden
aanpassing logistiek inclusief eventuele overslag.
lange realisatie tijd;
landschapsverstoring bij bepaalde aanlegtechnieken.
De resultaten uit dit onderzoek kunnen worden gecombineerd met andere deelonderzoeken,
waaronder onder andere aansluiting op lokale OLS'en, nadere uitwerking tracé, regelgeving,
bijzondere tracé delen etc, waarna een afweging van de best toepasbare oplossing(en)
gemaakt kan(kunnen) worden.
1.2

Probleemstelling

Welke buis wordt beargumenteerd geschikt geacht voor ondergronds goederentransport in
de Randstad. Hoe worden de argumenten beïnvloed door de keuze van de diameter in
relatie met: materiaal, constructietype, grondsoort, bescherming, aansluitingen,
uitvoeringswijze, kosten, duurzaamheid en onderhoud.
1.3

Doelstelling

Doelstelling Algemene case:
De algemene casus heeft tot doel om te komen tot een basisontwerp voor het opzetten van
een Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) in de Randstad om vervolgens als basis te
dienen voor overleg met partijen (maatschappelijke groeperingen w.o. de politiek).
Doelstelling deelproject "De Buis":
Het ontwikkelen en concretiseren van een buis configuratie binnen de randvoorwaarden die
gesteld zijn voor een OLS-hoofdstructuur in de Randstad.
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2

UITGANGSPUNTEN

Basis van deze casus is een hoofdstructuur die de randstad verbindt. De steden Rotterdam,
Den Haag, Amsterdam en Utrecht worden onderling verbonden. Mogelijkheden vooreen
plaatsgebonden aansluiting zijn er onder meer voor Delft, Leiden en Gouda. Het tracé ligt in
hoofdlijnen vast, zie bijlage I. Een gedetailleerde tracéstudie zal hier meer duidelijkheid over
bieden (zie deelcasus Tracé). Duidelijk is dat binnen dit tracé een aantal omgevingsfactoren
van invloed kunnen zijn op de keuze van de buis. Dit rapport zal aan de hand van het tracé,
inzicht geven in de verschillende transportbuis configuraties. Andere bepalende factoren
zoals kosten en uitvoeringswijzen worden daarbij meegenomen.
De in de inleiding globaal omschreven deelopdracht van de algemene casus spreekt van een
zestal vastgelegde uitgangspunten, waarmee gestart moet worden. Deze uitgangspunten
zijn ook van invloed op de keuze van de configuratie van de transportbuis en daarmee dus
van invloed op de materiaalkeuze van de transportbuis.
De zes belangrijkste uitgangspunten uit de opdracht zijn;
1) Een gesloten transport systeem (ringtracé).
Hiermee wordt aangegeven dat het een transport systeem betreft dat alleen kan worden
gebruikt door een specifiek ontworpen transportmodaliteit en waarbij de toegang voor andere
transport modaliteiten zoals spoor- en wegtransport niet mogelijk is.
2) Twee richtingsverkeer (dubbele uitvoering).
De diameter wordt voorlopig gesteld op 2500mm, waarbij de dubbele uitvoering
(tweerichtingsverkeer) met potentiële aftakkingen naar stations behoort tot de casus.
3) Minimale qronddekking van 1 meter.
Waarbij er overwegingen kunnen zijn om een andere of een gedifferentieerde diepteligging
te gaan toepassen.
4) De aandrijving via rubberen banden (hangbanen buiten beschouwing).
Voor het vervoersysteem moet vooralsnog worden uitgegaan van individuele
vervoerseenheden met een voor palletvervoer ingerichte laadruimte, rijdend op rubberen
banden en aangedreven door een elektrische aandrijving
5) Interstedelijk transport, pallettransport.
Gedacht wordt aan een ringtracé door de randstad, zodanig dat de grote steden, in de
randstad, met hun bedrijvencomplexen kunnen worden aangesloten. Daartussen kunnen
kleine industriekernen worden aangedaan.
6) Alleen ondergronds goederentransport.
Geen onderdeel van de casus is een onderzoek naar de eventuele geschiktheid van een
OLS als multi-core transport faciliteit.
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Alvorens een definitieve keuze te kunnen maken voor de diameter en het materiaal van de
transportbuis is een onderzoek naar de bovenstaande uitgangspunten, die onlosmakelijk met
elkaar zijn verbonden, noodzakelijk. In hoofdstuk 4 "Uitwerking projectactiviteiten" zijn deze
in de opdracht vastgelegde uitgangspunten van de deelcasus "De Buis" als eerste
uitgewerkt.
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3

PROJECTACTIVITEITEN

Op een aantal deelgebieden zal onderzoek gedaan moeten worden. De beschouwde
deelgebieden van het deelproject "De Buis" zijn enerzijds de diameter en het materiaal van
de leiding en anderzijds de aansluitingen, ondergrond, bescherming van de leiding,
uitvoeringswijze, onderhoud, milieu, veiligheid en de kosten. In de onderstaande paragrafen
staan korte uiteenzettingen van waar het accent van de beschouwde deelgebieden op
gelegd zal worden. De wijze van aanpak van dit deelproject "Buis" is in januari van 2004
voorgelegd aan de commissie van het OLS. De commissie heeft zijn goedkeur verleend om
dit deel van het onderzoek naar de haalbaarheid van een Ondergronds Logistiek Systeem
volgens de voorgelegde methodiek aan te pakken. Het ingediende plan van aanpak
deelproject "De Buis" is opgenomen in bijlage II.
De resultaten van de projectactiviteiten zullen uiteindelijk resulteren in een materiaalkeuzetabel, hoofdstuk 5 waarbij van verschillende in- en externe invloeden wordt
aangegeven welk buismateriaal het meest geschikt geacht wordt.
3.1

Uitgangspunten omzetten in randvoorwaarden

Op basis van de uitgangspunten van de opdracht moet worden onderzocht wat
de interne invloeden (belastingen) zullen zijn voor een OLS als omschreven. Deze invloeden
volgen onder andere uit antwoorden op de vragen: welke diameter is noodzakelijk voor het
bewuste OLS, wat zal het gewicht zijn van de transport eenheden met de daaruit
voortvloeiende belastingen op de transportbuis.
3.2

Ondergrond

Een inventarisatie van de ondergrond langs het tracé vormt het vertrekpunt van dit
onderzoeksaspect. Aansluitend worden uitspraken gedaan over draagvermogen en
optredende grondwaterstanden. De consequenties van deze omgevingsfactoren op de
transportbuis worden inzichtelijk gemaakt. Een grove selectie zal worden aangehouden.
Tracé onderzoek zal moeten uitwijzen met welke grondslag daadwerkelijk rekening
gehouden moet worden.
3.3

Materiaal

Welke materialen zijn beschikbaar voor de transportbuis en welke zijn gezien de
materiaaleigenschappen toepasbaar gelet op de sturende factoren binnen het OLS systeem,
zoals omgevingsfactoren, ondergrond, kruisingen en grondgebruik, milieu, veiligheid, kosten
en beschikbare uitvoeringswijzen. Bij de toepasbaarheid wordt gelet op afmetingen, de
productiemogelijkheden en materiaaleigenschappen (sterkte, stijfheid, corrosie en
dergelijke).
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3.4

Aansluitingen

Elk materiaal en ieder transportbuis type vereist een andere verbindingstechniek.
Verbindingen zijn er zowel tussen de transportbuis onderling als tussen de transportbuis en
kunstwerken. Onderzocht wordt welke technieken beschikbaar en geschikt zijn voor
toepassing in het OLS. Betrouwbaarheid, veiligheid en kwaliteit zijn daarbij bepalende
aspecten.
3.5

Uitvoeringswijze

Een algemene inventarisatie van uitvoeringswijzen voor de transportbuis vormt het
vertrekpunt. De technische toepasbaarheid van een uitvoeringswijze wordt echter
grotendeels bepaald door het leidingmateriaal en de aanwezige grondslag. Daarnaast
worden de buiskosten (indicatief) meegenomen in het advies. Aanvullend kan gekeken
worden of er nieuwe uitvoeringswijzen ontwikkeld zou moeten worden. Het advies kan
meerdere uitvoeringswijzen bevatten die voor onderdelen van het tracé toepasbaar zijn.
3.6

Bescherming

Na de inventarisatie van de toepasbare materialen zal onderzocht worden of er een
additionele bescherming van de transportbuis noodzakelijk is. Duurzaamheid is immers één
van de uitgangspunten. Wanneer bescherming nodig is, zal gekeken worden welk materiaal
in combinatie met welke methode hiervoor het meest geschikt is. Bescherming tegen zowel
interne als externe invloeden worden beschouwd.
3.7

Onderhoud

Duurzaamheid is een uitgangspunt. Het toekomstige onderhoud moet hierop afgestemd
worden. Per leidingconfiguratie wordt een indicatie gegeven wat het minimaal noodzakelijk
onderhoud moet zijn en hoe dit veilig uitgevoerd kan worden.
3.8

Milieu

Het milieu is één van de redenen voor het opstarten van het OLS. Het ontzien van het milieu
is belangrijk en zal in de toekomst steeds belangrijker worden. In dit rapport zullen
verschillende milieu aspecten meegenomen worden.
3.9

Veiligheid

Veiligheid is een essentieel punt tijdens de aanleg en de bedrijfsvoering van het OLS.
Algemene veiligheidsaspecten zullen worden beschouwd en in relatie worden gebracht met
de geselecteerde materialen.
3.10 Kosten
Voor de verschillende transportbuis materialen worden kosten vergelijkingstabellen
gegenereerd in relatie tot de bovenstaande punten (paragraaf 3.1 t/m 3.9)
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4

UITWERKING PROJECTACTIVITEITEN

De in hoofdstuk 2 beschreven uitgangspunten en de in hoofdstuk 3 beschreven
projectactiviteiten vormen de basis van de uitwerking van de projectactivieteiten. De
uitwerking van de verrichte onderzoeken zijn op een gestructureerde manier per deelgebied
gerapporteerd. Vanaf paragraaf 4.3 is de uitwerking van de verschillende deelgebieden
gerelateerd aan de materiaalsoorten en buisvormen die uit een eerste korte voorselectie
geschikt geacht worden. Per deelgebied worden de resultaten samengevat in de vorm van
een matrix.
4.1

Uitgangspunten deelopdracht.

Naar aanleiding van hoofdstuk 2 "Uitgangspunten" dienen een aantal uitgangspunten te
worden omgezet in randvoorwaarden die mede de buisconfiguratie, diameter en
materiaalmogelijkheden bepalen.
De te beoordelen uitgangspunten zijn:
•
•
•

Een gesloten transport systeem (ringtracé);
Twee richtingsverkeer (dubbele uitvoering);
Minimale gronddekking van 1 meter;

•
•

De aandrijving via rubberen banden (hangbanen buiten beschouwing);
Interstedelijk transport, pallettransport;

•

Alleen ondergronds goederentransport.

Een gesloten transport systeem.
Bij een volledig gesloten transport systeem kunnen het OLS voertuigen het systeem niet
verlaten en vallen ze altijd onder beheer van het OLS operator. Zo kunnen ook alleen OLS
voertuigen gebruik maken van het OLS infrastructuur. Hierbij wordt uitgegaan dat de
voertuigen worden geladen en gelost in OLS terminals. Bij uitbreiding van het OLS kan dit
later omgezet worden in eigen terminals en overslaghallen van klanten. Hierbij kan het een
groot voordeel zijn de aandrijving door rubberen banden te laten plaatsvinden. Het geeft een
grotere flexibiliteit dan andere aandrijfsystemen als rails en hangbanen.
Randvoorwaarde: Transport buis geschikt voor 1 type voertuig.
De aandrijving.
Het is de bedoeling automatisch geleide transport cabines (AGV's = Automated Guided
Vehicle) in een gesloten circuit te laten circuleren. De cabines moeten worden uitgerust met
rubberen banden. Een standaard voertuig uitgerust met rubberen banden die rijdt over een
vlak oppervlak ondervindt vele nadelen bij onder andere het maken van bochten. Een
concept dat minder nadelen heeft, bij het maken van bochten, gebruikt de wand van een
cirkelvormige tunnel. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk de wielen een dusdanige
scheefstand te geven, dat de wielen loodrecht op de tunnelwand komen te staan en tijdens
het transport ook zo blijven. De lading kan nu in het midden van de buis worden
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getransporteerd. Voordelen van dit systeem zijn onder ander het compleet kunnen benutten
van de tunneldiameter en ingewikkelde besturingsystemen zijn niet noodzakelijk want door
de zwaartekracht blijft het transport altijd terug keren naar het laagste punt van de tunnel. Dit
heet een zelfgeleidend systeem, zie figuur 4.1. Bij een overgang naar een overslag station
kan een keuze worden gemaakt tussen een tunnelbodem die gedeeltelijk over de omtrek
rond blijft (wielen kunnen schuin onder de transportcabine blijven) of dat het wegdek verder
horizontaal, vlak, zal zijn (dit betekend dat de wielen de mogelijkheid moeten hebben
automatisch in een stand te gaan staan die geschikt is voor een vlakke verharding). Dan zal
het zelfgeleidend systeem over moeten gaan in een elektronisch gestuurd systeem.
Enkele voordelen van rubberen wielen t.o.v. stalen wielen en rails zijn:
• Hogere versnellingen mogelijk;
•

Steilere hellingen mogelijk (als alleen de wielen worden aangedreven);

•
•

Geen mechanische wissels nodig, (flexibeler systeem bij gebruik en wijzigingen);
Mogelijkheid tot het opnemen van minimale oneffenheden in het rijvlak.

Figuur 4.1, automatisch geleide transport cabines (AGV's = Automated Guided Vehicle)
Het is raadzaam dat bij de keuze van de diameter en het daarbij corresponderende materiaal
gelet wordt op de aandrijfkeuze van het voertuig.
Tussen de (tunnel)segmenten van de transportbuizen zijn er meestal oneffenheden
aanwezig waarvan de grootte afhangt van de gebruikte tunnelbouwmethode.
Voertuigdynamisch is het gewenst deze oneffenheden tot het minimale terug te brengen.
Als bovenstaande aandrijfwijze wordt gekozen is het noodzakelijk gebruik te maken van
ronde transportbuizen.

Pagina 15 van 50

Opscholingstraject Technisch Pijpleidingingenieur 2003/2004
Algemene case OLS: Deelproject "Buis"
Projectgroep C

Het is mogelijk gebruik te maken van één buis. Dan zou gebruik moeten worden gemaakt
van een "Enkele buis regeling", waarbij de rijrichting per periode 180 graden verandert. Voor
een tweerichtingssysteem is een dubbele transportbuis configuratie noodzakelijk. Dit biedt
het OLS hogere flexibiliteit (volcontinu in twee richtingen), maar brengt ook hogere
investeringskosten met zich mee.
Randvoorwaarde:

Transport buis moet sterk genoeg zijn voor direct af steunen via
rubberen banden van een geladen voertuig.
Twee transportbuizen nodig, parallel aan elkaar.
Transportbuis moet aan de binnenzijde egaal zijn en blijven.

Wat moet er getransporteerd worden, qua afmetingen.
De randvoorwaarde betreffende de leidingdiameter, voorlopig vastgesteld op 2.5 meter,
spitst zich toe op eenrichtingsverkeer. Naast deze wetenschap is het noodzakelijk te bepalen
in welke toepassingscategorie deze OLS valt. In hoofdstuk 2 zijn een viertal
toepassingscategorieën omschreven (zie tabel 1.1). Wanneer de vier basistoepassingen
worden beschouwd, zal per basistype de voorkeursdiameter sterk verschillen.
OLS 1. Ondergronds pakket vervoer.
Kan worden toegepast in stedelijk gebied ten behoeve van de bevoorrading van
consumenten en kleine kantoren. Het betreft het transport van laadeenheden ter grootte van
een bierkrat. Met een diameter van 0.75 meter is transport van deze laadeenheden mogelijk.
OLS 3 en 2. Ondergronds pallet vervoer.
Kan worden toegepast in stedelijk gebied ten behoeve van de bevoorrading van
detailhandel, horeca en de groter kantoorcomplexen en kan ook worden toegepast voor
interstedelijk vervoer ten behoeve van de bevoorrading van Logistieke- en distributiecentra.
Dit betreft het transport van laadeenheden ter grootte van een pallet.
Uitgangspunt voor de te vervoeren goederen is het gebruik van de Europallet. Deze pallet
wordt door heel Europa toegepast en heeft een basisafmeting van 0.80 x 1.20 meter
(breedte x lengte). De hoogte is variabel voor een europallet, maar de hoogte wordt gesteld
op 1.80 meter zodat het OLS ook gebruikt kan worden voor transport van rolcontainers. De
minimale binnendiameter van het OLS "Buis" wordt daarmee gesteld op 2.50 meter.
NOTE:
Het type pallet dat momenteel binnen de Nederlandse grenzen voornamelijk, aandeel 58%
van de pallets, gebruikt wordt is de industriepallet (afm. Lx B = 1.00 x 1.20 meter). Het type
pallet dat momenteel voor export gebruikt wordt is de Europallet, aandeel 40%. Naast pallets
worden ook rolcontainers toegepast (B x L x H = 0.70 x 1.00 x 1.80 meter).
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OLS 4. Ondergronds container vervoer
Kan worden toegepast binnen en/of tussen industriële complexen, logistieke centra en
multimodale terminals, zoals luchthaven- en zeehavencomplexen. Dit betreft het transport
van laadeenheden als containers en luchtvrachtpallets.
Uitgangspunt voor de te vervoeren goederen is het gebruik van de maindeck 10 ft
vliegtuigpallet. Deze pallet wordt wereldwijd toegepast en heeft een basisafmeting van 3.18
x 2.44 x 3.00 meter (L x B x H). Hierbij zal de diameter van de transportleiding ongeveer 5
meter dienen te zijn.
Randvoorwaarde:

De binnendiameter voor palletvervoer door het OLS "Buis" wordt
vastgesteld op 0 2.50 meter.

De Transport prestatie.
Voor OLS 3 en 2 zal het totaalgewicht inclusief voertuig maximaal 8000 kg wegen (uitgaande
van 3 pallets a 2000kg/stuk per AGV. Het eigen gewicht van de AGV wordt gesteld op ca 2000
kg). Om optimaal gebruik te kunnen maken van het OLS (transportvolume en veiligheid) zal
de minimale afstand tussen twee AGV's ongeveer 25 meter moeten zijn. Deze onderlinge
afstand is gebaseerd op een eventuele noodstop van een AGV met een vertraging van 2
m/s2. Bij een AGV lengte van 4 meter en een snelheid van 6 m/s is dit veilig.
Randvoorwaarden:

De AGV zal maximaal 8000 kg wegen, (lengte ca 4 meter). Per 25
meter buis 1 AGV bij normaal bedrijf.

Gronddekkinq, bochtstraal en hellinqshoek.
Indien er OLS-terminals op maaiveld niveau komen te liggen moet een niveau verschil
tussen de terminals en de transportleiding overbrugt kunnen worden. Gezien het type
voertuig (eigenschappen reeds omschreven) is een maximale hellingspercentage van 12
procent mogelijk ( =6.84 graden). Er zal later moeten worden onderzocht of er hellingshulp
noodzakelijk is in de vorm van bijvoorbeeld een kettingbaan. Uitgaande van de dimensies
van een AGV, gecombineerd met een snelheid van 6 m/s en een maximale versnelling van 1
m/s2 is een minimale bochtstraal van R = V2 / a vereist. Hieruit volgt dat de bochtstralen
minimaal (ongeveer) 36 meter moeten zijn.
Een minimale gronddekking van 1.00 meter boven de leiding is een eis. Aanvullend
grondgebruik wordt op die manier (beperkt) mogelijk. Een grotere gronddekking is wel
toegestaan.
Randvoorwaarden:

4.1.1

Hellingshoek maximaal 12 procent.
Bochtstraal minimaal 36 meter.

Conclusie

De in hoofdstuk 2 beschreven "Uitgangspunten" zijn in de volgende randvoorwaarden
omgezet die mede de transportbuis configuratie bepalen.
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Randvoorwaarde:

4.2

- Transport buis geschikt voor 1 type voertuig;
- Transport buis moet sterk genoeg zijn voor direct afsteunen via
rubberen banden van een geladen voertuig;
- Twee transportbuizen nodig, parallel aan elkaar;
- Transportbuis moet aan de binnenzijde zo goed als glad zijn en
blijven;
- De binnendiameter voor palletvervoer door het OLS "Buis" wordt
vastgesteld op 0 2.50 meter;
- De AGV zal maximaal 8000 kg wegen, (lengte ca 4 meter). Per 25
meter buis 1 AGV bij normaal bedrijf;
- Hellingshoek maximaal 12 procent;
- Bochtstraal minimaal 36 meter.

Ondergrond/ondergrondse belasting

4.2.1

Geografie van het tracé

Het projectgebied strekt zich van het mondingsgebied van de Nederlandse grote rivieren,
met daarin het Rotterdamse havengebied tot de stedelijke bebouwing van de steden Utrecht
en Amsterdam.
Het gebied varieert van een veenlandschap met veel laagveenontginning, tot een
zeekleilandschap met grootschalige zeekleipolders (oude droogmakerijen). De rivierklei (en
het rivierkleilandschap) wordt gevonden in de uitlopers van rivieren de Vecht, de Amstel, de
Kromme Mijdrecht, de Oude Rijn, de Lek en de Hollandsche IJssel
In het tracé zijn een aantal grote plassen aanwezig. Daarnaast zijn veel oude plassen en
meren van vroeger zijn ingepolderd. Door deze drooglegging zijn grote hoogteverschillen in
het maaiveld ontstaan. In het tracé varieert de hoogte van NAP - 6.00 (bijv. Prins
Alexanderpolder) tot NAP + 5.00 meter, ten westen van Utrecht.
In het tracé worden drie gebieden onderscheiden: (a) de kuststrook en (b) het ten oosten
hiervan gelegen centrale Hollandse klei- en veengebied en (c) het rivierkleigebied.
a. De kuststrook heeft oude duinruggen en de daartussen gelegen strandvlakten, met
daarop veenvorming. De bodemkundige structuur van het Westland is echter
ingewikkelder, de bodem werd daar opgebouwd onder invloed van zeestromingen in
de vroegere mond van de Maas (zee/rivierklei).
b. Ten oosten van de kuststrook en ten noorden van de Nieuwe Maas en de Hollandse
IJssel ligt het Hollands-Utrechtse polderlandschap. Door vroegere verveningen, is
een afwisseling ontstaan van oude veenlandschappen/plassen en droogmakerijen
met overwegend kleigronden. Het gebied strekt zicht uit tot het plassengebied in de
provincie Utrecht, de Loosdrechtse Plassen en Vinkeveense Plassen, de
stroomgebieden van o.a. de Vecht, Amstel, Kromme Mijdrecht, Oude Rijn,
Hollandsche IJssel en Lek, met de daarin gelegen dorpen en de aansluitende
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weidegebieden. Het vormt een deel van het open, groene middengebied tussen de
stedelijke zones van de Randstad. Het gebied wordt gezien als een grootschalig
open weidelandschap.
c. Het rivierkleigebied omvat twee locaties. Het tracégebied ten zuiden van de Nieuwe
Maas en de het gebied ten westen van Utrecht met de uitlopers van de Oude Rijn en
de Vecht. Tussen het veengebied en het rivierkleigebied bij Utrecht, ligt een brede
zone met klei op veengronden. De rivierklei die in de stroomgebieden op het
laagveen werd neergelegd, vormde na de inklinking van de bodem (die bij het veen
sterker is dan bij klei en zand) de hoogste delen.
4.2.2

Geologie van het tracé

De algemene geologische kennis van het gebied geeft een eerste indicatie van de
grondgesteldheid. Bekend is dat het gehele tracé aan de oppervlakte vrijwel uitsluitend
bestaat uit afzettingen die gedurende de laatste 10.000 jaar werden gevormd (Holoceen).
Tertiaire afzettingen
Vaste gesteenten komen in het plangebied alleen op vrij grote diepte voor. Hierop
werden in het Tertiair zandige kleilagen en kleilagen afgezet door de zee. Het niveau van
de bovenkant van de Tertiaire afzettingen varieert sterk.
Pleistocene afzettingen
Boven de Tertiaire afzettingen liggen sedimenten uit het Pleistoceen en Holoceen. Voor
het project OLS zijn hoofdzakelijk deze sedimenten van belang vanuit constructief oogpunt.
De Pleistocene afzettingen zijn gevormd door de aanvoer van bodemmateriaal met de
grote rivieren, de zee of met het landijs. Door rivieren zijn ook grindbanken gevormd. Het
grind is niet gelijkmatig verdeeld maar in lenzen of banken aanwezig. De
aanwezigheid van grindbanken levert problemen op bij het uitvoeren van boringen.
Kleilagen zijn ontstaan door bezinking van het fijnste sediment in zee of in de
komgronden van rivieren. Ook zanden werden zo afgezet. Door winderosie verwaaide het
zand en ontstonden de rivierduinen of donken in de omgeving van Rotterdam.
Aan het einde van het Pleistoceen is voornamelijk zand afgezet. Dit is dit een afzetting
waarop goed gefundeerd kan worden. Het Pleistocene zandpakket is zeer goed doorlatend
hetgeen bij spanningsbemaling kan leiden tot een groot waterbezwaar. Langs het tracé wordt
het Pleistoceen op diepten gevonden, variërend van NAP -3.00 meter ten westen van
Utrecht tot NAP -20.00 meter in Delfland (zie figuur 2).
Holocene afzettingen
Het Holoceen kende een stijgende temperatuur en een zeespiegelrijzing. De meestijgende
grondwaterstand zorgde voor plantengroei en voor veenvorming. Het afgezette
Basisveen is later weer sterk samengedrukt door bovenliggende lagen.
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In het kustgebied ontstonden strandwallen met kleiige zeebodemafzettingen. Hierachter
ontstond een laaggelegen vlakte, waarin met het getij klei werd afgezet. Op de
droogvallende delen achter de kuststrook vond veenvorming plaats (het Hollandveen). Dit
veen heeft een grote dikte bereikt. Het type veen is afhankelijk van de plantengroei die bij de
vorming van het veen aanwezig was (mos, riet of bos).
Door de zee ontstonden zeegaten en stroomgeulen. Door het getij werd marien kleiig
sediment afgezet. Meer landinwaarts zorgden overstromende rivieren voor afzetting van
rivierklei. Op andere plekken in de rivier trad juist weer verzanding op. Het zal duidelijk zijn
dat de Holocene lagen een complexe structuur hebben.
4.2.3

Grondwater

Verzadigde grondwaterstroming is met name aanwezig in de goed doorlatende
Pleistocene zandafzettingen. De stroming is horizontaal. De watervoerende lagen worden
gescheiden door waterremmende of slecht doorlatende lagen van klei of leem, waarin
alleen verticaal watertransport is. In het tracé zijn de watervoerende pakketten afgedekt
door slecht doorlatende Holocene toplagen bestaande uit klei en veen. De oude
strandzanden of zandige geulopvullingen in kleilagen, kunnen wel als lokale
watervoerende laag een rol spelen.
In het gebied zijn twee typen grondwaterstromingstoestanden:
• Infiltratiegebieden;
•

Kwelgebieden;

De freatische grondwaterstand en de stijghoogte onder afsluitende lagen in het tracé
fluctueert onder invloed van neerslag,
verdamping
en de getijdenbeweging. Voor
bouwprojecten is van belang welke hoogste stand verwacht kan worden. In het tracé
komen grondwaterstanden van 0.30-1.50 meter onder maaiveld voor.
In de polders treedt een opwaartse kwelstroming als gevolg van het kunstmatig laag
gehouden polderpeil. Bij de overgang van infiltratie- naar kwelgebieden is de kwel groot.
Ook wanneer er bemalen wordt om een vereiste drooglegging te behalen, kan er en grote
kwelstroom ontstaan. Bij kwel is de kwaliteit van het grondwater een belangrijk aspect. Op
enige diepte bevindt zich namelijk brak tot zout grondwater.
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4.2.4

Ondergrond en belasting

Factoren en kenmerken van de ondergrond die een rol spelen bij de keuze voor de
uitvoeringswijze of voor het materiaal zijn:
• Grondbelasting,
• Grondreactie, beddingconstanten,
• Evenwichtdraagvermogen van de grond,
• Grondwrijving,
• Grondzettingen,
•

Uitvoeringszakkingen.

In bijlage III worden deze aspecten kort toegelicht.
4.2.5

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat op het tracé veel slappe lagen aan het oppervlak komen. De
slappe lagen (klei/veen) hebben weinig drachtkracht. Het grondwaterniveau wordt gevonden
op ca. 0.30-1.50 meter onder het maaiveld.
Ten aanzien van de leidingconfiguratie worden vraagtekens gezet bij de haalbaarheid van
fundatie op staal gezien de belastingen, trillingen en de eisen ten aanzien van ongelijkmatige
zettingen. Of het toepassen van grondverbetering, of een fundatie op palen (jukken)
haalbaar is zal in een nader grondonderzoek duidelijk moeten worden. Echter een nadeel
van buigstijve leidingen op palen is een grotere optredende grondbelasting ten opzichte van
de fundatie op staal. In het uiterste geval moet de onderheide leiding de passieve
grondbelasting moeten weerstaan. Wanneer de keuze valt op diepe ligging in het
Pleistocene zand (tot 20 meter onder maaiveld), is de draagkracht voldoende. Wel stelt een
diepe ligging andere eisen aan het OLS ten aanzien van sterkte van de buis. Een starre
constructie ligt dan voor de hand. Een ander aspect is de mogelijke invloed van brak/zout
water op het materiaal van de buis.

Veen

Klei
(rivier/zeeklei)

Zand
(Pleistoceen)

Open sleuf technieken

+/-

+

Sleufloze technieken

+/-

+

N.V.T.
+

+/-

+/-

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

N.V.T.

Aanlegtechniek

Draagkracht
Fundatie op staal
Fundatie op staal (grondverbetering)
Fundatie op palen (jukken)

N.V.T.

Tabel 4.1: relatie grondsoort met respectievelijk de aanlegmethode, draagkracht, materiaal.
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Veen
Klei (rivierklei/zeeklei)
Zand (Pleistoceen)

Staal
+
+
+

Tabel 4.2, Materiaal versus grondsoort

4.3

Beton
+/+/++

Polymeerbeton
+/+/++

GVK
+
+
-

-- zeer slecht, - slecht, +/- neutraal, + redelijk, ++ goed

Materialen

Voordat achtereenvolgens de projectactiviteiten kunnen worden uitgewerkt moet eerst
worden vastgesteld welke buismaterialen theoretisch toegepast zouden kunnen worden.
Vervolgens zal aan de hand van de reeds uitgewerkte uitgangspunten bepaald kunnen
worden welke materialen interessant genoeg zijn voor een nader onderzoek.
Buizen, leidingen en tunnels in de diameterrange van 1,50 tot 3.00 meter kunnen worden
vervaardigd uit meerdere materialen afhankelijk van de toepassing en de te verwachten
belastingen. De volgende materialen kunnen worden toegepast: PP (polypropyleen), PE
(polyethyleen), PVC (Polyvinylchloride), GVK(Glasvezel Versterkt Kunststof), Gietijzer,
Polymeerbeton, Beton en Staal. Elk materiaalsoort is nog weer onder te verdelen in
meerdere gradaties en classificaties.
De bovenstaande buismaterialen moeten, gezien paragraaf 4.1, getoetst worden aan de
onderliggende eisen. De transportbuis moet:
• externe belastingen kunnen opvangen zoals bovenbelasting waaronder grond- en
verkeersbelasting, zettingbelasting ed;
• interne belastingen kunnen opvangen van de AGV's;
• aan de binnenzijde egaal zijn en blijven;
• een inwendige diameter hebben van ca.0 2.5 meter;
•
•

/mag een ovaliteit hebben van maximaal 5% (gerelateerd aan buisdiameter en AGV
afmeting);
aangelegd kunnen worden met een bochtstraal van minimaal 36 meter.

Naar aanleiding van een korte inventarisatie (beschikbare diameter DN2500) blijven er dan
vier materialen over die aan bovengestelde voorwaarden zouden kunnen voldoen.
Daarnaast is het noodzakelijk gebruik te maken van ronde buizen, gezien de aandrijving van
de AGV's. Hiermee vallen alternatieve leidingconfiguraties af, zoals kokers en ovale buizen,
die nog wel beschouwd zijn in de tussenrapportage. De materialen zijn achtereenvolgens
staal, beton, polymeerbeton en glasvezel versterkt kunststof.
4.3.1

Stalen buis

Transportbuis uitgevoerd in staal is standaard verkrijgbaar in de diameterrange tot DN 2000
en in verschillende staalkwaliteiten (zie bijlage IV). Transportbuizen met een grotere
diameter dan DN 2200 zijn wel verkrijgbaar maar vallen mogelijk wel buiten de beschouwde
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normen (bijv. DIN2458 gaat t/m DN2200). Stalen buizen zijn verkrijgbaar tot een lengte van
ca 16 meter.
Kenmerken van staal:
Hoge drukbelasting;
Hoge treksterkte;
Elastisch gedrag;
Vormvastheid laag;
- Slijtvast;
Glad oppervlak;
Lage corrosieweerstand (afhankelijk van omgevingsinvloeden);
Bestand tegen cyclische belasting;
Fabrieksmatige productie;
- Waterdicht;
Elektrisch geleidend;
Hoge thermische uitzettingscoëfficiënt;
Goede warmtegeleidende eigenschappen;
Duurzaam mits goede bescherming en materiaal selectie.
Grote diameters worden gefabriceerd volgens de onderstaande productiemethodes:
• Langsnaadgelaste buizen:
Dit type buis wordt gevormd uit plaat materiaal vanaf een rol. De plaat wordt via
verschillende achter elkaar geplaatste walsen eerst rond gezet en vervolgens verder rond
gewalst. De rol is oneindig lang omdat een volgende rol aan de voorgaande wordt gelast.
Op deze wijze ontstaat een continu proces.
• Spiraalgelaste buizen:
Ook hier wordt de buis uit plaatmateriaal dat op rol wordt aangeleverd gemaakt. De rol
staat onder een hoek met de sectie waar de spiraal naad gelast wordt. Dit is eveneens
een continu proces.
Toetsingscriteria spanningen en vervormingen:
De spanningen en vervormingen dienen te worden getoetst aan de grenswaarden, zie ook
NEN 3650-1 en de staalvoorschriften.
4.3.2

Betonnen buis

Transportbuis uitgevoerd in beton is standaard verkrijgbaar in de diameterrange tot 0 DN
2600 en in verschillende kwaliteiten (zie bijlage IV). Transportbuizen van beton met een
grotere diameter dan DN 2600 zijn op aanvraag te verkrijgen ofte vervaardigen middels het
opbouwen van de buisvorm met segmenten.
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Kenmerken van beton zijn:
Hoge drukbelasting;
Lage trekbelasting;
- Star gedrag;
Vormvastheid zeer goed;
- Slijtvast;
Glad oppervlak;
Hoge corrosieweerstand;
Bestand tegen cyclische belasting;
Lokaal te fabriceren;
- Waterdicht bij toepassing plaatstalen kern;
Elektrisch niet geleidend - ingeval van een plaatstalen kern wel;
Lage thermische uitzettingscoëfficiënt;
Niet warmtegeleidend;
Duurzaam.
Productietechniek:
De tunnelelementen worden gestort in een stalen mal waardoor een glad en strak oppervlak
wordt verkregen. Deze mal bepaalt de wanddikte, diameter en lengte van de buis. Op deze
wijze zijn buislengtes mogelijk tot circa 3 meter.
De volgende betonnen buistypen kunnen worden onderscheiden:
- Gewapende betonnen buis:
Kenmerk van de gewapende betonnen buis is dat het materiaalgedrag tot aan het
ontstaan van de eerste scheur lineair elastisch is. Vervolgens treedt doorgaande
scheurvorming op in de maatgevende doorsnede, waarna bezwijken optreedt. De
reserve om na het ontstaan van de eerste scheur nog extra belasting op te nemen is
praktisch nihil.
Nadat in de maatgevende doorsnede scheurvorming is opgetreden zal herverdeling
optreden in de ringdoorsnede; ook op andere plaatsen in de ring treedt scheurvorming
gevolgd door scheurgroei op.
De capaciteit om belasting op te nemen is derhalve groter dan bij de ongewapende
betonnen buis. Bezwijken kan optreden door:
het ontstaan van bezwijkmomenten op meerdere plaatsen van de buisdoorsnede (in
het algemeen onder, boven en zijkanten);
het overschrijden van de dwarskracht in de buiswand;
het optreden van radiale trekspanningen ten gevolge van de radiaal rondlopende
wapening.
Betonnen buis met plaatstalen kern:
De betonnen buis met plaatstalen kern wordt gekenmerkt door een ca. 3 a 4 mm dikke
plaat welke in de doorsnede aanwezig is. Deze plaat wordt ter plaatse van de verbinding
met de naastliggende buis doorgelast waardoor een vloeistofdichte constructie ontstaat.
De sterkte van de buis wordt verzorgd door de aan weerszijden van de plaat aanwezige
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beton met wapening in de buitenschil. De toelaatbare scheurvorming in de gebruiksfase
is afhankelijk van het milieu waarin de buis wordt gelegd.
Betonnen buis bestaande uit segmenten
Het gebruik van tunnelsegmenten of tubings heeft ook in de microtunnelingtechniek zijn
intrede gedaan. Daar waar het gebruik ervan oorspronkelijk enkel in de grote tunnelbouw
(> 3,5 meter) van toepassing was, ziet men deze tunnelsegmenten tegenwoordig ook
verschijnen bij de aanleg van kleinere tunnels. Een minimale inwendige diameter van 2
meter is echter nog steeds een vereiste. In verband met de waterdichtheid is de
wanddikte van tunnelsegmeneten beduidend groter t.o.v. een betonnen buis.
Toetsingscriteria spanningen en vervormingen:
De spanningen en vervormingen dienen te worden getoetst aan de grenswaarden, zie ook
NEN 3650-4 en de betonvoorschriften.
4.3.3

Polvmeerbetonnen buis

Transportbuis uitgevoerd in polymeerbeton is standaard verkrijgbaar in de diameterrange tot
0 DN 2600. Transportbuizen van polymeerbeton met een grotere diameter dan DN 2600 zijn
te vervaardigen middels het opbouwen van de buisvorm met segmenten. De transportbuizen
worden geproduceerd in lengten van 1, 2 of 3 meter.
Kenmerken van polymeerbeton zijn:
Hoge drukbelasting;
Lage trekbelasting;
- Star gedrag;
Vormvastheid goed;
- Slijtvast;
Glad oppervlak;
- Zeer hoge corrosieweerstand (bestand tegen de meeste zuren en loogoplossingen);
Bestand tegen cyclische belasting;
Fabrieksmatige productie;
Waterdicht;
Elektrisch niet geleidend - ingeval van een plaatstalen kern wel;
Lage thermische uitzettingscoëfficiënt;
Niet warmtegeleidend;
Duurzaam.
Productietechniek:
De productie in metalen mallen staat garant voor een nauwkeurige maatvoering en een zeer
gladde binnen- en buitenwand. De binnendiameter van de leiding is identiek aan de
nominale diameter (DN). De buitendiameter is compatibel met de meeste standaard
microtunneling en doorpersapparatuur. De buitendiameter kan worden aangepast aan
specifieke installatievoorwaarden en machineafmetingen.
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Net als bij beton is het gebruik van tunnelsegmenten of tubings bij de microtunnelingtechniek
ook met polymeerbeton mogelijk. Diameters variëren van DN1000 tot DN3000. De lengte
van elk segment bedraagt 60 - 70 cm.
Polymeerbeton buizen zijn vervaardigd van aggregaat, vulmateriaal en polyesterhars.
Cement en water worden niet gebruikt. Eventueel kan ook een plaatstalen kern toegepast
worden. Deze plaat wordt ter plaatse van de verbinding met de naastliggende buis
doorgelast waardoor een vloeistofdichte constructie ontstaat
De materiaaleigenschappen en afmetingen zijn uitgevoerd conform DIN 54815.
Toetsingscriteria spanningen en vervormingen:
De spanningen en vervormingen dienen te worden getoetst aan de grenswaarden, volgens
opgave producent.
4.3.4

Glasvezel versterkte kunststof buis (GVK)

Buis uitgevoerd in GVK is standaard verkrijgbaar in de diameterrange tot 0 DN 2600. (bijlage
III of in V). De transportbuizen worden geproduceerd in lengten tot ca. 10 meter.
Kenmerken van GVK zijn:
Hoge drukbelasting;
Hoge trekbelasting;
Star gedrag;
- Vormvastheid redelijk;
- Slijtvast;
Glad oppervlak;
- Zeer hoge corrosieweerstand (bestand tegen de meeste zuren en loogoplossingen);
Bestand tegen cyclische belasting;
Fabrieksmatige productie;
- Waterdicht;
Elektrisch niet geleidend - ingeval van een koolstofvezel wel;
Lage thermische uitzettingscoëfficiënt;
Niet warmtegeleidend;
Duurzaam.
Productietechniek:
GVK is een composietmateriaal en wordt vervaardigd door wikkelen,centrifugaal gieten of
slingeren. Het is opgebouwd uit een hars (meestal polyester, vinylester of epoxy) en
glasvezels en eventueel zandgevuld. De hars vervult de functie van bindmiddel tussen de
glasvezels en levert de corrosiebestendigheid. De glasvezels zorgen voor de sterkte en de
stijfheid. Extra stijfheid kan verkregen worden door het toevoegen van zand.
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De sterkte en stijfheid zijn afhankelijk van:
de toegepaste type harsen;
het type vezelversterking;
de oriëntatie van de vezelversterking;
- de wandopbouw;
- de vervaardigingswijze.
Toetsingscriteria spanningen en vervormingen:
De spanningen en vervormingen dienen te worden getoetst aan de grenswaarden, zie ook
NEN 3650-3 en de leveranciervoorschriften (thermoharders).
4.3.5

Conclusie

Theoretisch gezien kunnen alle vier de geselecteerde materialen toegepast worden voor het
OLS gezien de productie mogelijkheden, materiaal eigenschappen, ondergrond en de
gestelde uitgangspunten in hoofdstuk 2.

Flexibiliteit in lengte
Drukbelasting
Trekbelasting
Elastisch gedrag
Vormvast

Staal
++
+/+
++
++
++

Beton
+/++

Polymeerbeton
+/++

GVK
+
++

~
++
++
+
+

++
++
+
++

+/+/++
++
++

Slijtvastheid
Oppervlak gesteldheid
Corrosie weerstand
++
Fabricage locatie
++
++
++
++
Waterdichtheid
++
Elect, geleidendheid
+
Therdmische uitz.coef.
-++
Warmtegeleidendheid
++
++
++
Duurzaam
+/++
++
++
Toetsingscriteria
+/Tabel 4.3, Materialen versus materiaal kenmerken
-- zeer slecht, - slecht, +/- neutraal, + redelijk, ++ goed

4.4

Verbindingstechnieken

Per materiaalsoort worden de verbindingen beschouwd die van toepassing zijn op OLS
diameter van DN2500. Gedetailleerde informatie staat in bijlage IV.
4.4.1

Stalen buisverbinding

De verbinding tussen stalen buizen worden gerealiseerd d.m.v. lassen.

Pagina 27 van 50

Opscholingstraject Technisch Pijpleidingingenieur 2003/2004
Algemene case OLS: Deelproject "Buis"
Projectgroep C

Kenmerken van de lasverbindinq:
arbeidsintensief;
buigstijve verbinding;
- de sterkte van de verbinding is minimaal gelijkwaardig aan die van de buis;
- waterdicht;
inspectie noodzakelijk;
hoekverdraaiing niet mogelijk.
4.4.2

Betonnen buisverbindinq

De verbinding tussen betonnen buizen worden gerealiseerd d.m.v. mof-spie verbindingen
met in geval van een buis met een stalen kern een lasverbinding. De lasnaad in de
binnenwand moet dan achteraf aangesmeerd worden.
Kenmerken bij betonnen buisverbindinq meteen plaatstalen kern:
niet arbeidsintensief;
buigstijve verbinding;
de sterkte van de verbinding is minimaal gelijkwaardig aan die van de buis;
- waterdicht;
- inspectie noodzakelijk;
hoekverdraaiing mogelijk;
4.4.3

Seqmentenverbindinq

De verbinding tussen segmenten wordt gerealiseerd d.m.v. "tongue and groove"verbindingen. Daarnaast dient de afdichting op de uiteinden ook onderling verbonden te
worden. Voor de afdichting tussen de segmenten worden of rubberen pakkingen gebruikt of
epoxy harsen, zie onderstaand figuur 4.2.
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Figuur 4.2, segmentenverbinding en afdichting

•
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Kenmerken van segmentverbindingen:
niet arbeidsintensief;
buigstijve verbinding;
- de sterkte van de verbinding is minimaal gelijkwaardig aan die van de buis;
- waterdicht;
minimale inspectie nodig;
hoekverdraaiing mogelijk.
4.4.4

Polvmeerbetonnen buisverbindinq

De koppeling van polymeerbetonnen buizen bestaat uit een afdichtingselement en een
geleidemof. Bij het OLS diameter van 2.5 meter zijn zowel het afdichtelement als de
geleidemof vast op de leiding bevestigd (zie figuur 4.3)).
POLYCRETE* DN 2000 - DN 2600
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Figuur 4.3, afdichtingselement en geleidemof verbinding polymeerbeton
De kwaliteit van de drukring is essentieel voor een gelijkmatige verdeling van de axiale
krachten op de leiding als doorpersen van de leidingdelen als aanlegtechniek wordt
gehanteerd. Spaanplaat of knoestvrij zachthouten ringen worden gebruikt voor de verdeling
van de perskrachten op de uiteinden van de leiding.
Kenmerken bij polymeerbetonnen buisverbinding zijn indentiek aan de betonnen
buisverbindingen (zie § 4.4.2.).
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4.4.5

Glasvezel versterkte kunststof buisverbindinq

De verbindingssystemen voor glasvezelversterkte leidingsystemen kunnen in 2 categorieën
worden verdeeld, namelijk:
1.

2.

Trekvaste verbindingen:
Deze zijn in staat de axiale belasting veroorzaakt door de inwendige druk op te
nemen, de verhouding a axiaa i: aom,rek = 1:2.
Niet-trekvaste verbindingen:
Hierbij moet de axiale belasting door een uitwendige voorziening aan het
leidingsysteem worden overgenomen, bijvoorbeeld door een ankerblok, de
verhouding oaXiaai: o"omtrek = 1 : 4 . Deze verbinding is niet beschikbaar bij grotere
diameters. Bovendien is er een kans op lekkage op het moment dat de spie uit de
mof getrokken wordt bij zettingen.

De bij deze diameter enige toepasbare verbinding is de trekvaste lamineerverbinding.
De lamineerverbinding wordt in het algemeen toegepast voor buisdiameters groter dan 400
mm of bij aanpassingen in een bestaand systeem. De bewerking van deze starre verbinding
vereist een goed vakmanschap. Deze verbindingstechniek is geschikt voor de toepassing
van een eventuele OLS.
Kenmerken bij GVK buisverbinding:
arbeidsintensief;
buigstijve verbinding;
de sterkte van de verbinding is minimaal gelijkwaardig aan die van de buis;
- waterdicht;
minimale inspectie nodig;
hoekverdraaiing mogelijk.
4.4.6

Conclusie

Van elk van de vier geselecteerde materialen zijn verbindingen technisch mogelijk voor een
OLS gezien de gestelde uitgangspunten in hoofdstuk 2. Niet beschouwd zijn verbindingen
tussen 2 verschillende materialen (bijvoorbeeld tussen staal en GVK).
Staal
Lassen
Eenvoud realisatie
Buigstijve verbinding
Sterkte verbinding
Waterdichtheid

+
++
++

Beton
Mof-spie Segmenten
+
++
+
+
++
+/++
+
++
++
+
+

Polymeerbeton
Mof-spie
Segmenten
+
++
+
+
++
+/++
+
++
++
+
+

GVK
Lamineer
+/+
++
++
+
+

+/Eenvoud inspectie
Hoekverdraaiing
Tabel 4.4, Materialen versus verbindingstechnieken
- zeer slecht, - slecht, +/- neutraal, + redelijk, ++ goed

Opm. Bij beton is de uitvoering met plaatstalen kern beoordeeld.
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4.5

Uitvoeringswijze

De uitvoeringswijzen zijn onder te verdelen in twee typen. Aanleg in open ontgraving en
aanleg door middel van sleufloze technieken. Gezien de diameter van het OLS zijn beide
typen nogmaals onder te verdelen in twee soorten.
Open ontqravinq:
1. Open sleuf
2. Open sleuf met sleufbekisting/damwand
Note: bovenstaande aanlegmethoden leggen een grote belasting op de omgeving (milieu,
grondwateronttrekking, maatschappelijke acceptatie enz.).
Sleufloze technieken (Microtunneling):
3. Microtunneling met boorbuizen
4. Microtunneling met tunnelsegmenten
Ad.1. Open sleuf
Het toepassen van deze opensleuf methode zal gezien de diameter alleen in grondsoorten
kunnen plaats vinden die een vrij steil talud van de sleuf toestaan en de aanlegdiepte gering
is. Is dit niet het geval dan dient er zeer veel grondverzet plaats te vinden, wat een nadelig
effect heeft op ruimtebeslag tijdens de aanleg, gevaar op inbressing van de sleuf, meer
cultuurtechnisch herstel. E.e.a zal kostenverhogend werken.
Ad.2. Open sleuf met sleufbekisting/damwand
Bij deze methode wordt aan weerszijde van de sleuf bekisting of damwand aangebracht,
hierdoor zal het totale grondverzet beperkt blijven, echter zal er veel meer hulpconstructie
materieel/materiaal moeten worden aangevoerd om de buizen te kunnen installeren. Het
aanbrengen en verwijderen van de bekisting of damwand zal een bepalende factor zijn voor
de doorlooptijd van het werk.
Bij beide openontgraving methoden zal al naar gelang van de materiaalkeuze,
grondgesteldheid en grondwaterstand, de transportbuis onderheid en verankerd moeten
worden. Bij onderheien worden per punt twee heipalen aangebracht waarop een kesp wordt
geplaatst. Met een klemconstructie wordt vervolgens de leiding aan de kesp bevestigd om
opdrijven tegen te gaan.
De diepteligging bij open ontgraving zal van "geringe" aard zijn. Gezien het voorgestelde
tracé in de Randstad zal rekening gehouden moeten worden met de hoge dichtheid van de
aanwezige ondergrondse infrastructuur. Dit zal grote invloed hebben op de uitvoerbaarheid
middels deze technieken.
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Ad.3. Microtunneling met boorbuizen
De werking van doorpersingen en boorbuizen is als volgt:
•
•

•

•

Het boorschild boort zich een weg van de persput naar de ontvangstput volgens een
vooraf in coördinaten vastgelegd tracé.
De voortgang van het boorschild wordt verkregen door het uitduwen van de hydraulische
vijzels (persvijzels) die onderdeel uitmaken van de persinstallatie opgesteld in de
persput.
De persvijzels vinden hun reactiekracht in het dodenbed achteraan de persput. Ze
produceren een kracht (de perskracht of persdruk) voldoende voor het voor zich
uitduwen van het boorschild inclusief de volledige tunnellengte.
Telkens als de persvijzels het eind van hun slaglengte hebben bereikt, worden ze
opnieuw ingetrokken. Hierna laat men een nieuwe boorbuis of een drukstuk in de persput
zakken, waarna het boorproces verder kan gaan.
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Figuur 4.4, Microtunneling met boorbuizen
Omwille van de tunnellengte is het interessant om de perskrachten zoveel mogelijk te
beperken. Dit kan bereikt worden door de wrijving tussen de boorbuis en de omgeving (de
grond) zo laag mogelijk te houden. Men gebruikt hiervoor bentonietsmering in combinatie
met een oversize-ring op het boorschild. De diameter van het boorschild is net iets groter
dan de uitwendige diameter van de boorbuizen.
Op deze wijze ontstaat een soort van ringruimte rondom de tunnel- of leidingwand die
vervolgens wordt opgevuld met bentoniet. Dit bentoniet zal door zijn specifieke moleculaire
structuur de wrijving tussen buiswand en boorgatwand aanzienlijk verminderen. Het
bentonietmengsel wordt via de injectiegaten in de buiswand rondom de buis aangebracht.
In theorie is er geen beperking aan de tunnellengte wanneer wordt gewerkt volgens het
doorpersprincipe, op voorwaarde echter dat de boorbuizen geen beperkingen kennen en de
benodigde reactiekracht in de persput kan worden geleverd. Tot op heden zijn doorpersingen
uitgevoerd met een lengte van ongeveer 1500 meter. Het is de druksterkte van het gebruikte
materiaal van de buizen die uiteindelijk de maximaal toelaatbare perskracht, en daarmee ook
de totale lengte van de tunnel, zal bepalen.
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Ad.4. Microtunneling met tunnelsegmenten
De werking van microtunneling met tunnelsegmenten is als volgt:
•
•

•

•

•

Het boorschild boort zich een weg van de startschacht naar de eindschacht volgens een
vooraf in coördinaten vastgelegd tracé.
De voortgang van het boorschild wordt verkregen door het uitduwen van de hydraulische
persvijzels die nu onderdeel uitmaken van het boorschild zelf. De persvijzels vinden hun
reactiekracht op het reeds aangelegde tunneldeel. Ze produceren een kracht, voldoende
voor het voortbewegen van het boorschild. De tunnel zelf blijft daarbij op zijn plaats.
Wanneer de persvijzels het eind van hun slaglengte hebben bereikt, worden ze opnieuw
ingetrokken. De transportloco brengt een set van tunnelsegmenten tot vlakbij de boorkop.
Vervolgens bouwt de erector in het boorschild deze segmenten samen tot een nieuwe
tunnelring.
De persvijzels kunnen zich nu weer afzetten op de nieuw gebouwde tunnelring en het
boorschild maakt opnieuw voortgang. Aangezien niet de volledige tunnel dient te worden
voortbewogen, is de wrijving en dus ook de benodigde vijzelkracht min of meer een
constante. Overigens hoeft er geen bentoniet te worden gebruikt voor het reduceren van
de wrijving.
Toch is ook hier weer de diameter van het boorschild groter dan de diameter van de uit
tunnelsegmenten samengesteld tunnelring. Dit komt omdat de segmenten gebouwd
worden binnen de staartmantel van het boorschild. De ruimte tussen de tunnelring en de
grond wordt vol grout geïnjecteerd. Er is een afdichting vorzien tussen de staartmantel
van het boorschild en de buitenzijde van de tunnel (de staartvoegdichting). Deze
voorkomt lekkage van grond en grondwater in de tunnel.

Figuur 4.5, Microtunneling met tunnelsegmenten
Wanneer volgens deze methode wordt gewerkt is er nauwelijks een beperking meer aan de
tunnellengte. In de praktijk werden op deze wijze al tunnels geboord van enkele kilometers
lang. Ook wanneer men met tunnelsegmenten werk, zijn boringen in een bocht mogelijk.
Men kan werken met niet-cilindrische tubings. Door ze een bepaalde oriëntatie te geven, kan
zo een bocht gemaakt worden.
4.5.1

Stalen buis

Open ontqravinq
Staal is goed toepasbaar bij open ontgraving. Het materiaal is geschikt om pijpstrengen te
maken welke middels kranen in de sleuf kunnen worden neergelaten.
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Gezien de diameter van de transportbuis, het daaraan gekoppelde gewicht, de benodigde
werkruimte (rijbaan, pijpopstelling, grondopslag ed) is de combinatie staal - open ontgraving
niet wenselijk.
Indien het maken van pijpstrengen niet mogelijk is kan er gekozen worden voor het leggen
van meerlingen of pijp voor pijp. Bij deze technieken dienen er meer lassen in de sleuf te
worden gemaakt. Ook hier geldt dat gezien de diameter van de transportbuis, en het
daaraan gekoppelde gewicht, deze werkwijze niet haalbaar is. Bij het toepassen van
sleufbekisting of damwand met stempeling kunnen de buizen alleen pijp voor pijp worden
geïnstalleerd. Het verbinden van de transportbuizen in de sleuf is moeilijker uitvoerbaar,
doorlooptijd is langer, de omgevingsbelasting is groter ed.. Genoemde aspecten maken deze
aanleg methoden eveneens minder gewenst.
Sleufloze techniek (microtunnelinq)
Staal is alleen toepasbaar voor de techniek microtunneling met boorbuizen. Stalen buizen
kunnen voorzien worden van verschillende coatings zowel in- als uitwendig zie § 4.6.
Het nadeel van stalen buizen is dat iedere boorbuis aan de volgende gelast dient te worden.
Hierdoor ontstaan vertragingen in het boorproces. Stalen buizen zijn verkrijgbaar in langere
lengten, echter hierdoor wordt de perskuip aanzienlijk groter. Een optimum dient gezocht te
worden tussen de buislengte, afmeting van de perskuip en het aantal te leggen lassen.
Het toepassen van tussendrukstations bij langere boringen is moeilijk uitvoerbaar, aangezien
de wanddikte van een stalen buis relatief klein is, is er eenvoudigweg weinig stootvlak ter
beschikking voor het aangrijpen van de perskracht van de tussendrukstations.
4.5.2

Betonnen buis

Beton is voor zowel open ontgravings- als sleufloze technieken geschikt. Bij de aanleg van
betonbuizen kan gebruikt worden gemaakt van een sleufkist, deze methode is sneller dan
sleufbekisting of damwand. Bij parallel ligging van de buizen dient voldoende tussenruimte
gehanteerd te worden om er voor te zorgen dat de onderlinge beïnvloeding tijdens de aanleg
(het uittrekken van de verbinding) niet optreedt.
Betonbuizen behoeven niet te worden voorzien van een uitwendige coating. Tijdens het
boren kan een hoekverdraaiing van max. 1,5 graden per verbinding worden gemaakt. Dit
maakt het mogelijk om in kortere stralen te boren t.o.v. staal. Na het aanbrengen kunnen de
buizen inwendig gelast te worden, indien de buizen zijn voorzien van een plaatstalen kern.
Het wel of niet aflassen is afhankelijk van de omgeving waarin de buizen zich bevinden.
Hiermee wordt o.a. bedoeld grondwaterstand, zettinggevoelige gebieden. Afhankelijk van de
keuze van het tracé zal bepaald moeten worden of de buizen onderling afgelast dienen te
worden.
Het toepassen van tussendrukstations bij langere boringen is goed uitvoerbaar, aangezien
de wanddikte van een betonnen buis relatief groot is.
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4.5.3

Polymeerbetonnen buis

Polymeerbetonnen buizen verschillen t.o.v. betonnen buizen alleen qua
materiaaleigenschappen. De beschreven aanleg technieken van betonnen buizen zijn ook op
de polymeerbetonnen buizen van toepassing, zie § 4.5.2.
4.5.4

Glasvezel versterkte kunststof buis

Open ontqravinq
GVK is goed toepasbaar bij open ontgraving. Het materiaal is geschikt om pijpstrengen te
maken welke middels kranen in de sleuf kunnen worden neergelaten.
Gezien de diameter van de transportbuis, het daaraan gekoppelde gewicht, de benodigde
werkruimte (rijbaan, pijpopstelling, grondopslag ed) is de combinatie GVK - open ontgraving
niet wenselijk.
Indien het maken van pijpstrengen niet mogelijk is kan er gekozen worden voor het leggen
van meerlingen of pijp voor pijp. Bij deze technieken dienen er meer lamineerverbindingen in
de sleuf te worden gemaakt. Bij het toepassen van sleufbekisting of damwand met
stempeling kunnen de buizen alleen pijp voor pijp worden geïnstalleerd. Het verbinden van
de transportbuizen in de sleuf is moeilijker uitvoerbaar, doorlooptijd is langer, de
omgevingsbelasting is groter ed.. Genoemde aspecten maken net als bij stalen buizen deze
aanleg methoden eveneens minder gewenst.
Sleufloze techniek (microtunnelinq)
GVK is toepasbaar voor de techniek microtunneling met boorbuizen. De benodigde
wanddikte voor het toepassen van deze aanlegtechniek zal groter dienen te zijn dan sterkte
technisch gezien voor de transportbuis noodzakelijk is. Dit zal een negatieve invloed hebben
op de kostprijs van de transportbuis.
Het nadeel van GVK buizen is dat iedere boorbuis aan de volgende gelamineerd dient te
worden. Hierdoor ontstaan vertragingen in het boorproces. Een optimum dient gezocht te
worden tussen de mogelijke buislengte, afmeting van de perskuip en het aantal te leggen
lamineerverbindingen.
Het toepassen van tussendrukstations bij langere boringen is moeilijk uitvoerbaar, aangezien
de wanddikte van een GVK buis relatief klein is, is er eenvoudigweg weinig stootvlak ter
beschikking voor het aangrijpen van de perskracht van de tussendrukstations.
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4.5.5

Conclusie

Alle aangemerkte uitvoeringstechnieken zijn theoretisch mogelijk voor de aanleg van de
OLS-buis, afhankelijk van het toe te passen materiaal.
Staal
Open sleuf
Open sleuf met
sleufbekisting/damwand
Microtunneling met
boorbuizen
Microtunneling met
tunnelsegmenten

Beton
+

Polymeerbeton
+

GVK

+

+

—

+/-

++

++

—

N.V.T.

++

++

N.V.T.

+/-

+/-

Tabel 4.5, Materialen versus uitvoeringstechnieken
-- zeer slecht, - slecht, +/- neutraal, + redelijk, ++ goed

4.6

Bescherming

Bij de toepassing van de materialen beschreven in § 4.3. dient men rekening te houden met
een aantal mechanismen die tot falen kunnen leiden. Zo liggen aan slijtage, vermoeiing,
vervorming en het zwellen van kunststoffen overwegend mechanische en fysische oorzaken
ten grondslag. Bij corrosie is het mechanisme van chemische of elektrochemische aard
waarbij oppervlaktedegradatie optreedt. Bij het opzetten van een OLS moet rekening
gehouden worden met beide vormen.
De verschillende beschikbare materialen voor de toepassing als leidingmateriaal voor het
OLS vragen om verschillende beschermingstechnieken. Een leiding, ongeacht het
toegepaste materiaal en bovengrondse/ondergrondse toepassing, wordt blootgesteld aan
invloeden van binnen- en van buitenuit. Bij invloeden van binnen- en van buitenuit moet er
gedacht worden aan de vervoerunits, de klimatologische omstandigheden in het systeem, de
grondbelasting, corrosieve stoffen ed. Indien er geen rekening gehouden wordt met deze
invloeden kan de leiding aangetast worden wat direct gevolgen heeft op de integriteit van de
transportbuis en de levensduur ervan. Om de integriteit van de leiding te bewaren dient bij
het ontwerp van de leiding hier rekening mee gehouden te worden en dient de leiding tegen
deze invloeden te worden beschermt.
Corrosie kan gedefinieerd worden als:
De ongewenste aantasting van een materiaal ten gevolge van chemische of elektrochemische
reacties met componenten uit de omgeving. Deze definitie geldt voor elk materiaal.
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De materialen die vanuit dit onderzoek naar voren zijn gekomen om in zijn geheel of deels
toegepast te worden als transportbuis materiaal voor het OLS zijn:
• Staal;
• Beton;
• Polymeerbeton;
•

Glasvezel versterkt kunststof.

Corrosie kan vermindert worden door het oppervlak te isoleren van de omgeving. In de
onderstaande matrix zijn de toepasbare materialen voor het OLS weergegeven met daarbij
aangegeven of het leidingmateriaal beschermt moet worden tegen corrosie (in- en
uitwendig).
Materiaal
Corrosiebescherming
Uitwendig

Staal

Beton

Polymeerbeton

GVK

+
+
+

+
+
+

-

-

Inwendig

-

KB

-

+
+

Tabel 4.6. Buisbescherming

+ : geen extra corrosiebescherming nodig
- : wel extra corrosiebescherming nodig

4.6.1

Stalen buis

Bij het toepassen van stalen leidingen als buismateriaal voor het OLS dient er rekening
gehouden te worden met het aantasten van de buiswand van zowel binnenuit (tenzij het OLS
inwendig volledig is geconditioneerd) als van buitenuit. Om aantasting te voorkomen met als
gevolg een afname van de wanddikte dient de stalen transportbuis of hiertegen beschermt te
worden (afschermen en vermijden van galvanisch kontact) of er dient een corrosietoeslag (=
extra wanddikte) op de transportbuis te komen.
• Bescherming tegen uitwendige invloeden:
Stalen transportbuizen moeten om corrosievorming en andere aantastingen te voorkomen te
worden voorzien van een uitwendige bescherming. Wordt corrosievorming en aantasting van
de uitwendige leidingwand acceptabel geacht dan dient er gerekend te worden met een
corrosietoeslag. Voor wat betreft de bekleding zijn er meerdere systemen voorhanden om
stalen leidingen te beschermen. Bij de bescherming van stalen leidingen die verbonden zijn
met elkaar middels lassen dient er een onderscheidt gemaakt te worden tussen de
fabrieksmatig aangebrachte bekleding (PE) en de daarbij behorende voorbehandelingen en
de aan te brengen bekleding nadat de leidingdelen met elkaar verbonden zijn
(veldbekleding). Voor additionele informatie zie bijlage V.
Rekening dient te worden gehouden met het handmatig aanbrengen van de PE-coating
i.v.m. de benodigde leidingdiameter van 2,5 meter voor het OLS. Het met de huidige
technieken niet machinaal kunnen aanbrengen van een uitwendige coating brengt grote
risico's met zich mee ten aanzien van de kwaliteit en daarmee voor de integriteit.
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Indien extra mechanische weerstand vereist is (bijv. bij sleufloze aanleg) kan er over de PEcoating een epoxy-coating worden aangebracht.
De stalen leidingdelen worden met elkaar verbonden door lassen (zie § 4.4.1). De lassen en
het omliggende materiaal moeten worden voorzien van een coating (veldbekleding). Het
aanbrengen van veldbekleding vergt veel tijd tijdens de aanleg.
Kathodische (galvanische) bescherming:
Kathodische bescherming berust op het verschijnsel waarbij het minst edele metaal versneld
wordt aangetast zodra het in contact komt (verbonden wordt) met een edeler metaal. De
verbonden combinatie zal een potentiaalwaarde gaan aannemen die ergens tussen de
afzonderlijke corrosiepotentialen in ligt. Het onedele metaal (metaal met de meeste
negatieve corrosiepotentiaal) krijgt hierdoor een potentiaalverhoging, waardoor de
corrosiesnelheid van het metaal zal toenemen. Bij het edele metaal is het omgekeerde het
geval. Door er voor te zorgen dat het te beschermen product, in dit geval de buis, het edele
metaal is kan de buis extra beschermt worden (primaire bescherming is de coating). De
intensiteit van de aantasting is, behalve van de elektro-chemische karakteristiek van de
metalen, sterk afhankelijk van de oppervlakteverhouding van het onedele en het edele deel.
NB. Kathodische bescherming kan alleen toegepast worden bij gecoate stalen leidingen en
zal ook alleen bescherming bieden tegen kleine beschadigingen.
Galvanische bescherming kan ook verkregen worden door een gelijkstroom die elektronen
aan het materiaal toevoert. Bij een stalen buis stopt de opgedrukte stroom de
corrosiereactie.
Corrosietoeslaq:
Indien er met het ontwerp rekening gehouden wordt met een corrosietoeslag dient de toeslag
dusdanig te zijn dat de vastgestelde levensduur het OLS er niet door in het gedrang komt.
Het rekenen met een corrosietoeslag houdt in dat de jaarlijkse afname van de wanddikte bij
de benodigde wanddikte voor de constructie opgeteld moet worden. De corrosievorming en
aantasting van de buitenwand van de buis is sterk afhankelijk van de directe
omgevingsinvloeden rondom de buis. Over het gehele tracé kunnen hier grote verschillen in
optreden wat het ontwerp en de beheersing van het corrosieproces bemoeilijkt. Gemiddeld
zal rekening gehouden moeten worden met een jaarlijkse wanddikte afname van tussen de
0,7 en 1,0 mm. De corrosietoeslag is zoals gezegd aan de levensduur van het OLS
gekoppeld. Wordt de levensduur van het OLS gesteld tussen de 70 en 100 jaar dan zal er
boven de benodigde constructiewanddikte een corrosietoeslag gelegd moeten worden van
50 mm (5 cm) a 100 mm (10 cm). Dit zal grote gevolgen hebben op het gewicht van de
buisdelen en daarmee een negatief effect hebben op de handelbaarheid van de buis en de
constructieduur. Na het verstrijken van de nu verwachte levensduur van het OLS zal ook
direct de integriteit van de leiding te laag zijn om het systeem te kunnen blijven bedrijven.
Met deze (negatieve) gegevens dient rekening gehouden te worden op het moment dat er
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gekozen gaat worden voor het toepassen van een uitwendig onbeschermde stalenleiding in
het OLS.
• Bescherming tegen inwendige invloeden:
Bij toepassing van stalen leidingen voor het OLS dient eveneens rekening gehouden te
worden met de kans op inwendige aantasting. Aantastingvormen zijn oa. slijtage
veroorzaakte door de vervoerunits en corrosie. De mate van optreden van corrosie is sterk
afhankelijk van het wel of niet conditioneren van de in het OLS aanwezige lucht. Een
economische afweging zal ten grondslag liggen m.b.t. de keuze van het wel of niet
behandelen/beschermen van het inwendige wandopppervlak van het buissysteem.
Geen inwendige bescherming:
Bij een systeem waar geen intreding van vocht door de buiswand optreedt en waarbij de
lucht in het systeem geconditioneerd wordt (lage luchtvochtigheid) zal het buissysteem van
het OLS geen extra inwendige beschermlaag nodig hebben m.b.t. corrosie. Met betrekking
tot eventuele aantasting (slijtage) van de binnenwand slijtage, veroorzaakt door de
vervoerunits zal dit door het gebruik van rubberen wielen nihil zijn. Een aandachtspunt bij
een stalen ondergrond is het polijstende effect door de rubberen wielen. Het gevolg is minder
grip.
Het volledige OLS als een gesloten systeem te beschouwen met geconditioneerde
omstandigheden is m.b.t. alleen corrosie een zeer kostbare zaak die in stand gehouden zal
moeten worden en bewaakt zal moeten worden gedurende de gehele levens-/gebruiksduur
van het systeem. Indien geconditioneerde omstandigheden vereist zijn m.b.t. de te vervoeren
producten door het OLS zal dit dus een gunstig effect hebben op het voorkomen van
corrosievorming. Het aanbrengen van een inwendige coating kan achterwege gelaten
worden.
Wel inwendige bescherming:
Indien er geen geconditioneerde omstandigheden zijn in het OLS zal het systeem inwendig
voorzien moeten worden van een coating/beschermlaag. Dit vanwege het feit dat de
weersomstandigheden buiten het OLS ook zullen gelden in het OLS m.b.t. de
luchtvochtigheid. De aanwezigheid van vochtige lucht in het OLS kan tot gevolg hebben dat
er condensatie gaat optreden tegen de binnenwand van de buis. Hierdoor ontstaat er een
vochtig en daardoor een corrosief milieu in het OLS. De vorming van condensatie zal bij het
niet conditioneren van de lucht in het OLS niet voorkomen kunnen worden. De buis zal
inwendig beschermt moeten worden.
De eisen die aan de inwendige coating gesteld moeten worden zijn gerelateerd aan de
benodigde weerstand tegen corrosievorming, de slijtvastheid ter hoogte van het rij-oppervlak
van de vervoerunits en het benodigde onderhoud van de betreffende coating en de
uitvoerbaarheid daarvan.
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4.6.2

Betonnen buis

Zoals uit de tabel 4.6 is op te maken hoeft bij toepassing van alleen beton als
leidingmateriaal zowel inwendig als uitwendig geen extra coating te worden aangebracht
m.b.t. het voorkomen van corrosievorming. Wel moet voor de betonkwaliteit een keuze
gemaakt worden welke milieuklasse van toepassing is. Dit kan aan weerszijde van de stalen
kern van elkaar verschillen. Deze keuze bepaalt de toeslagstoffen van het beton. Bij
betonnen buizen is uitwendige coating niet noodzakelijk voor het verkrijgen van een hogere
mechanische weerstand.
Vocht intredinq:
Vocht intreding door het beton kan voorkomen worden door het toepassen van een
stalenkern in de buiswand of door het vergroten van de wanddikte. Als de stalenkernplaat
tevens de binnenwand van het OLS is zal deze beschermt kunnen worden zoals beschreven
in §4.6.1.
4.6.3

Polvmeerbetonnen buis

Polymeerbeton is vergelijkbaar met beton als het over bestendigheid tegen aantasting gaat.
Door de samenstelling van dit composietmateriaal is het zeer goed bestand tegen de meeste
zuren en loogoplossingen en chemische stoffen. Daarnaast heeft het materiaal een
capillairvrije structuur waardoor er geen waterabsorptie (vocht intreding) optreedt en is het
zeer slijtvast (geschikt voor sleufloze aanlegtechnieken). Met deze gunstige eigenschappen
hoeven er geen extra maatregelen te worden getroffen ten aanzien van het voorkomen van
degradatie van het materiaal door aantasting van invloeden van buitenaf.
4.6.4

Glasvezel versterkte kunststof buis

De materiaaleigenschappen van GVK's zijn dusdanig dat geen in- of uitwendige
bescherming vereist is. De ruwheid van de wand is vergelijkbaar met gepolijst staal. Om
voldoende grip te hebben zal de wand, ter hoogte van het rijvlak, opgeruwd of gecoat
moeten worden.
4.6.5

Conclusie

Geconcludeerd wordt dat het materiaal in combinatie met de omgevingsinvloeden bepalend
is of het beschermt moet worden tegen aantasting (corrosie en/of mechanische belasting).
Indien er wel een in- en/of uitwendige bescherming vereist is, brengt dit ook weer risico's met
zich mee ten aanzien van de kans op falen van het beschermingssysteem.
Ten aanzien van de leidingconfiguratie worden vraagtekens gezet bij de haalbaarheid van
staal en glasvezel versterkt kunststof (GVK) gezien de benodigde corrosiebescherming en
de weerstand tegen mechanisch falen.

Pagina 40 van 50

Opscholingstraject Technisch Pijpleidingingenieur 2003/2004
Algemene case OLS: Deelproject "Buis"
Projectgroep C

Beton

Polymeerbeton

-

+

++

Glasvezel
versterkt
kunststof
++

+

++

++

++

++

++

+

Staal
Uitwendig corrosie bestendigheid
Inwendig corrosie bestendigheid
Slijtage (inwendig)
Tabel 4.7, Materialen versus bescherming

4.7

- zeer slecht, - slecht, +/- neutraal, + redelijk, ++ goed

Onderhoud

Onderhoud is sterk afhankelijk van het materiaal, het heersende milieu in het OLS, de in- en
uitwendige belastingen etc. In § 4.6 is er gesproken over het beschermen van de buis (inen uitwendig) gerelateerd aan de toepasbare materialen voor het OLS. De gevoeligheid van
het materiaal voor aantasting veroorzaakt door corrosievorming en/of slijtage bepaald
eveneens in grote mate of het systeem onderhoudsgevoelia of onderhouds-on-aevoelia is.
Ongeacht het gekozen materiaal voor het OLS zal vervuiling in het systeem gaan optreden.
Oorzaken hiervan kunnen zijn het rubber van de AGV-banden, materiaal dat meekomt vanuit
de terminals, vocht intreding en vocht ophoping ed. Dit zal gaan inhouden dat de
tunnels/buizen periodiek moeten worden schoongemaakt. Over de frequentie van dergelijke
schoonmaak acties zal in dit rapport geen uitspraak worden gedaan, maar het vormt wel een
onderdeel van het onderhoud wat aan het OLS verricht moet worden.
Voor het opzetten van een onderhoudsplan zal een volledige analyse gemaakt moeten
worden van storingen die zouden kunnen optreden, zal het faalgedrag gekwantificeerd
moeten worden enz. Gedacht moet worden aan oa. de onderlinge verbindingen en de
verbindingen van de transportbuis met de terminals.
4.8

Milieu

Voor het geven van een indicatie van de milieubelasting is het raadzaam per materiaalsoort
een LCA (Levens Cyclus Analyse) op te stellen. De onderstaande vijf aspecten zijn daarbij
van belang:
de mate van uitputting van natuurlijke grondstoffen;
de milieubelasting bij de productieproces van de buis (materiaalafhankelijk);
de belasting door de gekozen aanlegmethode;
- de belasting in de gebruiksfase van het OLS (duurzaamheid, emissies);
mogelijkheden tot hergebruik.
De milieuaspecten die samenhangen met het gekozen materiaal en emissies naar de
omgeving (grond/grondwater) zijn langdurend gezien de levensduur van het OLS. Voor een
uitgebreide toelichting over de milieu aspecten van de OLS - buis wordt verwezen naar
bijlage VI.
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4.8.1

Stalen buis

Voor staal geldt dat bij het productieproces sprake is van een hoge milieubelasting. Een
voordeel van staal is dat het materiaal volledig hergebruikt kan worden en vervolgens weer
onder dezelfde condities kan worden gebruikt (volledig recyclebaar). Uitspoeling/diffusie van
het materiaal of afgeleide componenten vormen geen direct gevaar omdat ze niet als
milieuvreemde componenten worden beschouwd. Slechts bij zeer hoge emissies naar
grondwater, kan op lange termijn een milieuprobleem ontstaan in bijvoorbeeld in een
drinkwaterwingebied.
4.8.2

Betonnen buis

Beton heeft een hoge duurzaamheid en het productieproces is relatief schoon. Een nadeel
ten opzichte van staal is dat beton niet volledig recyclebaar is. Hergebruik is wel mogelijk in
twee keus doeleinden zoals puinverharding, fundatie, etc.
4.8.3

Polvmeerbetonnen buis

Polymeerbeton heeft nagenoeg dezelfde milieu aspecten als beton. Een bijkomend aspect is
echter het gebruik van een ander bindmiddel, de kunsthars. Dit materiaal is als een
milieuvreemde stof te beschouwen, waardoor toepassing alleen acceptabel is wanneer de
emissies naar grond en grondwater kunnen worden voorkomen.
Polymeerbeton is evenals beton een duurzaam materiaal dat weinig onderhoud behoefd.
Vanuit het oogpunt van beheer en onderhoud is weinig milieubelasting te verwachten.
4.8.4

Glasvezel versterkte kunststof buis

Glasvezelversterke kunststof heeft evenals polymeerbeton het nadeel dat het als
milieuvreemde stof wordt beschouwd. Daarnaast is het productieproces relatief belastend
voor het milieu, (hoe zit het met uitputting van natuurlijke grondstoffen). Het materiaal is inert
waardoor emissies als gevolg van aantasting/corrosie tot een minimum beperkt zijn.
4.8.5

Conclusie

Polymeerbeton

Staal

Beton

Uitputting natuurlijke grondstoffen

+

Milieubelasing productieproces

-

+/+

+/-

Belasting aanlegmethode

+/++

+/+

+/+

Belasting gebruikfase
Mogelijkheden tot hergerbuik
Tabel 4.8, Materialen versus milieu

+

Glasvezel
versterkt
kunststof
+
+
+

+/- zeer slecht, - slecht, +/- neutraal, + redelijk, ++ goed
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De mogelijkheid tot hergebruik van de OLS-buismaterialen zal niet in beschouwing worden
genomen, gezien de kosten en de milieubelasting van het verwijderen van de OLS-buis.
4.9

Veiligheid

De benodigde veiligheid in de gebruiksfase van het OLS, wordt geborgd door de eisen en
voorwaarden die het bevoegd gezag hieraan stelt.
Voor het borgen van deze veiligheid moeten een aantal plannen worden opgesteld
waarondereen calamiteitenplan, een calamiteiten bestrijdingsplan, een bedrijfsnoodplan,
onderhoudsplan, een start-stop plan, veiligheids- en gezondheidsplan ed.
In alle op te stellen plannen dienen de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
duidelijk te worden vastgelegd, zie voor een nadere uitwerking deelcasus 2004/2005 "Risico
en Veiligheid".
Buizen met een diameter groter of gelijk aan 1 meter, worden geacht mantoegankelijk te zijn.
In het geval van het OLS (diameter 2,5 meter) zal dit alleen in zeldzame gevallen voorkomen
wanneer dit bijvoorbeeld voor onderhoud noodzakelijk is, en andere onderhoudsmethoden
niet voorhanden zijn, bij calamiteiten ed. Voor wat betreft de veiligheid moet de OLS-buis
aangemerkt worden als een besloten ruimte. Voor het werken in een besloten ruimte zijn
wettelijke regels vastgelegd met betrekking tot de veiligheid.
De integriteit in relatie met de veiligheid van de OLS-buis kan worden gewaarborgd met
Pipeline Integrity Management System (PIMS).
Voor het kunnen uiteenzetten van de geselecteerde materialen wordt het risico brand ten
aanzien van veiligheid beschouwd. Ongeacht het materiaal zal bij brand in de OLS-buis het
zogenaamde schoorsteeneffect optreden. Om de schade tot een minimum te beperken, is
het aan te bevelen om de mogelijkheid tot compartimentering in te bouwen.
4.9.1

Stalen buis

Indien de OLS-buis in staal wordt uitgevoerd, bestaat het risico dat bij inwendige brand de
tunnelwand dusdanig verhit met als gevolg dat deze snel zijn sterkte verliest. Dit heeft een
ongunstig effect op de standtijd van de OLS-buis met als mogelijk gevolg een onacceptabele
vervorming.
4.9.2

Betonnen buis

Beton zal ingeval van brand in de OLS-buis zijn sterkte-eigenschappen langer behouden dan
een in staal uitgevoerde OLS-buis. Hierdoor wordt de standtijd relatief lang en daardoor is er
meer tijd beschikbaar om maatregelen te nemen om de gevolgen van de brand te beperken.
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4.9.3

Polvmeerbetonnen buis

Voor polymeerbeton is een bijkomende factor dat ingeval van brand, giftige stoffen vrijkomen
door verbranding/versmelting van het bindmiddel (hars/polyester) met als gevolg dat de
samenhang van het materiaal verdwijnt. Het materiaal zal hierdoor zijn sterkteeigenschappen verliezen wat een nadelig gevolg heeft op de standtijd.
4.9.4

Glasvezel versterkte kunststof buis

Wanneer in een OLS van glasvezelversterkte kunststof brand uitbreekt, komen er eveneens
giftige stoffen vrij door de verbranding van polyester. De harsrijke binnen laag zal langzaam
verbranden. Hierdoor komen de glasvezels van de binnenste laag bloot te liggen. Deze
vormen een isolerende laag waardoor de resterende hars minder gemakkelijk zal
verbranden. Deze gunstige eigenschap heeft een relatief lange standtijd tot gevolg. Het
materiaal behoudt zijn sterkte.
4.9.5

Conclusie

Staal

Beton

Polymeerbeton

-

++

+/-

Standtijd bij brand in de OLS-buis
Tabel 4.9, Materialen versus brandveiligheid

Glasvezel
versterkt
kunststof
+

- zeer slecht, - slecht, +/- neutraal, + redelijk, ++ goed

4.10 Kosten
De investeringkosten voor het OLS worden voor een grootdeel bepaald door de uitvoering.
Gedacht moet worden aan ca 65% van de totale projectkosten. Door de complexiteit van het
OLS en met de diepgang van deze deelcasus kan er geen volledigheid gegeven worden ten
aanzien van de kosten. In deze paragraaf zal alleen een indicatie gegeven worden van de
meter prijs (DDP = Delivery Duty Paid) van de geselecteerde materialen (§.4.3.).
In onderstaande tabel is de onderlinge prijsverhouding weergegeven op basis van de
sleufloze uitvoeringstechniek.
Glasvezel
versterkt
kunststof

Staal

Beton

Polymeerbeton

Materiaalprijs per meter boorbuis

+

++

+

--

Doorlooptijd per meter boorbuis

+

++

++

+/-

Verbinding per meter boorbuis

-

++

++

Tabel 4.10, Onderlinge kostenverhou ding

-- zeer slecht, - slecht, +/ - neutraal, + redeli k, ++ goed

Note: De indicaties zijn gebaseerd op de prijsverhoudingen van mei 2004
(bron: materiaalleveranciers, aannemers).
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5

RESULTATEN
Polymeerbeton
+/-

+/++

+/++

+/++

+/++

++
++
+
+

++
++
+
++

+/-

++

++

++

++

++

-++

+/+

++

+/-

++
+

+/N.V.T.

+
++
++

+
++
++

+

++

N.V.T.
++

++

++

++

Slijtage (inwendig)

+

++

++

+

Uitputting natuurlijke grondstoffen

+

+/+

+

+

+/-

+/++

+/+

+/+

+

+/-

+/-

+

+/++

+/-

Klei (rivierklei/zeeklei)
Zand (Pleistoceen)
Flexibiliteit in lengte
Drukbelasting
Trekbelasting
Elastisch gedrag
Vormvast
Slijtvastheid
Oppervlak gesteldheid
Corrosie weerstand

Staal
+
+

GVK
+
+

Beton
+/-

Veen

+
++
+/+

++
++

++

Waterdichtheid
Elect, geleidendheid
Therdmische uitz.coef.
Warmtegeleidendheid
Duurzaam
Toetsingscriteria
Open sleuf
Open sleuf met bekisting/damwand
Microtunneling met boorbuizen
Microtunneling met segmenten

+
++
+/++

Uitwendig corrosie bestendigheid
Inwendig corrosie bestendigheid

Milieubelasting productieproces
Milieubelasting aanlegmethode
Milieubelasting gebruikfase
Mogelijkheden tot hergebruik
Materiaalprijs per meter boorbuis

+

++
++

Doorlooptijd per meter boorbuis

+

++

Standtijd bij brand in de OLS -buis

Verbinding per meter boorbuis
Verbinding
Eenvoud realisatie
Buigstijve verbinding
Sterkte verbinding
Waterdichtheid
Eenvoud inspectie
Hoekverdraaiing

Tabel 5.1,
■■■■■

Lassen
+
++
++
+/-

++
M/S
+
+
+/++
++
+

Segment
++
+
++
+
++
+

+/++
++
++

+/-

+

++
M/S
+
+
+/++
++
+

Segment
++
+
++
+
++
+

Totaaloverzicht conclusies
Negatief kenmerk van het materiaal in relatie met een OLS -buis
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De op de vorige bladzijde gepresenteerde resultaten zijn een samenvoeging van alle
getrokken conclusies van § 4.2 t/m § 4.10. In het overzicht zijn de belangrijkste
materiaalkenmerken (grijs) met een negatieve invloed op de OLS-buis in het rood
weergegeven. Deze tabel dient als basis voor de door de projectgroep getrokken conclusies
in hoofdstuk 6.
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6

CONCLUSIE

Aan de hand van de tabel (hoofdstuk 5, Resultaten) worden conclusies getrokken ten
aanzien van de toepassingsmogelijkheden van de afzonderlijke buismaterialen voor het
OLS.

Elastisch gedrag
Vormvast
Corrosie weerstand
Elect, geleidbaarheid
Open sleuf met bekisting/damwand
Microtunneling met boorbuizen

Staal

Beton

Polymeerbeton

GVK

-

++

++
++

+/++
-

++

—
+
++

h

-^—1
■

~

+/-

+

++

++

~-

+
++

+/+/-

+

+

++

+/-

Uitwendig corrosie bestendigheid
Milieubelasting productieproces
Standtijd bij brand in de OLS-buis
Materiaalprijs per meter boorbuis
Verbinding
Eenvoud realisatie

Lassen

M/S
+

Segment
++

M/S
+

Segment
++

Lamineer

Tabel 6.1, Samenvatting resultaten negatieve kenmerken.
Elastisch gedrag en vormvastheid:
Staal vertoont van de vier materialen het meest elastische gedrag en is daardoor het minst
vormvast. Gezien de hoge eisen die hieraan gesteld worden zijn deze eigenschappen niet
wenselijk voor een OLS-buis.
Corrosieweerstand en uitwendig corrosie bestendigheid:
Als enige van de vier materialen heeft staal extra corrosiebescherming nodig. Hiermee is dit
materiaal kwetsbaarder dan de andere geselecteerde materialen.
Fabricage locatie:
Als enige materiaalsoort kunnen betonnen OLS-buizen in Nederland en eventueel op het
werk gefabriceerd worden. Het fabriceren in Nederland en met name op de locatie zelf
verhoogt de leveringszekerheid en daarmee de continuïteit.
Elektrisch geleidbaarheid:
Ten aanzien van de veiligheid van het systeem en de betrouwbaarheid van de AGV's is de
materiaaleigenschap " elektrische geleidbaarheid" niet acceptabel. Het enige materiaal die
deze eigenschap bezit is staal.
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Open sleuf met bekistinq/damwand:
Deze aanlegtechniek vereist dat de buizen stuk voor stuk in de sleuf verbonden moet
worden. Door de bewerkelijke verbindingstechnieken van de materialen staal en GVK zijn
deze materialen in relatie met de aanlegtechniek niet interessant.
Microtunnelinq met boorbuizen:
Met deze aanlegtechniek worden hoge eisen gesteld aan de drukvastheid van de door te
persen buis. Alle geselecteerde materialen kunnen hieraan theoretisch voldoen, echter het
negatieve aspect van het materiaal GVK is dat de wanddikte voor dit type buis extreem
vergroot moet worden. Met dergelijk grote wanddikten in combinatie met de diameter en
aanlegtechniek is tot op heden geen ervaring mee.
Milieubelasting productieproces
Voor staal geldt dat bij het productieproces en het aan elkaar lassen van de buizen er sprake
is van een hoge milieubelasting. Daarmee komt staal in een negatief daglicht te staan ten
opzichte van de andere drie materialen.
Standtijd bij brand in de OLS-buis
Indien de OLS-buis in staal wordt uitgevoerd, bestaat het risico dat bij inwendige brand de
tunnelwand dusdanig verhit met als gevolg dat deze snel zijn sterkte verliest. Dit heeft een
ongunstig effect op de standtijd van de OLS-buis met als mogelijk gevolg een onacceptabele
vervorming. Uit het oogpunt van brandveiligheid is staal het minst geschikt om te worden
toegepast als OLS-buis.
Materiaalpriis per meter boorbuis
De GVK boorbuis is dermate kostbaar vanwege de wanddikte, de diameter en het transport
vanuit het Midden-Oosten dat dit materiaal niet interessant is. De kosten per meter zijn een
veelvoud van de andere drie materialen.
Eenvoud realisatie verbindingen
Stalen buizen worden met elkaar verbonden door middel van lassen. Het lassen in
combinatie met de daarbij behorende controle is bewerkelijk, kost daardoor veel tijd en geld
en vergt veel energie.
GVK-buizen worden met elkaar verbonden door middel van een laminaatverbinding. Voor
laminaatverbindingen gelden negatieve aspecten als bewerkelijk en is tijdrovend.
In vergelijking met de verbindingstechnieken van beton en polymeerbeton zijn staal en GVKbuizen zijn niet interessant.
Eindconclusie
Beton is het meest geschikte materiaal voor een OLS-buis bij een diameter van 2.50 m.
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7

AANBEVELINGEN

Naar aanleiding van een eerste verkenning naar de toepasbare materialen voor de OLS-buis
en de daaruit voorkomende conclusies worden de volgende aanbevelingen gedaan:
•

Het onderzoek "De Buis" vormt een onderdeel van het algehele onderzoek naar de
haalbaarheid van een OLS in de Randstad van Nederland. Er moet consensus gezocht
worden met de bijbehorende onderzoeken;

•

Voor het definitief kunnen vaststellen dat de meest optimale diameter van de OLS-buis
daadwerkelijk 2.5 meter is, dient onderzoek uit te wijzen dat toekomstige vervoerpallets
qua afmetingen onveranderd blijven t.o.v. de gekozen Europallet. Dit in verband met de
lange realisatietijd in combinatie met een economische levensduur (min. 30 jaar) van de
OLS;

•

Nader onderzoek moet uitwijzen of de aannames ten aanzien van de AGV's, die als
uitgangspunt hebben gediend voor het bepalen van de diameter van de OLS-buis,
haalbaar zijn;

•

Voor het verkrijgen van een optimalisering tussen de uitvoeringswijze en de diepteligging
van de betonnen OLS-buis is een uitgebreid geotechnisch en tracé onderzoek
noodzakelijk. Hierbij moet uiteraard de stabiliteit van de OLS-buis in de gebruiksfase
gewaarborgd zijn en blijven;

•

In dit onderzoek is geen aandacht besteed aan het ontwikkelen van eventuele nieuwe
uitvoeringswijzen. Alleen de huidige aanlegtechnieken zijn beschouwd. Het verdient de
aanbeveling om te onderzoeken of nieuwe aanlegtechnieken economisch en technisch
haalbaar zijn;

•

In dit onderzoek is geen aandacht besteed aan de verbindingen tussen de OLS-buizen
en de terminimals. Dit in verband met de nog niet vastgelegde diepteligging, van zowel
de OLS-buis als de terminals, en de daaraan gekoppelde aanlegtechnieken. Naar
aanleiding van de definitieve tracé keuze, diepteligging van de OLS-buis en de
configuratie van de terminals moet een onderzoek gestart worden naar dergelijke
verbindingstechnieken;

•

Voor het opzetten van een onderhoudsplan zal een volledige analyse gemaakt moeten
worden van storingen die zouden kunnen optreden, zal het taalgedrag gekwantificeerd
moeten worden enz. Gedacht moet worden aan oa. de onderlinge verbindingen en de
verbindingen van de transportbuis met de terminals.
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