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Het is zeven jaren geleden dat de laatste (4e) revisie van de pijpleidingcode is verschenen.
De oorspronkelijke bedoeling was de 5 e revisie uit te geven na het verschijnen van de definitieve T.G.S.L. (na goedkeuring door de T.A.W. en de Studiegroep Pijpleidingen voor Gassen en Vloeistoffen) en van de le revisie van de
T.A.W.-leidraden; dit zal echter nog geruime tijd op zich laten wachten.
Daar het naar de mening van de Studiegroep voornoemd niet verantwoord is de
vele ontwikkelingen die zich in de geo-tubotechniek hebben voorgedaan nog
langer uit de pijpleidingcode te houden, heeft mijn dienst besloten de 5 e
revisie thans reeds te publiceren.
Alle eenheden zijn bij deze revisie in het S.I.-stelsel aangegeven.
In verband met het grote aantal te wijzigen pagina's is besloten een compleet
nieuwe vulling te verstrekken, ter vervanging van de huidige inhoud.
Deze vulling wordt, evenals destijds de 3 e en 4 e revisie, gratis verzonden
aan degenen, die volgens de administratie van het bureau "verkoop drukwerken"
der griffie in het bezit zijn van de Pijpleidingcode 1972 en het sindsdien
verschenen tweetal supplementen (revisie 3 en 4).
Na het verschijnen van de eerste revisie van de T.A.W.-leidraad(en) en van
de definitieve versie van de T.G.S.L. zal de 6 e revisie van de pijpleidingcode worden uitgegeven. Dit laatste wordt niet eerder verwacht dan in 1986.

de directeur-hoofdingenieur,

J.P. Hoomans, plv. dhi)

Bij uw antwoord datum en kenmerk van deze brief vermelden.
Het provinciehuis is met het openbaar vervoer bereikbaar via de tramlijnen 1 en 9 en de buslijnen 18, 65, 88 en 90
en ligt op ruim tien minuten lopen van het station Den Haag Centraal.
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UITGEGEVEN DOOR DE PROVINCIALE WATERSTAAT IN ZUID-HOLLAND

LIJST VAN BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN DE PIJPLEIDINGCODE 1972 BIJ DE
5 e REVISIE (1984).
III.3.B.

nieuw,

voorlopige eisen grondmechanisch onderzoek.

III.4.C.

gewijzigd,

zinkers in boezemwateren.

III.5.A.3.a.

toegevoegd, waarde voor de partiële onzekerheidsfactor voor
frictionele beddingsconstante.

III.5.A.3.b.

toegevoegd, enige voorbeelden van invoering van het uitvoeringszakkingsverschil.

III.5.C.7.

gewijzigd,

IV.1.C.12.

toegevoegd, uitgebreide grafiek verkeersbelasting (incl.
stootcoëfficiënt).
toegevoegd, berekening van de ontlastende invloed van het wegdek

V.

herziening, vereenvoudigde sterkteberekening; invoering gesty-

nieuwe bepaling ondersteuningshoek 3-

leerde berekening.
VI.l.B.l.

toegevoegd, noodzaak en berekening damwandconstructie.

VI.1.B.3.a+b. toegevoegd, beperking noodzaak damwandconstructie.
VI.1.C.2.

toegevoegd, spoelboormethode bij doorpersing.

VI.5.A.

toegevoegd, tabel vereiste afsluitmiddelen.

VII.3.A.3.

toegevoegd, beschadiging van asfaltbekleding door wortels van
vegetatie.

VIII.5.D.

toegevoegd, doorpersen d.m.v. de spoelboormethode.

VIII.5.E.

toegevoegd, het trekken van damwanden c a .

VIII.5.F.

toegevoegd, pneumatisch doorpersen.

VIII.5.G.

toegevoegd, samenvatting van de toepasbaarheid van doorpersingsmethoden.

VIII.7.

vernieuwd,

inspectieformulier.

IX.l.N.

toegevoegd, regeling bestrijding incidenten pijpleidingen.

XI.6.

toegevoegd, toelichting op tabel vereiste afsluitmiddelen.

de PERS over PIJPLEIDINGEN
in 1973
Mensen vluchten in paniek

Aardgasleiding
explodeert:
hel bij Veendam
(Van een onzer verslaggevers)
Enkele tientallen mensen, brandweerlieden, politie en 2 verslaggevers, waaronder onze redacteur in Veendam, renden vanmorgen om precies 20 minuten
over 8 voor hun leven, bij een
enorme explosie in een hoofdtransportleiding van de Gasunie
tussen Veendam en Zuidwending.
Na de explosie kwam er een enorme steekvlam uit de grond.

Grote hitte houdt brandiveer op afstund

Twee miljoen kubieke
^jneter gas verbranden
^ i a zware ontploffing
V a n onze c o r r e s p o n d e n t
V E E N D A M — O m s t r e e k s tien v o o r z e v e n gistermorgen w e r d e n de
b e w o n e r s van d e b u u r t s c h a p Z u i d w e n d i n g in d e g e m e e n t e V e e n d a m opgeschrikt d o o r e e n z w a r e explosie. O o r z a a k was e e n b r e u k
in de hoofdgasleiding m e t een d i a m e t e r van 122 c e n t i m e t e r bij het
a fsl u i (station van de j u i s t v e e r t i e n dagen geleden in g e b r u i k gen o m e n gasleiding van h e t IVoordgroningse T j u c h e m n a a r O m m e n .
Het gas spoot als een miststraal honderden meters de lucht in, juist onder een hoogspanningsleiding van de
electriciteitsmaatschappij
GroningenDrente. Door de kracht van deze explosie kwamen de draden van deze
leiding tegen elkaar, waardoor er vonken ontstonden die de bijna een miljoen kubieke meter gas deed exploderen. In de onmiddellijke omgeving is
overigens geen huis te bekennen.
De brandweer van Veendam rukte
wel met groot materiaal uit, maar ter
plaatse was men machteloos omdat de
hitte en het gevaar van nieuwe explosies de brandweerlieden noopten om
een veilige afstand in acht te nemen.
Een aantal wegen moest worden afgezet. Ongeveer een uur na de eerste
explosie volgde een tweede, waardoor
de vlammenzee nog groter werd.

ten noorden en ten zuiden van de
vuurhaard afgesloten, om het zich in
de leiding bevindende gas daartussen
te laten ontsnappen te verbranden. De
tweode vuurstoot ontstond omdat ook
vanuit een andere hoofdleiding van
de Iokatie Westerlee naar Ommen nog
gas werd toegevoerd in het reeds afgesloten leidinggcdeelte. Toen men
ook deze hoofdleiding aan beide kanten had afgesloten begon de druk van
het gas te zakken en werden de loeiende vlammen omstreeks tien uur geleidelijk minder. Zowel de gastoevoer
Is de elektriciteitsvoorziening zijn
niet gestoord geweest omdat men in
beide gevallen kon overschakelen op
andere leidingen. Volgens een woordvoerder van de gasunie te Groningen
heeft deze explosie en de vuurzee tonnen (voorlopige raming zes ton) schade opgeleverd.

Andere hoofdleiding
J5e technische dienst van de gasunie
Mn Groningen had toen reeds de afs l u i t e r s in de brandende hoofdleidlng
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Persoonlijke o n g e l u k k e n d e d e n zich
niet voor. De hel v a n v u u r en gebulder bevond zich m i d d e n in h e t
veld, v e r van huizen of a n d e r e
gehouwen.
S t u k k e n m o d d e r k w a m e n op kilom e t e r s afstand op auto's en h u i zen terecht. Er is een e n o r m e k r a t e r
o n t s t a a n . Een m a s t v a n d e hoogspanningsleiding v a n d e elektriciteitsvoorziening tussen d e t r a i o stations M e e d e n en Cïasselte iü
door de v u u r z e e w e g g e s m o l t e n .
Deze leiding b e v i n d t zich precies
boven d e gasleiding.
Er hebben zich 2 explosies voorgedaan. De eerste ontstond omstreeks
kwart voor zeven. Inwoners van Zuidwending hoorden op dat moment een
enorm gesis en zagen een soort mistveld. 10 minuten later volgde een
enorme knal en spoot het vuur onder
druk van 60 atmosfeer 50 tot 60 meter
de lucht in.
In verre omtrek werden mensen
wakker geschrokken. In Veendam en
Meeden en andere omliggende plaatsen klapperden ramen en dvuren in de
huizen. In een straal van ongeveer 200
meter dansten de landbouwgronden
van de hitte.
De explosie gebeurde bij een zogenaamde afsi ui tergroep, gelegen aan
een verharde landbouwweg. De Gasunie sloeg onmiddellijk alarm. De politie van Veendam en ter assistentie
geroepen rijkspolitie uit wijde omgeving zetten alle toegangswegen af.

5/ang
Brandweercommandant
P.
van
Woerden kon weinig beginnen, maar
heeft vanaf een kruising op ongeveer
200 meter afstand van de vuurzee nog
een slang uitgelegd om een op ongeveer 50 meter afstand gelegen kieine
afblaasklep koel te houden. Om 20
minuten over 8 brak de hel los.

Na de explosie een enorme

gasviam.

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN

Olieleiding
gebroken
-Rijn bedreigd
DINSLAKEN (Reuter) — Voor
de vierde maal in haar vijftienjarig bestaan is de oliebuisleiding tussen Wilhelmshaven in
Noord-Duitsland en het Ruhrgebied gebroken.
Duizenden liters olie zijn al
weggelopen en brandweerman-

4-10-73

nen en militairen zijn bezig
dammen op te werpen, om te
voorkomen dat olie via beekjes
in de Rijn terechtkomt. Zodra
bekend was geworden dat er
zich dicht bij het Ruhrgebied Ofn
breuk had voorgedaan, werd de
leiding bij Wilhelmshaven afgesloten. Wat de breuk heeft veroorzaakt was gisteravond nog
niet bekend.

VADERLAND 19-11 - 7 3

Kolenpoeder

Vliljoenenstroppen voor gemeenten

Aardgasbuizen
Behoefte aan
opslagtanks en deugen niet
pijpleidingen
(Van een onzer verslaggevers)
ROTTERDAM — het Nederlandse aardgasnet is voor een
/eer groot deel ondeugdelijk. Tal
van gemeenten komen met een
miljoenenstrop te zitten omdat
zij de kunststof buizen van het
type PVC? versneld moeten vervangen
Rotterdam ontspringt de dans
omdat in deze stad geen buizen
van dit type zijn gelegd. Maar
voora I 1 andel i j ke
gemeenten
zoals Dokkum komen in de knel,
omdat net aardgasnet daar voornamelijk uit PVC-buizen is samengesteld.
De ondeugdelijkheid van de
hui/en is gebleken bij een onderzoek dal het VEGIN-Gasinstituut in Rijswijk ernaar heeft
ingesteld. Tot grote schrik van
tic onderzoekers bleken PVChuizen door- het aardgas veel
sneller te worden aangetast dan
werd aangenomen.

door P.C. V A N WERMESKERKEN
ROTTERDAM
— "Slurry\
tot poeder
gemaakte
steenkool of andere prodtikten vermengd met water, is
liet nieuwe niassagoed waar de Rotterdamse haven zich
op moet gaan voorbereiden.
„Dat de kolcnslurry zou komen stond al vast. Door de
oliecrisis wordt de komst van slurry versneld. Voor zeer
grote brandstofverbruikers, zoals elektriciteitscentrales,
kan het heel goed deel van olie en aardgas vervangen",
zegt president-directeur M. C. B. Cook van Paktank.
..Voor de oliecrisis uitbrak
dachten wij aan een periode van
vijf tot acht jaar oomkolen slurry te Laten komen. Nu zal dat
veel sneller gaan: binnen drie a
vijf tot acht jaar om kolenslurandere Rotterdamse bedrijven
klaar zijn om slurry te ontvangen en transporteren", zegt hij.
Gesprekken zijn hierover nog
niet gevoerd.

Gemakkelijk

, .Concreet hebben wij ons nog
niet met slurry bezig gehouden
als brandstof voor elektriciteitscentrales", zegt directeur N. de
Vries van het GEB in Rotterdam. „Als er een goed plan
komt voor het gebruik van slurry zullen wij dat zeker bekijken
voor de nieuwe eenheid van de
centrale op de Maasvlakte".

„De kolenslurry kan met grote tankers worden aangevoerd
uit de landen waar steenkool in
dagbouw wordt gewonnen, zoals
Amerika. Canada, Zuid-Afrika.
Australië of Indonesië. Van Rotterdam uit kan 't dan per pijpleiding naar de afnemers warden gebracht. Een pijpleiding
moet zeker naar West-Duitsland
gaan en langs enkele elektriciteitscentrales in ons land",
meent de heer Cook. ..hoewel
het ook met grote duwbakken
kan".

De aanvoer van drinkwater il
overgeschakeld op de oude, dunnere leidingen, die een aanzienlijk geringere capaciteit hebben.

Ethyleen wordt gefabriceerd
door Dow Chemical in Terneuzen. Die fabriek transporteert
nu ethyleen door een pijpleiding
via Antwerpen naar Rotterdam.
Deze leiding heeft echter een 25
procent kleinere capaciteit dan
de buis onder de Westerschelde.

VADERLAND 2 9 - 6 - 7 3

Oliepijp lek:
dikke laag
op velden

Explosiegevaar
De breuk werd om tien over
drie gisterochtend gemeld bij
Rijkswaterstaat In verband met
explosiegevaar is de scheepvaart over de Westerschelde gestopt lot half zeven gistermorgen. Een dag eerder moest
de scheepvaart worden stilgelegd, nadat een tanker, geladen
met het giftige en zeer brandbare tolueen, was gebroken.
Dow was al bezig met het
aanleggen van een nieuwe pijpleiding onder de Schelde. De
nieuwe pijp die een in januari
gebroken leiding moet vervangen,
komt dinsdag in bedrijf, zodat
Dow dan weer beschikt over de
volle transportcapaciteit voor
ethyleen. De oorzaak van de
breuk van gisteren is nog niet
bekend

21-11-'73

Van onze correspondent
BEEK EN DONK — Vier
mannen zijn gisterochtend — in
hun schafttijd — aan de dood
ontsnapt. Ze waren een leiding
voor de riolering aan het leggen
onder de rijksweg Helmond-Den
Bosch en onder de Zuidwlllemsvaart.
Tijdens de schafttijd ontstond
in het kanaal een gat waardlor
tienduizenden liters water in de
tien meter
diepe
bouwput
stroomden. De persinstallatie en
een dragline werden door het
water overspoeld.
Door een dijk te leggen rond
de bouwput kon verdere uitstroming van het water worden
voorkomen. De schade bedraagt
ongeveer 300.000 gulden.

UTRECHTS NIEUWSBLAD 1 9 - 1 1 - ' 7 3 1

Lek in hoofdleiding stagneert de
watervoorziening in Midden -Zeeland
OORZAAK: SCHADE
AAN BUIS DOOR
'GRONDZETTING'

LINDAU, 1 dec. — Tussen
Bregenz en Lindau is de olieleiding van de Italiaanse maatschappij Eni. die ligt in de oever
van het Bodenmeer, over een
lengte van 120 meter tot 50
centimeter verzakt.
Volgens deskundigen is de leiding niet in gevaar geweest.
Tegen de aanleg is indertijd
fel geprotesteerd omdat het
meer het grootste drinkwaterbekken van Europa is.
Na jarenlange strijd van de
gemeenten, gelegen rondom het
meer, is de leiding er toch gekomen en per 1 september 1966
in gebruik genomen,. Binnen
vier weken deden zich twee
ongelukken voor die dwongen
tot stillegging van de leiding,
die was genoemd: de veiligste
ter wereld.
(ANP).

Bouwput
stroomt vol 'M
3 ton schade

DÜSSELDORF (DPA) — De Olie
pijpleiding van Wilhelmshaven aan
de Duitse Noordzeekust naar
Wesseling bij Keulen is zondag bij
Dinslaken-Kirchhellen (Noordrijnland-Westfalen) gebroken.
Uit het lek zijn al duizenden
liters oiie weggevloeid over de velden en in een beek. Honderden
helpers en brandweermannen proberen door het aanleggen van
dammen te voorkomen dat de olie
via een beek in de nabijgelegen
Rijn stroomt.
In de omgeving van de plaats
waar de leiding is gebroken hangt
een doordringende olielucht. 0~i de
velden staat een dikke laag olie.
Het is het vierde ongeluk met
deze 15 jaar oude en 380 km. lange
pijpleiding, die het Roergebied
van olie voorzie'.

VADERLAND 3 0 - 1 1 - 7 3

Tiel — Gasbuizen, vervaardigd van polyvinyl-chloride, blijken ondeugdelijk. In het Gelderse rivierengebied zijn lekkages opgetreden in
het buizennet door kleine scheurtjes in dit materiaal.
De Maatschappij tot Gasvccrziering Gelders Rivierengebied, die een
onderzoek instelde, heeft becijferd dat de buizen vijf jaar eerder
moeten worden afgeschreven, hetgeen ƒ700.000 extra kosten met
zich meebrengt. Onmiddellijk gevaar voor breuken in de gasbuizen
doet zich volgens de maatschappij niet voor.

b

Van een onzer verslaggevers
BLOEMENDAAL
—
De
drinkwatervoorziening in het
gebied ten noorden van Amsterdam heeft gisteren griot gevaar
gelopen door een gebroken zinker in de ringvaart van de
jjêemster. Door de zinker loopt
"oï watertransportleiding, die
van Hoorn naar de watertoren
van Kwad ijk gaat.

Van een onzer verslaggevers

VAOtRlAND 21 - 1 2 - 7 3

NRC/Handelsblad 1-12

watertekort

TEENEUZEN — Dertig ton
ethyleen, een brandbaar gas dat
ondermeer wordt gebruikt voor
de produktie van polyethyleen
waarvan plastic vuilniszakken
worden gemaakt, is gisternacht
verloren gegaan bij een breuk
in een pijpleiding onder de Westerschelde.

De opslagruimte van Paktank
is op dit moment volledig verhuurd. „Dat wil niet seggen dat
alle tanks vol zijn", zegt de heer
Cook. „Met name de vraag naar
opslagruimte voor ruwe olie la
duidelijk afgenomen".

H.C.

bedreigd door

Dertig ton
ethyleen
verloren

..Dat is ook al nodig omdat
een steeds groter deel van de
aangevoerde olie in de vorm van
produkten zal zijn, doordat in
het Midden-Oosten steeds meer
raffinaderijen komen. Olieprodukten hebben meer opslagruimte nodig dan ruwe olie,
omdat de doorvoer van produkten tracer verloopt".

Olieleiding bij
Bregenz verzakt

Noord-Holland

BREUK IN
PIJPLEIDING

Meer ruimte

GELDERSE
GASBUIZEN
SCHEUREN

De huizen worden snel broos.
gaan scheuren en breken veel
eerder dan was verwacht
De klap komt in ons land extra hard aan omdat Nederland
voorov liep met het gebruik van
deze buizen. Er zijn er in ons
iand bijvoorbeeld meer gelegd
clan in de Verenigde Staten het
leggen van een kunststobuis
kost f 25.000 per kilometer.
Rotterdam heeft nooit PVCbuizen in de stad willen leggen
..Wij gingen er steeds vanuit dat
je niei voorzichtig genoeg kunt
zijn." aldus de adjunct-directeur
Gas van het GEB ir. J. J. Flameling.
„hel aardgas wordt geödorisperri met een vieze reukstof en
omdat de Rotterdamse bodem
slecht is en er veel verkeer over
ri iclt hehljen we nooit met PVCbuizen durven experimenteren."
aldus de heer Flameling.

• Gemiddeld één keer per week
ontstaat er in het Haagse waterleidingnet ee% breuk en moeten
Duinwaterleiding en Habo in actie komen om de zaak weer te
repareren. Zo ook gisteravond aan
de Regentesselaan hoek Columbiustraat, waar de straatstenen
al spoedig in een flinke kuil met
water verdwenen.
Nadat belde gemeentelijke diensten ongeveer 200 in de omgeving wonende gezinnen hadden
laten weten, dat de waterleiding
zou worden afgesloten, kon een
begin worden gemaakt met de
herstelwerkzaamheden. Die zouden in de loop van de nacht worden voltooid, zo werd ons gisteravond van zijde van de Duinwaterleiding verzekerd.
De politie zorgde er In die tijd
/oor, dat bet verkeer in beter
vaarwater werd geleld.

HVV 18-9-'73

De heer Cook is blij dat Paktank zijn opslagruimte voor olie
„Er zijn weinig makkelijker dit jaar met 25 procent kon uitprodtikten denkbaar om over te breiden tot ruim vijf miljoen
slaan en te verwerken, zonder kubieke meter in Rotterdam.
stof of luchtjes", zegt directeur „De oliecrisis heeft het grote beJ. Lagendijk van Frans Swart- lang van een ruime opslagcapaiouw's overslagbedrijf en het citeit wel aangetoond", zegt hij.
Verenigd Overslagbedrijf Maas- „In de EEG wordt er al over
vlakte (VOM).
gesproken om de opslagruimte
van 90 dagen nor„Wij verwerken bij de VOM te vergroten
verbruik per 1 januari
al zwavel slurry. Je" zult voor ko- maal
1975 tot 120 dagen op latere terlenslurry opslagtanks en pijplei- mijn.
Het grootste deel daarvan
dingen moeten bouwen, maar ais- zal moeten
opgeslagen
wij Rotterdammers ons daar in rotsen enworden
zoutmijnen. maar
achter zetten kunnen wij dai ook bij Rotterdam
—
en nog
heel gauw hebben. Het wachten sterker bij andere Europese
is alleen op een initiatief van de havens — zullen meer olieopkolen leveranciers en vergunnin- slagtanks moeten komen", zegt
gen van tie overheid", aldus de hij.
heer Lagendijk.

In tankers

50 breuken
per jaar

Het Mc Is maandagochtend omstreeks
12 uur ontdekt. Da dienstdoende machinist Tilleman op het pompstation
Huijbergen zag op de meetapparatuur
dat er abnormaal veel water werd ai-

genomen. Hoewel de waterafname op
de maandagse 'wasdag' groter Is dan
normaal, overtrof de afname ditmaal
de gebruikelijke. De oorzaak bleek een
gescheurde flens te zijn van de verbinding met de zinkers door het kanaal.
De lekkage is niet de eerste: „Twee
jaar geleden hadden we een dergelijke
lekkage, maar toen aan de andere kant
van het kanaal" zegt ir. J. L. van Leeuwen, hoofd van de afdeling exploitatiajj
van de WMZ.
■
P*OV. ZEEUWSE CRT. 22  6  ' 7 3 ™
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de PERS over PIJPLEIDINGEN
in 1974,1975 en 1976
„Brandend water"
Van onze correspondent
GENNEP, zaterdag
In Gennep is gistermorgen
door een lekkage in de gasleiding die onder het riviertje de
Niers doorloopt, brand uitgebroken op het water. Het ontsnapte gas raakte boven water
in brand, waardoor een steekvlam van zes a zeven meter
^hoogte ontstond.
Om het euvel op te lossen
leeft men een noodleiding aangelegd die waarschijnlijk vannacht om 12 uur kon worden
gebruikt.
TELEGRAAF

10-8-74

Explosiegevaar na
breuk in
gasleiding
Van een onzer verslaggevers
NIEUWERKERK AAN DEN
[JSSEL — Bij graafwerk in
Jieuwerkerk aan den IJssel is
gistermorgen een hoofdgasleiding gebroken, waardoor ernstig
explosie- en brandgevaar ontstond.
De bevolking werd met luidsprekerwagens verzocht thuis
het gas af te sluiten en alle vuren te doven.
De Gasunie rlaa?de er binnen
drie kwartier in de leiding,
waaruit het gas vlak n a de
breuk met een angstaanjagend
gebrul ontsnapte, te repareren.
VADERLAND l l - 6 - ' 7 4

Vier mensen zijn gisteren in
een straat in de Spaanse hoofdstad Madrid om het leven gekomen doordat een gasbuis ontplofte. De explosie sloeg een gat
van drie meter diep en twintig
meter breed. Riüm 25 auto's
werden vernield.
VADERLAND 18-11 -'74
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Gas Pipeline
In Va. Explodes
By Martin Weil
Washington »>>st staff Writer

One of the nation's majar natural gas pipelines ruptured in Fauquier County, Va., about 40 miles southwest
of Washington, last night, sending up a column of flame
that was estimated as high as 4,500 feet.
The flames, which reportedly lit up the night sky for
a radius of 100 miles, followed a rupture that occurred
about 10:15 p.m. in a 30-inch
steel pipe that carries gas
from the Louisiana and
Texas fields to the major
cities of the Northeast.
However, an official of
the Transcontinental Gas
Pipe Line Co., which owns
and operates the buried line,
said that a full supply of
gas would be carried on two
parallel lines, and that customers would suffer no
shortage.
No injuries were reported as
a result of the fire, which occurred near Bealeton, Va.,
west of Rte. 17. Property damage appeared to be confined to
trees and fences at the site,
said Fauquier County Sheriff
Luther Cox.
"I'm sure there was plenty
of damage to the woods" as a
result of fires that continued
after the pipeline blaze had
subsided around midnight, he
said. "But I don't think we lost
anybody or any property."
The cause of the break in
the % inch walls of the pipeline could not be immediately
determined,- and a spokesman
for Transcontinental said it
might be two or three weeks
before it was discovered.
Firefighting units from Fauquier and surrounding counties responded to the scene in
force, but could do nothing to
combat the blaze, and waited
at a distance until the supply
of gas to the line was shut off.

Valves, reportedly spaced
about 12 to 15 miles apart,
were closed by about 11:30
p.m., according to a Transcontinental official. Residual gas
left in the broken section of
pipe burned for about 30 minutes more with a diminishing
flame.
Traffic on Rte. 17, a twolane road leading toward the
blaze, was reported to have
been backed up for miles after
police blocked access to the
pipeline.
Many of those in the jam,
which was blamed by some for
impeding emergency vehicles,
were reported to have been
sightseers, drawn by the column oi' Hames that erupted
almost immediately after the
line broke.
"It was the most terrific
thing I've ever see"h," said
Sheriff Cox, a 30-year law enforcement veteran. "It was a
terrific flame. You could see
it for miles." Even after the
flames began to subside, he
said, "you could feel the heat
at least a quarter of a mile
away.
A Delta airlines pilot on a
flight terminating in New
York said that he had been
flying over the area at 33,000
feet when the rupture and an

Rioolbreuk op
industrieterrein
Bergen op Zoom
Van onze correspondent
BERGEN OP ZOOM — Door
een breuk in een riool is op een
industrieterrein in Bergen op
Zoom een gat geslagen van 80
vierkante meter. Het herstel
gaat ruim 200.000 gulden kosten.
De oorzaak van de breuk is niet
bekend.
Openbare Werken van Bergen
op Zoom treft noodmaatregelen
om erger te voorkomen. Duikers
hebben het gat afgesloten. Bedrijven moeten hun waterlozing
stoppen. Een oud zwembad dat
snel is leeggepompt, moet voorlopig het overtollige water' bergen.
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apparent explosion occurred.
He said that smoko billowed
up as high as 20,000, feet within six minutes and that flames
reached 4.500 [eet.
Reached last night at company headquarters in Houston, an official of Transcontinental said his company is a
major supplier to the New
York Metropolitan area, and
also sells to customers in Virginia, Philadelphia and metropolitan Washington.
He said that the break in
the line which was laid in
1949 and 1950. and buried
three f e e t b e l o w ground
"should not affect deliveries
. . . We isolate the one (line
affected) and the others support the volume needed."
A Washington Gas Light Co.
spokesman said that Transcontinental is a secondary supplier here, from which no gas
is being bought at present.
A Transcontinental official
called the rupture in the pipeline, which carries gas at about
17 miles an hour, under 700
lbs, per square inch pressure,
a rare event. He said the
last such break may have been
14 or 15 years ago.
THE WASHINGTON POST 1 0 - 6 - 7 4
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Aanleg pijpleiding
door Alaska begint
ANCHORAGE, april — Van
de • Trans-Alaskapijplijn — een
project van ongeveer 15 miljard
gulden — zullen dezer dagen de
eerste stukken worden gelegd.
Ongeveer 120 kilometer ten
noorden van de ijsvrije haven
Valdez — eindpunt van de
bijna 1300 kilometer lange leiding, die begint aan de Baai van
Prudhoe in het barre Noorden
— is in de rivier de Tonsina een
geul uitgebaggerd waarin dinsdag de eerste secties zullen worden gelegd.
Het zal met enig ceremonieel
gepaard gaan, maar het is niet
de allereerste sectie die wordt
gelegd. Nabij Fairbanks werd al
een jaar geleden namelijk een
proefsectie
geïnstalleerd
op
staanders teneinde na te gaan
hoe het rnateriaal zich in de
barre kou zou gedragen.
'De pijpen — 80 centimeter in
doorsnede en ter lengte van 24
mater — worden-aan elkaar gelast tot drie secties van resp.
180, 150 en 240 meter, die als
eerste zullen worden gelegd, ter

doorkruising van de Tonsina.
Van de bijna 1300 kilometer
lange leiding komt ongeveer de
helft in de grond.
Inmiddels is ter ontsluiting
van het verlaten toendragebied
een bijna 600 kilometer lange
grindweg gereed gekomen van
de rivier de Yukon naar Prundhon Bay en terzijde van het tracé voor de pijpleiding zijn 29
kampen ingerich't voor de duizenden werkers die allengs nodig zijn.
Alaska Pipeline Service co.
verwacht dat de pijpleiding in
de herfst van 1976 gereed zal
zijn.
De winterperiode zal dan worden gebruikt om de leiding te
testen en in juli 1977 moet de
eerste aardolie via de nieuwe
transportleiding de haven van
Valdez bereiken in een tempo
van 1,2 miljoen barrels (dat zijn'
vaten van 158,99 liter) per dag
welke hoeveelheid tegen 1980
moet zijn gestegen tot 2 miljoen.
(AP)
N.R.C. 3-4-'75

Onderzoek naar
explosie bij
chemisch bedrijf

Breuk in
leiding
oorzaak
van ramp
Van een onzer verslaggevers
LONDEN — De ontploffing op
1 juni in de Brits-Nederland.se
chemische fabriek Nypro in de
Engelse stad Flixborough is ontstaan door een breuk in een tijdelijke verbindingsbuis tussen
twee reservoirs.
Verscheidene personen, van
hoog tot laag, zijn verantwoordelijk voor de ramp. Dit staat in
een rapport van een tribunaal
dat het Engelse ministerie van
arbeid ha,d ingesteld om de

d

Breuk: Delfzijl
moet zuinig
zijn op water
Winschoter C r t . 25-1
Alle niet beslist noodzakelijke waterafnamen (auto
wassen, ramen lappen enz.)
moeten worden nagelaten.
Dat is het parool voor de
bewo ne rs va n de reg i o
Delfzijl, nu bij Meedhuizen
een grote transportleiding
van het Waterleidingbedrijf
van de stad Groningen is
gescheurd. Als gevolg hiervan valt de druk van het
water zo nu en dan weg.
Hoe lang deze situatie kan duren wist
men gisteravond bij het Waterleidingbedrijf niet te zeggen. Men hoopte de
vervanging van de leiding vóór morgen
voltooid te krijgen. Maar de grond ter
plekke is zeer drassig, zodat zwaar
materiaal er moeilijk naar toegebracht
kan worden.
De breuk in de transportleiding, een
,,lichaamsslagader" aldus een woordvoerder van het Waterleidingbedrijf,
heeft tot gevolg gehad dat ook elders
lekken zijn ontstaan (Veendam. Slochteren, Harkstede). De omvang hiervan

is echter te verwaarlozen.
Hoe de scheur in de twintig jaar oude
leiding is gekomen is nog onbekend.

Waterleiding
hersteld
De Volkskrant 25-1

GRONINGEN — Sinds glstermld
dat vtff uur U het waterleidingnet I
de provincie Groningen weer zov"
hersteld, dat sowel particuliere verbruikers als de bedrijven in het Groningse Eemsmondfebied weer onbebeperfct water kunnen betrekken. De
oonaak van het scheuren Tan een
hoofdtransportleldbif in de buurt van
Appingedam donderdagmiddag is nog
niet bekend.
Volgens technisch adjunct directeur
J. Jager van bet waterleidingbedrijf
is het niet onwaarschijnlijk, dat verband bestaat met de die middag uitgevoerde spuiwerkzaamheden bij een
nieuwe transportleiding. Er zou misschien te hoge druk gekomen zijn op
het gehele waterleidingnet als gevolg
hiervan.

schuld en oorzaak van de ramp
te onderzoeken.

2 8 doden

De fabriek- is voor 55 procent
eigendom van de Nederlandse
Staatsmijnen. Bij de explosie
werden 28 mensen gedood en 150
gewond. In de omgeving ontstond
een grote ravage.
Volgens het rapport zijn ernstige vergissingen gemaakt. Voor
het aanbrengen van de buis
waar uiterst ontvlambaar cyclohexaan door moest stromen
werd geen technische studie gemaakt. De beslissingen werden
genomen door twee chemische
ingenieurs.
Bovendien waren er geen veiligheidsproeven genomen en was
er geen ondersteuning aangebracht onder de pijp. Ook werd
voorbijgegaan aan de Engelse
veiligheidsnormen en aan de
voorschriften Van DSM.
Door deze nalatigheid konden
ongemerkt in de leiding breuken
ontstaan bij een druk en temperatuur die ,ver beneden het normale niveau lagen.
De rapporteurs adviseren chemiscne bedrijven uit te rusten
met automatische opname-apparaten die werken als de zwarte
doos in een vliegtuig, om over
belangrijke gegevens te kunnen
beschikken a!s er iets fout
gaat.

Metershoge
zandfontein
Van onze correspondent
VOORBURG — Tijdens werkzaamheden aan de gasleiding is
gistermorgen
omstreeks
half
twaalf aan het Oosteinde een afsluiter uit de transportleiding geschoten. Een fontein van zand,
stenen en modder schoot metershoog de lucht inDe gealarmeerde politie en
brandweer konden niets anders
doen dan de omgeving afzetten
totdat personeel van het GEB de
hoofdafsluiter had dicht gedraald.
De hele operatie duurde circa 20
minuten en werd van nabij gadegeslagen door de hoofdcommissaris van politie, de heer J. Janssen de Jonge. Hoeveel kubieke
meter verloren is gegaan was bij
het GEB nog niet bekend.

Buis springt,
Eindhoven
zonder water .
Alg. Dogbl.

15-^fc

EINDHUVKÜT — Door * ^ ^ V
springen van de hoordleldlng^^
buis heeft Eindhoven In de nacht
van vrijdag op zaterdag ruim 5
uur zonder water gezeten. Duizenden kubieke meters water
stroomden over de Parklaan
waaronder het lek was ontstaan. Er ontstond al snel een
gat van enkele tientallen meters
breed.
De' hele waterleiding moest
worden afgesloten om de watermassa onder controle te krQgen,
Tegen zeven uur zaterdagmorgen
kwam de watervoorziening weer
op gang.
Het is nog een raadsel wat de
oorzaak van het ongeluk is. De
buizen van zwaar gewapend beton waren in 1969 gelegd en hebbennormaal een levensduur van
20 Jaar.

VADERLAND 10-1 -'75
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BUIZEN AANGETAST

Door vuile Rijn meer
roest in waterleiding

AMSTERDAM, dinadag — Het buizenstelsel van de waterleidingAMSTERDAM,
dinadae
Hetwater
buizenstelsel
vanuitdedewaterleidfnebedrijven
in Randstad,
die—hun
betrekken
Rijn, wordt
ernstig aangetast door het hoge zoutgehalte in het Rijnwater. Wat
hiervan de financiële consequenties precies zijn valt nog niet te
ramen.

'De secretaris van de 1AWR (gezamenlijke waterleidiingibedrijven in
K t Rijnstroomgebied), L. Huizeniga
rklaarde vanmorgen dat de waterdingbedrijven tiet door roest aangetaste gietijzeren buizenstelsel daar
waar ernstige klachten komen over
roe» in het leidingwater, vervangen
door buizen van kunststof.
De heer Huizing-a: „Oorzaak van de
roestverschijnselen is 'het feit dat de
zoutbelastin§ van de Rijn in 1974
aanzienlijk ie toegenomen-en merkwaardigerwijze in de eerste zes
maanden van dit jaar nóg sterker is
geworden. Ondanks alle besprekingen op internationaal niveau zijn de
zDUttozingen kennelijk toegenomen

Drentse en Asser C r t .

We moeten dus helaas wel constateren dat die niets 'hebben uitgehaald."
Over de lozing van zout in de Rijn,
waarin vooral de kadimiirien in de
franse Elzas een groot aandeel hebben, is al jaren overleg gaande in de
Internationale' Rijncommissie.
Op initiatief van de Nederlandse
delegatie -werd in 1972 een ministersconferentie in Den Haag gehouden
over dit onderwerp, waarbij afgesproken werd dat uiterlijk op 1 januari 1975 begonnen zou worden met
een gedeeltelijke opslag van afvalzout in s-iilo's. Tot nu toe is die maa.
regel niet geëffectueerd.

Drinkwater
Door het steeds hogere zoutgehalte
in het Rijnwater wordt ook de kwaliteit van het drinkwater bedreigd.

Een reparatieploeg van de Waterleiding is soms dag en nacht
in touw om de schade en het
ongemak voor de betrokken bewoners te herstellen. In BargerCompascuum is men zondagmorgen vanaf half zestotenmet
's avonds tien uur in de weer

Verzakking door
breuk waterleiding
Het parool

17-9-'76

ZAANDAM, woensdag — Gtsfermiddag om vier uur hadden personeelsleden van het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland een
breukherstel in het waterleidingnet,
waardoor 's morgens een ernstige
veraaikikdng was ontstaan in het wegdek van de Westzanerdijk in Zaandam. Gisteravond hadden de bewoners weer water in J*un kranen. Het
herstel van het wegdek zal nog enkele dagen duren.
Volgens ing. D. Elziiiga. districtshoofd van het PWN zijn de laatste
tijd meer breuken in het waterleiuin£*net aan de Westzanerdijk voorgekomen. Dat komt doordat bij verbredingen van de weg leidingen onder het wegdek terecht gekomen
zijn, waar nu een veel intensiever
"•ij-keer overheen «ast.
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Het Amsterdamse waterleidingbedrijf probeert door mengen met
duinwater en diep grondwater het
zoutgehalte in het drinkwater op een
constant peil te houden.
Roest in het leidingenstelsel treedt
op bij een chloride-(zout-)gehalte
van meer dan 150 mg per liter. In
1974 was het chloridegehalte in het
Amsterdamse drinkwater gemiddeld
166 mg per liter met een maximum
van 193. Op dit moment is het ehloridegehalte 140 mg per liter.
Huizinga: „Een waterleidingbedrijf
is een wonderlijke organisatie
elke andere fabriek ter wereld kan
eisen stellen aan zijn grondstoffen,
een waterleidingbedrijf moet het
maar'doen met het water dat toevallig voor de deur stroomt."

HAARLEM. —Een buis van de ringtransportleiding van de waterleiding,
met een diameter van lestig centimeter,
heeft het in de afgelopen nacht om
kwart over twaalf begeven. Als gevolg
daarvan stroomde 3500 kubieke meter
water over de Westelijke Randweg tossen Coornhertlyceum en Kinbeimflat en
de tuinen en perken daar in de directe
omgeving.
De schade zal voorlopig nog niet worden hersteld. De leiding heeft op dit
punt al eerder moeilijkheden gegeven,
zodat het Gemeentelijk Waterbedrijf
plannen voor vervanging heeft ontwikkeld. Naar ir. S. J. Meijn, directeur van
het bedrijf, vanmorgen meedeelde, zullen aanbesteding en gunning in de loop
van de volgende week plaatsvinden. De
verwachting is dan, dat de werkzaamheden over drie tot vier weken klaar
zullen zijn.
De gesprongen buis zorgde onder meer
voor de aanvoer van water in Schalkwijk. Daar zal nu wat minder druk op
de waterleiding staan dan normaal.
„Maar", zo zei ir. Meijn, „we hebben het
seizoen mee". Omdat het water nu via
andere leidingen moet worden aangevoerd, kan het voorkomen dat er af en
toe bruin water uit de kraan stroomt.
Dit is niet te voorkomen, maar volgens
het waterbedrijf kan het geen kwaad.
Het beste is de kraan even te laten
doorstromen, dan komt er weer schoon
water.
HAARLEMS DAGBLAD 16-1 - 7 6
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Breuken in waterlei
dingen door droogte
KMMKN - Speciaal Inliet veenkalMdale deel van Zuidoost
Drenthe kampt de WaterleidlnimaatschappijDrenthemct
sehêaren en lekken in haar leidingen. De ooraak U de droogte waardoor er werking in de
veengrond en in de buizen ont-

^—^

Miljoenen liters
water stroomden
over de straat

geweest Elke dag* komt er volgens een woordvoerder wel een
melding van een breuk binnen.
Tienduizenden liters water verdwijnen In de grond. Het zijn
vooral de hoofdleidingen met
een meter doorsnede, maar ook
wel de zogenaamde dienstleidingen.
In verband met de aanhoudende
droogte en het vele tuinsproeien
kunnen de waterleidingbedrij ven in Drenthe hetoverigens
nog wel aan. „Er zijn nog geen
moeilijkheden op dit moment",
verzekerde men ons vanmorgen
in Emmen. Zuinigheid blijft natuurlijk altijd op haar plaats.

Bolsward urenlang
zonder water door
lek in waterleiding
Trouw 5 - 8 - 9 5 "
BOLSWARD — "Een aanvankelijk
onvindbare lekkage In het waterleidingnet heeft Bolsward en wijde omgeving gisteren uren lang drooggelegd. De lekkage was gistermorgen al
aanwezig, maar werd pas tegen het
middaguur ontdekt. De breuk bleek
te zitten in het 'Kruiswater', een vrij
breed kanaal, dat uitmondt in de
Stadsgracht.
Het droogleggen zorgde tijdelijk voor
ongerief. Hotels konden zich echter
uit de nare situatie redden door het
omsmelten van ijsblokjes en hiervan
thee te zetten. In het verpleegtehuis
'Het Bloemkamp' kon men water
putten uit een groot bad, dat mej>
nog net op tijd had laten voJJettén.

TIENTALLEN GEWONDEN

Enorme ravage
in Vlaardingen
Van een onzer verslaggevers
VLAARDINGEN — Tientallen
gewonden en grote materiële
schade waren de gevolgen van
een gasonploffing die gistermorgen in een huis in Vlaardingen
plaatsvond.
Twee mensen werden met twee- ,
de- en derdegraadsverbrandingen
in het ziekenhuis opgenomen. Hun
toestand is kritiek.
De artsen kunnen pas over drie
dagen zeggen wat de gevolgen
zijn van de verwondingen die zij
het ben opgelopen.

Vobrne-Putten zat
uur zonder water
Trouw 17-11
ROTTERDAM — Het ZuidhoMandse
eiland Voorne Putten heeft zaterdagmiddag ruim een uur te kampen
gehad met een gebrek aan leidingwater. Een deel van het eiland was
geheel van water verstoken, terwijl
de rest bijna geen druk meer op de
kranen had.

Rondvliegende
glasscherven
verwondden nog eens tientallen
mensen.
De ontploffing, het gevo!^ van
een leidingbreuk, verwoestte drie
huizen. Van meer dan 200 huizen
sprongen de ruiten.
De totale schade bedraagt meer
dan een miljoen gulden.

VADERLAND
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De oorzaak was een gesprongen
transporleiding van hei Rotterdamse drtnkwaterteldingbedrijf in*
de buurt van het dorp Hekelingen.
Via een andere buis heeft men de
watervoorziening inmiddels kunnen
hersrteMera.
Uit de gesprongen leiding stroomde
volgens de meldkamer van het bedrijf ruim 10.000 kubieke meter water. Het stuk bouwland, waarin de
buds ligt, staat blank. Geprobeerd
zal worden ddit water weg te malen.
Pas daarna kan worden bekeken
wat de oorzaak -van de lekkage >

e

RAVAGE inVLAARDINGEPT
Veel gewonden - ruiten
van 218 woningen gesneuveld
VLAARDINGEN — De Vlaardingse
Johannes van Bijnenstraat zag er gisteren om twee uur uit als na een bomontploffing. Brokken muur, houten
balken en glassplinters lagen als een
tapijt over de straat.
Nummer
plodeerde,

24, waar de gasleiding
stond

brokstukken,

ex-

in brand. Tussen

beschenen

ring van de vlammen,

door de

liepen mensen

pyama die niet begrepen

de

flakkein

wat er aan de

hand was. „Kom eruit", riepen zij voor de
huizen, „Vlug, kom eruit."
De omgeving zag er dreigend uit. Van 218
woningen waren de ramen gesprongen en tientallen mensen Hepen door rondvliegende glassplinters bloedende wonden op. De ravage was
enorm.

Redding te laat
Politie, brandweer en GG en GD waren met
loeiende sirenes mei ter plaatse. Zo snel dat het
GG en Gn-broeders nog lukte de 55-jarige procuratiehouder P. Dijkstra en de 39-jarige mevrouw
A. Lamsbergen uit het ramphuls te redden. Zij
werden, evenals de 37 jarige mevrouw A. M. Terwolde, die een straat verderop woont en die door
de explosie een shock opliep, naar het Zuiderziekenhuis in Rotterdam gebracht.
Andere gewonden werd op straat eerste hulp
verleend.
inmiddels met een onderzoek
naar de juiste toedracht begonnen.
De ontploffing Is vermoedelijk ontstaan door een lek in een
Door de explosie zijn drie huiflexibele gasleiding, die er juist
voor moet zorgen dat in dit zen zodanig vernield dat zij moegebied, waar veel grondverzak- ten worden afgebroken .
De 218 huizen aarvan de rakingen voorkomen, dergelijke
calamiteiten uitgesloten worden. men zijn gesprongen, zijn gisteHet Nederlandse Gasinstituut is ren door gemeentelijke diensten

Onderzoek

f

-*- Van het huis in Vlaardingen waar gisteren de gasexplosie plaatsvond, is niet
veel meer dan een puinhoop
over. Ook de twee huizen
naast de getroffen woning
raakten zo zwaar beschadigd
dat zij moeten worden afgebroken. Tientallen
mensen
kwamen gisteren de ravage
in ogenschouw nemen.

provisorisch dichtgetimmerd.
De Vlaardingse politie zal
voorlopig extra in de getroffen
buurt patrouilleren om het d'even niet al te gemakkelijk te
maken. Tot grote verbazing van
de gemeente heeft zich niemand
bij het in allerijl in het stadhuis
geopende Hulpverlenings- en
advieshuis gemeld.

De gezinnen uit de drie onbewoonbaar geworden woningen
kregen al gisteren van de gemeente een ander onderdak aangeboden, anderen gaven blijkbaar de voorkeur aan logeren
bij familie of kennissen.
VADERLAND 5-
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Ridderkerk ruw gewekt
Slachtoffers herinneren
Explosie
zich niets meer

vernielt
woningen
k

Van onze correspondent

RIDDERKERK — Bij een
gasontploffing in Ridderkerk is zondagmorgen vroeg
een huis in een puinhoop
veranderd. Een ernaast gelegen woning raakte onherstelbaar
beschadigd.
Dit
panid moet worden gesloopt.

Het gewonde echtpaar Van 't Hof kan
zich van het gebeuren
maar weinig herinneren.
„Ik weet dat ik wakker
schrok door een enorme
knal en even later ons bed
in brand stond. Plotseling
zakten we door de vloer. Ik
moet nog versuft in de huiskamer naar ons dochtertje
hebben gezocht maar zij
bleek door de kracht naarbuiten te zijn geslingerd."

Ongeschonden

De bewoners van het verwoeste
huis, de 37-jarige belastingconsulent F. van 't Hof met vrouw en
Meer wist de heer Van 't Hof
2-jarig dochtertje zijn met min of
7ich kort na de ontploffing niet
meer ernstige brandwonden in
te herinneren. „Ik ben al blij
een Rotterdams ziekenhuis opgedat we betrekkelijk ongeschonnomen.
den uit de ravage zijn gekomen.
De ramphuizen waren zo'n tien
Voor hetzelfde geld hadden we
jaar oud en stonden aan de Raniet meer geleefd."
velstraat in de Wijk Slikkerveer.
De oorzaak is een lek in de gasleiding. Onder de vloer moet
^ ü cfhh gas hebben opgehoopt.
Brandweer en politie waren
vrij snel na de ontploffing ter
eskundigen van de Vereniging
plaatse. Nadat de slachtoffers
xploitanten Gasbedrijven hebwaren weggebracht werden onben gisteren een thermostaat gee-er het toeziend oog van tientalvonden onder de puinhopen die
.en buurtbewoners, die in pamogelijk tot de rampzalige vonk
r.;ek de straat waren opgerend,
heeft geleid.
begonnen met het blussen van
Ook aan de woningen in de dike uitslaande brand. De bewo-'
recte omgeving werd aanzienlijke
rers van het naast het rampschade aangebracht. Tientallen
pand gelegenhuis, dat ook 'aanruiten sneuvelden door de kracht
zienlijke schade opliep, zijn tijvan de explosie.
delijk ondergebracht in een door
Om mogelijk andere lekken op
de gemeente beschikbaar gestelte sporen werd het gasnet in de
de flat.
wijk gistermorgen afgesloten. Er
werden geen nieuwe lekken gejNalatiöf
vonden. Politie en deskundigen
ondervonden gisteren de hele dag • Hier stond het huis van de familie Van 't Hof; m a n ,
*
nogal wat hinder van honderden vrouw e n k i n d werden gewond, van wie de m a n ernstig. Het Burgemeester dr. C.J. Vernieuwsgierigen.
aangrenzende huis werd eveneens onherstelbaar beschadigd; F'anke van Rikkerkerk woonde
j„_,.„
|,
i
, j
de operatie bij. Hij liet zich niet
P
J
dertig
woningen
h
e
p
e
n
glassehade
o
p
.
nalatigheid
u
i t 0 ver m o g e l i j k e
Het gasnet was twee jaar gelevan
de
gemeente.
den nog gecontroleerd. Er werd
„Het zal misschien nooit duitoen niets afwijkends gevonden.
delijk worden hoe dit ongeluk
De totale schade van de ontplofkon gebeuren. Van het huis is
fing wordt geraamd op tussen de
totaal niets over dus ga dan
Vjf en zeven ton.
VADERLAND 5-4^76
m a a r eenzoeken..."
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GIGANTISCHE FONTEIN
ZET WEILANDEN BLANK

Wegdek weggespoeld
door breuk waterhuis
(Van een onzer, verslaggevers)

HALFWEG. — Door een lek in
een leiding van de Watertransportmaatschappij
Rijn-Kennemerland
is woensdagavond een gigantisch
gat ontstaan in de Groeneweg bij
Halfweg. Over de hele breedte is
het wegdek weggeslagen, de lengte
van het gat is zeker zeven meter.
Met grote kracht spoot het water
uit het lek, waardoor circa zeven
hectare weiland onder water (en
later onder-ijs) kwam te staan. Een
woordvoerder van het Provinciaal
Waterleidingbedrijf van Noord-Holland verklaarde vanmorgen dat de
drinkwatervoorziening door het lek
niet in gevaar is gekomen.
Een automobilist ontdekte het gat in
de onverlichte landweg gisteravond rond
ne-gan uur, toen hij er met zijn auto in
terecht kwam. De auto is zwaar beschadigd, de man kwam er zonder ineerscheuren af. De gealarmeerde rijkspolitie
van Halfweg sloot onmiddellijk de weg
voor alle vertceer af en waarschuwde
het -pompstation van de Watertransportma artschappij in Juitphaas. Nadat daar de
afsluiters waren dichtgedraaid kwam de
fontein in de Halfwegse Binnenpolder
bot stilstand.
Over de oorzaak van de leiidingbreuk

(de leiding bestaat uit buizen .van voorgespannen beton, die onderheid zijn) kon
de Watertransrpartmaatschappij vanmorgen nog niets zeggen. Personeel van het
bedrijf is vandaag aan de slag gegaan
om het lek. bloot te leggen en de oorzaak op te sporen. Dan pas kan ook
worden bekeken hoe lang het herstel
van de leiding zal gaan duren. Een
woordvoerder van de rijkspolitie te
Halfweg meent dat het een vrij langdurige zaak kan worden, vooral omdat de
werkzaamheden door de vorst worden
gehinderd. Overlast voor de bewoners
van de Groeneweg is er nauwelijks,
meent hij. Ze hoeven alleen maar een
sLukje om te rijden. Voor het doorgaande verkeer heeft de Groeneweg geen
enkele betekenis. Ook het onderlopen
van de wailanden is voleens hem geen
probleem: „De koeien staan nu toch
allemaal op stal".
De leidingen van de Watertransportmaatsdhappij Rijn-Kennemerland voeren
rivierwater VOOF infiltratie naar de duinen bij Vogelenzang (Amsterdamse waterleiding) en bij Castricum (PWN), Bovendien maakt Hoogovens van het aangevoerde water gebruik. Een woordvoerder van de maatschappij ^erkl^arde
vanmorgen dat er geen gevaar is dat
Noord-Holland zonder drinkwater komt
te zitten. Via andere leidingen worden
de beide infiltratiegebieden en Hoagovens van Rijnwater voorzien.
HAARL. DAGBLAD 3 0 - 1 2 - 7 6

Spaarndammerdijk
weer gerepareerd
HALFWEG. — In de knop van volgende
week wordt de Spaarndammerdijk weer
gedeeltelijk vrijgegeven voor het verkeer.
Een maand geleden sprong een waterleidingbuis in de dijk. waardoor het asfalt
over een lengte van vijfenzeventig meter
scheurde,. Drie dagen -Aas het Provinciaal
Waterleidingbedrijf van Noord-Holland
vervolgens bezig orn het lek weer te
dichten.
De Spaarndammerdijk tussen de Groene Weg bij Spaarnwoude en de Batterij bij
Halfweg bleef echter afgesloten voor het
verkeer, omdat hij ah gevolg van de leidingbreuk was gaan afschuiven. Door het
overtollige water was de grond namelijk
verzadigd geraakt en weggeleden. Vorige
week heeft het Laboratorium voor Grond
mechanica peilbuizen en waterspanningsmeters in de dijk aangebracht om na te
gaan hoe snel het water weer uit de dijk
wegtrekt. Dat onderzoek heeft inmiddels
aangetoond dat de dijk over een halve
rijbaan weer verkeer kan dragen zonder
gevaar op te leveren. Met het definitieve
herstel zou echter pas over een half ji»ar
begonnen kunnen worden. Het hoogheemraadschap Rijnland, die eigenaar
van de dijk is, wil daar niet op wachten en
heeft besloten het talud iets in noordelijke
richting te verplaatsen. Een gedeelte van
de oude dijk zal dan afgegraven kunnen
worden. Wanneer met die werkzaamheden wordt begonnen kon het hoogheemraadschap nog niet vertellen.
HD. 2 4 - 8 - ' 7 9
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Drinkwaterramp
voorkomen na lek
in kerosineleiding
Weersclo - Door het snel dichtdraaien van een
kraan is, naar eerst nu is gebleken, op 10 januari van
dit jaar een kleine ramp voorde drinkwatervoorziening rond Weerselo voorkomen.
Daarmee kon worden verhinderd dat na een breuk in de
leiding van de vliegbasis Twenthe nog meer kerosine in de grond van het waterwingebied in Lemselo
(gemeente Weerselo) terecht zou komen.
Direct nadat het lek in de leiding was ontdekt i» alarm geslagen en dt
kraan dichtgedraaid. Intussen echter waa er al 10 veel kerosine in de
bodem rondom de leiding verdwenen dat men heeft moeten besluiten
niet minder dan elfhonderd kubieke tfieter aarde in de • mgeving van
het lek weg te graven. Een karwei dat inmiddels b g e k k a r d : de aarde is, nadat gemeente Weersclo en het ministerie van Defensie daarover overeenstemming hadden bereikt, verpakt in plastic folie opgeslagen op een niet meer in gebruik zijnde start- en landingsbaan op de
vliegbasis.

De met kerosine doordrenkte aarde mag daar, volgens de tussen gemeente en ministerie gesloten overeenkomst, tot I april van dit jaar
opgeslagen blijven liggen. Tegen die tijd hoopt men de aarde (in het
waterwingebied al vervangen door nieuwe) schoon en wel weer weg
te kunnen halen. Op het ogenblik wordt nog onderzocht op welke
wijze de aarde gereinigd kan worden.
Het ziet ernaar uit, dat daarbij een "stoom-procêdê" zal worden toegepast. Of dat doorgaat is afhankelijk van de uitkomst van proefnemingen die momenteel nog in Rotterdam met dit procédé worden genomen. Het procédé houdt in, dat de vervuilde aarde schoongestoomd gaat worden, waarbij de kerosine vervluchtigt en uit de aarde
verdwijnt. In de brand steken van de voor vliegtuigen bestemde
brandstof is niet mogelijk.

Onbruikbaar
Dat men zo snel mogelijk de vervuilde aarde uit het waterwingebied
heeft verwijderd houdt verband met het feit, dat het technisch vrijwel
onmogelijk is kerosine uit het drinkwater te verwijderen. M e t kerosine vervuild drinkwater moet als onbruikbaar bestempeld worden.

Bij de vaststelling van de hoeveelheid vervuilde aarde heeft men gebruik gemaakt van een uiterst simpele methode: de neus. Het bleek,
anders dan met gebruikmaking van het menselijk reukorgaan, niet
doenlijk met enige zekerheid te constateren wanneer alle vervuilde
aarde was weggegraven.
HjOdOl 1977. nr- 5
TWENTSCHE COURANT

Waterleiding
springt
inPijnacker
DELFTSCHE COURANT

14-12-'79

Flinke breuk
in waterleiding

9-2-'77

Bij een brug aan de Rommesingel in Pijnacker is gisteren aan het eind van de middag
een waterleiding gesprongen, waardoor grote
delen van de weg blank kwamen te staan.
Het water spoot aan beide zijden van een
bruggetje in de Rommesingel weg.
Bewoners aan de Rommesingel en de Tilanussingel hebben geruime tijd zonder water
gezeten. Door het water werden stenen, tegels en trottoirbanden meegevoerd, aldus de
politie.
In de loop van de avond is het lek door net
waterleidingbedrijf De Tien Gemeenten gerepareerd.

IJS Ga-, Pipeline Fracture*

VELSEN — Op de hoek van de
Amsterdamseweg en de toevoerweg
naar de Velsertunnel deed zich
gisteravond om 18.45 uur een spectaculaire breuk in de waterleiding
voor. Het water veroorzaakte een
grote scheur in het asfalt, waardoor
de politie een deel van deze weg met
hekken moest afzetten. Het is nog
niet duidelijk, wanneer de schade
gerepareerd zal worden.

In late October, a natural gas pipeline running
through a caravan site near Houston, Texas, fractured and the gas ignited, sending a sheet of flame
through the site. At least s x people were killed.
The explosion, which .vas felt up to 20 miles
away, left a crater some !5 ft wide. Investigations
into the cause of the fracture and the subsequent
explosion have been started.

KENNEMERLAND 2 2 - 1 1 - 7 9
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Chaos door gesprongen waterleiding
DEN HAAG - In de nacht van
vrijdag op zaterdag sprong door
nog onbekende oorzaak een watertransportleiding op de Erasmusweg tussen de Anna Bijnslaan en Troelstrakade.
Hierdoor kwamen de gehele
Erasmusweg en enkele zijstraten blank te staan. Op enkele
plaatsen stond het water dertig
tot vijftig centimeter hoog. Door
de breuk in de leiding ontstond
een gat van tien bij zes meter in
het wegdek en de stoep. Men
verwacht nog tot a.s. woensdag
met de herstelwerkzaamheden
bezig te zijn.
VADERLAND

20-ll-'78

Tientallen doden bij
explosie in Mexico

Vijf doden bij gasontploffing

MEXICO STAD, vrijdag
Bij een dubbele explosie
in een olietransportleiding
in het zuidoosten van Mexico zijn gisteren tientallen
mensen gedood en velen gewond. De schattingen over
het aantal dodelijke slachtoffers lopen uiteen van 30 tot
52. Er zijn ongeveer veertig
gewonden.
De explosies deden zich
voor in een transportleiding
die het olieveld van Sanches
Magallanes verbindt met
een raffinaderij te Coatzacoalcos in de Golf van Mexi(AFP/REUTER)
co
TELEGRAAF

9-11-V8

* Een zware rookkolom duidt de
plaats aan van een serie ontploffingen, gisteren in een van
de deftigste wijken van Parijs.
Minstens vijf mensen verloren
hierbij het leven. Meer dan 40
raakten gewond.
Drie explosies verwoestten
binnen een half uur drie naast
elkaar gelegen gebouwen. Ladderwagens van de brandweer
moesten er aan te pas komen om
mensen te bevrijden, die door'
het vuur op de bovenste verdiepingen waren ingesloten.
Later op de avond hadden in
dezelfde wijk nog vier ontploffingen plaats.
Op bevel van de brandweer
zijn daarna 40 gebouwen ontruimd. In totaal moesten duizend mensen worden geëvacueerd.
Via de radio werden de Parijzenaars gewaarschuwd uit de buurt te blijven,
omdat er gevaar bestond voor
nog meer explosies. De oorzaak
was vermoedelijk een lekkende
gasleiding.
VADERLAND 1 8 - 2 - ' 7 8
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Water
leiding
sprong

Zwartbroektunnel

vol

drinkwater

Roermond zat
zonder water

- K O O G A A N D E Z A A N - In
d e Wezelstraat in K o o g aan d e
Z a a n heeft n i e m a n d , zoals d e
foto d o e t v e r m o e d e n , d e v a
terkraun o p e n laten staan. D e
h o o f d w a t e r l e i d i n g b u i s , die het
Westzijderveld van water m o e t
voorzien, knapte. En door die
b u i s m e t e e n d i a m e t e r van 10
c m s t r o o m t normaal heel wat
water, zodat in e e n korte tijd
e e n h e e l g e b i e d blank s t o n d
door de duizenden kubieke
m e t e r s w a t e r dat uit d e g r o n d
s p o o t . E e n b i j k o m e n d prob l e e m w a s dat daardoor o o k
een
deel
van
de
weg
w e g s p o e l d e e n e e n vrachtauto
v a n Kalf B V g e l a d e n m e t h o u t
in het w a t e r w e g z o n k . D e
firma H o o g w o u d t heeft het gevaarte w e e r o p d e harde w e g
gezet. Het P W N heeft vann a c h t g e p r o b e e r d het e n o r m e
gat te repareren. In ieder geval
k w a m e n d e b e w o n e r s van het
Westzijderveld
niet
zonder
water te zitten, w a n t dat w e r d
nu g e v o e r d d o o r e e n rp**rvcU-iding. Het voorval had gistera v o n d t e g e n acht uur plaats.

ROERMOND - Om half acht gistermorgen barstte met een forse klap de hoofdwaterleiding bij de Zwartbroektunnel in
Roermond open, waardoor een groot deel
van de stad zonder water kwam te zitten.
Kort daarop werden brandweer en politie overstelpt met
telefoontjes v a n bewoners van de wijken Veld, Kemp,
Kïtskensberg, Donderberg, Hoogvonderen, Tegelarijveld
e n Asenray, die bet zonder douche en koffie moesten stellen.
Een half uur later had de
brandweer zes „tappunten"
ingenomen in de diverse wijken. Later op de dag kwam een
groot aantal korpsen uit de
omgeving en zelfs uit Venlo en
Maastricht assistentie verlenen. Speciale service werd
verleend aan de banketbakkers, die met het oog op de komende feestdagen de zondag

wilden benutten om te bakken.

Reservoirs
Een aparte bevoorrading was
er ook voor vele bejaarden, invaliden en zieken, die de tocht
naar de tappunten moeilijk
konden maken. Ook diverse
particulieren spanden zich in
om deze mensen van water te
voorzien. Rond vier uur'werd

22-U-'79

bet plotseling drukker, toen
bleek, dat de eigen reservoirs
van de flats op de Donderberg
uitgeput raakten Zowel burgemeester Daniels als wethouder van openbare werken
Cox stelden zich persoonlijk
op de hoogte van de noodsituatie. Beiden bekeken het
meters diepe en brede gat, dat
het lek bij de tunnel had geslagen.
Intussen overlegden medewerkers van de Waterleiding
Roermond druk over de vraag
boe de schade snel verholpen
kon worden. In de loop van de
avond* toen bleek dat het herstellingswerk te lang sou gaan
duren, legde de Msamwaas
brandweer dikke
bovengrondse provisorische leidingen aan, waardoor de druk op
de waterleiding werd hersteld.
Verwacht werd dat reparatie
van de gesprongen leiding tot
vanmorgen soa doren.
DE LIMBURGER 2 4 - 1 2 - '79

Drinkwater halve meter hoog in Groninger straten
Een groot deel van de si ad Groningen en de plaatsen Eelde en Paterswolde hebben gistermiddag
rond vijf uur een uur lang zonder
water gezeten nadat een hoofdaanvoerleiding van het Gemeentelijk
Water Bedrijf was gesprongen. De
leiding die het pompstation De
Punt met de stad verbindt, sprong
door onbekende oorzaak in het talud van de rijksweg tussen Groningen en Haren ter hoogte van de
Betje Wolffstraat in de wijk Wijert. In de omgeving kwam het water tot meer dan een halve meter
hoog.
Omdat het talud van de rijksweg
is verzakt, is in opdracht Van
Rijkswaterstaat de oostelijke rijbaan van de rijksweg korte tijd afgesloten.
Het waterbedrijf leidde de
hoofdtoevoer snel om via een reserve leiding zodat het water na ruim
een uur weer uit de kranen stroomde. Volgens het Gemeentelijk Waterbedrijf is er 3000 kubieke meter
drinkwater verloren gegaan.

DAMIMND IN TAIUD RMKSWfG

Reparatie leidingbreuk
kan neg dagen duren
Het gemeentelijk waterbedrijf is gisteren onmiddellijk begonnen met de reparatie van de gesprongen aanvoerleiding van drinkwater in de Groninger Betje Wolffstraat (zie ook p.igina 1). De betonnen leiding, die een doorsnee
heeft van 70 centimeter en waar doorgaans een druk van 3 atmosfeer op staat, sprong gistermiddag door onbekende
oorzaak en zorgde voor een grote wateroverlast in de omgeving. Het grootste gedeelte van de stad en enkele omliggende plaatsen zaten ongeveer een uur zonder water.
meentelijk waterbedrijf als de provinOmdat de breuk zich precies in het
heden aan de lekke leiding niet voor
ciale Waprog, die met dit probleem verdinsdag aanstaande afgerond. Tot dan
talud van de rijksweg Groningen/Assen
der niets van doen heeft, overstroomd
nemen de twee andere hoofd leidingen
bevindt is het nodig dat een damwand
met telefoontjes. De gemeentelijk*
vanaf De Punt naar de stad de aanvoerwordt ncsUnt'ii ufil verzakking van de
centrale was voortdurend bezet, terwijl
functieover.
rijbaan tegen te gaan. Daartoe is
bij
de Waprog wanhopige mensen —
vanochtend een heimachine geplaatst.
Als gevolg van de plotselinge staking
kennelijk in de veronderstelling dat ben
Naar verwachting ziin de werkzaamvan de watertoevoer werd zowel het giopenstaande rekening tot afsluiting had
?eleid — kwaaien melden dat ze alsnog
en gaarne h*reid waren de achteretal Uge
bedragen te voldoen...

Tweede breuk in waterleidinq in Groninqen
Voor de tweede
keer in een paar
dagen is gistermiddag een gwte watertoevoerleiding
van het Gemeentelijk Waterbedrijf
Groningen gebarsten. Het was dezelfde leiding die
donderdagm idd ag
in de wijk De Wijert in Groningen
brak en forse schade aanrichtte'. Bij
het schconspoelen
werd gistermiddag
voor het eerst de

volle druk op de
leiding gezet, die
hierdoor bezweek.
Deze keer achter
de huizen op de
hoek van de Van
Sc hendelstraat en
de Multatuliatraat
en in de Van
Eedenstraat. Grote schade kon nu
worden voorkomen
omdat de reparatieploeg die sinds
donderdagmiddag
in touw was, direct
met de afsluiting
kon beginnen.

Volgens het Waterbedrijf is de
breuk vermoedelijk het gevolg van
een fabrieksfout. De fabriek die de
buizen leverde had destijds een
088/keer problemen met het beton
waardoor dit na verloop van tijd
kon gaan verbrossen. Waarschijnlijk is dit hier ook gebeurd.
Problemen met de wM.erlevering
zijn er niet geweest omdat ae leiding nog niet op het net was aangesloten. Dat had vannacht zullen
gebeuren.

NIEUWSBLAD v.h. NOORDEN JUNI 1982

Lek in zinker: drinkwater weg
iiitittiiiiiit
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Rotterdam — Het Rotterdamse drinkwaterbedrijf heeft door een lek in een zinker in de
Oude Maas vele tienduizenden liters drinkwater verloren.
Het lek was zo groot, dat men per uur een
verlies van drieduizend kubieke meter water
registreerde.
Het lek is vorige maand ontdekt door een
duiker, nadat de zinker aan beide kanten

iiimiiiiiimiiiiiim
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van de rivier was afgesloten en via een compressor met lucht was gevuld. Aan de hand
van luchtbellen kon toen het lek worden opgespoord.
Toen bleek dat de middelste zinker een
scheur van 1.25 meter vertoonde. Pas als alle
rubber verbindingsstukken zijn geïnspecteerd, zullen de zinkers weer in gebruik genomen worden. Er zijn noodverbindingen
gemaakt.
R'DAMS NIEUWSBLAD 5 - 3 - 8 2
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Computer in de fout
M

AD.2-3-'84

Veel werk aan
repareren reeks
leidingbreuken
Van een onzer verslaggevers
ROTTERDAM — Grote delen van Rotterdam en Capelle aan den IJssel hebben gisteren zonder drinkwater gezeten,
doordat op vele plaatsen tegelijk de leidingen sprongen.

OORZAAK
De oorzaak van de ongelukken w a s een
c o m p u t e r s t o r i n g in het a u t o m a t i s c h e pompsysteem van het drinkwaterleidingbedrijf in
Kralingen. Als gevolg van die storing sloegen
de pompen op hol, w a a r d o o r in korte tijd te
veel w a t e r in het leidingennet werd gepompt,
zodat de druk veel te hoog opliep en de leidingen knapten.

CENTRUM

^

Vanaf de Westzeedijk

stort het water zich naar beneden, een diepe geul makend in de grond:

Navo morst olie

De breuken deden zich voornamelijk voor in
de oostelijke wijken en het centrum van de stad.
De breuk in de leiding op de Westzeedijk veroorzaakte zoveel overlast, dat deze drukke verkeersweg moest worden afgesloten.
Het water gutste daar de lager gelegen Eendrachtsweg in, waar kelders
en benedenverdiepingen van
de hulzen en kantoren onder
water kwamen te staan. Dat
gebeurde ook met het Van
Dam-ziekenhuis, dat op een
noodvoorziening moest overschakelen.
Het Rotterdamse drinkwaterbedrijf heeft met man en
macht gewerkt om de breuken
te repareren. Aan het eind van
de middag waren alle lekkages
hersteld. Een water-transportleiding in het centrum moest
worden afgesloten om te voorkomen, dat er nog meer leidingbreuken zouden optreden.

ONBEKEND
AD. 20-1-'83

~W Door een
breuk in een
olieleiding
van
Defensie is gisteren
zo'n
6.000
liter
dieselbrandstof in een
weiland
bij
Krimpen
aan de Lek
gestroomd.
De
leiding
wordt
beheerd
door
de
Defensie
Pijpleiding
Organisatie,
en
maakt
deel uit van een uitgebreid Navo-leidingnet
waardoor olie,
benzine en kerosine voor militaire doeleinden wordt vervoerd.

Hoe groot de schade is, durft
het bedrijf niet te schatten. De
kosten van de reparaties lopen
in de tienduizenden guldens,
maar de werkelijke schade zal
pas blijken aan de hand van de
schadeclaims, die het bedrijf
verwacht.
E r was gisteren al een regen
van klachten. Veel mensen
klaagden over roestwater.

Het lek ontstond doordat een buis waarmee
drukverschillen in de pijpleiding worden gemeten om storingen op
te sporen, afbrak. Met chemische
middelen werd de overlast bestreden. Volgens het waterzuiveringsschap
Zuidhollandse Eilanden en Waarden is de schade aan het milieu
'minimaal.
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I. INLEIDING
1.1. VOORGESCHIEDENIS MET OVERZICHT GEBRUIKTE VOORSCHRIFTEN
De vondst van het aardgas, de toenemende behoefte aan aardolie- en chemische
produkten, het steeds groter wordende inzicht in de economische voordelen
die aan het transport per buisleiding zijn verbonden, alsmede de sterke uitbreiding van gemeenten, zijn de aanleiding tot de grote vlucht die de aanleg
van leidingen in Nederland heeft genomen.
Deze leidingen moeten vele malen boezemwateren en -kaden, scheepvaartkanalen,
polderwatergangen, rijks-, secundaire en andere wegen, spoorwegen, rivieren,
hoofd- en binnenwaterkeringen kruisen.
De dikwijls grote diameter van de leidingen (bijvoorbeeld 2 m voor drinkwaterleidingen), de hoge druk die wordt toegepast (tot 100 bar) en de aard van
de te transporteren stoffen (explosief, brandbaar, vervuilend en vergiftig),
afgewogen tegen de dikwijls geringe afmetingen van de boezemkaden, de veelal
diepe ligging van de polders ten opzichte van de boezempeilen en het buitenwater, de genoegzaam bekend zijnde slechte ondergrond van West-Nederland en
de grote belangen die door de waterstaatswerken worden gediend of beschermd,
waren voor de beheerders van die werken een sterke aanleiding om het standpunt in te nemen, dat alles in het werk moet worden gesteld om explosies of
lekkages van de leidingen ter plaatse van de kruisingswerken en de daaruit
voortvloeiende, mogelijk catastrofale gevolgen te voorkomen.
Uit dien hoofde zijn duidelijke richtlijnen voor de constructie van leidingen en leidingkruisingen noodzakelijk geworden ter waarborging van de veiligheid van de door waterkeringen beschermde gebieden en het van de wegen
gebruik makende verkeer.
Om een zo groot mogelijke uniformiteit te verkrijgen in de op te stellen veiligheidseisen en normen, die in de door de verschillende beherende instanties te verlenen vergunningen kunnen worden opgenomen, is per 10 maart 1965
de "studiegroep hogedrukleidingen voor gas en olie" in het leven geroepen.
Deze studiegroep heeft in de loop der jaren onder de benaming "continentale
gasclub" bekendheid verkregen.
Hierin zijn in de huidige samenstelling opgenomen vertegenwoordigers van de
technische diensten van de hoogheemraadschappen met boezem- en dijkbeheer,
de provinciale waterstaatsdiensten van Gelderland, Noord- en Zuid-Holland,
de dienst Openbare Werken van de gemeente Amsterdam en het Centrum voor
Onderzoek Waterkeringen (C.O.W.).
In de beginperiode nam ook een vertegenwoordiger van de technische dienst
van het Grootwaterschap van Woerden aan het overleg deel.
Enige tijd later is (per 17 september 1965) naast deze studiegroep de zogeheten "insulaire gasclub" ingesteld.
Hierin zijn vertegenwoordigd de technische diensten van de hoogheemraadschappen met dijkbeheer, dijkbeherende waterschappen, het Centrum Onderzoek
Waterkeringen (C.O.W.) en de provinciale waterstaat in Zuid-Holland.
In deze studiegroep wordt naar oplossingen gezocht voor de specifiek dijktechnische problemen, verbonden aan kruisingen van leidingen met hoofd- en
binnenwaterkeringen. De "continentale"- en de "insulaire gasclub" vormen
thans tezamen de Studiegroep Pijpleidingen voor gassen en vloeistoffen.
In deze studiegroep is overeengekomen, dat de technische vertegenwoordigers
van de boezem-, dijk- of wegbeherende instanties bij hun adviezen aan de betrokken besturen over leidingen de opgestelde richtlijnen voor in vergunningen te stellen voorwaarden ten aanzien van veiligheid en waterstaatkundige
voorzieningen zoveel mogelijk zullen volgen.
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Over belangrijke afwijkingen van deze richtlijnen zal overleg met de studiegroep plaatsvinden.
Op deze wijze wordt bewerkstelligd, dat in de verschillende beheersgebieden
zoveel mogelijk uniformiteit aanwezig is in de ten aanzien van leidingen te
stellen eisen, hetgeen de veiligheid ten goede komt en de rechtszekerheid
alsmede de efficiëntie in de hand werkt.
De diverse richtlijnen die in de loop der jaren op grond van door beide studiegroepen uitgevoerde studies werden opgesteld en toegepast, werden gebun^
deld in de Pijpleidingcode (revisie 1, mei 1968).
De intussen tot stand gekomen of in ontwerp zijnde en voor geheel Nederland
geldende voorschriften c.q. leidraden en de intussen verkregen kennis over
pijpleidingen maakten een algehele herziening van deze Pijpleidingcode noodzakelijk.
De hiernavolgende Pijpleidingcode 1972, gerevideerd in 1974, 1977 en thans
in 1984, is mede gebaseerd op de navolgende voorschriften.
- Leidraad voor constructie en beheer van vloeistofleidingen in en nabij
waterkeringen, opgesteld door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen.
- Leidraad voor constructie en beheer van gasleidingen in en nabij waterkeringen, opgesteld door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen.
- Leidraad voor oliepijpleidingen, opgesteld door de Commissie Opslag Gevaarlijke Stoffen.
- Veiligheidseisen voor stalen gasleidingen met een bedrijfsdruk boven 1 bar.
(NEN 1091).
- American Standard Code for Pressure Piping, Gas Transmission and Distribution Piping Systems, (ASA/USAS/ANSI-B 31.8).
- American Standard Code for Pressure Piping, Oil Transportation Piping (ASA/
USAS/ANSI- B.31.4).
In de Studiegroep Pijpleidingen voor gassen en vloeistoffen, welke wordt gevormd door de "continentale gasclub" en de "dijkengasclub" tezamen, zijn per
1-1-1984 vertegenwoordigers opgenomen van de navolgende instanties:
Continentale Gasclub (vastelandsgasclub)
De Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland.
Het Hoogheemraadschap van Rijnland.
Het Hoogheemraadschap van Delfland.
Het Hoogheemraadschap van Schieland.
De Provinciale Waterstaat in Noord-Holland.
De dienst Openbare Werken van de gemeente Amsterdam.
Het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen (C.O.W.).
De Dienst Waterbeheer van de Provincie Gelderland.
Insulaire Gasclub (dijkengasclub)
De Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland.
Het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard.
Het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.
Het Waterschap De Brielse Dijkring.
Het Waterschap IJsselmonde.
Het Waterschap De Groote Waard.
Het Waterschap Goeree-Overflakkee.
Het Centrum voor Onderzoek Waterkeringen (C.O.W.).
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1.2. BEZWAREN TEGEN LEIDINGEN IN WATERKERINGEN
In het algemeen zijn leidingen in of nabij een waterkering ongewenst omdat:
zowel bij het leggen als bij het onderhoud en de eventuele vervanging van
een leiding graafwerk in de waterkering moet worden uitgevoerd;
extra krachten op de waterkering kunnen worden uitgeoefend wanneer een deel
van de constructie buiten de waterkering valt;
de waterdichtheid en de stabiliteit van de waterkering worden bedreigd door
mogelijke lekkage van de leiding en/of ongelijke zakking van leiding en
grondlichaam, waardoor ruimte onder en/of naast de leiding kan ontstaan.
Daar de zorg voor de waterkering toeneemt met het aantal daarin aangebrachte
leidingen, dient dit aantal zoveel mogelijk te worden beperkt. Steeds moet
worden nagegaan of er een alternatief tracé gevonden kan worden, waarbij de
waterkering niet wordt beroerd. Wanneer het leggen van een leiding in de waterkering redelijkerwijze niet is te vermijden, zullen zodanige voorzieningen moeten worden getroffen, dat het waterkerend vermogen van de kering niet
wordt aangetast. Op de beheerder van de waterkering rust de taak zich ervan
te overtuigen, dat het complex van alle te nemen maatregelen hiertoe voldoende waarborgen schept. Eerst dan kan een vergunning tot het leggen van
de leiding worden afgegeven.
De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen gaf aan het onder haar
ressorterend Centrum voor Onderzoek Waterkeringen, (het C.O.W.) te 's-Gravenhage, opdracht de beheerders van waterkeringen op hun verzoek te adviseren over alle technische problemen die zich bij ontwerp, uitvoering, beheer
en aanpassing van leidingen in of nabij waterkeringen kunnen voordoen.
1.3. GEBRUIK VAN DE PIJPLEIDINGCODE
De Pijpleidingcode kan worden gebruikt voor de beoordeling van alle leidingen. De Pijpleidingcode kan ook worden gebruikt om na te gaan of reeds aanwezige leidingen aan door de beheerders van waterkeringen en wegen te stellen eisen voldoen. Indien dit niet het geval is, kan het nodig zijn om de
constructie bij deze eisen aan te passen door vernieuwing of door aan het
toekomstig gebruik van de leiding beperkende bepalingen te verbinden.
Dit laatste zou bijvoorbeeld kunnen betekenen, dat de druk in de leiding
moet worden verlaagd. In verband met de zeer bijzondere maatregelen die genomen moeten worden bij kruisingen van zogenaamde leidingstraten met waterkeringen, boezemwateren, wegen en watergangen is de Pijpleidingcode 1972
daarop niet zonder meer van toepassing. De Pijpleidingcode 1972 is opgesteld
ten behoeve van de beheerders van waterstaatswerken als leidraad bij het opstellen van de in door hen te verlenen vergunningen te stellen voorwaarden
en de beoordeling van ontwerp, uitvoering, beheer en aanpassing van leidingen. In de vergunningen kan door die beheerders desgewenst naar de Pijpleidingcode 1972 worden verwezen.
Aan ondernemers van leidingwerken en hun adviseurs wordt de Pijpleidingcode
slechts ter informatie verstrekt. In voorkomende gevallen, wanneer een ver-

Revisies van de Pijpleidingcode 1972 worden automatisch gratis toegezonden
aan de geregistreerde bezitters van de code.
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gunning afwijkt van de Pijpleidingcode 1972, prevaleert het gestelde in de
vergunning.
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Enige physische- & chemische eigenschappen van door hogedrukleidingen in Zuid-Holland getransporteerde media.

O

medium

aggregatie
toestand
bij atm druk

p in kfl/m3
l b i j O ° C e n 1 barl

T.O.V lucht
zwaarder
lichter

viscositeit i|
(dynamische
of absolute vise.)

compressie
modulus
in M N / m 2 .
K

kritische '
temperatuur
t k in o C
(liquefactie)

kritische'
druk in bar.
(bij t k )

brandgevaar
aanwezig

vlampunt""

in°C
(bij onderste
explosiegrens)

explosiegrenzen
in Uicht
in v o l . %
(bij OO C en 1 bar)

ontsteking* " "
temperatuur
in°C

op menselijk
lichaam
{e«cl.02gebrflk)

v (kinematische vist.)

v  i
P

82.6
(methaan)

46.0

«

5  16,5

670

9.2

50,3

•

2,734

425

T] > 78iiP
( 0 ° C . 1 bar)

91.8

46.2

-

211

450

n  41 cP
(vloeibaar, 0 ° C)

209,1

46.6

«

239

430

prikkelend

v = 0.38 cSt
[vloeibaar,  3 5 ° C.
1 bar)

116.4

40.2

-

2  10

3 2 0  380

bedwelmend
bevriezing

tl ■ 165uP
( 0 ° C, 1 bar)

147,0

33.9

n  83,5uP
( 0 ° C , 1 bar)

 240,2

12,9

«

4  77

565

1.43

1  192iiP
(O© C. 1 bar)

 118,6

50,4

vloeistof

850
(standardcrude)

v  30 cST
(standardcrude)

1500

«

 7 tot * 32

120

?

nsphta

vloeistof

730

7

?

«
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19

288

ontvettend

benzine

vloeistof

700

n  0.41 CP
( 2 5 ° C. 1 bar)

7

«
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ontvettend

kerosine

vloeistof

780
( 1 5 ° C. 1 batr

T  1,64 cP
( 2 5 ° C. 1 bar)

1000
( 1 5 ° C. 1 barl

«

+ 40

1,58
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gacoiie

vloeistof

840
( 1 5 ° C. 1 bar)

1 =5P
( 1 5 ° C, 1 bar)

1300
( 1 5 ° C, 1 bar)

«

+ 70

-

aardgas

9»*

0.83
( vloeibaar 425)

n  llOuP
( 0 ° C, 1 bar)

ethyleen

gas

1.25

«

n  94uP

|]IU|Jïl('ITI

gas

1.91
{vloeibaar: 519)

«

p ropy leeno My de

gas

7
(vloeibaar: 859)

-

butyleen

gas

2,58
(vloeibaar: 591)

»

stikstof

gas

1.26

waterstof

gas

0,09

zuurstof

gas

ruwe aardolie

(0° c. 1 bar)

■

" De kritische temperatuur is de hoogste temperatuur, waarbij
een gas door samenpersen nog vloeibaar gemaakt kan worden.
De bijbehorende druk is de kritische d r u k .

' Het vlampunt is de temperatuur, waarop de desbetreffende
vloeistof moet worden gebracht om boven die vloeistof een
concentratie aan damp te krijgen, die voldoende is om samen
met lucht een brandbaar gasmengsel te vormen De tempera
tuur bij het vlampunt correspondeert met de gasconceniratie
bij de onderste explosiegrens

De ontstekingstemperatuur is de minimale temperatuur, waar
bij een brandbaar mengsel van de betreffende stof in lucht
kan worden ontstoken.

240

bedwelmend
bevriezing

bedwelmend

1.5. VERGUNNINGEN EN DERGELIJKE
Voor de in waterstaatswerken uit te voeren werken is vergunning nodig van de
beheerder van het betreffende waterstaatswerk. Ter verkrijging van die vergunning dient door de ondernemer van het werk een aanvraag te worden ingediend bij die beheerder, vergezeld van tekeningen, waterloopkundige rapporten, grondmechanische rapporten, sterkteberekeningen en pompgrafieken in het
door die beheerder gewenste veelvoud.
Tevens is ingevolge artikel 33 van de Waterstaatswet 1900 voor werken in direct zee- of rivierwaterkerende dijken c.q. hoofdwaterkeringen goedkeuring
van gedeputeerde staten der provincie vereist op het desbetreffende plan met
toelichting. Deze goedkeuring dient in Zuid-Holland te worden gevraagd aan
gedeputeerde staten van Zuid-Holland, Koningskade 1 te 's-Gravenhage. Bij
deze aanvraag dienen alle op het desbetreffende plan betrekking hebbende
stukken, zoals tekeningen, waterloopkundige rapporten, grondmechanische rapporten, sterkteberekeningen en pompgrafieken, alsmede een toelichting op het
plan (bij voorkeur de door de beheerder van de waterkering verleende vergunning) in vijfvoud te worden overgelegd.
Ingevolge een overeenkomst tussen de Waterschappen, het C.O.W. en de Provincie berust de controle van grondmechanische rapporten en sterkteberekeningen
in Zuid-Holland bij de Provinciale Waterstaat, met uitzondering van die welke betrekking hebben op Rijkswerken.
1.6. DEFINITIES
In de Pijpleidingcode 1972 wordt verstaan onder:
hogedrukleidingen: leidingen met een bedrijfsdruk > 10 bar (= 1 N/mm

2

= 1 MPa)

lagedrukleidingen: leidingen met een bedrijfsdruk < 10 bar
wegen

: secundaire- en tertiaire wegen.

N.B.: Kruisingen met grote rivieren, autosnelwegen en spoorwegen vallen buiten het kader van deze code.
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ONTWERP

II. EISEN TE STELLEN AAN HET ONTWERP VAN LEIDINQSTREKKINGEN IN HET TERREIN

11.1. VEILIGHEIDSAFSTANDEN
II.1.A. Veiligheidsafstanden tot gebouwen
H i e r v o o r wordt verwezen naar

III.1.A.

II.1.B. Onderlinge veiligheidsafstanden voor hogedrukleidingen
H i e r v o o r wordt verwezen naar

III.1.B.

11.1.0 Veiligheidsafstanden tot waterstaatswerken
II.1.C.1. Gasleidingen

Deze leidingen mogen niet worden getraceerd binnen de voor gasleidingen
toepasselijke veiligheidszone van waterkeringen en wegen, welke zone bepaald kan worden volgens III. 1.Cl. en III.1.C.2.
II.1.C.2. Vloeistofleidingen

De voor deze leidingen geldende veiligheidszone wordt behandeld in
III.1.C.1. en III.1.C.3.
11.2. DIEPTELIGGING

De genoemde maten geven de afstand aan tot de bovenkant van de leiding.
II.2.A. Te velde
II.2.A.1. Gras-en tuinland

Minimaal 0,40 m beneden het gewenste of bestaande winterpeil, doch tenminste 1 m beneden maaiveld.
II.2.A.2. Bouwland
Minimaal 1,50 m beneden maaiveld.
N.B.
Wanneer de kans bestaat op diepploegen, kan het noodzakelijk zijn dat een
grotere diepte wordt aangehouden.
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II.2.B. Bij kruisingen van polderwatergangen
II.2.B.1.

Hoofdwatergangen

Minimaal 1,30 m beneden de bodemdiepte, welke is vereist voor een goede waterbeheersing.
II.2.B.2. Overige watergangen en sloten

Minimaal 0,80 m beneden de bodemdiepte. Voor de bodemdiepte wordt de keurmaat aangehouden. Bij weide- en tuinderpolders, met een keurmaat die minder
dan 0,60 m onder het schouwpeil ligt, wordt een bodemdiepte aangehouden van
0,60 m beneden het schouwpeil.
N.B.
Wanneer een polderpeilverlaging of een profielsverruiming van de watergang
is te verwachten, kan het noodzakelijk zijn dat een grotere diepte wordt
aangehouden.
11.3. GRONDMECHANISCH ONDERZOEK
Het verdient aanbeveling in het tracé van leidingstrekkingen in het terrein
op regelmatige afstanden middelzware sonderingen en steek- c.q. continuboringen uit te voeren. Op grond van de uitslag van dit veldwerk kunnen dan
zo nodig boringen worden verricht met ongeroerd gestoken monsters, welke in
het laboratorium aan diverse proeven kunnen worden onderworpen. Indien men
de terreinstrekkingen of gedeelten daarvan met op stuit geheide palen wil
ondersteunen, zijn diepsonderingen onontbeerlijk; ingeval van kleefpalen
niet.
Het vorenomschreven onderzoek heeft mede waarde voor de uitvoering, waarbij
de wijze van sleufontgraving (toepassing van sleufmachine, grijper of dragline), de methode van instandhouding van de sleuf (waterdruk door uitvoering
in den natte, tijdelijke damwanden of bronbemaling), de draagkracht van het
terrein (in verband met toe te passen materieel en maatregelen ter verbetering zoals dragline-schotten, knuppelwegen of rijplaten en dergelijke) van
belang zijn.
In het geval van onderheide stalen leidingen en al of niet onderheide leidingen van andere materialen, zoals bedoeld in II.4 is het beschreven grondmechanisch onderzoek verplicht.
Het grondmechanisch rapport moet opgave doen van:
de neutrale grondbelastingen op de leiding (gemiddelde waarden),
de passieve grondbelastingen op de leiding (maximum waarden),
de horizontale actieve steundrukken tegen de leiding (minimum waarden voorzover van toepassing),
de toelaatbare paalbelastingen voor druk- en trekpalen,
bij uitvoering in den natte: het volumegewicht van de grond-watersuspensie
in de aangevulde sleuf, waarop het e.g. van het afgezonken leidinggedeelte
door middel van betonnen ruiters (moerasgewichten) moet worden afgeregeld.
N.B.
a. De in II.4.A.2. opgegeven onzekerheidsfactoren ten opzichte van de "gemiddelde waarden" worden geacht zowel de onzekerheden ten gevolge van de
variatie in bodemgesteldheid als die in berekeningsmethodiek te compenseren.
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De factoren ten opzichte van de "maximale waarden zijn uitsluitend ter
compensatie van de laatste categorie onzekerheden.
b. Incidenteel zal een grondmechanisch onderzoek nodig zijn ten behoeve van
de bepaling van de veiligheidszone (zie II.1).
11.4. STERKTEBEREKENING
Deze berekening is uitsluitend verplicht voor vloeistofleidingen, welke bij
breuk of lekkage het milieu kunnen verontreinigen.
Voor de in het betreffende leidingtracé voorkomende kruisingen met polderwatergangen* en quartaire wegen (voorzover niet verheeld met- of in de veiligheidszone van secundaire- of tertiaire wegen of waterkeringen) behoeft
geen separate sterkteberekening te worden ingediend, indien in het terrein
de vereenvoudigde rekenwijze volgens II.4.D wordt gevolgd en bovendien bij
quartaire wegen de verticale afstand tussen onderkant wegconstructie en bovenkant buis ligt tussen 1 en 3 m.
II.4.A. Belastingen en partiële onzekerheidsfactoren

De inwendige belastingen op de leiding die in rekening moeten worden gebracht, bestaan uit krachten ten gevolge van de inwendige vloeistofdruk en
van eventuele sterke temperatuurverandering van de leiding (bij verpompen
van verwarmde vloeistoffen). De uitwendige belastingen bestaan uit krachten
die het gevolg zijn van het gewicht van de bovenliggende grond, eigen gewicht van de leiding, eigen gewicht van de vulling, opwaartse druk, verkeersbelasting en van eventuele ongelijkmatige ondersteuning (paalfundering).
II.4.A.1. Inwendige belastingen
ll.4.A.1.a. Inwendige overdruk

Een berekening moet aantonen, dat de ontwerpdruk die voor de sterkteberekening van een leidinggedeelte wordt aangehouden niet kan worden overschreden.
Hierbij dient ook op drukstoten te worden gelet. Het verdient aanbeveling
de gehele leiding op drukstoten te berekenen. Bij deze berekening dient niet
alleen rekening te worden gehouden met verkeerde manipulaties met afsluiters
en het plotseling uitvallen van éën of meer pompen, maar ook met drukgolven
die ontstaan na een breuk elders in de leiding.
In de vergunningsvoorwaarden dient de bepaling te worden opgenomen, dat bij
iedere wijziging van de uitgangspunten van deze berekening opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd (zie voor deze uitgangspunten III.5.A.2.a.1).
Door het aanbrengen van betrouwbare drukbegrenzingsapparatuur kan worden bereikt, dat in de gehele leiding de druk het berekende maximum niet overschrijdt (zie IX.l.G).
II.4.A.1.D. Inwendige onderdruk

De leiding moet met een tweevoudige veiligheid bestand zijn tegen vacuüm.
* Uitgezonderd zinkerconstructies met fabrieksbochten, welke met een schadefactor = 1 elastisch moeten worden berekend op een uitvoeringszakkingsverschil van 100 mm tussen zinker en aansluitende terreinstrekkingen (zie
III.5.A.3.b).
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Bij kunststoffen moet bij vacuüm een viervoudige veiligheid worden aangehouden, omdat de E-waarde van het materiaal met de tijd afneemt.
11.4.A.2. Uitwendige belastingen

Verscheidene in de sterkteberekeningen in te voeren grootheden, en wel die
volgen uit de grondgesteldheid, zijn nooit exact bekend. Daarom dienen de
uit het grondmechanisch onderzoek afgeleide grootheden in de sterkteberekening met factoren te worden vermenigvuldigd, of erdoor gedeeld, waarin de
mate van onzekerheid tot uitdrukking komt.
De grootte van deze factoren kan pas goed worden vastgesteld als ruime ervaring over het gedrag van leidingen in de grond is verkregen. Nu deze ervaring er nog niet is, kunnen onderstaande factoren als richtsnoer dienen.
De vergunningverlenende instantie is evenwel vrij, in bijzondere gevallen
hiervan af te wijken, bijvoorbeeld wanneer de eigenschappen van de grond
zeer goed bekend zijn, of wanneer deze eigenschappen bijzonder moeilijk zijn
te bepalen.
De onzekerheidsfactoren voor grondmechanische grootheden zijn:
neutrale grondbelasting ten opzichte van de gemiddelde waarde
passieve grondbelasting ten opzichte van de maximale waarde
of indien volgens Marston (IV.1.B.2.) is gerekend

1,1
1,3
1,1

Bij de bepaling van de toelaatbare paalbelastingen zal de grondmechanisch
adviseur gewoonlijk in zijn advies reeds met onzekerheden rekening hebben
gehouden.
N.B.
De leidingen, zoals in II.4 bedoeld, zijn meestal (stalen) hogedrukleidingen
voor het transport van ruwe aardolie en (onder atmosferische druk vloeibare)
derivaten, welke leidingen in het terrein doorgaans op staal zijn gefundeerd.
Voor deze categorie zijn het grondmechanisch onderzoek (zie II.3) en de drukstootberekening facultatief. Men dient dan de volgende uitgangspunten voor
de spanningsberekening aan te houden:
ontwerpdruk voor de gehele leiding = maximale bedrij fsdruk bij het pompstation, eventueel vermeerderd met 10% in verband met drukstoten (deze 10% is
de regeltolerantie van de drukbegrenzingsapparatuur);
gemiddelde neutrale grondbelasting x 1,1 = gewicht van de grondkolom boven
de buis uitgaande van een hoog aangenomen volumegewicht van 19kN/m^
(1,9 t/m 3 ) ?
er wordt niet gerekend met de som van de spanningen ten gevolge van toevallige verkeersbelasting respectievelijk 10% overschrijding van de maximale
bedrijfsdruk, bijvoorbeeld ten gevolge van drukstoten, omdat de kans op
coïncidentie van beide invloeden zeer gering is. De grootste van beide spanningen wordt aangehouden.
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II.4.B. Spanningsberekening
11.4.B.l. Inwendige vloeistofdruk (ontwerpdruk)

De maximale ringspanning wordt als gemiddelde aangehouden en bepaald volgens
BARLOW (zie III.5.A.2.a.2), met toeslagen in binnenbochten volgens WILBUR.
Als langsspanning wordt de halve ringspanning in rekening gebracht, met toeslagen in binnenbochten volgens BISH & PARTNERS.
II.4.B.2. Neutrale grondbelasting *

De tangentiële buigspanningen ten gevolge van de direct aan de ondergrond
overgedragen bovenbelasting worden bepaald volgens SPANGLER, evenals de reducerende invloed hierop van de inwendige druk, het zogenaamde "rerounding
effect".
Volgens deze auteur is de belastinghoek a = 180°, terwijl de ondersteuningshoek 3 = 30° voor in een sleuf gelegde leiding.
II.4.B.3. Passieve grondbelasting

Indien de leiding wordt onderheid, treedt passieve grondbelasting op, welke
tussen de opleggingen geheel indirect wordt overgedragen op de ondergrond
(vrije overspanning) met axiale en tangentiële buigspanningen, welke laatste
kunnen worden bepaald volgens BISH & PARTNERS (zadeloplegging).
De "rerounding"-factor volgens SPANGLER is gemakshalve ook voor de indirecte
tangentiële buigspanningen toegestaan.
II.4.B.4. Verkeersbelasting

Bij leidingstrekkingen in het terrein moet gerekend worden op een toevallige
voertuigpassage met een aslaststelsel conform klasse 30 van de V.O.S.B. 1963.
De spreiding van de wiellasten in de ondergrond geschiedt volgens BOUSSINESQ.
De toe te passen stootcoëfficiënt S = 1 + 0»3. waarin t de gronddekking boven de kruin van de buis in m is.
t
De spanningsberekening is conferm die voor grondbelastingen.
11.4.B.5. Eigen gewicht

Het eigen gewicht van de transportleiding en de vulling minus opwaartse waterdruk moet in de berekening worden betrokken. De spanningsberekening geschiedt als voor grondbelastingen.
11.4.B.6. Uitwendige waterdruk

Gezien het radiaal gerichte, compressieve (gunstig), nagenoeg alzijdige en
in grootte beperkte karakter, is deze belasting voor de sterkteberekening
van weinig betekenis. De mogelijkheid van implosie (plooien) bij wegvallen
van de inwendige overdruk of bij ontstaan van onderdruk door drukstoten,
dient te worden onderzocht.

* De actieve belastingstoestand, waarin ontlastende wrijvingskrachten tussen de sleufwanden en de klinkende aanvulling werkzaam zijn, is slechts
van tijdelijke aard en vormt derhalve geen aanvaardbaar uitgangspunt voor
de spanningsberekening.
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II.4.C. Toelaatbare materiaalspanningen en reductie (schade)factoren

Hierbij kan het gestelde in III.5.D.1, III.5.D.2 en III.5.D.3 (behoudens de
opmerking toegespitst op waterkeringen en wegen) worden toegepast.
De schadefactor voor de in II.4 bedoelde leidingen in polderland = 1.
In hydrologisch kwetsbare gebieden, zoals boezemland en drinkwaterwingebieden mogen geen potentieel bodemverontreinigende vloeistofleidingen worden
aangelegd.
Bij eventuele ontheffing in boezemland zal door de vergunningverlenende instantie een schadefactor worden vastgesteld.
II.4.D. Vereenvoudigde rekenwijze voor op staal gefundeerde (stalen)hogedrukleidingen met een gronddekking
tussen 1 en 3 m

De methode impliceert berekening op uitsluitend inwendige druk (maximale bedrijfsdruk bij het pompstation) met een wanddiktetoeslag ter compensatie van
de (neutrale) grondbelasting en toevallige verkeersbelasting c.q. drukstoten.
De berekening geschiedt volgens BARLOW (zie III.5.A.2.a.2).
De wanddiktetoeslag bedraagt 10%.
Bij gronddekkingen < 1 m en > 3 m is een volledige berekening - in verband
met de dan belangrijke spanningsbijdrage van respectievelijk de toevallige
verkeerslast en de neutrale grondbelasting - vereist.
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III. EISEN TE STELLEN AAN HET ONTWERP VAN LEIDINGSTREKKINGEN, WELKE WATERSTAATSWERKEN ANNEX VEILIGHEIDSZONES KRUISEN

111.1. VEILIGHEIDSAFSTANDEN, VEILIGHEIDS- EN INVLOEDSZONES
III.1.A. Veiligheidsafstanden tot gebouwen
III.1.A.1. Overzicht van binnen- en buitenlandse voorschriften
lll.1.A.1.a. Binnenland
lll.1.A.1.a.1. Veiligheidsvoorschriften voor gastransportleidingen

Deze veiligheidsvoorschriften zijn vermeld in NEN 1091.
Het betreft hier transport- en distributieleidingen met een maximale bedrijfsdruk > 1 bar - 1 ato. In het algemeen moet de afstand tussen leiding
en gebouw zo groot mogelijk worden gekozen, met een minimum van 40 m ten opzichte van gebouwen bestemd voor regelmatig verblijf van veel personen of
bijzondere doeleinden (bijvoorbeeld ziekenhuis, bejaardencentrum, telefooncentrale, supermarket).
Afhankelijk onder andere van de bebouwingsdichtheid van het doorsneden gebied onderscheidt deze norm 4 constructietypen:
O

= 0,69 o

, ,bii nominale wanddikte
vl
type B
a = 0,60 a -, ,bii nominale wanddikte
vl
type C
a = 0,50 a n,bii nominale wanddikte
vl
type D
G = 0,40 o -, ,bii nominale wanddikte
vl
Deze escalatie van veiligheden is overgenomen uit de ASA/USAS/ANSI B 31.8code.
Indien men om planologische redenen wordt gedwongen een leiding binnen de
genoemde afstand van 40 m te leggen, moeten extra maatregelen worden getroffen, zoals toepassing van minimaal constructietype C bij afstanden van 2040 m respectievelijk constructietype D bij afstanden van 5-20 m, en verscherpte controle bij aanleg, lassen en hydrostatische beproeving.
type A

lll.1.A.1.a.2. Leidraad voor oliepijpleidingen

Deze leidraad werd opgesteld door de Commissie opslag gevaarlijke stoffen.
Ook in deze leidraad wordt gesteld dat gestreefd moet worden naar zo groot
mogelijke afstanden, met de volgende minima:
tot gebouwen, waarin zich veel mensen kunnen bevinden,
zoals ziekenhuizen, bejaardentehuizen, woonflats, stations
tot woningen
tot niet voor bewoning bestemde ruimten

25 m
15 m
6m

Men onderkent ook hier de mogelijkheid, dat uit planologische noodzaak van
deze maten in negatieve zin moet worden afgeweken. Een dergelijk geval zal
dan op de eigen merites moeten worden beoordeeld. Concrete compenserende
maatregelen worden niet genoemd. Voorts worden minimale afstanden genoemd
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voor pompmstallaties en andere onderdelen van een pijpleiding, waar onder
normale bedrijfsomstandigheden. brandbare dampen kunnen ontwijken:
tot ziekenhuizen, bejaardentehuizen en dergelijke
tot woningen
tot niet voor bewoning bestemde ruimten, waar open vuur
aanwezig is of kan zijn, en tot opslagplaatsen van brandbaar
materiaal

50 m
25 m
15 m.

Bij deze afstanden is eventuele geluidshinder buiten beschouwing gelaten.
Er wordt op gewezen dat vermeden moet worden, dat olieleidingen in een bebouwde kom worden gelegd (in tegenstelling tot de gasdistributie heeft het
olietransport geen relatie met woonkernen). Indien om planologische redenen
dit toch moet gebeuren, wordt geadviseerd de leiding in de groenstroken te
leggen en slechts in uiterste noodzaak onder de bestrating. Tenslotte wordt
gepleit voor grondreservering ten behoeve van leidingstroken in het kader
van gemeentelijke bestemmingsplannen.
lll.1.A.1.b. Buitenland
lll.1.A.1.b.1. Groot-Brittannië, code of practice for petroleum pipelines

Deze code werd opgesteld door The Institute of Petroleum (I.P.).
In vrije vertaling luidt § 2.3.3:
Gasleidingen in de nabijheid van bestaande bewoonde gebouwen.
De minimale afstanden, welke in het algemeen in acht moeten worden genomen
tussen een gasleiding en bestaande bewoonde gebouwen, zijn in de navolgende
tabel weergegeven.
nominale pijpdiameter
inch
4-6
8-10
12 - 16
18-24
> 24
*

mm
102
- 152,5
203,2 - 254
305
- 406
457
- 610
> 610

minimale afstand tot het
....
*
dichtstbijzijnde gebouw
ft

m

30
40
50
60
100

9,14
12,2
15,25
18,3
30,5

Deze afstanden moeten nog worden vermeerderd met 3 m voor elke 7 bar,
die de ontwerpdruk hoger is dan 35 bar.

Wanneer het nodig is, dat een gasleiding dichter bij een gebouw wordt gelegd
dan hiervoor omschreven, en tevens is besloten een ontwerpfactor < 0,72 toe
te passen, wordt een factor van 0,60 aanbevolen (ö = 0,60 a 1 bij nominale
wanddikte).
De voorgaande aanbevelingen zijn in overeenstemming met het door de code van
de Russische Nationale Gasinspectie Autoriteit (1960) gevolgde principe, die
een ontwerpfactor van 0,72 aanneemt en de minimum afstanden specificeert,
welke bij het leggen van een pijpleiding ten opzichte van gebouwen in acht
moeten worden genomen.
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Een alternatieve benadering is weergegeven in de ASA B 31.8-1963, die gebieden classificeert naar hun bebouwingsdichtheid en de ontwerpfactor dienovereenkomstig modificeert.
lll.1.A.1.b.2.

Hongarije. Algemene veiligheidsvoorschriften voor de mijnbouw, hoofdstuk 17: olie-en aardgaspijpleidingen (ontwerp)

In vrije vertaling luidt § 230:
1. Bij het traceren van een pijpleiding moet tussen het tracé en diverse objecten - afhankelijk van de aard van object en transportmedium - de in de ta
bellen 1 en 2 aangegeven veiligheidsafstanden in acht worden genomen.
De objecten moeten naar hun aard worden geclassificeerd en ondergebracht in
de volgende, door de mate van het verbonden risico bepaalde, categorieën:
risico-klasse A omvat:
a. steden en bewoonde gebieden (concrete bestemmingsplannen moeten hierbij
worden betrokken),
b. openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen, vermaakscentra, e t c ) ,
c. fabriekscomplexen,
d. bruggen in spoorwegen, autosnelwegen en secundaire wegen,
e. spoorwegstations, havens en luchthavens,
f. opslagplaatsen van brandbare materialen en vloeistoffen.
risico-klasse B omvat:
a.
b.
c.
d.

evenwijdig lopende spoorwegen,
evenwijdig lopende autosnelwegen en secundaire wegen,
bruggen in smalspoor-, tertiaire- en quartaire wegen,
vrijstaande woningen (tussenruimte minimaal 50 m ) .

risico-klasse C omvat:
a. evenwijdig lopende smalspoorwegen,
b. evenwijdig lopende tertiaire- en quartaire wegen,
c. verspreide onbewoonde opstallen.
2. De veiligheidsafstanden overeenkomend met de risico-klassen sub 1 moeten
worden bepaald aan de hand van tabel 1 bij pijpleidingen voor aardolie en
-produkten, en tabel 2 voor gasleidingen.
Tabel 1
risico klasse

veiligheidsafstand in m
vlampunt van de te verpompen vloeistof:
> 45°C

A
B
C
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75
50
30

^ 45°C
100
50
30

33

Tabel 2
veiligheidsafstand in m
ontwerpdruk in bar
risicoklasse

A
B
C

6-12

12-25

pijpdiameter (mm)
g 300
> 300
40
40
25

60
60
40

25-64

pijpdiameter (mm)
g 300
> 300
75
60
30

pijpdiameter (mm)
$ 300
> 300

125
100
50

100
75
30

150
125
50

3. De veiligheidsafstanden, zoals aangegeven in de tabellen 1 en 2 mogen
worden gereduceerd tot 25% van de oorspronkelijke waarde, indien de wanddikte van het betreffende pijpleidinggedeelte wordt vermeerderd door middel
van een vermenigvuldigingsfactor conform tabel 3 en alle veldlassen worden
geröntgend.
Tabel 3
veiligheidsafstand
in % van de waarde
sub 2
100
75
50
25

wanddikte-vermenigvuldigingsfactor
A
1
1,3
1,4
1,5

risico-klasse
B
1
1,2
1,3
1,4

C
1
IJ
1,2
1,3

III.1.A.2. Beschouwingen

De minimale veiligheidsafstanden, genoemd in beide binnenlandse voorschriften zijn voor hogedrukleidingen onvoldoende in geval van brand, explosie en
dergelijke.
Derhalve wordt in beide geschriften geadviseerd om binnen het kader van een
concrete situatie een onder de gegeven omstandigheden maximaal mogelijke afstand te realiseren. Deze maximaal haalbare afstand zal in Nederland naar
verwachting doorgaans in de orde van grootte van de opgegeven minima liggen.
De veiligheid van de omwonenden kan dan uitsluitend worden gewaarborgd door
een goede constructie van de pijpleiding. Eerst bij onderschrijding van deze
minima worden aanvullende maatregelen, zoals wanddikte-vergroting en verscherpte controle voorgesteld.
Men kan zich afvragen of dit niet reeds dient te geschieden bij onderschrijding van afstanden, welke de naam veiligheidsafstanden waardig zijn en derhalve groter zijn dan de genoemde minima. Uit opmerkingen van insiders en
de uitwerking van proefexplosies op de Maasvlakte (zie III.l.B.2.a) valt af
te leiden, dat werkelijk veilige afstanden in de orde van grootte 100 - 200
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m liggen voor hogedrukleidingen met grotere diameters.*
Bij beschouwing van de buitenlandse voorschriften blijkt, dat de Brits-Russiche voorschriften uitkomsten opleveren die weinig verschillen van de Nederlandse gasnorm (N.G.U.: 30 + 15 * 40 m ) . De Hongaarse voorschriften echter
geven afstanden (maximaal 150 m ) , welke als min of meer veilig kunnen worden
beschouwd, terwijl bij onderschrijding van deze waarden, reeds wordt overgegaan tot wanddikte-vergroting en verscherpte controle. In het algemeen moet
betwijfeld worden of onderschrijding van een (reële) veiligheidsafstand afdoende kan worden gecompenseerd door een zwaardere buiswand.
Door verlaging van het spanningsniveau wordt het incasseringsvermogen van
de leiding ten aanzien van overbelasting door in- en uitwendige krachten
weliswaar vergroot, en zal dit ook gelden ten aanzien van corrosie en mechanische beschadiging bij bouwactiviteiten in de nabijheid van de leiding,
toch zal in het laatste geval bij toepassing van zware graafmachines en
sloopmaterieel, enige millimeters meer staal van weinig betekenis zijn.
Ingeval van keuze dient derhalve de voorkeur uit te gaan naar een adequate
distantie boven een verzwaarde buisconstructie. Wel effectief tegen mechanische beschadiging door derden zijn afdekking van de leiding met betonplaten op m.v. niveau en ingraven van trottoirbanden aan weerszijden van de
leiding op buisniveau. Eerstgenoemde maatregel beschermt tegen graafwerktuigen, de tweede tegen diepploegen en draineermachines.
III.1.A.3. Bevoegdheden
Indien een hogedrukleiding moet worden gelegd in de periferie van aanwezige
of geplande bebouwing, draagt de gemeentelijke overheid (Bouw- en Woningtoezicht, hinderwet en dergelijke), gesteund door de Dienst voor het Stoomwezen,
de verantwoordelijkheid voor de personele en materiële veiligheid.
De provincie Zuid-Holland heeft zich er dan ook toe beperkt de gemeentelijke
autoriteiten te wijzen op de gevaren verbonden aan hogedrukleidingen en deze
besturen in overweging te geven zich nader te beraden over te stellen eisen,
zoals veiligheidsafstanden, veiligheidsfactoren, opname van leidingstroken
in bestemmingsplannen en dergelijke. Op aanvraag is aan een groot aantal gemeentelijke diensten van openbare werken en -nutsbedrijven een studiepakket
verzonden, bestaande uit fotokopieën van de literatuur, welke thans in
III.l.A.l.b in vertaling is opgenomen

III.1.B. Onderlinge veiligheidsafstanden voor hogedrukleidingen
III.1.B.1. Veiligheidsafstanden in verband met de uitvoering

De onderlinge afstand van gelijktijdig te leggen, parallel lopende pijpleidingen bij kruising van boezemwateren, waterkeringen en wegen dient te bedragen:

*

Inmiddels is door TNO-MT in opdracht van de provincie Zuid-Holland een
studie hiernaar uitgevoerd, getiteld: "Risico-analyse van ondergrondse
pijpleidingen voor het transport van gevaarlijke stoffen met betrekking
tot de stedebouwkundige aspecten" (1980). De gevonden veiligheidsafstanden voor grote diameters liggen inderdaad in de orde van grootte van 100—
150 m.
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bij diameters van 0,30 m (12") en groter minimaal 5 m h.o.h.
bij diameters kleiner dan 0,30 m (12") minimaal 1 m tussenruimte.
Wanneer leidingen met een diameter van 0,30 m en groter gelijktijdig en parallel worden gelegd met leidingen met een diameter kleiner dan 0,30 m, moet
de onderlinge afstand minimaal 5 m h.o.h. bedragen.
De onderlinge afstand van niet gelijktijdig te leggen parallel lopende pijpleidingen bij kruisingen van boezemwateren, waterkeringen en wegen dient minimaal 15 m h.o.h. te bedragen.
Incidenteel mag met goedkeuring van de vergunningverlenende instantie hiervan worden afgeweken onder de volgende voorwaarden:
rijden over een reeds in bedrijf zijnde leiding met materiaal ten behoeve
van de aanleg van een nieuwe leiding is niet toegestaan, tenzij boven de bestaande leiding dragline-schotten zijn aangebracht of een verharding aanwezig is;
boven de bestaande leiding mag niet worden ontgraven of een gronddepot worden geformeerd;
eventueel transport van damwand over de bestaande leiding is uitsluitend
toegestaan met de damplanken in horizontale positie, terwijl boven deze leiding dragline-schotten aanwezig moeten zijn;
door een veiligheidsinspecteur van de beheersmaatschappij van de bestaande
leiding moet mede toezicht worden gehouden op de werkzaamheden ten behoeve
van de aanleg van de nieuwe leiding.
Bij het leggen van pijpleidingen dient bijzondere aandacht te worden besteed
aan mogelijke gevaren door de aanwezigheid van ondergrondse kabels.
III.1.B.2. Veiligheidsafstanden in verband met explosiegevaar
lll.1.B.2.a. Explosieproeven

Om het destructieve effect van een barstende hogedrukgasleiding in een leidingstraat te bepalen, zijn in 1970 drie explosieproeven uitgevoerd. Aan de
hand van de resultaten van deze proeven is het mogelijk normen te bepalen
voor minimale veilige afstanden tussen de pijpleidingen.
Eerste proef.
Hierbij werd uitgegaan van een leiding van 36" diameter met een lengte van
60 m, die door middel van stikstof op een gasdruk van 70 bar was gebracht.
De leiding was op de gebruikelijke wijze gelegd met een gronddekking van 1 m.
Aan weerszijden werden, met een tussenruimte van 1,50 m, pijpen gelegd met
eveneens een gronddekking van 1 m, aan de ene kant een stalen leiding (36 m,
0 36", 2 bar) en aan de andere kant een asbestcement leiding (20 m, 0 0,60 m,
drukloos). De middelste (hogedruk) leiding werd door middel van een initiërende springlading tot barsten gebracht.
Resultaat: de hogedrukleiding scheurde over een buislengte (12 m) open, de
naastliggende stalen leiding werd geheel plat gedrukt, terwijl de asbestcement pijp ter hoogte van het barstpunt volledig was verbrijzeld.
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Tweede proef.
Deze werd uitgevoerd op basis van de meetresultaten van de vorige proef.
Wederom werd een stalen leiding (60 m, 0 36", 70 bar) gelegd, met aan de linkerkant - weer met 1,50 m tussenruimte - een stalen leiding (36 m, 0 36",
40 bar) en op 6 m afstand een asbestcement pijp (20 m, 0 0,60 m, drukloos).
Aan de rechterkant werd met 1 m tussenruimte een stalen pijp (36 m, 0 6",
drukloos) gelegd en op 3 m afstand een met water gevulde asbestcement pijp
(20 m, 0 0,60 m, 5 bar).
Resultaat: de tot barsten gebrachte leiding scheurde over de volle lengte
van 60 m open, alle naastgelegen (druk)leidingen bleken niet te lekken of te
zijn beschadigd. Wel werden enkele lichte vervormingen en verplaatsingen geconstateerd.
Derde proef.
Deze werd uitgevoerd met drie stalen leidingen (0 6") met tussenafstanden
van 0,5 m en een nodulair gietijzeren pijp. De tot barsten te brengen leiding stond onder een druk van circa 100 bar, de ene naastliggende onder circa 40 bar, de andere was drukloos. De gietijzeren buis lag 0,30 m verticaal
onder de drukloze pijp.
Resultaat: de drie naastliggende pijpen werden niet noemenswaardig beschadigd, en bij de onder druk staande leiding (40 bar) trad geen lekkage op.
lll.1.B.2.b. Conclusie
De veiligheidsafstanden, welke genoemd worden in verband met de uitvoering
kunnen aangehouden worden in zand en veen. In klei zijn de schokradii t.g.v.
explosie ruim 1,5 x zo groot. De veiligheidsafstanden bedoeld in III.1.B.2.
worden dan 3,5 m resp. 0,8 m (evenmin maatgevend t.o.v. de uitvoeringsafstanden 5 resp. 1 m uit III.l.B.l).
III.1.C. Veiligheidszones
III.1.C.1. Algemeen
111.1 .Cl.a. Leidingen in de lengterichting in een waterkering

Het leggen van een leiding in de lengterichting in het profiel van een waterkering moet niet worden toegestaan, wegens de daaraan verbonden onaanvaardbare risico's.*
lll.1.C.1.b. Leidingen langs en evenwijdig aan een waterkering of weg

Een leiding evenwijdig aan een waterkering of weg dient in principe te worden gelegd buiten de terreinstrook, die zich langs de waterkering of weg
uitstrekt en "veiligheidszone" wordt genoemd. De breedte van de veiligheidszone, gemeten uit de teenlijn van de waterkering of aardebaan van de weg,
moet gelijk zijn aan de afstand tot de leiding waarbinnen ontgrondingen en
*

Ook op het profiel van de waterkering aanwezige leidingen kunnen onaanvaardbare risico's met zich brengen (bijvoorbeeld tijdelijke persleidingen ten behoeve van opspuitingen).
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Explosieproeven op de Maasvlakte.

Zond- en stikstofwolk als gevolg van een
n/ef-pyrogene explosie van een hogedrukgasieiding
(± 50 m hoog)

Restanten van een geëxplodeerde

hogedrukgasieiding

Deformatie van een naast een exploderende
hogedrukgasieiding gelegen druk/oze stalen leiding

Foto's: Rijksworerstoof, arrondissement
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verstoringen ten gevolge van lekkage, breuk of explosie kunnen optreden
(erosiezone R
of G c.q. verwekingszone Ej), vermeerderd met de breedte
van de langs de waterkering of weg gelegen terreinstrook die in verband met
de stabiliteit van de waterkering of weg ongestoord moet blijven.
De breedte van de langs de waterkering of weg gelegen terreinstrook die ongestoord moet blijven, hangt af van de eigenschappen van de ondergrond en
de afmetingen van de waterkering of weg. Deze breedte kan door middel van
een grondmechanisch onderzoek worden bepaald. Indien echter blijkt dat er
geen bijzondere omstandigheden zijn die gemakkelijk kunnen leiden tot evenwichtsverlies van de grondslag, kan de breedte van deze terreinstrook zonder
nader onderzoek worden bepaald op viermaal de hoogte h van de waterkering
of weg boven het maaiveld.
Wanneer:
zeer slappe lagen in de ondergrond voorkomen,
de spanningstoestand nog niet aan de bestaande belastingstoestand is aangepast,
voortgaande deformaties van de waterkering optreden,
een sterke omhooggerichte grondwaterstroming (bijvoorbeeld tengevolge van
kwel) optreedt,
is voor het bepalen van de breedte van de ongestoord te laten zone wel een
grondmechanisch onderzoek noodzakelijk (tenzij bij voorgaande onderzoeken in
dezelfde omgeving voldoende gegevens zijn verkregen).
Een grondmechanisch onderzoek kan ook in normale gevallen dienstig zijn, namelijk om vast te stellen of de aangegeven waarde van viermaal de hoogte van
de waterkering of weg als onderdeel van de veiligheidszone wellicht kan worden verminderd. Bij het vaststellen van de afstand moet er dan van worden
uitgegaan, dat de veiligheidscoëfficiënt tegen afschuiving van het ongunstigste glijvlak niet lager wordt dan de coëfficiënt, die v56r de aanleg van de
leiding aanwezig was.
Bij normale omstandigheden kan dus voor de breedte van de veiligheidszone
4h + Rg, GTJ of Ej worden aangehouden, behoudens het gestelde in III.1.C.2.
Als men naar het oordeel van de beheerder van de waterkering of weg niet
kan vermijden dat een deel van de leiding binnen de veiligheidszones in de
lengterichting van een dijk of weg wordt gelegd, kan dit worden toegestaan
op voorwaarde dat het betrokken deel voldoet aan de eisen die. bij een kruising van de leiding met de waterkering of weg zouden worden gesteld.
III.1.C.2. Gasleidingen

Ten aanzien van de afstand Gg, c.q. Ej tot de leiding waarbinnen door lekkage, breuk of explosie van de leiding ontgronding, verstoring of belangrijke extra spanningen in de grond kunnen optreden, wordt het volgende opgemerkt. In het samengeperste gas van een gastransportleiding is een hoeveelheid energie opgezameld. Deze energie zal bij breuk van de leiding vrij kunnen komen. Daarbij zal een hoeveelheid grond kunnen worden weggeslingerd.
Een gedeelte van de grondmassa valt in de krater terug, terwijl een ander
gedeelte een wal om de krater vormt (niet-pyrogene explosie).
Door de breuk van de leiding zal in het gas een negatieve drukgolf ontstaan.
De verhouding tussen de scheursnelheid en de snelheid van de negatieve drukgolf bepaalt de scheurlengte en moet zo klein mogelijk zijn. Deze scheursnelheid is afhankelijk van de materiaaleigenschappen van de buis (zie III.
5.D.3.). Bij constante snelheidsverhouding zal de scheurlengte bij stalen
leidingen afhankelijk zijn van de spanning ten gevolge van de inwendige druk,
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welke derhalve zo laag mogelijk moet worden gesteld (in ieder geval kleiner
dan 2/3 o v ^) en kunnen erosiekuilen worden gevormd.
De grootte van de ontgrondingen is door het Waterloopkundig Laboratorium
onderzocht.*
In model werd daartoe het lekken van een leiding in grond bestudeerd. Daar
bij werden de grondsoort, het vochtgehalte van de grond, de tijdsduur van
uitstromen, de druk in de leiding, de grootte en vorm van het lek en de
plaats gevarieerd. Uit de modelproeven is gebleken dat de breedte van de ont
gronding ten opzichte van de leidingas als volgt kan worden aangegeven,
(zie fig.1).

Erosiezöne voor leidingen evenwijdig
aan waterkering of w e g : G B

Erosiezöne bij kruisingen:
voor stalen l e i d i n g e n :

/2

G

L «

VA G B

voor andere materialen: Gn

/
/
/
/
/
/
/
/

>

\*

omhullende

■y

v

y
 ■ ^ .

* . _ _ . 

Fig. 1

GATVORM: rond, driedimensionaal
/8
1/4
x3
g .(I )
G B = R(w)  Aj
D'
Pg
Diepte: w <2%:D = 3 d + gronddeking
2% < w <5%:D = 40 R(w)d + gronddekking
w >5%:D = Dw
„ = 1,6 d + gronddekking
Breedte:

Lengte:

G

= 1/2 (GB + b Q )

als G,
b > bo
*

Zie rapport Waterloopkundig Laboratorium "Ontgronding door gasleiding
breuk" M 1136  R 743 dd. mei 1972.
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GATVORM: spleet, tweedimensionaal
Breedte: G B = R(w).0,07

1/5

(-

t

2/5

Pg
Diepte:

w<5%:D = 40 R(w)d + gronddekking
w>5%:D = 1,6 d + gronddekking

Lengte:

G L = 1/2 (GB + b Q )
als G B > b 0

waarin:

G„
GT
R(w)
w
I
D
d
p
g
b
t

-3/5
. b
o

= afmeting van de kuil in de breedterichting van de leiding
in m (zie fig.1)
= afmeting van de kuil in de lengterichting van de leiding
in m (zie fig.1)
= een vochtafhankelijke constante (zie fig.2)
= vochtgehalte in gewichtsprocenten droge stof (%)
= impulsflux van de straal (N)
= diepte van de kuil (m)
= diameter van de buis (m)
_
= dichtheid van het uitstromende gas bij omgevingsdruk (kg/m )
= versnelling van de zwaartekracht (m/s2)
= breedte gatopening (m)
= tijdsduur (s)

De grootste lengte G^ moet worden aangehouden als totale afschuiving vajn de
leiding uitgesloten is (bijvoorbeeld bij stalen leidingen).
De overgang van het tweedimensionale (spleet) stromingsbeeld naar het driedimensionale (rond gat).
Door het Waterloopkundig Laboratorium werd gevonden dat bij bepaalde spieetafmetingen de ontgrondingen niet met behulp van de twee dimensionale theorie
konden worden bepaald, terwijl ze ook niet als driedimensionaal konden worden beschouwd. Er bestaat derhalve een overgangsgebied tussen de twee- en
de driedimensionale theorie. Uit de modelproeven is verder gebleken dat de
grootte van de ontgrondingen kan worden benaderd met behulp van de overgangskromme a in fig. 3. Welke van de genoemde theorieën moet worden toegepast
bij bepaalde spleetafmetingen in de leiding kan met deze overgangskromme
worden bepaald.
Er zijn drie gebieden te onderscheiden:
GT
B
a) tweedimensionaal indien X =
< 40
R(w).b
G B kan met de tweedimensionale theorie bepaald worden.
GB
b) driedimensionaal indien X = _,; r ; — > 200
R(w).b
o
G kan met de driedimensionale theorie bepaald worden.
c) overgangsgebied indien 40 < X =
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R(w).b

o

< 200
-
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De afmetingen van de geërodeerde kuil bij een scheur in het overgangsgebied
kunnen berekend worden uit:
Gatvorm: spleet (overgangsgebied)
Breedte: de breedte van de kuil kan eerst benaderd worden met;

s i »
R(w)

lD

2

'
(—
pg)

3

1 ' /8
'

m
.t

GB
Hieruit kan een waarde voor X = „, v ,— bepaald worden.
R(w).b
o
De juiste breedte van de kuil kan dan gevonden worden door in fig.3 vanuit
het punt (X,l) een rechte lijn met richtingscoëfficiënt = 1(45°) te trekken
en het snijpunt hiervan met de getrokken overgangskromme a te bepalen.
Diepte: w < 5%: D = 40 R(w) d + gronddekking
w > 5%: D = D w= 5£ = 1,6 d + gronddekking
Lengte: G L = 1/2 (GB + b Q )
waarin:

G

= afmeting van de kuil loodrecht op de leidingas in m
(zie fig.1)
G
= afmeting van de kuil evenwijdig aan de leiding in m
(zie fig.1)
R(w) = een vochtafhankelijke constante (zie fig.2)
w
= vochtgehalte in gewichtsprocenten droge stof (%)
ï
= impulsflux van de straal (N)
D
= diepte van de kuil (m)
d
= diameter van de buis (m)
p
= dichtheid van het uitstromende gas bij omgevingsdruk (voor
aardgas p = 0,8 kg/m )
g
= versnelling van de zwaartekracht (m/s )
bQ
= breedte gatopening (m)
t
= tijdsduur erosieproces (s)

Het hangt van zeer veel factoren af welke formule men zal kunnen toepassen.
Men zal bij verschillende afmetingen en vormen van het lek met de gegevens
van de leiding en omliggende grond, de compressor, etc. de maximale waarde
van Gg moeten bepalen. Men kan uitgaan van de permanente stromingssituatie
die zich na de breuk van de leiding zal instellen.
De tijdsduur waarover men de ontgrondingen zal moeten berekenen, hangt in
hoge mate af van het leidingsysteem en zal van geval tot geval moeten worden onderzocht.
Bovengenoemde berekening vereist, evenals de bepaling van de ontwerpdruk
conform III.5A.2.a.1, een voldoende zekerheid dat de uitgangspunten ten aanzien van de leiding en de leidingexploitatie niet worden gewijzigd. Indien
de beschreven berekeningsmogelijkheid niet wordt benut, moet men uitgaan vai
de berekening zoals hierna is aangegeven.
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Vereenvoudigde berekening
De vereenvoudigde berekening is gebaseerd op de volgende aannamen:
1. De toelaatbare uitbreidingssnelheid (vu-[tfor#) van de ontgrondingskuil
wordt gekozen. Voorshands adviseert de TAW uit te gaan van
7200

m/s

2. De formule voor de driedimensionale uitstroming wordt toegepast.
Als maximum voor de breedte Gg van de ontgronding ten opzichte van de leidingas voor alle richtingen van de gasstraal werd door het Waterloopkundig
Laboratorium bij deze aannamen aangegeven:

<»>4 1 ^ - < 173& \ "6
uitbr.
Diepte: w < 2%:D = 3 d + gronddekking
2% < w <: 5%:D = 40 R(w)d + gronddekking
w>5%:D=D
_„ = 1,6 d + gronddekking (in m)
W

D/o

Lengte: G L = 1/2 (GB + b 0 )
als G > b
B
o
Voor het tijdsinterval dat voor bereiken van de in 1 genoemde uitbreidingssnelheid nodig is, geldt
Gg
v
R(w)
w
Gg
GL
I
D
d
p
g
v .
uitbr.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

4 v . ,
uitbr.

een vochtafhankelijke constante (zie fig.2)
vochtgehalte in gewichtsprocenten droge stof (%)
afmeting van de kuil loodrecht op de leidingsas in m (zie fig.l)
afmeting van de kuil evenwijdig aan de leidingsas in m (zie fig.l)
impulsflux van de straal (N)
diepte van de kuil (m)
diameter van de buis (m)
dichtheid van het uitstromende gas bij omgevingsdruk (kg/rn-^)
versnelling van de zwaartekracht (m/s^)
uitbreidingssnelheid
erosiekrater (m/s)
&

De in de berekening toe te passen impulsflux van de gasstraal dient gebaseerd
te worden op de veronderstellingen, dat het gatoppervlak gelijk is aan de
leidingdoorsnede en de maximale bedrij fsdruk in de leiding gehandhaafd
blijft.
Dan geldt:

me
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zie ook opmerking 4
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de maximale massastroom per tijdseenheid, welke door de compressor kan
worden geleverd en door de gatopening afgevoerd (aardgasleiding 0 36":
1,75.106 m3/h = 390 kg/s).
impulsflux van de straal (N)
druk in leiding bij stilstand (max. bedrijfsdruk in N/m )
oppervlak uitstroomopening (m^)
uitstroomsnelheid gas (m/s)
druk ter plaatse van de uitstroomopening (N/m )
dichtheid van het gas ter plaatse van de uitstroomopening (kg/m3)

Indien gerekend wordt in het M.K.S.-stelsel, kan voor aardgas met k - 1,4
bij een temperatuur van circa 15°C de maximaal door de compressor te leveren
impulsflux bepaald worden uit:
I
= 635 Q_
max
max
waarin: I
= de maximaal haalbare impulsflux
in N. De dimensie van de
r
max
,nr. .
,
constante 635 is m/s.
Afleiding:
1. De maximale uitstroomsnelheid van het gas is gelijk aan de plaatselijke
geluidssnelheid en bedraagt:
(k + 1)
a^
o

= de geluidssnelheid
bij
J p
°
*o en pc

p0

= de dichtheid in de leiding bij stilstand (kg/m3)

p

= de druk in de leiding bij stilstand (max. bedrijfsdruk in N/m^)

k

= de verhouding van de soortelijke warmte bij constante druk en die
bij constant volume. Voor een bepaalde gassoort moet de bijbehorende
waarde van k worden ingevoerd. Voor veel gassen is k gelijk aan 1,4.
P -0,!

aardgas: p
10P

o

(Boyle-Gay Lussac, isotherm)

10"
=

IQ5
0,8

=

1,4.1,25.105

1,25.105

2,4

382 m/s

2. De druk van het uitstromende gas ter plaatse van de uitstroomopening volgt
uit de relatie:
Px - Po (k + 1 )

-k/k-1

aardgas: p

= 0,53. p

3. De dichtheid van het uitstromende gas ter plaatse van de uitstroomopening
volgt uit de relatie:
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H
x 1 4
aardgas:
0,53 = (=) ' > p = 0,635.p
&
'
P
x
o
o

(Poisson, adiabatisch)

A (p.

ux

max

waarin:

= ux +• p .u
X x

A. p .u

<max

382 +

0,53. Po

+ rpx )

X

X

0,53.1,25.10"
0,635.382
max

=

= 382 +

0,635.p .382

382 + 253 = 635, q.e.d,

= de maximale haalbare impulsflux in N.

= de maximale massastroom per tijdseenheid, welke door de com
0.
max
pressor kan worden geleverd en door de gatopening afgevoerd
in kg/s.
De dimensie van de constante 635 is m/s.
Gronddeformaties ten gevolge van horizontaal gerichte schokgolven bij ex
plosie van een gasleiding kunnen aanleiding geven tot korrelverschikkingen
en pakkingsdichtheidsveranderingen. Hiervan is een overspanning in het
poriënwater het gevolg en derhalve verlies aan draagkracht (grondverweking).
Bestaande theorieën, die de afstand tot de leiding aangeven, waarbinnen bij
explosie aanmerkelijk verlies aan draagkracht van de ondergrond kan optreden
(verwekingszone E , ) , zijn niet door proefnemingen bevestigd. Definitieve
richtlijnen zijn derhalve nog niet te geven.
Van geval tot geval moet worden onderzocht of de grondslag van de waterke
ring gevoelig is voor genoemde verschijnselen.
In afwachting van eventuele nadere onderzoekingen terzake, dient het hierna
volgende als voorlopige norm.
Bepaling van de grondverwekingszone bij exploderende gasleidingen
Explosiedruk = ontwerpdruk met een minimum van 20 bar absoluut (=pyrogene
explosiedruk). Zie pag. 308 van verslag nr 122 van het Adviesbureau der Ge
nie: "Het gedrag van de bodem en het grondwater in Nederland bij dynamische
belastingen in het bijzonder bij dynamische belastingen als gevolg van een
kernwapenexplosie" (grafiek 9.3.8.2. op pag. 26 ) .
functie van benaderingsrechte:

tg a

1006
(4,82,1)L

/3

cv = conusweerstandsverlies

1 /3
cv = 100  (d  2,1. L ' ) tga = 100  94

(
2,7.L

1/3

2 1
2,7

-4*4-) -

(%)

35d

173

T l/3

cv wordt bij een bepaalde L gelijk aan 0 voor:
35d
173
1/3
. Q_ _l/3 , . ..
, »
: ,o = 173 »■ a=—rr—. L
= 4,95.L
(eindige waarde).
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Voor het beoogde doel is deze benadering niet geschikt. De benaderingsgrafiek zal evenals de vermoedelijk juiste kromme asymptotisch tot nul moeten
naderen.
functie van benaderingskromme:
geometrische dempingsaanname volgens de doorlopen inhoud van het bolvormige
spreidingsfront.

1 = 3 5t r3 (halve bol)

2

1 0 0 .^TT .2

cv

3

CV.-T- TT . d

100.2,l3.L
,3

925.L

cv

lim
d-x»

925.L

(onafhankelijk van L)

vergelijking met vermoedelijk juiste kromme:
cv =
cv =

925.L
(3,5.L. 1 / 3 ) 3
925.L
(4,8.L1/3)3

925.L
43

-L

_ 925
n

- 2 1 % tegenover 27%
- 8% tegenover 6%

°

In verband met de onzekerheid ten aanzien van de scheurlengte bij exploderende gasleidingen, ook bij volledig gekalmeerd staal als buismateriaal,
wordt de lengte exploderende leiding veiligheidshalve op °° gesteld, voor
leidingen evenwijdig aan een waterkering of weg en op halfoneindig bij
kruising van een dergelijk waterstaatswerk.
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I. Leiding evenwijdig aan een waterstaatswerk
▲ Y-as

K*
\

\

I = lading in k g / m

\

\
\

dx

\
->• X - a s

•

A

v

i n A:

9

'
3

1850.1 . y

r
f

2

o

925.1.dx

—
(x

ƒ*-,

x
stel — = z
y

1
—dx = dz
y

dx
f(x 2

x+

2
y )^ /

2

integratie)
dx = y . d z

/

z = tg<p

(z2

f1)3/2

dz =
COS

X

x

i j 3/2

+

(partiële

= '850.l.y" 2

stel

+

ƒ

= 2.925.1

377
y 2 )'

p

ï(£)2

stel y = constant

S c v

X

X

2

do
f

X

z = — -»■ — = tgcH-ffl = a r c t g —
y

y

B

^

y

„arctgV

-2

d<p
2 ,.
2 N3/2
cos <>
/ (1 + tg^<p )
• 2
,
2
e,
. 2
i
s i n ~ <p ,
1 - cos e ) , l
(1 + t g z <p = 1 +
-—S-- 1 +
—i- 1 +

Zcv = 1 8 5 0 . 1 . y

0

ƒ

cos <p

c o s (p

1

cos 99

arctg —
]850

-2

-'-y'

ƒ

y

d<^>

o "COS 2(?) (; I L—. 3) / 2

■

1850 1 y -2

- -

ƒ

1
■ )

cos <p

arctg —
y
dp

COS

(j) =

cos </>

C O S <p
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X

arctg —
arete —
y
2
ƒ
= 1 8 5 0 . 1 . y ~ sirup
/
o
cosipd <p

-2
1850.l.y
=

1850.1.y

-2

Ecv = 1850.1
Vx

= lim

lim
2 \ / 2
y
Vx

X-K»

+ y

2

Ecv = 1850.1.-——

y

:

VT

X-Kx>

5 = 1850.1 .-—
2

1850.1

-> y 2
' gr

VT ~ 20 V\

(maaiveldexplosie)

v o o r een o n d e r g r o n d s e l e i d i n g e x p l o s i e :
2

2

E

y
-'gr

=-r-.19.25 = 25,6
3

25 VT

mm
T

1 = l a d i n g i n kg/m'

explosie-equivalentie:
1

.D 2 P

1
^
1 — 10

E

gr " l =

25

V
E

waarin: E
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gz

= 25 VT

1 kg TNT geeft 10 m

(verwekingszone)
gas bij 1 bar absoluut,

; D = leidingdiameter in m, p = ontwerpdruk in bar absoluut,
^TT.D .p

y

= 370.1

6

y
= 19,25

gr

(maaiveldexplosie)

S t e l cv = 5%, d a n i s de v e r w e k i n g s z o n e

/
\
gr(ens)

y

w7

+ v

25

-.D \/p = 25.0,28.D. \/p = 7.D. \/p
40'

= 7.D.

= verwekingszone voor leidingen // waterstaatswerken in m

D

= leidingdiameter in m

p

= ontwerpdruk in bar absoluut.
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II. Leiding kruist waterstaatswerk
1 = lading in kg/m'
GRENS

Y-as

VEILIGHEIDSZONE

Jdx

A

<-

-*► X - c

ds x ♦ y

.
i n A:

stel

X

X

, 925.1.dx
. .
J —
r - = 9O01
25.1
(x + y)

cv =

dx

Jr

x + y = z

x = 0->z

dx = dz

x = x--»-z = x + y

x+y
dz
£cv = 9 2 5 . 1 ƒ ^j

y

2

x^oo ' 2y

lev = 925.1.

F}

-1

-1

2(x + y ) 2

2y 2

(maaiveldexplosie)

r

2(x + y )

2

'

2y 2

Stel cv = 5%, dan is de verwekingszone y
2y<

5 = 925.1 . —► y2 =
2
'gr
2y
gr

925

'J
= 92,5 1 + y
10

voor een ondergrondse leidingexplosie:
y
= 12,5 V T
gr

y

l

= 9 2 5 . 1 . <j

2(x + y)

1
2

x+y

/

-2 y

925.1. i — ! y 2y
lim <

= y

= 925.1 . - —

z

(y = c o n s t a n t )

r-

(x + y)

, waarin:

y

= 9,6 VI

gr

(maaiveldexplosie)

4
v/
=—.9,6 = 12,8  12,5V 1

y r = verwekingszone in m
g
1
= lading in kg/m'

 ^ . « . s V  010^ *  3.S.D.V7
E =

k I El = 3'5D\/^
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waarin:
E
D
p

= verwekingszone voor leidingen, welke waterstaatswerken kruisen (in m)
= leidingdiameter in m
= ontwerpdruk in bar absoluut

III. Voorbeeld:
primaire aardgasleiding: D = 0,91 m (36")
p = 74,2 bar = 75,2 bar absoluut
E

= 7.0,91 \Jl5,2

= 6,37.8,67 = 55_ m.

E. = -TT E, = 27,5 m.
k

2

1

CV
verlies a a n
draagkracht
(conus v/eerstand)
in / o
100

925. L
d3

CV =

CV = 173

^

35d
1 %

\

/

voor berekening
aan te houden

X

4,8 L / 3

afstand in meters
vanaf het explosiepunt
(maaiveld explosie)

Grondverweking door een kernwapenexplosie in met water verzadigde bodem
1. De grafiek geldt voor een maaiveldexplosie.
2. Voor een ondergrondse explosie, waarbij de energie-overdracht op de bodem
aanmerkelijk groter is dan bij een maaiveldexplosie moeten de afstanden
vermenigvuldigd worden met ca. l'/33. De grafiek geldt voor een met water verzadigde zandbodem met een poriënvolume van ca. 35%. Voor klei kunnen voorshands dezelfde afstanden worden
aangehouden.
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III.1.C.3. Vloeistofleidingen

Ten aanzien van de afstand R tot de leiding waarbinnen ontgrondingen door
een lek in de leiding kunnen optreden, wordt het volgende opgemerkt.
Bij een lek of een breuk van een transportleiding kan door de uitstromende
vloeistof een kuil worden geërodeerd. De grootte van deze ontgronding is
door het Waterloopkundig Laboratorium onderzocht.*
In model en op praktijkschaal werd daartoe het lekken van een leiding in
grond bestudeerd. Daarbij werden de vloeistofsnelheid, de buisdiameter, de
gronddekking, de grootte van het lek en de plaats van het lek gevarieerd.
De grondeigenschappen variëren in de natuur zeer sterk. Veiligheidshalve
is daarom in het model uitgegaan van een weinig erosiebestendig materiaal:
fijn zand.
De afmetingen van de ontstane ontgronding werden gemeten wanneer
ze na enige tijd pompen met een constant debiet niet meer zichtbaar toena
men. De horizontale afmetingen werden weinig beïnvloed door de grootte van
de gronddekking (deze werd gevarieerd tot vijfmaal de buisdiameter).
In de figuur is de omhullende van de opgetreden ontgrondingsafmetingen aan
gegeven. Het bleek dat de afmetingen van het gat hoofdzakelijk werden be
paald door snelheid en debiet van de vloeistofstraal. Als maximum voor de
breedte R van de ontgronding ten opzichte van de leidingas voor alle rich
tingen van de vloeistofstraal werd door het W.L. aangegeven:

- V?

<n

waarin:
\

/'■l
f

si
I

1

d

omhullend»

^

,_

Q

= uitstromend debiet in mVs

v

= uitstroomsnelheid in m/s

g

= versnelling van de zwaarte
kracht in m/s^

(RBinm)

\=}%

Het hangt van zeer veel factoren af, welke Q en v men in formule (1) zal
moeten invullen. Men zal dus bij verschillende afmetingen van het lek met
de gegevens van de leiding, de pomp, etc. een Q en v moeten bepalen.
Het uittredend debiet zal na ontstaan van het lek aanvankelijk fluctueren.
Men kan uitgaan van het permanente debiet dat zich daarna instelt, indien
de fluctuaties slechts in een tijd van enkele minuten na ontstaan van het
lek voorkomen. Dit bleek bij de meeste leidingen waarvoor een berekening is
uitgevoerd ook inderdaad het geval te zijn. De ontgrondingen hebben echter
maximale afmetingen bereikt voordat eventuele automatische uitschakelinrich
tingen en afsluiters effect sorteren.
Uit de proeven volgde eveneens, dat bij volledige afschuiving van de leiding
slechts rekening behoeft te worden gehouden met het grootste debiet dat uit
* zie rapport Waterloopkundig Laboratorium "Veiligheid persleidingen bij
dijken" M 1007 dd. september 1969.
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één van de twee pijpeinden stroomt. Voor lange leidingen kan een kleiner lek
echter weleens een grotere ontgronding teweeg brengen. Het verdient dus aan
beveling enkele waarden voor de grootte van het lek aan te nemen om de
grootst mogelijke ontgronding te vinden.
Bovengenoemde berekening vereist, evenals de bepaling van de ontwerpdruk
conform III.5.A.2.a.1, een voldoende zekerheid dat de uitgangspunten ten
aanzien van de leiding en de leidingexploitatie niet worden gewijzigd.
Indien de beschreven berekeningsmogelijkheid niet wordt benut, moet men uit
gaan van de ongunstigste aanname die men voor Q en v kan doen, namelijk
dat bij volledige afschuiving de druk in de leiding bij het lek gelijk is en
blijft aan de ontwerpdruk H (in m vloeistofkolom) van de leiding in het ter
rein (bijvoorbeeld onder invloed van een hooggelegen reservoir).
Dan is:
v =\/2gH en
u
Qu =

~j~ D V2gH, waarin D = diameter van de l e i d i n g i n m, zodat v o l g t :

» • ■

■ ' &

D2.2gH
= 8fHD'
g

(2)

Deze formule kan een viermaal hogere uitkomst geven dan (1).
Indien er van reservoirinvloed geen sprake is (bijvoorbeeld bij een hoge
drukleiding of een lagedrukleiding, waarbij het lek voldoende ver van een
buffertoren verwijderd is), kan men uitgaan van de pompkarakteristiek.
Het Waterloopkundig Laboratorium is bij zijn onderzoekingen uitgegaan van
een parabolisch verlopende QHkromme voor de pomp(en):
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Quit/O^,

d/D-0,6
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iu

AIS

FUNCTII

V 0 '1/l%

V A N \A

H0-Q.001

ORATORIUM

REV.1984

H = a.Q

H H

+ b
<b = H

Q =

°K
V

H =
Q =

rO

H

O

m
= a.ö

1

H

+ H
m

H

o=

N m ( r e n d e m e n t spunt)

^ " m

1

Hm

a =

m

H

Yl

1
_j

m

02

1

I

\ m

1
1
1

1
1

H =

*

O2 + H„

i
Arbeidsvermogen

PgQ{-^.Q2

k

oo = 0,578 Q ft7 0 „

+

1
N=—p.O.v

2

Hm} = p g { - ^ . Q 5

Cm

Q

w

r

1
= — p Q 2gH = p gQH =

Hm.Q}

+

Hm
2
3
2
2 Qm
extreem a l s : - —-r. 30, + H = o—»--*r. ft = 1—>Q = -=Max. bedrijfscapaciteit:
Q

= \ / F S n =0 ' 5 7 8 - S n =
Max. b e d r i j f s d r u k :

Q

o
rendementspunt

H = - -Q2f 4 3
. o fm+ Hm= |3. Hm = H
o
N

m

--{-t^-^v^HHw
K

= Pg.y-

\ / 3 7 i m . Q m = 0,385 pgQ^.H

+ V - . ï ï .Q
3 m m

m

De maximale ontgronding wordt gevonden bij de maximale impuls.
Impuls I = PQuvu = p.Q \/2gH = p \/2g.Q. \/T= p . \/2g. VQ 2 .H

■V5 V-l^-v^ 2 - >v^ V - | { ^ . ^ . Q 2 } =
P ^
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H

V/K- \ /

m /A2

1 „2^2

Hm

«T

2

QT2

^'

«

2x2

Maximale i m p u l s Iffl = P \ / i g \ [ \ \ ^
wordt b e r e i k t

>% \ ^ T

,

bij:

H
m 1 2
H = - —r.-r 0 + H =
Q2 2 in
m

dan i s :

= \P

0,5.H
m

}
J

m

« =7Vt

R

'\Vsa yjg_m
2g

v

^ r = VU. V^K - V^Vfpv vsr
3 V

(afrondingsfout:

^v^F
waarin: O

v-°'3'm

V 7 ^

'5-

3'P^

v -»- m -

= V ° » 9 4 = 0,98—»► 2$ a f w i j k i n g s s O , 5 m)

(3)
= maximale bedrijfscapaciteit in m /s

Ho = maximale bedrij
J fsdruk in m vloeistofkolom,
De pompgrafieken moeten worden overgelegd.
Indien men geen gebruik wil maken van formule (1), (2) of (3) moet de bere
kening voor bet bepalen van de ontgrondingen bij lek of breuk van een vloei
stofleiding gebaseerd zijn op een verantwoord onderzoek.
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lli.1.C.3.a.

Kruisingen van vloeistofleidingen met waterkeringen en wegen

Hierbij moet worden gerekend met de afstand IL = 7/4 R , omdat een ontgronding in de lengterichting bij totale afschuiving van de leiding even zoveel
maal groter kan zijn.
Als totale afschuiving uitgesloten is (bijvoorbeeld bij stalen leidingen),
kan worden volstaan met R„.

III.1.D.

Invloedszöne

Mechanische invloeden (verplaatsing, krachten) op een leidinggedeelte buiten de veiligheidszone kunnen nog uitwerking hebben op het gedeelte binnen
deze zone. Derhalve moet er een invloedszone worden bepaald die zich eveneens langs het waterstaatswerk uitstrekt, maar die breder is dan de veiligheidszone. De invloedszone moet zo breed zijn dat mechanische invloeden buiten de invloedszone praktisch geen uitwerking kunnen hebben op het leidinggedeelte in de veiligheidszone. Uit de systeemberekening volgt het verloop
van momenten (buigende en wringende), dwarskrachten en normaalkrachten,
hoekverdraaiingen (buiging en torsie), verplaatsingen en bodemreacties ten
gevolge van de op het systeem aangrijpende belastingen en invloeden, zoals
grondbelastingen, verkeersbelastingen, zettingen en expansie onder invloed
van druk en temperatuur. Buiten de kruising dempen deze momenten etc. geleidelijk uit, en des te sneller naarmate de bodemgesteldheid beter is (hogere beddingsconstanten).
De demping is voor de diverse mechanische grootheden niet gelijk (zie
Hetënyi, IV.1.C.3); met name bij hogedrukleidingen overtreft de invloedssfeer van de normaalkrachten die van de andere grootheden verre.
Bij iedere systeemberekening is echter een doorsnede aan te wijzen, waarin
alle laterale grootheden tot nul zijn genaderd en de normaalkrachten door
de axiale wrijving zijn afgebouwd tot het niveau van de normaliter in de
terreinstrekkingen voorkomende langskracht, die het gevolg is van door axiale grondwrijving verhinderde contractie (trekkracht alleen van belang bij
hogedrukleidingen),c.q. verhinderde uitzetting (drukkracht bij verwarmde
media). De normaalkrachten kunnen zowel druk- als trekkrachten zijn; bij
lagedrukleidingen door waterkeringen zal de zettingsinvloed doorgaans overheersen en drukkrachten opleveren, bij lagedrukleidingen door boezemwateren
met behulp van een hangconstructie en bij koude hogedrukleidingen treden
trekkrachten op, terwijl bij warme hogedrukleidingen de temperatuursinvloeden (drukkrachten) de drukinvloeden (trekkrachten) doorgaans overtreffen.
De genoemde doorsnede, waar geen translaties of rotaties meer plaatsvinden,
noemt men het fictieve ankerpunt.
Bij computerberekeningen bepaalt men dikwijls van te voren door middel van
een handberekening deze fictieve ankerpunten aan weerszijden van de kruising,
en voert deze dan als eindinklemmingen in de computerberekening in.
Theoretisch zijn alle dempingen asymtotische processen, waarbij het nulpunt
in het oneindige ligt. Uit praktische overwegingen en ter beperking van de
benodigde computercapaciteit kapt men deze verlopen op een fysisch aanvaardbaar punt af en begrenst daarmede het systeem.
Bij de normaalkrachtdemping integreert men het afgekapte gedeelte en plaatst
in de ankerpunten axiale veren met een zodanige veerconstante, dat de toegepaste abstractie wordt gecompenseerd. De zones tussen waterstaatswerk (teenlijnen) en fictieve ankerpunten noemt men invloedszones, dat wil zeggen de
zones waarin nog invloeden werkzaam zijn afkomstig van het krachtenspel in
de kruising.
Omgekeerd kan deze zone ook gedefinieerd worden als de zone, waarbij krachts-
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werkingen buiten deze zone geen invloed meer kunnen uitoefenen op het leidinggedeelte in de kruising (binnen de teenlijnen). Deze gelijkstelling is
in verband met de beknotting van de dempingen niet meer onafhankelijk van de
grootte van deze krachtswerkingen (amplitudo), zodat krachtswerkingen buiten
het fictief ankerpunt die de krachtswerkingen in de kruising te boven gaan,
wel invloed in de kruising kunnen hebben. De kans hierop is echter gering.
Aangezien de T.A.W. eist, dat de "externe" invloedszone zodanig wordt bepaald, dat ook geen beïnvloeding van de veiligheidszone plaats heeft, dient
de uit de systeemberekening gevonden "interne" invloedszone met de veiligheidszone te worden vermeerderd om deze "externe" invloedszone te vinden.
Men kan dan voorschrijven dat de zogenaamde "tie-in"-lassen* buiten de invloedszone moeten liggen.
De tussen beide lassen besloten leidingstrekking moet bij ontwerp en uitvoering als één geheel worden beschouwd.
Speciale aandacht dient hierbij te worden besteed aan spanningsvrije montage, een goede uitvoering van het grond- en baggerwerk en een juiste maatvoering voor wat betreft het horizontaal en verticaal verloop van de pijpleiding.
111.2. WATERLOOPKUNDIG ONDERZOEK
III.2.A. Ontwerpdruk

Hydraulische berekening van alle vloeistofleidingen inclusief drukstoten
(waterslagverschijnselen) (zie III.5.A.2.a.1).
Berekeningen drukstoten in gasleidingen (zie III.5.A.2.a.1).
II 1.2.B. Veiligheidszone

Bepaling van het uittredend debiet bij lekkage of breuk van vloeistofleidingen (facultatief) (zie III.1.C.3).
111.3. GRONDMECHANISCH ONDERZOEK
III.3.A. Inhoud grondmechanisch rapport

Het voor iedere kruising over te leggen grondmechanisch rapport moet opgave
doen van de volgende uitkomst van het veld- en laboratoriumonderzoek alsmede
van de daarop gebaseerde berekeningen:
1. de neutrale grondbelastingen op de leiding (gemiddelde waarden);
2. de passieve grondbelastingen op de leiding (maximum waarden);
3. de horizontale passieve gronddrukken tegen de leiding (maximum waarden);
4. de horizontale actieve c.q. neutrale steundrukken tegen de leiding (minimum waarden) (voorzover van toepassing zie III.5.C.3);

*
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Dit zijn de lassen die als laatste worden gemaakt om het gereedgekomen
kruisingsgedeelte aan de terreingedeelten te verbinden.
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5. de te verwachten zettingen onder de leiding, zowel die ten gevolge van
de te maken grondaanvullingen als die ten gevolge van het seculair effect van vroegere ophogingen; het zettingsverloop in het kruisingsprofiel dient grafisch op eenduidige wijze te worden weergegeven (gemiddelde- en maximum waarden). Ophogingen tijdens de verwachte levensduur van
de leiding (b.v. 30 - 50 j) in het kader van onderhoudswerkzaamheden
moeten in de berekening worden betrokken.
6. de verticale en horizontale beddingsconstanten van de, de leiding omgevende grond (gemiddelde waarden) ;
7. de evenwichtsdraagvermogens van de grond onder de leiding bij volle
diameter (gemiddelde waarden);
8. de grondwrijvingen langs de leiding, zowel langs- als torsiewrijving,
alsmede de verplaatsingen benodigd voor de volledige ontwikkeling hiervan (gemiddelde waarden);
9. de toelaatbare paalbelastingen voor druk- en trekpalen;
10. het volumegewicht van de grond-water-suspensie in de aangevulde sleuf,
waarop het e.g. van een zinker door middel van een betonbekleding moet
worden afgeregeld.
N.B.
a. De in III.5.A opgegeven onzekerheidsfactoren ten opzichte van de "gemiddelde waarden" worden geacht zowel de onzekerheden ten gevolge van de variatie in bodemgesteldheid als die in berekeningsmethodiek te compenseren.
De factoren ten opzichte van de "maximale waarden" zijn uitsluitend ter
compensatie van de laatste categorie onzekerheden.
b. Normaliter zullen "gemiddelde zetting" x 1,5 en "maximale zetting" x 1,3
weinig in waarde verschillen. Indien echter de onzekerheden van de eerstgenoemde categorie exceptioneel groot zijn - bijvoorbeeld bij sterk wisselvallige grondgesteldheid -, zal "maximum waarde" x 1,3 maatgevend worden.
c. Incidenteel zal een grondmechanisch onderzoek nodig zijn ten behoeve van
waterstaatkundige voorzieningen (zie VI.1 en VI.2) en de bepaling van de
stabiliteitszone als onderdeel van de veiligheidszone (zie III. 1.Cl.)
III.3.B.

Voorlopige minimum eisen te stellen aan het grondmechanisch onderzoek

Deze eisen gelden voor kruisingen van hogedrukleidingen en van lagedrukleidingen met grote diameter (in afwachting van statistisch onderbouwde TAWrichtlijnen in deze).
III.3.B.1.

Lokatie sonderingen en boringen in het waterstaatswerk zelf

Middelzware sonderingen gecombineerd met steekboring of continuboring 0 33 mm;
h.o.h. 10 m. In geval een steekboring wordt toegepast dient de laagbeschrijving in het laboratorium plaats te vinden.
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De specifieke punten zijn:
a) Hoofdwaterkering (schaardijk):
t.p.v. de kruin
t.p.v. de buiten- en kreukelberm
t.p.v. de binnenberm
t.p.v. de droge- en natte teen (buiten de bestorting). Dit impliceert sondering/boring te water,
t.p.v. de ophogingsmaxima.
b) Hoofdwaterkering met voorland en binnenwaterkering:
t.p.v. de kruin
t.p.v. de (eventuele) buiten- en binnenberm
t.p.v. de beide (droge) tenen
t.p.v. de (eventuele) ophogingsmaxima
c) Boezemwater annex kaden:
t.p.v. de kaden (kruin)
t.p.v. de droge- en natte tenen. Dit impliceert sondering/boring te water,
t.p.v. de bodem van het boezemwater met 1 punt in het hart van het boezemwater. Dit impliceert sondering/boring te water.
t.p.v. de (eventuele) ophogingsmaxima
d) Wegen:
t.p.v. de zijkanten van de verharding (ev. middenberm)
t.p.v. de tenen.
III.3.B.2. Lokatie sonderingen en boringen in de veiligheidszone

Hier zijn middelzware sonderingen gecombineerd met steekboring of continuboring 0 33 mm vereist, h.o.h. 20 m.
III.3.B.3. Fundering op palen

Indien wordt besloten tot een fundering op palen, moeten alsnog over het onderheide gedeelte (kruising + veiligheidszone) diepsonderingen worden uitgevoerd (h.o.h. 20 m ) .
III.3.B.4. Continu-boringen 066 mm en Ackermann boringen

De specifieke punten zijn:
a) Hoofdwaterkering (schaardijk):
t.p.v. de kruin of de berm
t.p.v. de bodem van de rivier (te water)
t.p.v. het hart van de veiligheidszone (aan één zijde)
b) Hoofdwaterkering met voorland en binnenwaterkering:
t.p.v. de kruin of berm
t.p.v. het hart van de veiligheidszone (aan één zijde)
c) Boezemwater annex kaden:
t.p.v. het hart van het boezemwater (te water)
t.p.v. het hart (droge) van de veiligheidszones (2 zijden)
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d) wegen:
t.p.v. hart midden berm of
t.p.v. de teen (aan êén zijde)
III.3.B.5.

Laboratoriumproeven

Men moet per (gestyleerde) laag minimaal 3 monsters steken, beschrijven en
onderzoeken.
Beslist nodig zijn:
samendrukkingsproeven (langzame: 5 weken)
doorlatendheidsproeven t.b.v. de bepaling van de hydrodynamische periode
celproeven, triaxiaalproeven of directe schuifproeven.
III.3.B.6.

Berekening van grondmechanische randcondities voor de sterkteberekening

Men moet uitgaan van onderzochte (d.w.z. ongeroerde !) grondslag.
Geen reductie toelaatbaar op basis van (tijdelijk) verminderde dichtheid
als gevolg van grondroering bij de uitvoering.
T.p.v. de continu 0 66/Ackermann boorpunten moeten de zettingen worden berekend met Terzaghi-Buisman.
De B-methode mag alleen worden gebruikt om de zettingen t.p.v. sondeerpunten te bepalen na ijking op voornoemde boorpunten.
III.3.B.7. Controle
Ondanks de aan het grondonderzoek en de berekening gestelde eisen blijft
controle noodzakelijk van met name de optredende zettingen ten opzichte van
de prognose d.m.v. leiding- en grondzakbaken.
III.3.B.8.

Afdichten van boor- en sondeergaten

De afdichting van boor- en sondeergaten dient te geschieden overeenkomstig
T.A.W.-voorschriften (nog te verschijnen).
In zandkernen en bij zandzate bij voorkeur continuboringen voorzover dit
uitvoeringstechnisch mogelijk is.
Ingeval Ackermannboringen nodig zijn in zandkernen dient er op te worden
toegezien dat de waterstand in de boorbuis hoger blijft dan de potentiaal
van het grondwater.
111.4. ONTWERP
Het hiernavolgende geldt voor waterkeringen. Voor wegen is het gestelde in
III.4.A, III.4.C, III.4.D en III.4.E van toepassing.

III.4.A.

Plaats van kruisen

Als een kruising van een leiding met een waterkering noodzakelijk is, dient
de leiding de waterkering zoveel mogelijk loodrecht te kruisen op de voor
de waterkering minst ongunstige plaats. Tevens moet de leiding voldoende
ver verwijderd liggen van reeds aanwezige leidingen die eveneens de waterkering kruisen, opdat de uitvoering van de kruising (bijvoorbeeld ontgraving,
rijden met werktuigen en bergen van grond) geen gevaar van beschadigingen
aan deze leidingen kan opleveren.
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III.4.B.

Wijze van kruisen

Er bestaan voor de wijze van kruisen in principe de volgende mogelijkheden:
1. De leiding wordt over de waterkering heengevoerd. Daarbij kan men nader
onderscheiden:
1.a.: vrije of luchtkruising,
l.b.: de leiding ligt in een grondaanvulling.
2. De leiding wordt door de waterkering gevoerd, waarbij de as van de leiding in een verticaal plat vlak ligt. Daarbij kan men nader onderscheiden:
2.a.: de onderkant van de leiding ligt over enige lengte boven het ontwerppeil*
2.b.: de onderkant van de leiding ligt nergens boven het ontwerppeil.
3. De leiding wordt door de waterkering gevoerd, waarbij de as van de leiding niet in een verticaal plat vlak ligt, maar zodanig dat belastingen
door zettingsverschillen van grondlagen onder de leiding mede door torsie
kunnen worden opgenomen (fundering op staal).
De onder 1 genoemde methoden van kruising hebben het voordeel dat de waterkering nauwelijks wordt aangetast.
Bij methode 1.a bestaat de kans op beschadiging van de leiding door aanrijding, aanvaring, ijsgang, moedwillige beschadiging en dergelijke, waardoor
indirect een beschadiging van de waterkering mogelijk is. Indien om deze of
andere redenen een meer beschermde ligging van de leiding noodzakelijk is,
komt één van de onder lb, 2 of 3 genoemde methoden voor uitvoering in aanmerking. Doorvoeren boven het ontwerppeil is gunstig omdat de gevolgen van
slechte uitvoering of onvoorspelbaar gedrag van de leiding minder ernstig
zullen zijn.
De onder 2.b genoemde methode kan slechts de voorkeur verdienen boven die
onder 2.a en 3, wanneer de diameter van de leiding relatief groot is ten opzichte van de afmetingen van de waterkering (bijvoorbeeld bij boezemkaden)
of wanneer de druk zo hoog is dat scherpe bochten in de leiding moeten worden vermeden.
III.4.C.

Fundering van de leiding

Ter plaatse van de kruising met een waterkering kan een leiding door palen
worden ondersteund of op staal worden gefundeerd. Een voordeel bij fundering
op palen is dat het gedrag van de constructie goed voorspelbaar is, omdat
de zakkingen zeer gering zijn. Het verdient daarom aanbeveling een paalfundering toe te passen in alle gevallen, waarin zakkingsverschillen een belang
rijke spanningsbijdrage in de leiding kunnen leveren (d.w.z. bij grotere
diameters) en er grote onzekerheid bestaat over de grootte van de zakkingsverschillen. Het laatste kan onder meer het gevolg zijn van de wijze van
uitvoering, omdat zakkingen ten gevolge van grondroering moeilijk te voorspellen zijn (in het bijzonder bij uitvoering in den natte).
* Het ontwerppeil is de waterstand waarop de waterkerende constructies moeten worden ontworpen; dit peil is voor veel wateren officieel vastgesteld.
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FUNDERING VAN ENIGE KARAKTERISTIEKE

KRUISINGSTYPEN

A. Fundering op staal
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Fundering op staal komt in aanmerking als de te verwachten spanningen ten
gevolge van zakkingsverschillen klein zijn (d.w.z. bij kleinere diameters).
Op grond van het voorgaande komt een op staal gefundeerde zinkerconstructie
bij kruising van een boezemwater niet in aanmerking ingeval van een slappe
bodem (sondeerwaarde £1 MN/m 2 = 10 kg/cm 2 ) en indien de diameter groter is
dan 0,30 m. In dat geval wordt de voorkeur gegeven aan doorpersen volgens
de spoelboormethode (VIII.5.D.) dan wel fundering op palen (III.4.B)
Wanneer gasleidingen worden gelegd in een omgeving waar opdrijven van de
leiding mogelijk is, moeten extra voorzieningen worden getroffen (bijvoorbeeld schroefankers).

111.4.D.

Sterkte-eisen voor koppelingen

De vergunningverlenende instantie zal grote aandacht moeten schenken aan
gas- respectievelijk vloeistofdichtheid en treksterkte van de verbindingen
van buiselementen. Flensverbindingen zijn voor tijdelijke stalen leidingen
voordelig in verband met veelvuldige verlegging. Voor permanente constructies in waterstaatswerken is toepassing af te raden in verband met lekkagegevaar ten gevolge van rek van op trek belaste bouten.
In bijzondere gevallen is een flensverbinding toelaatbaar onder toepassing
van voorspanbouten.
Voor axiaal relatief stijve elementen (van beton, asbestcement, gietijzer)
is het belangrijk dat enige hoekverdraaiïng in de verbinding mogelijk is
in verband met mogelijke geringe zettingsverschillen. De hoekverdraaiïng
moet binnen de door de fabrikant genoemde, en door een bevoegde instantie
gecontroleerde toelaatbare hoekverdraaiïng blijven. Bij aansluiting van op
staal gefundeerde buizen in het veld op een onderheide constructie in de
dijk dienen speciale flexibele koppelingen te worden toegepast (deze overgang in ieder geval buiten de veiligheidszone).
De voorkeur dient hierbij te worden gegeven aan gegolfde stalen balgcompensatoren met trekankersysteem. Een combinatie van twee van dergelijke scharnierstukken is in staat zettingsverschillen op te nemen afhankelijk van de
toelaatbare hoekverdraaiïng ("veerweg" is een functie van het aantal golven)
en de onderlinge afstand.
Te groot gekozen pendellengte kan leiden tot overbelasting van de compensatoren. Uitvoering is mogelijk in:
hoogwaardig chroom-molybdeen-staal (16 CrMoA) met een trekvastheid van 800950 N/mm 2 (80-95 kg/mm 2 ) en een rekgrens van 600-750 N/mm 2 (60-75 kg/mm 2 )
austhenitisch (roestvrij) staal.
De compensatoren worden door lassen of flenzen met de leiding verbonden.

III.4.E. Gegevens op de tekeningen

Op de tekeningen moeten alle leidinggegevens, zoals staalkwaliteit, nominale
wanddikte, uitwendige diameter, maximale bedrijfsdruk bij meet- en regelstation, compressor- of pompstation, afpersdruk, maximum bedrijfstemperatuur,
corrosiebescherming en dergelijke worden vermeld (geldt ook voor wegkruisingen en terreinstrekkingen). Ook moeten de afmetingen van de veiligheids- en
invloedszone worden vermeld, alsmede gegevens van eventueel toe te passen
paalfundering en damwandconstructies inclusief de wijze van doorvoer van de
leiding.
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111.5. STERKTEBEREKENING
Andere rekenwijzen dan hier omschreven, zullen alvorens te worden toegestaan, worden onderworpen aan een nader onderzoek door de vergunningverlenende instantie.
III.5.A.

Belastingen en partiële onzekerheidsfactoren

III.5.A.1.

Algemeen

De invloed van een leiding op het waterkerend vermogen van een waterkering
of het draagvermogen van een weg en de vervorming die onder andere door zakkingen van de waterkering of de weg in de leiding wordt teweeggebracht,
hangt van zeer veel factoren af.
Voor iedere kruising met inbegrip van de veiligheidszones (uitgezonderd sommige binnenwaterkeringen en behoudens het gestelde in V), moet daarom een
sterkteberekening worden verlangd, waarin wordt uitgegaan van gegevens die
uit een grondmechanisch onderzoek zijn verkregen en waarin alle materiaalspanningen worden gegeven ten gevolge van de volgende - voorzover van toepassing zijnde - belastingen en invloeden.
De inwendige belastingen op de leiding, die in rekening moeten worden gebracht, bestaan uit krachten ten gevolge van de inwendige gas- of vloeistofdruk en van temperatuurverandering van de leiding.
De uitwendige belastingen bestaan uit krachten, die het gevolg zijn van het
gewicht van de bovenliggende grond, eigen gewicht van de leiding, eigen gewicht van de vulling (vloeistof), verkeersbelasting en van ongelijkmatige
zettingen van de ondergrond. Bij leidingen van kleine diameter en geringe
inwendige druk zal het vaak mogelijk zijn een grondmechanisch onderzoek te
vermijden en de berekening te baseren op de ongunstigst denkbare belastingen, zodat men er toch zeker van kan zijn, dat de toelaatbare spanning in
de buiswand niet wordt overschreden (zie V.3.A).
III.5.A.2.

Inwendige belastingen

lll.5.A.2.a.
lll.5.A.2.a.1.

Inwendige overdruk
Berekening op drukstoten

Een berekening moet aantonen, dat de druk die voor de sterkteberekening van
het leidinggedeelte in de kruising wordt aangehouden, niet kan worden overschreden. Hierbij dient in het bijzonder op drukstoten te worden gelet.
Drukstoten in vloeistofleidingen kunnen in een kruising groter zijn dan in
de terreinstrekkingen. Het verdient aanbeveling alle leidingen op drukstoten
te berekenen. Bij deze berekening dient niet alleen rekening te worden gehouden met verkeerde manipulaties met afsluiters en het plotseling uitvallen
van één of meer compressoren of pompen, maar bij vloeistofleidingen ook met
drukgolven die ontstaan na een breuk elders in de leiding. (Berekeningson* Zie rapporten Waterloopkundig Laboratorium:
- " Gevolgen van het uitvallen van pompen of het breken van de leiding voor
de dijkkruisingen in lange vloeistoftransportleidingen" W 88 dd. november 1970.
Tevens wordt verwezen naar het Compendium Geo-tubomechanica II art.
III.2.1.1.3.4.
- " Cavitatie door waterslag in horizontale leidingen" S 143 dd. juni 1971.
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nauwkeurigheid 10%)
In de vergunningsvoorwaarden dient de bepaling te worden opgenomen, dat bij
iedere wijziging van de uitgangspunten van deze berekening opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd. De uitgangspunten van een drukstootberekening voor vloeistofleidingen zijn:
medium: (variabel)
chemisch-fysische aanduiding.
dichtheid p in kg (massa)/mJ c.q. soortelijk gewicht in kN/mJ of t/mJ
compressie-modulus in N/m 2 of kg/cm .
kinematische viscositeit in S.S.U. (Saybolt Second Units) of csk (centistokes), als functie van de temperatuur.
1 csk 2 5,1 S.S.U.
pour-point in

F of

C (centrigrades).

leiding: (invariabel)
diameter (inwendig) in m, cm, mm, inch.
wanddikte in cm, mm, inch.
elasticiteitsmodulus van het buismateriaal in N/m of kg/cm .
lengte in km met leidingkaart (tracé) en lengteprofiel,
wandruwheid in mm.
leidingkarakteristiek (drukverlies per lengte-eenheid als functie van medium en debiet).
(plaats afsluiters op kaart en sluitingstijd).
pompstation(s): (variabel)
plaats van station(s) op kaart.
totaal geïnstalleerd motorvermogen in pk of kW.
aantal pompen per station en type.
pompkarakteristiek (Q-H-kromme) van de pompen. (De capaciteit Q uitgezet
tegen de manometrische opvoerhoogte H ) .
0 in MTA (million tons per annum), nP per h, min, s.
H in m vloeistofkolom, kg/cm , ato (atmosfeer overdruk), bar.
1 atm. = 1,03 kg/cm = 0,103 MPa (N/mm2)
1 bar = 1,02 kg/cm 2 = 0,102 N/mm2
aantal toeren van de pompen in r.p.m. (revolutions per minute).
maximale bedrijfscapaciteit l , ..
,
, . . . , ,
bii rendementspunt
maximale bedrijfsdruk
I
maximale bedrijfstemperatuur (intree-temperatuur).
hydraulische gradiënt langs de leiding.
thermische gradiënt langs de leiding.
nominale insteldruk van de drukbegrenzer, met regel tolerantie.
aanwezigheid automatische uitschakelinrichting met tolerantie.
lll.5.A.2.a.2.

Relatieve sterkte

De kruisende leidingstrekking dient ten aanzien van de inwendige druk sterker te zijn dan de terreinstrekkingen. Dit kan worden bereikt door bij de
gegeven wanddikte de maximaal toelaatbare inwendige druk te bepalen voor de
leidingstrekkingen in het terrein en vervolgens de ontwerpdruk voor de kruisingen 20% hoger te stellen.
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Bij stalen leidingen kan men voor berekening van de sterkte in de terreinstrekkingen uitgaan van de "vloeidruk" als bezwijkcriterium. Onder vloeidruk wordt verstaan: de inwendige gas- of vloeistofdruk p , waarbij de
tangentiële spanning in de buiswand de gegarandeerde minimum rekgrens o
zou bereiken.
(Voor definitie van de gegarandeerde minimum rekgrens zie III.5.D).
Men kan deze druk berekenen met de formule:
2K,

Pw = D„

(volgens BARLOW)

(1)

waarin:
2
P,., en fr, in MPa (= N/mm )
t

= de nominale wanddikte in mm

D„ = de uitwendige diameter in mm
De ontwerpdruk voor de kruising (behoudens de onder 1 gevonden uitkomst) bedraagt dan:
l,2x'/3xP|,, = 0.8p„

(2)

waarin:
2

/s = de gebruikelijke veiligheidsfactor voor staal ten opzichte van vloeien

P,., = de volgens (1) berekende vloeistofdruk in de terreinstrekking
Bij lagedrukleidingen kan een belangrijk deel van de spanning worden veroorzaakt door grondbelasting, vulling en eigen gewicht van de leiding (statische belasting).
Dit kan tot gevolg hebben dat voor de leiding in het terrein een lagere maximaal toelaatbare inwendige druk zal worden berekend dan 2/3 p ; deze lagere druk x 1,2 mag dan in de berekening worden ingevoerd.
lll.5.A.2.a.3. Ontsnappingsclausule

Als het bij bestaande leidingen redelijkerwijze niet mogelijk is dat de kruising voldoet aan het gestelde onder 2, zou men door het aanbrengen van betrouwbare drukbegrenzingsapparatuur kunnen bereiken, dat de druk bij de kruising het berekende maximum niet overschrijdt.
Het is dan noodzakelijk, dat de leidingbeheerder ten genoegen van de beheerder van de waterkering aantoont dat de ontwerpdruk in de kruising niet kan
worden overschreden*.
Dit houdt in, dat een door de waterkeringbeheerder aangewezen instantie
(overheidsinstantie of onafhankelijk deskundig instituut) controle blijft
uitoefenen, zolang de leiding in bedrijf is. Een continue registratie van
de druk in de leiding is hierbij een noodzakelijk hulpmiddel.

Beheerders van waterkeringen kunnen hierover advies vragen aan het Centrum
voor onderzoek waterkeringen.
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111.5. A.2.b. Temperatuurspanningen

Spanningen ten gevolge van temperatuurveranderingen zijn doorgaans zeer
goed te voorspellen. Hierop zijn twee uitzonderingen:
a) bij verpompen van verwarmde gassen en vloeistoffen
b) bij vrijliggende leidingen (zie III.4.B).
III.5.A.2.C Inwendige onderdruk

Het
een
bij
van

hiernavolgende geldt voor vloeistofleidingen. De leidingsectie moet met
tweevoudige veiligheid bestand zijn tegen vacuüm. Bij kunststoffen moet
vacuüm een viervoudige veiligheid worden aangehouden, omdat de E-waarde
het materiaal met de tijd afneemt.

III.5.A.3. Uitwendige belastingen

Verscheidene in de sterkteberekeningen in te voeren grootheden, en wel die
volgen uit de grondgesteldheid, zijn nooit exact berekend. Daarom dienen de
uit het door een onafhankelijk deskundig instituut in te stellen grondmechanisch onderzoek afgeleide grootheden in de sterkteberekening met factoren te
worden vermenigvuldigd of erdoor gedeeld, waarin de mate van onzekerheid tot
uitdrukking komt. De grootte van deze factoren kan pas goed worden vastgesteld als ruime ervaring over het gedrag van leidingen in kruisingen is verkregen. Nu deze ervaring er nog niet is, kunnen onderstaande factoren als
richtsnoer dienen. De beheerder van de waterkering of weg is evenwel vrij,
in bijzondere gevallen hiervan af te wijken, bijvoorbeeld wanneer de eigenschappen van de grond zeer goed bekend zijn, of wanneer deze eigenschappen
bijzonder moeilijk zijn te bepalen.
111.5.A.3.a. Onzekerheidsfactoren voor grondmechanische grootheden
( Z i e ook I I I . 3 . N . B . )

neutrale grondbelasting ten opzichte van de gemiddelde waarde
passieve grondbelasting ten opzichte van de maximale waarde
of indien vlgs Marston (IV.1.B.2.) is gerekend
zettingen ten opzichte van de gemiddelde waarde
zettingen ten opzichte van de maximale waarde
laterale beddingsconstante (k ) ten opzichte van de gemiddelde, waarde
evenwichtsdraagvermogen voor zand ten opzichte van de gemiddelde
waarde
evenwichtsdraagvermogen voor klei en veen ten opzichte van de gemiddelde waarde
grondwrijving ten opzichte van de gemiddelde waarde
verplaatsing voor het verkrijgen van de maximale grondwrijving
t.o.v. de gemiddelde waarde
frictionele beddingsconstante (k ) ten opzichte van de gemiddelde waarde
horizontale passieve gronddruk ten opzichte van de gemiddelde waarde:
conform evenwichtsdraagvermogen (contacthoek = 120 ).

1,1
1,3
1,1
1,5
1,3
1,4
1 ,2
1 ,5
1,4
1,4
1 ,7

* Grondwrijving w en verplaatsing 6 leveren samen de frictionele beddingsconstante k - T, waarbij een onzekerheidsfactor van 1,7 behoort.
w
o
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Implosieverschijnselen

(plooien)

Enkelvoudige implosie

Meergo/Wge implosie

Foto's: Publieke Werken Amsterdarr
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Bij de bepaling van de toelaatbare paalbelastingen zal de grondmechanische
adviseur gewoonlijk in zijn advies reeds met onzekerheden rekening hebben
gehouden. In bovenstaande tabel worden onder zettingen slechts de normale
zettingen door verhoging van de belasting op de ondergrond verstaan. Er is
weinig bekend over zakkingen ten gevolge van grondroering bij de uitvoering
en ten gevolge van dynamisch gedrag van de leiding (zie verder onder III.5.
A.3.b). Daarom dienen desalniettemin (in ieder geval aan de uitvoeringswij ze
aangepaste) reserves in de constructie te worden ingebouwd.
Bij het controleren of een bestaande kruisingsconstructie aan de eisen voldoet, kunnen wanneer betrouwbare gegevens van de opgetreden zettingen beschikbaar zijn, de onzekerheidsfactoren voor de zettingen lager worden gesteld. Indien belastingen van verschillende aard elkaar tegenwerken, moet
de grootste met de betreffende factor worden vermenigvuldigd en de kleinste
erdoor gedeeld.

IM.5.A.3.b. Zakkingen
Indien voor een kruising een fundering op staal wordt toegepast, vormen zakkingen een belangrijk randgegeven en zij kunnen als volgt worden onderscheiden:
1. zakkingen door consolidatie van waterkering of weg en ondergrond als gevolg van ophoging ter plaatse van de kruising en naaste omgeving (inclusief klink van ophoogmateriaal onder de leiding), alsmede eventuele potentiaalverlagingen van het grondwater.
2. zakkingen tengevolge van ophogingen tijdens de levensduur van de leiding,
verricht in het kader van onderhoudswerkzaamheden aan waterkering of weg.
3. zakkingen ten gevolge van het seculair effect van in het verleden uitgevoerde dijkverzwaringen.
4. zakkingen ten gevolge van de grondroering bij de uitvoering.
5. zakkingen ten gevolge van de dynamische invloed van de leiding op de omringende grond onder invloed van fluctuaties in bedrij fsdruk en temperatuur.
ad 1. Deze zakkingen zijn theoretisch te benaderen en worden "zettingen" genoemd.
ad 2 en 3 Deze zakkingen zijn naast theoretische benadering mede af te leiden uit de onderhoudservaringen van de waterkering- (weg)beheerder en worden eveneens "zettingen" genoemd.
ad 4. Bij de bepaling van deze zakkingen spelen diepte en breedte van de
ontgraven c.q. gebaggerde sleuf een rol.
Diepte.
In verband met de werktolerantie van de diverse graaf- en baggermachines
wordt een overdiepte toegepast, terwijl een vlak afgewerkte sleufbodem illusoir is. Wordt de sleuf smal gehouden, dan kan een zakking van "klinkpercentage x overdiepte" worden aangenomen.
*

Bij fundering op staal zijn gevallen bekend waarbij tengevolge van zakkingen door grondroering bij de uitvoering en dynamisch gedrag van de
leiding de berekende spanningen met 25% werden overschreden.
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Breedte.
Als bij de uitvoering een bredere sleuf ontstaat dan ongeveer 2x de buisdiameter gemeten over de top van de buis, kan negatieve kleef optreden door
een verschil in klink van de aanvulspecie boven en naast de buis. De zooidruk van de buis wordt hierdoor hoger dan de oorspronkelijk aanwezige korreldruk met als gevolg "zetting" van de onderliggende lagen met als absoluut maximum "klinkpercentage x buisdiameter" (het klinkverschil zal dan
namelijk zijn opgeheven en tengevolge daarvan de negatieve kleef zijn verdwenen) .
ad 5. In theorie is het denkbaar dat een kruisingsconstructie door intermitterende expansie, gepaard gaande met grondbreuk (dat wil zeggen overschrijding van maximaal leverbare (passieve) grondbelasting c.q. evenwichtsdraagvermogen) in de grond blijvend van positie verandert, omdat
bij grondbreuk irreversibele (plastische) gronddeformaties optreden.
Over een eventueel effect van deze aard is momenteel niets bekend.
Verwerking van de beschreven verschijnselen in de sterkteberekening kan als
volgt geschieden.
"Zettingen" dienen door de grondmechanisch adviseur te worden bepaald (1.,
2. en 3.).
De totale zettingen moeten worden vermenigvuldigd met de onzekerheidsfactoren volgens III.5.A.3.a, alvorens in de sterkteberekening te worden ingevoerd .
"Zakkingen" hangen meestal nauw samen met de wijze van uitvoering en zijn
derhalve moeilijk bij het grondmechanisch onderzoek te betrekken (met uitzondering van 5.).
De zakkingen (4. en 5.) kunnen op grond van de huidige praktijkervaring
worden getaxeerd op circa 0,20 m (bij zorgvuldige uitvoering).
Bij onzorgvuldige uitvoering (onnodig diepe ontgravingen) zijn zakkingen
geconstateerd van meer dan 0,50 m.
Voorshands adviseert de T.A.W. bij fundering op staal uit te gaan van een
zakkingsverschil van 0,10 m ter versterking van het (de) eventuele zettingsverschil(len). De zettingen worden hiertoe, na vermenigvuldiging met de betreffende onzekerheidsfactor, proportioneel vermeerderd met een
zakking =

I — x 0,10 m.
max.zetting
Het uitvoeringszakkingsverschil van 0,10 m dient discontinu te worden ingevoerd bij overgangen in uitvoeringsmethodiek, zoals "doorpersen versus open
ingraving" en "gebaggerde zinkersleuf versus in den droge gegraven landsleuf". Dit geldt ook voor de overgang "onderheid versus niet onderheid".
Deze mag uitsluitend buiten de veiligheidszone plaatsvinden. Als dit tot
verzwakking van de eventuele zettingsverschillen zou leiden, moet worden
teruggegrepen op het basisprincipe: de proportionele invoer.
Ter illustratie volgen hier enkele voorbeelden van zinkerconstructies,
(zinkers zijn toegestaan bij goede grondslag; bij slechte grondslag slechts
voor een diameter ^300 mm; zie art. III.4.C)
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TEK. A

proportioneel,
ongunstig,
dus aanhouden

TEK. D

niet op stuit,
heden: permanent,
op stuit.
voor 1965: tijdelijk,
niet op stuit,
heden: tijdelijk
of permanent.

TEK. B

niet permanent

- berekende zetting tot op heden(X%)
x onzekerheidsfoctor * 0,10m uitvoer ingszokktng
' berekende zetting tot op heden
(X % aanpassing) x o.f.

2 " fase
niet berekenen
(tussenfase)

de nieuwe
0,10m uitvoeringszakking

^Mmm*^

(100-X)% vont »o.<.

TEK. C
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A. Een boezemwater met klei-zand bodem, geflankeerd door veenkaden (voormalige rivier, dus een gekanaliseerde natuurlijke waterloop). De veenkaden behoeven veel onderhoudsophogingen i.v.m. zetting en oxydatie.
Zulk een kruising wordt sedert 1965 met kistdammen uitgevoerd. Het in te
voeren uitvoeringszakkingsverschil moet nu over de breedte van de in de
kistdam geïncorporeerde ontvangkuip (middencompartiment) verlopen van 0
naar 100 mm. Hierbij is er van uitgegaan dat:
1. in het veld de beste condities heersen (geringe sleufinhoud, uitvoering in den droge)
Zie bijbehorende tekening A.
2. in de ontvangkuip minder goede condities heersen (diepe ontgraving,
gedeeltelijk in den natte)
3. in het water de slechtste condities heersen (grote sleufinhoud en
uitvoering in den natte)
B. Een boezemwater met veenbodem geflankeerd door geconsolideerde kleikaden, die t.o.v. de zettingen van de zinkersleufaanvulling (die altijd
zwaarder is dan het uitgekomen veenmateriaal), relatief weinig zetten
(seculair effect). Ook oxyderen deze kaden niet. Het zijn meestal opgeworpen kaden (kunstmatige waterloop). De zinker wordt hier in een ontvangkuip (= middencompartiment van de kistdam) omhooggevoerd.
De overgang "in den natte - in den droge" mag continu worden ingevoerd
over de lengte van de ontvangkuip, omdat deze permanent is en er een
goede verdichting is bereikt aldaar. Zie tekening B.
C. Als geval B, alleen is hier geen permanente damwandconstructie aanwezig
(b.v. een te herberekenen bestaande zinker van vóór 1965 of een nieuwe
zinker bij aanwezigheid van boezemland (zie art. VI.l.B.l.). Het trekken
(i.v.m. de stabiliteit van de kade sedert 1965 verboden, zie artikel
VI.l.B.l) van de zich in de kade bevindende delen van de ontvangkuip
veroorzaakt aldaar nastorting van de grond ter opvulling van de ontstane
spleet, minimaal ter dikte van de wanddikte van het damwandprofiel (ca.
10 mm). Dit nastorten verstoort enerzijds de verdichting onder het opgaande zinkerbeen, anderzijds wordt een meer vloeiende overgang naar het
in den droge gelegde leidinggedeelte gecreëerd. Als begrenzing van deze
overgangszone zou het snijpunt kunnen worden genomen van de leiding met
het actieve schuifvlak. De op deze wijze gevonden overgangszone is afhankelijk van de meestal onbekende inheidiepte van de tijdelijke damwand en de <p-waarde van de grond in de kade. In verband hiermede wordt
een vaste waarde van 4 meter aangehouden.
D. Boezemwater en kaden als geval A, zinkerconstructie en kistdam als geval
B. Indien men hier het uitvoeringszakkingsverschil volgens de gevallen
A en B invoert, wordt het zettingsprofiel geëgaliseerd en dit werkt
daardoor gunstiger uit. Hier moet worden teruggegrepen op het basisprincipe, de proportionele invoer.
E. Tenslotte kan het voorkomen dat i.v.m. aanpassing van bestaande zinkers
een gedeelte van de zinker moet worden vervangen. Dit gedeelte is meestal een syphon, waarin zich broekstukken bevinden die niet voldoen aan
de sterkte-eisen van de pijpleidingcode. De constructie van de zettingslijn gebeurt dan in 3 fasen, de berekening in 2 fasen (Ie en 3e fase van
de constructie van de zettingslijn). Zie tekening E; het boezemwater en
de kaden als geval A, de zinkerconstructie als geval B (oorspronkelijk
zonder kistdam).
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fase 1. Door het verwijderen van het zinkerdeel wordt de constructie gedeeltelijk ontspannen. Daardoor ontstaat er een spannings- en vervormingssituatie, die ook zou worden bereikt, indien de beide delen ter
weerszijden van het verwijderde deel apart zouden zijn onderworpen aan de
berekende zetting en het volledige uitvoeringszakkingsverschil. Onder berekende zetting moet hier worden verstaan de zetting tot op heden (stel aanpassing x % ) , vermenigvuldigd met de grondmechanische onzekerheidsfactor.
De dan in rekening te brengen zetting is dan x % van Z, vermenigvuldigd met
de o.f. en verhoogd met 100 mm of minder. Het aanpassingspercentage x moet
uit een grondmechanisch rapport volgen. Vervolgens worden de beide zinkerdelen berekend op de aldus verkregen zettingslijn.
fase 2. In deze toestand wordt de nieuwe s-bocht gemonteerd. Deze zal
t.o.v. de aansluitende stukken een extra uitvoeringszakking ondergaan
ten gevolge van de ontgravingen en aanvullingen. De 100 mm verloopt
vanaf het midden tot 0 bij de damwanden. Bij de rechter damwand is de
ontgraving/aanvulling nihil, bij de linker wordt de klink van de aanvulling geremd door negatieve kleef langs die permanente, op stuit geheide damwand. Deze fase wordt niet berekend.
fase 3. Nu wordt de aldus aangepaste zinker bovendien nog onderworpen aan
de oude restzetting (100-x) % van Z vermenigvuldigd met de o.f. De 2e berekening betreft dus de nieuwe uitvoeringszakking (sub fase 2) en de restzetting (sub fase 3 ) , dat wil zeggen 100 mm + (100-x) % van Z maal o.f.
Bij de input van deze 2e berekening dienen de bij de Ie berekening gevonden reacties en verplaatsingen mede te worden ingevoerd, omdat een simpele
superpositie van spanningen en rekken, verkregen uit beide berekeningen,
niet mogelijk is in verband met niet-lineariteiten, zoals grondbreuk en
vloeien.
De hiervoor gegeven procedure kan ook worden gevolgd ingeval boezemwater en
kaden conform geval B zijn.
opm. Aangezien het discontinu invoeren van het uitvoeringszakkingsverschil
bij de overgang "doorpersen versus open ingraving" in de praktijk geen probleem oplevert, is afgezien van het uitwerken van voorbeelden ter zake.
Zie overigens art. V.4.A.2.b.

III.5.B.

Systeemberekening

Het hiernavolgende geldt voor op staal gefundeerde stalen leidingen met gelaste verbindingen.
Voor onderheide stalen leidingen en dito betonnen leidingen met doorgelaste stalen kern is het gestelde in III.5.B.1 (hangbrug), III.5.B.2 (expansie
en verankering) en III.1.D (invloedszone) van toepassing.

III.5.B.1. Zettingen
De axiale buigingsflexibiliteit van een kruisende leidingstrekking kan ondanks (flexibele) bochten onvoldoende blijken te zijn voor het volledig
volgen van te verwachten zettingsverschillen, zodat de kruising zich zal
verspannen.
Een trekverspanning (kettinglijn) is stabiel (recuperatie volgens BISH &
PARTNERS) en wordt soms moedwillig gecreëerd om grote overspanningen te
kunnen realiseren (hangbrug).
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Bij het overbruggen van zettingsverschillen treden ook in rechte leidingen
axiale trekkrachten op ten gevolge van catenoïdale effecten (zogenaamde
"Seil"-werking).
Een drukverspanning (portaalwerking) is labiel (progressie volgens BISH &
PARTNERS) en kan aanleiding geven tot knik, wanneer laterale reacties de
neutrale grondbelasting (druk) overschrijden en de inwendige druk wegvalt.
Bij hooggelegen kruisingsconstructies in dijken, kaden en wegen, waarbij
laterale grondbreuk optreedt, zal daarom een knikberekening (zonder inwendige druk) moeten worden uitgevoerd (vereiste knikveiligheid is 2).
Door het aanbrengen van compensatielussen kan men de te gering gebleken
verticale elastische buigingsflexibiliteit van de kruising vervangen door
een adequate torsie-flexibiliteit (met de mogelijkheid van voorspanning).
De torsie-grondwrijving als functie van de verplaatsing wordt dan belangrijk en heeft een ongunstig effect op de spanningen in de leiding.
Bij doorgaande zetting treedt na volledige ontwikkeling van de torsiegrondwrijving zogenaamde torsie-grondbreuk op.
De problemen van drukverspanning en knik verleggen zich bij torderende
kruisingscontructies echter doorgaans van het verticale naar een hellend
systeemvlak, waarbij van een gunstiger spanningsbeeld nauwelijks sprake is.
Een waterbouwkundig voordeel van deze methode kan echter zijn, dat de pijp
zich in plaats van verticaal, onder een hoek ten opzichte van de omringende grond beweegt, waardoor de ruimte meer naast dan onder de pijp ontstaat
en mogelijk gemakkelijker door de bovenliggende grond door nastorten kan
worden opgevuld.
III.5.B.2.

Lengteveranderingen door bochtkrachten, contractie en temperatuursinvloeden (expansie)

Een onverankerd recht leidinggedeelte begrensd door bochten c.q. een éénzijdig verankerd recht leidinggedeelte met een bocht aan het vrije einde
ondergaat een verlenging onder invloed van de bochtkrachten (axiale trekspanning is de halve ringspanning), welke verlenging echter ten dele wordt
gecompenseerd door de verkorting ten gevolge van contractie (constante van
POISSON: U = 0,3), zodat resteert een verlenging overeenkomend met een
trekspanning van 0,5 - 0,3 = 0,2 x de ringspanning.
De langsspanning blijft echter in eerste instantie 0,5 x de ringspanning,
dit in tegenstelling tot een tweezijdig verankerd recht leidinggedeelte met
0,3 x de ringspanning.
Deze verlengingen, eventueel nog versterkt door effect van een temperatuursverhoging van circa 10°C (ondergronds en onverwarmde media), worden
tegengewerkt door de grondwrijving langs de buis als functie van de verplaatsing en de grondtegendruk bij laterale uitwijking van buis en bochten
(k-waarde).
Indien de relatieve axiale verplaatsingen van de leiding ten opzichte van
de omringende grond de in het grondmechanisch rapport opgegeven verplaatsingen, benodigd voor de ontwikkeling van de volledige langsgrondwrijving
overschrijden, treedt zogenaamde axiale grondbreuk op.
Gemakshalve is het uitsluitend voor de systeemberekening toegestaan de horizontale en verticale laterale reacties over de volle buisdiameter te laten werken (de k-waarden worden dienovereenkomstig bepaald).
*

Bij kruisingen van hoofdwaterkeringen (altijd in de zomer gelegd i.v.m.
het gesloten seizoen) behoeft deze temperatuursverhoging niet in rekening te worden gebracht. Dit geldt ook voor andere kruisingen, voorzover
in de zomer uitgevoerd.
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Voor de spanningsberekening gelden de p-waarden.
Bij de verwerking van zettings-, expansie- en torsie-effecten kan gebruik
worden gemaakt van een computer (eindige elementenmethode).
Indien hierbij tweede orde-effecten in beschouwing worden genomen, worden
de recuperatie- en progressie-effecten automatisch verdisconteerd, evenals
de Seil-werking.
Aangezien de zettingen bij deze methode als opgelegde verplaatsingen worden
ingevoerd, is de methode HETENYI niet bruikbaar (deze methode verwerkt alleen belastingen, geen verplaatsingen).
Deze taak wordt echter eveneens door de computer overgenomen.
Systeem-analyse, programma, in- en output behoeven de goedkeuring van de
vergunningverlenende instantie.
Goedgekeurd zijn de programma's BELIPO, C 53/61 BP, BPC, CALZINK en DIANA
(het laatste voorlopig alleen voor zinkers). Tweede orde-effecten worden in
CALZINK en BPC in beschouwing genomen.
Bij de opzet van een computerberekening moet worden uitgegaan van de ongunstigste waarden voor laterale beddingsconstanten en grondwrijvingen met
bijbehorende verplaatsingen.
Correcties in verband met laterale, axiale en torsie-grondbreuk moeten worden gebaseerd op de ongunstigste waarden voor passieve grondbelasting(druk),
evenwichtsdraagvermogen en grondwrijvingen.
De tweede en eventuele volgende computergangen, aangeduid als (re)iteratie,
moeten een eindresultaat opleveren, waarbij in geen enkel punt van de in
beschouwing genomen leidingstrekking de laterale en wrijvingsreacties uitgezet tegen de bijbehorende relatieve verplaatsingen de in het grondmechanisch rapport opgegeven ongunstigste waarden voor passieve grondbelasting
(druk), evenwichtsdraagvermogen, beddingsconstanten, langs- en torsie-wrijving met meer dan 5% over- respectievelijk onderschrijden.
III.5.B.3. Laterale beddingsconstante

Deze bepaald bij elastische gronddeformatie volgens HETENYI lengte van en
drukverdeling over de oplegzones, waar indirecte zettingsbelastingen en expansiekrachten aan de grond worden afgegeven, alsmede de axiale momenten in
de leiding.
Bij mantelbuizen moet de lengte zodanig worden gekozen, dat de gemiddeld
over de oplegzone optredende funderingsdruk ligt tussen 50% en 75% van het
evenwichtsdraagvermogen.
III.5.B.4. Bepaling van de ongunstigste waarde van laterale en frictionele beddingsconstanten (k| en k w )

Dit probleem is dermate gecompliceerd, dat doorgaans bij elke kruisingsconstructie een daartoe gericht onderzoek noodzakelijk zal zijn.
De ingenieursbureaux RUTTEN EN KRUISMAN (k en k ) en BISH & PARTNERS (k )
hebben oriënterende onderzoekingen verricht, op grond waarvan onder meer de
volgende algemene indicaties kunnen worden gegeven:
a. rechte kruisende leidingstrekking annex invloedszones (uitsluitend zettingsbelasting) :
een hoge waarde van k-^ is ongunstig ten aanzien van de tangentiële spanningen in de buiswand door een steile dwarskrachtgradiënt (hoge Q_);
een lage waarde van k]_ is ongunstig ten aanzien van de axiale spanningen
door hoge langsmomenten;
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1^ is hierbij niet van belang.
b. gebogen kruisende leidingstrekking:
bij een ten gevolge van druk, temperatuur of zetting expanderende leidingbocht in de grond is sprake van een kritiek k-i-traject, waarbij zowel tangentieel als axiaal de spanningen maximaal zijn door hoge Qp en
langsmomenten.
Het hangt van de geadviseerde gemiddelde k -waarde af, of men ter verkrijging van de meest ongunstige condities een hoge of een lage waarde
moet invoeren (met andere woorden met 1,4 moet vermenigvuldigen of erdoor delen).
De bepaling van het kritieke k^-traject is praktisch uitsluitend met behulp van een computer uitvoerbaar.
Bij een "handberekening" blijft ook de mogelijk optredende tekenomslag
van momenten en dwarskrachten buiten beschouwing, hetgeen tot te gunstige uitkomsten kan leiden.
Hier staat tegenover dat bij handberekeningen schematisaties nodig zijn,
welke altijd aan de veilige kant moeten worden gedaan, zodat enige reserve in de constructie aanwezig is;
de keuze van k kan eveneens slechts na onderzoek worden gedaan:
k hoog betekent vermenigvuldigen met 1,7; k laag delen door 1,7.
In de computer bereikt men dat, door W met 1,7 te vermenigvuldigen of
door 1,7 te delen en de verplaatsing 6 constant te houden.
Het onderzoek van het ingenieursbureau RUTTEN EN KRUISMAN naar kw had betrekking op een concreet geval, namelijk een hoofdaardgasleiding 0 450 mm
met een ontwerpdruk van 67,5 bar.
De resultaten kunnen dan ook niet zonder meer worden toegepast op andere
configuraties, diameters en drukken, doch kunnen wel dienen als zeer globale indicaties voor kruisingen van hogedrukleidingen met hoofdwaterkeringen
en boezemwateren annex kaden.
Het onderzoek, dat voor elke kruising moet worden uitgevoerd, is en blijft
bepalend.
De uitkomsten gelden voor het geval dat er geen laterale grondbreuk optreedt; de opgave voor de toestand, waarbij deze grondbreuk wel optreedt,
geeft de voorlopige inzichten van de provinciale waterstaat weer.
Hoofdwaterkeringen (staande boog)
Bij gelijke grondkwaliteit in kruising en veld:
zonder grondbreuk: lage waarde van k w ongunstig
met grondbreuk
: hoge waarde van 1^ ongunstig
Bij hogere grondkwaliteit in de kruising dan in het veld:
zonder grondbreuk: lage waarde van k^ ongunstig
met.grondbreuk
: hoge waarde van 1^ ongunstig
Bij lagere grondkwaliteit in de kruising dan in het veld:
zonder grondbreuk: hoge waarde van k w ongunstig
met grondbreuk
: hoge waarde van k w ongunstig.
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Boezemwateren annex kaden (zinker)
Bij alle combinaties van grondkwaliteit in kruising en veld:
zonder grondbreuk: hoge waarde van k w ongunstig
met grondbreuk
: lage waarde van k w ongunstig.
c. het is gebleken dat men bij hogedrukleidingen maximaal 2 x 5 = 10% aan
veiligheid inboet, indien men uitgaat van de gemiddelde waarden van k
en kw in plaats van de ongunstigste extremen.
Extra reductie van de toelaatbare spanning met 10% zou voor dit soort
leidingen als alternatief voor een onderzoek naar de ongunstigste waarden zijn te overwegen.
Voor lagedrukleidingen zijn dezelfde problemen geldig en dient een onderzoek plaats te vinden (geen vervangingsreductie). Hierbij dienen
alle 4 k-. -k^ combinaties te worden onderzocht, namelijk:
k|

kw

X

hoog ^ ^ ^ ™ ^ ^

laag 4m

^>

hoog

loag

De zware relatiepijlen geven de doorgaans maatgevende combinaties aan.
Alle overige grondmechanische randcondities dienen hoog te worden gesteld.
Algemeen
De resultaten van de systeemberekening dienen naast eventuele tabellarische
weergave (bijvoorbeeld numerieke computer-output) vooral grafisch te worden
geproduceerd in de vorm van M-, D- en N-lijnen en lijnen, die het verloop
van relatieve verplaatsingen en grondreacties aangeven.
III.5.C.

Spanningsberekening

Het hiernavolgende geldt voor op staal gefundeerde leidingen.
Voor onderheide leidingen is het gestelde in III.5.C.1, III.5.C.2 (3 afhankeiijk van oplegging), III.5.C.4 (vrije overspanning), III.5.C.5, -6, -8 en
-9 van toepassing.
III.5.C.1.

Inwendige gas- of vloeistofdruk (ontwerpdruk)

De maximale ringspanning wordt als gemiddelde aangehouden en bepaald volgens
LAME, met toeslagen in binnenbochten volgens WILBUR.
Als langsspanning wordt de halve ringspanning in rekening gebracht, met toeslagen in de binnenbochten volgens BISH & PARTNERS.
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111.5.C.2. Neutrale grondbelasting

Deze treedt op indien er geen zettingen zijn. De tangentiële buigspanningen ten gevolge van de direct aan de ondergrond overgedragen bovenbelasting
worden bepaald volgens SPANGLER, evenals de reducerende invloed hierop van
de inwendige druk, het zogenaamde "rerounding effect".
Volgens deze auteur is de belastingshoek a = 180°, terwijl de ondersteuningshoek 3 = 30° voor in een sleuf gelegde leiding behoudens het gestelde
in III.5.C.7 (B = 120° voor een doorgeperste buis).
Voorgaande B-waarden zijn geldig voor (tangentieel) flexibele buizen. Voor
(tangentieel) starre buizen is 3 = 0° (lijnoplegging).

III.5.C.3.

Horizontale steundruk (contacthoek - 120°)

lll.5.C.3.a. Tangentieel flexibele buizen (staal, nodulair gietijzer, asbest-cement, kunststoffen)

In verband met voornoemd rerounding effect mag in cohaesieve gronden geen
horizontale steundruk in rekening worden gebracht; aan zandgrond onder het
phreatisch vlak mag incidenteel ten hoogste actieve steundruk worden ontleend. Voor mantelbuizen kan in alle grondsoorten horizontale steundruk in
aanmerking worden genomen.
Indien wordt doorgeperst met verdikte rand mag ten hoogste actieve steundruk in de berekening worden betrokken. Bij doorpersing zonder verdikte
rand in samendrukbare gronden mag ten hoogste neutrale steundruk worden gebruikt; uitsluitend in zandgrond is toepassing van de zogenaamde Iowaformula toegestaan.

lll.5.C.3.b.

Tangentieel starre buizen (beton, grijs gietijzer)

Aangezien het rerounding effect bij deze buizen te verwaarlozen is, mag in
alle grondsoorten horizontale steundruk in rekening worden gebracht, doch
ten hoogste actieve steundruk; bij doorpersing zonder verdikte rand hoogstens neutrale steundruk.

III.5.C.4. Zettingen
Indien de leiding voldoende flexibel is om de zettingsverschillen geheel
te kunnen volgen, treedt eveneens neutrale grondbelasting op.
Het bovenbelastingsgedeelte (zettingsbelasting), dat nodig is voor deze deformatie wordt (zijdelings) indirect aan de ondergrond overgedragen met
axiale en tangentiële buigspanningen, welke laatste kunnen worden bepaald
volgens BISH & PARTNERS (3 conform III.5.C.2).
Indien wordt berekend volgens MANG moeten de coëfficiënten worden gebruikt,
welke behoren bij een gelijkmatig over de ondersteunings-,respectievelijk
belastingshoek verdeelde en verticaal georiënteerde zooldruk respectievelijk schedeldruk.

*

De actieve belastingstoestand, waarin ontlastende wrijvingskrachten tussen de sleufwanden en de klinkende aanvulling werkzaam zijn, is slechts
van tijdelijke aard en vormt derhalve geen aanvaardbaar uitgangspunt voor
de spanningsberekening.
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De spanningsberekening kan evenals de systeemberekening ook met behulp van
een computer worden uitgevoerd.
Het resterende bovenbelastingsgedeelte wordt verwerkt volgens SPANGLER
(direct) .
De "rerounding"-factor volgens SPANGLER is gemakshalve ook voor de indirecte tangentiële buigspanningen toegestaan.
Indien de leiding onvoldoende flexibel is om de zettingsverschillen volledig te kunnen volgen, treedt passieve grondbelasting op, welke geheel indirect wordt overgedragen op de ondergrond (vrije overspanning, zoals ook
bij een onderheide leiding).
Bij doorgaande zetting treedt na volledige ontwikkeling van de passieve
grondbelasting zogenaamde laterale grondbreuk op. Hetzelfde geldt voor de
horizontale passieve gronddruk bij torderende kruisingsconstructies.
III.5.C.5. Verkeersbelasting

Bij kruisingen van waterkeringen moet gerekend worden op een toevallige
voertuigpassage met een aslaststelsel conform klasse 30 van de VOSB 1963
over kruin en bermen. De spanningen ten gevolge van drukstoten dienen te
worden vergeleken met die ten gevolge van de toevallige verkeersbelasting.
De maatgevende van beide invloeden wordt aangehouden (sommatie kan achterwege blijven in verband met de geringe kans op coïncidentie).
Bij wegkruisingen al of niet gecombineerd met boezemwateren of dijken moet
gerekend worden met een aslaststelsel conform de klasse van de VOSB, die
ook bij het ontwerp van de kunstwerken, zoals bruggen en viaducten, in de
betreffende weg is aangehouden (60 of 45).
De spreiding van de wiellasten in de ondergrond geschiedt volgens
BOUSSINESQ.
„
De toe te passen stootcoëfficiënt S = 1 + —f—, waarin t de gronddekking boven de kruin van de buis in m is.
De spanningsberekening is conform die voor grondbelastingen.
Voor wegconstructies, voorzien van een bitumineuze verharding, mag met de
ontlastende invloed van het wegdek rekening worden gehouden op de wijze zoals aangegeven in IV.l.C.12.a.

III.5.C.6. Eigen gewicht
Het eigen gewicht van transportleiding en eventuele mantelbuis minus opwaartse waterdruk moet in de berekening worden betrokken; bij vloeistofleidingen tevens het gewicht van de vulling.
In de berekening van de maximaal toelaatbare afpersdruk moet het gewicht
van de watervulling worden verdisconteerd.
De spanningsberekening geschiedt als voor grondbelastingen.

III.5.C.7. Evenwichtsdraagvermogen

Dit kan bij doorgaande (tangentieel) flexibele transportleidingen worden
overschreden (in dat geval is er eveneens sprake van laterale grondbreuk,
waarbij 8 = 180°).
Indien van de betreffende grondslag naast de opgegeven Pwe-waarde (evenwichtsdraagvermogen berekend over de volle leidingdiameter), tevens y-,
f- en c-waarden bekend zijn, kan de volgende methode van benaderen van de
ondersteuningshoek 8 worden gebruikt.
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De b e l a s t i n g i s Q..+CL
N D

y^/^/^/Am^^/^^

H = ^D.cos^3

t en D in m
Y in kN/m^
c in kN/m2

B = D.sinjf
u i t (P v o l g e n V, , V
b c
Zie IV.1.B.9.
Pwe = P .V + c.V
b b

en V
£

+ V .r.B = (t + ^D + H).^.V

g

+ c.V

+ V .r.B

kN/r

Controle: voor 3 = 180° moet Pwe gelijk zijn aan de opgegeven waarde.
Pwe = (t + |D + ^Dcos^B) -V- V b + c - v + v .f>.Dsin£3
Uit de voorwaarde van verticaal evenwicht volgt Q„T + Q^ = B.Pwe, dus
N
D
V + c v
+ v
Q + Q = Dsin|.g{(t + ^D + ^Dcos^B)-K- b
- c
.F- D - sin 23}
Hieruit is B op te lossen. Voor flexibele leidingen geldt 3^30 .
Voor starre leidingen (bij voorbeeld beton) geldt 3^0°.
Eenvoudiger is het, 3 te bepalen met behulp van de benaderingsformule
sin 53 =

D.Pwe

Q en Pwe volgen uit het grondmechanisch rapport en moeten nog met de desbetreffende onzekerheidsfactoren worden vermenigvuldigd. Q volgt uit de
systeemberekening, de onzekerheidsfactoren zijn daar reeds in verwerkt.
De dimensies zijn voor Q en Q kN/m , voor Pwe kN/m en voor D m.
Bij computerberekeningen kan het voorkomen dat Q en Pwe reeds vermenigvuldigd met hun onzekerheidsfactoren worden opgegeven. Soms is in de opgegeven
waarde voor Pwe de factor D ook al verwerkt.
Nog eenvoudiger is het, gebruik te maken van navolgende grafiek, welke met
behulp van de benaderingsformule is vervaardigd.
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111.5.C.8. Bochtflexibiliteit en stress-intensification (bij tangentieel flexibele buizen: staal, nodulair gietijzer,
asbest-cement, kunststoffen)

Bochten met sterke kromming hebben een aanzienlijk lagere axiale buigingsstijfheid dan equivalente rechte pijp.
Deze flexibiliteit moet in de berekening worden verdisconteerd en gaat gepaard met een toeslag op de tangentiële buigspanningen (extra ovalisatie
van de buis).
Tevens treedt een intensivering op van de axiale buigspanningen.
Het rerounding effect volgens RODABAUGH EN GEORGE kan op deze verschijnselen worden toegepast.
Het voorgaande betreft buiging in het vlak van de bocht (in plane-bending).
Voor buiging uit het vlak van de bocht (out of plane-bending) treden volgens de vigerende ANSI-code dezelfde effecten op.
Hierbij heeft gedeeltelijke omzetting plaats van buiging in torsie (bij een
bocht van 90° is de omzetting volledig).
De stress-intensificationfactoren kunnen algemeen worden bepaald volgens
CLARK EN REISSNER, waarbij in tangentiële richting waarden worden gevonden
die het dubbele kunnen bedragen van die in langsrichting.
De verschijnselen in langsrichting kunnen ook worden berekend volgens de
ASA/USAS/ANSI.B31.8-code.
De stress-intensificationfactor i voor de tangentiële effecten mag ^> 0
worden gekozen in tegenstelling tot de ix-waarde voor de axiale invloed,
die >_ 1 moet worden genomen.
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SE a I O N A - A
(a) In-plane
Bending
(tangents
forced
together)

(b) I n-plane
Bending
(tangents
forced
apart)

(c) O u t - o f - p l a n e
Bending

F i g . 3.1
Ovalization (flattening) of pipe bends under external
bending moments.
Exaggerated.
Overgenomen uit

12.2.E.15.

III.5.C.9. Uitwendige waterdruk

Gezien het radiaal gerichte, compressieve (gunstig), nagenoeg alzijdige en
in grootte beperkte karakter, is deze belasting voor de sterkteberekening
van weinig betekenis.
De mogelijkheid van implosie (plooien) bij wegvallen van de inwendige overdruk of bij ontstaan van onderdruk door drukstoten, dient te worden onderzocht .
III.5.C.10. Thinsulator-contactdrukken

Indien de deformaties van een mantelbuis ten gevolge van bovenbelasting
en/of zetting onvoldoende door de vrije ruimte tussen mantelbuis en transportleiding (annulaire ruimte) worden toegelaten, treden contactdrukken op
welke plaatselijk een geringere thinsulator-afstand dan de gebruikelijke
2-4 m noodzakelijk maken.
De contacthoek voor de spanningsberekening van transportleiding en mantelbuis is afhankelijk van diameter en deflectie van beide buizen.
III.5.C. 11. Superpositie

Alle axiale respectievelijk tangentiële spanningen moeten worden gesuperponeerd tot gecombineerde spanningen.
De bepaling van de grootste (critieke) hoofdspanning volgens MOHR c.q. de
ideële spanning in stalen leidingen volgens HUBER-HENCKY is alleen noodzakelijk ingeval van belangrijke torsie-spanningen.
Doorgaans is de grootste gecombineerde spanning maatgevend.
Speciale aandacht is geboden bij hogedrukleidingen voor verwarmde olie en
dergelijke (zie IV.1.C.19).
III.5.D. Toelaatbare materiaalspanningen en reductie (schade)factoren
III.5.D.1. Algemeen

De algebraïsche som van de berekende spanningen in respectievelijk axiale
en tangentiële richting ten gevolge van de meest ongunstige combinatie die
kan optreden van de aldus vastgestelde in- en uitwendige belastingen mag nu

REV. 1984

87

nergens de hieronder aangegeven toelaatbare spanning overtreffen.
De toelaatbare spanning moet worden vastgesteld als produkt van de toelaatbare materiaalspanningen, die in onderstaand overzicht zijn vermeld en een
reductie (schade)factor.
De schadefactor dient om de toelaatbare spanning te bepalen, afhankelijk
van de gevolgen van een calamiteit.
Als regel kan men voor deze schadefactor een waarde kiezen die kan variërai
van 1 tot 3/4.
III.5.D.2. Toelaatbare materiaalspanningen(ongereduceerd)

Staal
Voor stalen leidingen is de toelaatbare spanning gelijk aan 2/3 van de gegarandeerde minimum rekgrens van het materiaal (berekend bij nominale
wanddikte).*
De gegarandeerde minimum rekgrens is de materiaalspanning, waarbij na ontlasting een blijvende rek overblijft die gelijk is aan 0,2% van de oorspronkelijke meetlengte.
De rekgrens kan ook de spanning zijn, waarbij onder belasting een totale
rek optreedt die gelijk is aan 0,5% van de oorspronkelijke meetlengte
(meestal ruwweg "vloeigrens" genoemd).
Bovengenoemde waarden dienen bij 20°C te worden bepaald. Hiervoor mag niet
meer dan 75% van de breukgrens worden~ingevoerd.
Gietijzer
a. Grijs gietijzer is bros bij trek of buigtrek (breukrek < 1%).
De toelaatbare spanning: a = 100 N/mm2 = 1000 kg/cm2 (0,4 x de breukgrens) .
b. Ferritisch nodulair (ductile) gietijzer heeft een vloeitraject (breukrek 12 - 17%).
Toelaatbare spanningen:
o = 0,45 x de gegarandeerde minimum rekgrens (zie NEN 1093). Voor kwaliteit GN 38 levert dit O = 0,45.250 = 112,5 N/mm2 (1125 kg/cm2) en voor
GN 42 o = 0,45.280 = 126 N/mm2 (1260 kg/cm2) op.
Het betreft hier zuivere trek. Voor buigtrek worden in de literatuur
a-waarden opgegeven, die een factor 1,3 (axiaal) respectievelijk 1,8
(tangentieel) hoger liggen.
E = 1,7.105 N/mm2 (1,7.106 kg/cm2).
Voor verdere gegevens ten aanzien van rekgrens, treksterkte, breukrek
en elasticiteitsmodulus van nodulair gietijzer - zowel ferritisch als
perlitisch (bros, breukrek 2%) wordt verwezen naar NEN 6002-D.
Beton (vloeistofleidingen)
In verband met de eis van vloeistofdichtheid van de leiding en corrosiebescherming van het wapeningsstaal is, gezien de inwendige druk, scheurvor*
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Indien bepaalde eigenschappen van het materiaal zijn verkregen als gevolg van koud vervormen en de leiding tot boven 300°C wordt verhit (lassen uitgezonderd), is de toelaatbare spanning 3/4 x 2/3 = 1/2 van de gegarandeerde minimum rekgrens.
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m m g in betonbuizen ontoelaatbaar
(dit geldt ook voor buizen met stalen
kern).
Hieraan wordt tegemoet gekomen door de gewapend betonbuizen te berekenen
met ongescheurde trekzone en door het toepassen van voorgespannen beton.
Voor de berekening van gewapend beton- en voorgespannen betonbuizen wordt
mutatis mutandis verwezen naar de V.B. 1974 (Gewapend Beton Voorschriften,
NEN 3861 e.v.).
In de praktijk doen zich echter gevallen voor waarbij voorgespannen betonbuizen onverklaarbare scheurvorming vertonen. Bovendien mag de bij het ontwerp van voorgespannen betonbuizen normaliter als reserve voor onverwacht
hoge drukstoten in beschouwing genomen ventielwerking niet in de berekening
worden opgenomen.
Door het C.O.W. is een berekeningswijze ontwikkeld voor betonbuizen (rapport no. S-79.040).
Berekening
De mofverbindingen met rubberen O-ring laten verschuivingen van enige cm's
en hoekverdraaiïngen van enige graden toe. Hierdoor zijn de langsspanningen
in grootte beperkt. Bij buizen met doorgelaste stalen kern en betonomstorting, welke doorgaans op palen dienen te worden gefundeerd, zijn de axiale
spanningen wel van betekenis. De tangentiële spanningen dienen in alle gevallen te worden onderzocht.
Koper (vloeistofleidingen)
Voor het bepalen van de breukgrens in koperen buizen kan worden verwezen
naar: Keuringseis no. 57 van het KIWA.
Koper heeft een vloeitraject. De toelaatbare spanning = 1/2 van de breukgrens = 1/2.300 = 150 N/mm2 (1500 kg/cm2). E = 121.000 N/mm2
(1.210.000 kg/cm2).
Voorts moet het koper volgens KIWA-keur vrij zijn van zuurstof en koolstof.
Asbest-cement
Buizen van asbest-cement moeten met voorzichtigheid worden getransporteerd
en gelegd vanwege het gevaar van brosse breuk. Voor asbest-cement moet worden aangehouden NEN 3262, kwaliteitseisen voor asbest-cementbuizen bestemd
voor transport onder druk van drinkwater, rioolwater en gas.
Maximum bedrijfsdruk voor gasleidingen 0,2 bar (volgens VEG).
Berekening
Het spanningscriterium in beide richtingen is:
N

a t --= F

+

f

M

_

<
rr a W = - a tu

, waarin:

—
O

2
2
= — x de zuivere treksterkte = — .25 = 10 N/mm2 (100 kg/cm2)

f

= rerounding factor; E = 25.000 N/mm2 (250.000 kg/cm2)

*

Dit geldt niet indien de wapening thermisch is verzinkt dan wel andere
systemen worden toegepast (b.v. dubbel membraan).

REV. 1984

89

tangentieel: a = 0,5
axiaal: a = 1 f
=1
rr
7 = 5 N/mm2 (50 kg/cm2)
Kunststoffen
Kunststofleidingen mogen niet op palen worden gefundeerd, omdat hierbij te
grote plaatselijke belastingen moeten worden opgenomen. Voor de toelaatbare
spanning in enige thermoplastische kunststoffen kan worden verwezen naar:
NEN 2670 "Algemene richtlijnen voor het toepassen van kunststofleidingen";
voor gasleidingen bovendien de keuringseisen van de Vereniging van exploitanten van gasbedrijven (VEG):
1. Keuringseisen voor buizen van ongeplasticeerd polyvinylchloride (PVC)
voor gasleidingen (maximum bedrijfsdruk 0,2 bar).
2. Keuringseisen voor buizen bestaande uit een mengsel van ongeplasticeerd
polyvinylchloride en gechloreerd polyetheen (PVC/CPE) voor gasleidingen
(maximum bedrijfsdruk 0,2 bar).
3. Keuringseisen voor buizen van polyetheen (PE) van hoge dichtheid (hard
PE) voor gasleidingen (maximum bedrijfsdruk 3 bar).
Tenslotte kan worden
stoffen gasleidingen
werp verschenen voor
aardgasleidingen met
oude versie (1975)).

verwezen naar NEN 1092: "Veiligheidseisen voor kunstmet een bedrijfsdruk boven 1 bar". (In 1981 is het onteen nieuwe NEN 1092: "Veiligheidseisen voor polyetheen
een bedrijfsdruk boven 1 bar"; voorlopig geldt nog de

Leidingen van deze materialen dienen in verband met koudbrosheid vorstvrij
te worden gelegd. Bij hogere temperaturen dan 20°C (verwarmde gassen en
vloeistoffen) moeten de toelaatbare spanningen drastisch worden verlaagd.
Toelaatbare spanningen: PVC volgens KIWA o = 12,5 N/mm2 (125 kg/cm2)
HDPE ö" =

5 N/mm2 ( 50 kg/cm2)

MDPE a =

5 N/mm2 ( 50 kg/cm2)

LDPE o" =

3,2 N/mm2 ( 32 kg/cm2)

PVC/CPE ö" =

6,3 N/mm2 ( 63 kg/cm2)

KIWA-keurmerk voor vloeistofleidingen
GIVEG- "
"
gasleidingen
a- en E-waarden:
PVC/CPE
PVC
HDPE
MDPE
LDPE

90

:
:
:
:
:

a
a
a
a
a

=
=
=
=
=

0,75
0,75
0,65
0,65
-

E
E
E
E
E

= 2500 N/mm2 (25.000 kg/cm2)
= 3000 N/mm2 (30.000 kg/cm2)
= 700 N/mm2 ( 7.000 kg/cm2)
= 700 N/mm2 ( 7.000 kg/cm2)
= 300 N/mm2 ( 3.000 kg/cm2)
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Deze "langeduur -waarden voor E zijn verkregen door halvering van de uit
proeven gevonden "korteduur"-waarden.
De toelaatbare tangentiële spanningen in enige thermohardende kunststoffen
zijn (volgens KIWA):
voor met glasvezel gewapend polyester: 38,5 N/mm2 (385 kg/cm2)
voor met glasvezel gewapend epoxy:

50

N/mm2 (500 kg/cm2)

Glasvezels kunnen gevaarlijk in sterkte achteruitgaan bij binnendringen van
vocht.
Voor de bovengenoemde waarden is daarom de helft van de dynamische elasticiteitsgrens van de kunststof gekozen.
Gewapend kunststofmortelbuizen (met glasvezel gewapend polyester en
kwartszand) en polybetonbuizen (beton, waarin het cement is vervangen door
polyester- of epoxyhars) kunnen mutatis mutandis worden behandeld als
kunststofleidingen respectievelijk betonleidingen.
Opmerking
Bij toepassing van de in het voorgaande genoemde materialen voor gasleidingen moeten deze zodanige eigenschappen bezitten, dat een eventuele
breuk slechts over beperkte lengte kan optreden.
Overzicht toelaatbare materiaalspanningen, c a .
Spanningscriterium (tangentieel en axiaal):
a

t

N
M
—
= — + f .a.— < a
F
rr
W = t

1
rr

2p.r .k.
1 +

a

zuivere treksterkte
buigtreksterkte
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a

Ë~ï

(alleen tangentieel,
f
axiaal = 1)
rr
zie IV.1.C.9

= toelaatbare zuivere trekspanning

91

Materiaal

tangentieel
E
N/mm2

staal

E = 2,1.105
-

grijs gietijzer
ferritisch nodulair gietijzer
GN 38
GN 42

E = 1,7.1 O5
E = 1,7.105

axiaal

a

a

at
N/mm2

1

1

2/3 minimum
rekgrens

1

1

100

(0,55) (0,75)
(0,55) (0,75)

112,5
126

rekgrens
N/mm2

treksterkte

Opmerkingen

N/mm2

kwaliteitsafhankelijk
-

240

250
280

380
420

gewapend beton

cf. NEN 1093 en 6002-D
cf. VB 1974 (NEN 3861
e.v.) en COW-rapport
nr. S-79.040.

voorgespannen
beton

-

-

-

-

-

-

koper

E = 1,21.1 O 5

1

1

150

-

300

asbest-cement

E = 25.000

0,5

1

10

-

25

PVC

E = 3.000

0,75

0,75

12,5

-

-

PVC/CPE

E =

2.500

0,75

0,75

6,3

-

-

LDPE

E =

300

-

-

2,5

-

-

MDPE

E =

700

0,65

0,65

5

HDPE

E =

700

0,65

0,65

5

gewapend
polyester
(laminaat)

E =

2.104

1

1

38,5

gewapend
epoxy
(laminaat)

E =

4
2.10

1

1

50

cf. VB 1974 (NEN 3861
e.v.) en COW-rapport
nr. S-79.040

deflectie maatgevend

-

-

70 (dyn)j
f kwaliteits> afhankelijk
( 150-600
105 (dyn) \

korteduurtreksterkte
polyester:
45-80 N/mm2
korteduurtreks terkte
epoxyhars:
50-90 N/mm2

III.5.D.3.

Materiaalkeuze

Stalen leidingen met gelaste verbindingen zijn algemeen bruikbaar.
Voor zuurstofleidingen is in verband met brandgevaar roestvrij staal
voorgeschreven.
Bij niet al te grote zettingen, of als een paalfundering wordt toegepast,
komen leidingelementen van gewapend of voorgespannen beton of van nodulair
gietijzer eveneens in aanmerking.
(voor nadelen van voorgespannen beton zie III.5.D. 2).
De koppelingen tussen deze buiselementen moeten trekvast en daarbij zo
buigzaam mogelijk zijn.
Ook voor leidingen van andere materialen worden in III.5.D.2 toelaatbare
spanningen genoemd.
De technische ontwikkeling op dit gebied is snel.
Momenteel hebben kunststoffen en grijs gietijzer nog eigenschappen, die
voor toepassing in waterkeringen en wegen ongunstig kunnen zijn (zie
III.5.D.2).
Bij ontwerp en uitvoering moet terdege met deze eigenschappen rekening
worden gehouden.
De toepassing van asbest-cement en lood moet in het algemeen worden ontraden.
III.5.D.4.

Reductie (schade)factoren

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

Schade aan de
waterkering

betreft:

Betreft:
waterkeringen
langs kleine
wateren, b.v.
binnenboezems

geen

D

agrarisch
gebied met
weinig bebouwing

grote boezemof kanaaldijken

geringe of matige hinder

E

klein stedelijk gebied
of gebied
met dorpsbebouwing,
weinig industrie

enige stagnatie van wateraan- en afvoer

belangrijke
bebouwing,
veel industrie

b.v. hoofdwaterkering als
schaardijk,
kade aan grote boezem
zonder boezemscheidingen

zeer belangrijke
hinder

ernstige verstoring b.v. in
verband met
drinkwatervoorziening

Factor

F

Hinder
scheepvaart

Verstoring waterhuishouding

gering

Personele risicofactor
C. 0,75
B. 0,90
A. J
D

0,75
0,85
0,95

0,75
0,80
0,85

E

F

materiële risicofactor

b. Voor waterkeringen, die uitsluitend bij doorbraak van een andere waterkering water moeten keren en voor wegen, geldt schadefactor = 1.
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IV.

FORMULES, G R A F I E K E N , T A B E L L E N , NORMEN EN L I T E R A T U U R

IV.1.

FORMULES, G R A F I E K E N , T A B E L L E N EN NORMEN

IV.1 .A.

In verband met het waterloopkundig onderzoek

IV.1 . A . 1 .

Hoogte van de momentane drukstoot in vloeistofleidingen bij plotseling sluiten van een afsluiter of
uitvallen van een pomp volgens Joukowsky

Ay = - | . A V

waarin:
Ay = toename van de drukhoogte in m (bij wrijvingsloze stroming)
AV = afname van de stroomsnelheid in m/s.
g

= 10 m/s 2 .

/

1

yjp(w

*y

waarin:
c = de voortplantingssnelheid van de drukstoot in m/s.
(S.I.-eenheden)
p = dichtheid in kg(massa)/m3

M

D = inwendige diameter in m

„

8 = wanddikte in m

„

E = elasticiteitsmodulus van het buismateriaal
in N/m2
K. = compressie-modulus van het medium in N/m2

„
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IV.1 .A.2. Demping door wrijving van een drukgolf in olieleidingen volgens Ludwig en Johnson

1.0

0.8

P.=l -

0,6

X
tgh 2

( t u r b i lante stremi ng)
K

0)

c

'5.
E
■8

0,4

l

a."
02

0
0

1

2

3
X-DISTANCE

4
RATIO

5

6

7

P1*

waarin:
p

= hydraulische gradient (verhang) bij normaal bedrijf in m oliekolom
per m' leiding

x

= door drukgolf(front) afgelegde afstand vanaf het punt van stroomon
derbreking in m

p n = momentane drukstoot in het punt van stroomonderbreking in m olie
kolom
P

etc

= gedempte drukstoot aan het golffront in m oliekolom
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IV.1 .A.3. Drukopbouw i n het punt van stroomonderbreki ng door wri jvi ngsreflecti e na een drukstoot i n
olieleidingen volgens Ludwi g en Johnson

4

9

o

i"
3
0

1

0.
0
Jt
3
■o
II

o.

1

0
0

2

I < Ti me

1

4

6

8

10

1 a t i o * pla.t.

1

waarin:
p

en P

= zie IV.1.A.2

a = voortplantingssnelheid van de drukstoot in m/s.
t = tijd verstreken na het tijdstip van str oomonder br eking in s.
p = totale drukverhoging in het punt van str oomonder br eking in m oliekolom
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IV.1.A.4.

Berekening drukstoten in gasleidingen

Het Waterloopkundig Laboratorium heeft op verzoek van de TAW een berekeningsmethode opgesteld voor de bepaling van de maximaal mogelijke drukverhogingen in gasleidingen ten gevolge van niet permanente stroming.
Als uiterste geval werd de situatie beschouwd waarbij aan het benedenstroomse leidingeinde een klep ogenblikkelijk sluit. Het wrijvingsverlies
in de leiding wordt geconcentreerd gedacht aan het benedenstroomse leidingeinde; de stroming in de leiding zelf is dan wrijvingsloos verondersteld.
De elasticiteit van de leiding wordt niet in aanmerking genomen.
De toestandsveranderingen in het gas worden isentropisch verondersteld
De maximale drukverhoging kan dan berekend worden uit:
1

Ap =

1

Au

Vpo

k P

k + 1

o'

2k p
0

waarin: Ap = maximale drukverhoging in N/m2
Au = snelheidsverandering in m/s.
k

= isentropenexponent voor veel gassen - 1,4

p
= maximum bedrij
r
J fsdruk
o
p

in N/m2

= de dichtheid van het gas bij maximum bedrij fsdruk in kg'/m3

Opmerking 1. Met behulp van deze vergelijking is met redelijke nauwkeurigheid de maximum drukverhoging te schatten.
De plaatselijke drukverhoging is op bovengenoemde wijze niet
te berekenen zodat rekening moet worden gehouden met een maximum druk in de totale leiding van p + Ap.
o
2. Bij deze berekening is een verloop van het werkpunt van de
compressor niet in aanmerking genomen.
De verhoging van de druk, die hierdoor ontstaat moet bij de
berekende druk worden opgeteld.
3. In de meeste gevallen zal de drukverhoging kleiner zijn dan
10% van de maximum bedrijfsdruk. De ontwerpdruk (exclusief
relatieve sterkte) is dan 1,1 p .

*

Een isentropische toestandsverandering wil zeggen: een omkeerbare toestandsverandering, waarbij geen warmte-uitwisseling met de omgeving optreedt. Het rekenen met de aanname voor een dergelijke toestandsverandering geeft te ongunstige waarden.

** De maximum bedrijfsdruk, die bij het gebruik van een gasleiding op enig
punt in het leidinggedeelte kan heersen en die - indien een beveiligingsmiddel tegen drukoverschrijding is aangebracht - wordt geacht gelijk te
zijn aan de druk waarbij dit beveiligingsmiddel in werking begint te treden. De regeltolerantie van de drukbegrenzer is maximaal 10%, zodat de
druk kan oplopen tot 1,1 p . Vide NEN 1091 sub 6.1.6.1.
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Voorbeeld (aardgas)
Gegevens: maximum bedrijfsdruk

p

maximum snelheid

u

= 6 7 , 5 bar = 67,5.10 N/m2
(=6,75 Mpa)
= 1 5 m/s.

isentropenexponent

k

=1,4

dichtheid bij 1 atm. en 20°C

p' = 0,8 kg/m3

°

Uitwerking: Neem aan dat het gas in de compressor isotherm wordt gecompri
meerd; dit geeft de hoogste p en dus de grootste drukverhogin^

^ =^Jll
p
p
l
o

 JL
°'8

Ap =

 p = 55 kg/m3

k + 1
Au \/~p k p
V o
o

Ap =

=^ ^
P
o

2k p



■

1

15 \J 55.1,4.6,75.106'

Kr

= 3,58.1 O 5 N/m2

Z,4

2,8.6,75.106

< 6,75.105 N/m2

Ontwerpdruk (excl. relatieve sterkte) : 1,1 p
1 ,1 .67,5 bar = 74,2 bar

IV.1 .B. In verband met het grondmechanisch onderzoek

Bij gebruik van onderstaande formules kunnen de volgende waarden een globa
le indicatie geven:
volumegewicht y:
zand: droog 16 kN/m3 (1,6 t/m3)
nat
1820 kN/m3 (1,82 t/m3)
klei: 16 kN/m3 (1,6 t/m3)
verzadigd (phreatisch of capillair)
veen: 1011 kN/m3 (11,1 t/m3)
inwendige wrijvingshoek <p in graden:
zand
: 3035
klei/veen: 20  25 (geconsolideerd)
cohaesie c:
zand
:
klei/veen:
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(geconsolideerd): 1  10 kN/m2 (0,1  1 t/m2)
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samendrukkingscons tante

c
zand:
klei:
veen:

500
10 - 20
5 - 10

1
p

+

1

1

cs

. log

10 4

verticale doorlatendheidscoëfficiënt k :
v
-4
-6
zand: 10
- 10
m/s.
klei:

10

m/s.

veen:

10

m/s.

beddingsconstante k:
zand
: 0 , 0 1 - 0 , 1 N/mm3 ( 1 - 1 0 kg/cm3)
klei/veen: 0,001 - 0,01 N/mm3 ( 0 , 1 - 1 kg/cm3)

IV.1.B.1.

Neutrale grondbelasting

q„ = y«H.D
waarin:
q;i = neutrale grondbelasting in kN/m'
yK = volumegewicht grond in kN/m3 (inclusief opwaartse waterdruk)
H = gronddekking in m
D = leidingdiameter in m
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Overgenomen ui t IV.. 2 . C. 2.

/
c1 /

°1 /

/

/

ï'11
l/

<_"c

u0 II Iƒ
-c ƒƒ
o II
73 f

/^2 fe,/

f/ ?
/H /

/ */

V

o/

ï

^

\° •
•^

--—^TI\e

^<"""!"\\oo,
p<o\e c ^

y

A°-,

\\ oo

to^"

^0(flP'"

4
5
6
Values of Coefficient C

1

Fig. 2 4 . 8 .

10

Diagram for Coefficient C c for Positive Projecting Conduits
p = projection ratio = ] .
TABLE 24-1
DESIGN VALUES OF SETTLEMENT RATIO =
Conditions

rsd
Settlement Ratio

Rigid culvert on foundation of rock or unyielding soil
Rigid culvert on foundation ot ordinary soil

+ 0.5

Rigid culvert on foundation of material that yields with
respect to adjacent natural ground
Flexible culvert with poorly compacted side fills
Flexible culvert with well-compacted side fills
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+ 1.0
to + 0 .

0

to+0.5

- 0.4

to

0

0.2

to

+

0.

IV.1.B.2.

Passieve grondbelasting volgens Marston

W

=C..w.B2

waarin:
W(. = passieve grondbelasting (q ) in kN/m'
w

= volumegewicht grond in kN/m3 (incl. opwaartse waterdruk)

Br = leidingdiameter in m
H

= gronddekking in m
TT

C,. = coëfficiënt = f (— ) , complete positive projection
B

—.
c

:

condition

K
IV.1 .B.3. Actieve-,
en passieve
\„ = tg2(45° - hf)
°»a = neutrale,r<T, ~ 2c.tg(45°
- hip)horizontale gronddrukken

°"A„

A„ = I - sin ip

a

\

= \r°V
i„, = V°V + 2c.tg(45° + hip)

waarin:

= tg2(45° + h<f)

o-,, in kN/m2
o-, = verticale korrelspanning in kN/m2
<P = inwendige wrijvingshoek in sexagesimale graden
c

IV.1 .B.4.

= cohaesie in kN/m2

Zettingen volgens Von Terzaghi-Buisman

Z, = h ( J - + -^-logt).ln-!l± Ar

waarin:

zetting na t-dagen in tn
h =

laagdikte in m

t =

tijd in dagen
oorspronkelijke korrelspanning in kN/m2

p-t- A p
1

't-,,

102

korrelspanning na belastingsverhoging in kN/m2
samendrukkingsconstanten (experimenteel bepaald)
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IV.1 .B.5.

Spreiding van belastingen door ophogingen in de ondergrond volgens Jürgenson

B
Oneindige strook,
g e l i j k m a t i g verdeelde

C

D

E

Fx

A.

Al
belasting.
B2
C3

Oneindige strook,
driehoekige verdeelde

Al
belasting.
B2
C3

.1
T e r r a s - belasting .

H

G

F

q

ïbliiclilsi

□

Cl

a

t

x C

i
2

B2
A3

3

a3

b3

Z

n
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_ locale toename van de verticale korrel spanning in kN/m2
maximale ophoogdruk q in kN/m2
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•
A
punt

C

B
n

z

00
01
02
03
04
05
06
07
08

1,0000
0,9594
0,8183
0,6678
0,5508
0,4617
0,3954
0,3457
0,3050

AO
A1
A2
A3
A4
A5

1,0000
0,9028
0,7352
0,6073
0,5107
0,4372

B1
B2
B3
B4
B5

0,4969
0,4797
0,4480
0,4091
0,5701

C1
C2
C3
C4
C5

0,0892
0,2488
0,2704
0,2876
0,2851

D1
D2
D3
D4
B5
E1
E2
E3
E4
E5

0,0194
0,0776
0,1458
0,1847
0,2045
0,0060
0,0557
0,0771
0,1135
0,1404

F1
P2
F3
P4
F5
F6

0,0026
0,0171
0,0427
0,0705
0,0952
0,1159

punt

n

z

00
01
02
05
04
05
06
07
08
010

1,0000
0,8440
0,7048
0,5904
0,5000
0,4296
0,3744
0,3305
0,2952
0,2422

AO
A1
A2
A3
A4
A5

0,7500
0,7196
0,6344
0,5462
0,4711
0,4101

BO
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B8
B10

0,5000
0,4949
0,4714
0,4350
0,3955
0,3577
0,5258
0,2682
0,2266

CO
01
02
05
04
05

0,2500
0,2620
0,2875
0,5000
0,2980
0,2869

DO
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D10

0
0,0766
0,1595
0,1813
0,2048
0,2148
0,2159
0,2048
0,1874

E1
E2
E5
E4
E5

0,0155
0,0580
0,1002
0,1519
0,1526

F1
F2
F5
F4
F5
F6
F8
F10

0,0046
0,0250
0,0545
0,0824
0,1049
0,1211
0,1575
0,1403

H2
H4
H6
H8
H10

0,0064
0,0332
0,0636
0,0862
0,0985

z

punt

00
01
02
05
04
05
06
08
010

0
0,0780
0,1476
0,2048
0,2500
0,2852
0,5129
0,3524
0,3789

aO
a1
a2
a5
a4
a5

0
0,0161
0,0633
0,1156
0,1630
0,2032

AO
A1
A2
A5
A4
A5

0,2500
0,2643
0,3023
0,3381
0,3659
0,3867

bO
b1
b2
b3
b4
b5
b6
b8
b10

0,0051
0,0286
0,0650
0,1045
0,1422
0,1762
0,2317
0,2734

BO
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B8
B10

0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

cO
d
c2

0
0,0023
0,0147

dO
d2
d4
d6
d8
d10

0
0,0085
0,0452
0,0967
0,1475
0,1915

CO
C1
C2
C3
C4
C5

0,7500
0,7557
0,6978
0,6619
0,6341
0,6135

DO
D1
D2
D5
D4
D5
D6
D8
D10

1,0000
0,9220
0,8524
0,7951
0,7500
0,7148
0,6871
0,6476
0,6211

EO
E1
E2
E5
E4
E6
E8
E10

1,0000
0,9803
0,9367
0,8844
0,8370
0,7632
0,7123
0,6765

FO
F1
F2
F5
F4
F6
F8
F10

1,0000
0,9949
0,9714
0,9350
0,8955
0,8238
0,7682
0,7266

HO
H1
H2
H4
H6
H8
H10

1,0000
0,9989
0,9916
0,9548
0,9052
0,8524
0,8085

punt

n

n

z

0

•

1

•

•
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IV.1 .B.6. Hydrodynamische periode volgens Von Terzaghi

T = ih'.A.v
waarin:
T

hydrodynamische periode in s (1 jaar = 3,15.10

s)

h

laagdikte in m

k.

verticale doorlatendheidscoëfficiënt in m/s (experimenteel
bepaald)

yw = 10

N/m3

T^

waarin:
Z

= zetting in m

P = belastingsverhoging in N/m2
IV.1 .B.7. Hydrodynamische periode bij toepassing van zandpalen volgens Barron

T

= d2v^

(n = 10)

waarin:
T.a ,y„ = z i e IV. 1 . B . 6

d = h.o.h. afstand zandpalen in m
k„ = horizontale doorlatendheidscoëfficiënt in m/s
k, kan in het algemeen gelijk aan k worden gesteld; voor veen kan k^ echter 2 a 5 x k v bedragen.
n=

106

h.o.h. afstand zandpalen , . .
, -, , 3
T-:
—
bi ivoorbeeld ——
diameter zandpalen
0,3 m

REV. 1984

o

3T

CM
CM

> >

O
O
Of

O
CO

o
CO

9at
8
/^"■"s

*"

o

*

S-"
f
1=

1

f

>

i

>

o
C\J

Ak
o
o

o
co

>»u
>
>

o
co

o
xr

>"
>//
/>"

o
eg

p^
o
o

O
CM

o
en

o
•3

o

in

_W
N3 a v n o N 1 et)

R E V . 1984

^^

107

IV.1 .B.8. Verticale beddingscontante volgens Schleicher

m(l -y2)VA
waarin:

k = beddingsconstante in N/mm2/mm indrukking
E = elasticiteitsmodulus grond in N/mm2
A = 1 x b = oppervlakte oplegvlak in mm2

Y = contractiecoëfficiënt = 0,5
l/b

cirkel

vierkant

m =

0,96

0,96

b

oplegbreedte = D

D

leidingmeter in mm

2

1,5
0,94

0,92

3
0,88

5
0,82

10

100

0,71

0,37

1 = minimale opleglengte = ~ in mm

X

X

index volgens HETENYI in mm

(IV.1.C.4)

gemakshalve k,
= k
hor
vert
De verticale beddingsconstante kan ook worden afgeleid uit het evenwichtsdraagvermogen, door te stellen dat de elasticiteitsgrens van de grond wordt
bereikt bij 50% van het evenwichtsdraagvermogen, terwijl de daarbij optredende (elastische) indrukking voor zand 10 mm en voor klei/veen 50-100 mm
bedraagt.
Bij de systeemberekening wordt het T-y diagram geschematiseerd tot een bilineaire grafiek, zodat de (elastische) beddingsconstante door het plastische deformatiegebied tot het evenwichtsdraagvermogen wordt geëxtrapoleerd.

IV.1.B.9.

Evenwichtsdraagvermogen volgens Prandtl

P,„ = P.-V. + v,..c + v„. rK .b

waarin:
IV = evenwichtsdraagvermogen in kN/m2
= korrelspanning op buisasniveau (aanleg) naast de leiding
in kN/m2
= cohaesie in kN/m2
YK

108

= volumegewicht grond in kN/m3 (incl. opwaartse waterdruk)
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b = aanlegbreedte = leidingdiameter in m
V„,v ,v = coëfficiënten = f ( <p )
b'

<'

u

'

'

<P = inwendige wrijvingshoek
IV.1 .B.10.

Vuistregel voor grondwrijving

W= 1 x l x l x S x
2
2
14

10 3

waarin:
W = grondwrijving in kN/m2 (langs- en torsiewrijving)
S = gemiddelde sondeerwaarde over de hoogte van de leiding +
0,20 m boven en onder de leiding in MN/m2
Toelichting:
Ie halveringsfactor: in te voeren wegens verstoring grondslag
(aangevulde sleuf)
2e halveringsfactor

= -=- v> (hoek van wandwrijving = —.hoek van inwendige wrijving)

cohaesie C = -r-r x S bii <i) = 0
14
Verplaatsingen bij maximale wrijving volgens LGM:
in zand: 1 - 5 mm
in klei: 2 - 6 mm
in veen: 4 - 1 8 mm

REV.1984
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IV. 1 .B .11.

B erekening onverankerde damwand

™<w AVAVA « W A V W A V A «WWC\

P+— ~": mm ■

WVAVX

KJWW

W4WQ 4 & * W *

igïiiï.

M.P.a

r \

x . l,2l\ / ^ "

\

v
1

>
i

Xp(Tv1

— —'

__ —•'

^-♦p

ilil

resu Itereno
belo stingsv lak

\

X

\

c_ 0.707. b

\

\

\
V

\
/

\

\
\

inhei diepte

*-\

\

\
\Xa

«,

De berekening verloopt als volgt:
In de eerste plaats worden de actieve (achterzijde) en de passieve (voor
zijde) belastingsvlakken op de damwand geconstrueerd.
Deze beide vlakken stelt men samen tot een resulterend belastingsvlak.
Gaande vanaf bovenkant damwand naar beneden wordt het punt gevonden, waar
boven de algebraïsche som van de belastingsvlakken nul is (ZH = 0 ) .
Van beide elkaar horizontaal in evenwicht houdende belastingsvlakken ach
ter respectievelijk vóór de damwand wordt de resultante (P) qua grootte en
plaats bepaald. Hieruit resulteert een moment M = P.a, waarin P één van de
beide (gelijke) resultanten van het koppel en a de afstand tussen deze bei
de krachten is.
Uitgaande van het punt dat op het gevonden evenwichtsniveau de resulterende
specifieke belasting aangeeft, wordt een lijn getrokken naar de damwand toe
onder een zodanige helling dat het lijnstuk (x) begrepen tussen het even
wichtsniveau en het snijpunt van deze hellende lijn met de damwand voldoet
aan de betrekking x = 1,21. y TT' w a a r i n M het bovengenoemd moment en b de
bovengenoemde specifieke belasting in het horizontale evenwichtsniveau
voorstelt.
De hellende lijn wordt vervolgens verlengd tot voorbij het snijpunt met de
damwand tot het punt is bereikt, dat op een afstand c van de damwand is ge
legen. Deze afstand is c = 0,707 b.
Vervolgens wordt vanuit dit verkregen eindpunt wederom een neerwaarts
hellende lijn getrokken in de richting van de damwand onder eenzelfde
hoek met de horizontaal als de eerdergenoemde doorgetrokken hellende
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lijn,

doch met t e g e n g e s t e l d

teken

(gespiegeld).

Het s n i j p u n t v a n d e z e l a a t s t e h e l l e n d e l i j n met de damwand g e e f t de
v e r e i s t e i n h e i d i e p t e . Het moment w a a r o p h e t d a m w a n d p r o f i e l moet w o r d e n
o n t w o r p e n i s M.

IV.1 .B.12. Beoordeling geschiktheid zand voor bronbemaling volgens Reynolds en Protopapadakis
Het k o r r e l v e r d e l i n g s d i a g r a m moet v o l d o e n a a n :

cumulatieve zeefresten
in gew.%

zeefdiameter in mm
N 480-d-0,175
0,150
0,125
0,105
0,090
0,075
0,060
0,050

meer dan:

4
7
12
18,5
27,5
44
70
80

IV.1 .C. In verband met de sterkteberekening
IV.1 .C.1.

Voor buizen karakteristieke mechanische grootheden

buisdoorsnede:
r

u

= I uitwendige diameter

(mm)

r. = 5 inwendige diameter
i

r

(mm)

°

= \ gemiddelde

diameter

o p rp e r v l a k t e F = TT ( r
traasheidsmoment 1 =

2

- r.

u
TT

(mm)
2
i

4

-7- ( r
4
u

)

(mm 2)
4

3

- r . ) ~ TT.r . t
1

TT.r2.t

weerstandmoment W =

schuifspanning T
= 2 -- uit dwarskracht D in N
max
F
M r .
schuifspanning T
w u uit torsie
w
—
I
M = wnngmoment i n Nmm
p
w
M
M v o l e t u i t \b = - ;
w
G I

(mm4)
(mm3)
(N/mm2)
(N/mm2)

, waarin:

lp = w r i n g i n g s h o e k i n r a d ,
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1 = wringingslengte in mm
S

f)

G = glijdingsmodulus. Voor staal: G = 0,81 . 10 N/mm2 (0,81.10, kg/cm2)
E = 2,1 .10 N/mm2 (2,1 .10 kg/cm2)
I = polair traagheidsmoment = 21
P

(mm4)

IV.1 .C.2. Momentreductie bij trekverspanning volgens Bish & Partners

recuperatiefactor:
voor een gebogen, scharnierend opgehangen staaf
M„_
I
M,
5 T.L " 1 + —.
48 EI

waarin:
M, = initieel moment = T.y
J
"
o
y = initiële statische excentriciteit van systeemlijn (staafas)
ten opzichte van treklijn (stangenveelhoek) in mm
M(, = eindmoment in Nmm
T

= centrische trekkracht in N (uit poolfiguur)

L

= afstand tussen moment nulpunten in mm (ophangpunten en snijpunten van systeemlijn en treklijn)

El = stijfheidsfactor tegen buiging van de staaf in N mm2
IV.1.C.3.

Momenttoeslag bij drukverspanning volgens Bish & Partners

progressiefactor:
voor een rechte staaf initieel belast door een centrische drukkracht P en
een buigend moment M .

M.

waarin:

initieel moment (analytisch gevonden) in Nmm

M„ =
Mp

P
S

M„ - P.8„

=

eindmoment in Nmm
centrische drukkracht in N (analytisch gevonden)
initiële elastische excentriciteit van systeemlijn (staafas) ten
opzichte van druklijn ten gevolge van M in mm.

Indien men in de formule het -teken door een +teken vervangt verkrijgt
men de algemene formule voor recuperatie.
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IV.1.C.4.

Oplegzönes volgens Hetényi

b.k

'/ D.K

waarin;
A

= index voor stijfheidsverhouding grond/buis in mm

b

= oplegbreedte = D

D

= leidingdiameter in mm

k

= beddingsconstante in N/mm3

EI = s t i j f h e i d s f a c t o r t e g e n b u i g e n v a n d e leiding in N / m m 2

y.4

q.A.l.
(I

~k-

=y«

q.AM

e, =0„

-<1

q.L

-a).

M i = M„

-2a).

Q.—Q,-^.

IK''

op afstand x van A, B in oplegzone:

M

rx
x

(B

AX

2

=

o en M

waarin:
q

aA

k}

Ax + 2aB, N
\
Ax)
i
/„
\
- aC, N)
v(D,
A
A>

q.A.L
b.k
Q
x

"

x

e
Ax
Ax

is maximaal als —
B

e

' (cosAx + sin Ax)
- Ax . ,
sinAx

e

-2a
Ax

(cosAx - sin Ax)

D, = e
Ax

cosAx

= zettingsbelasting c.q. passieve grondbelasting in N/mm'

I. = lengte zettingszone in mm
6-AAL2
°~ 6(2 + A.l.)
y

= verticale verplaatsing in mm

6

= hoekverdraaiing in rad.

M

= moment in N mm

Q

= dwarskracht in N
ien H = overgangspunten tussen zettingszone en oplegzone

REV. 1984

113

geldigheidsvoorwaarde: A. 1 >TT
1

IV.1.C.5.

= lengte oplegzone in mm

Maximale ringspanning volgens Lamé

r2 + r2
— L-P
r2 - r2 H

waarin:
orr = ringspanning in N/mm2
rn

= uitwendige leidingstraal in mm

r. = inwendige leidingstraal in mm
p

= inwendige gas- of vloeistof druk in N/mtn2

IV.1 .C.6. Tangentiële toeslag en reductie voor binnen- respectievelijk buitenbochten volgens Wilbur
R

1

K - r.

waarin:

en

«4
R + r
1

(Tm = ringspanning in binnenbocht in N/mm2
<jmi = ringspanning in buitenbocht in N/mm2
R

= gemiddelde bochtstraal in mm

r. = inwendige leidingstraal in mm

IV.1 .C.7. Axiale toeslag en reductie voor binnen- respectievelijk buitenbochten volgens Bish & Partners

°«. = °-X + 0.3(o-w - crr)
">.. = ° - 5 ^ " ° - 3 K " <r»

waarin:

(jbiii = axiale trekspanning in binnenbocht in N/mm2
<rbM = axiale trekspanning in buitenbocht in N/mm2
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IV.1 .C.8. Tangentiële momenten en verticale deflectie tengevolge van direct overgedragen bovenbelasting volgens
Spangier

M„ = K.Q.r

waarin:
M„ = moment in Nmm per mm buis
K

= momentcoëfficiënt = f (a,$)

Q

= direct aan de ondergrond overgedragen bovenbelasting in N per
mm' buis

i

= gemiddelde leidingstraal in mm

SB = verticale deflectie in mm
ku = verticale deflectiecoëfficiënt = f (a, 3)
Fl = stijfheidsfactor tegen buiging van de buiswand in N mm2 per
mm' buis
a

= belastingshoek

3

= ondersteuningshoek

Overgenomen uit IV.2.0.2.
C o e f f i c i e n t e f o r B e n d i n g Moments a n d D e f l e c t i o n a
of an E l a s t i c R i n g u n d e r U n i f o r m l y D i s t r i b u t e d
V e r t i c a l Load a n d R e a c t i o n

a

P

*b

Deg.

Deg.

bodem

top

zijden

0

0
30
60
90
120
150
180

0.318
0.259
0.213
0.182
0.162
0.153
0.150

0.318
0.317
0.312
0.305
0.299
0.295
0.294

0.182
0.180
0.175
0.168
0.161
0.156
0.153

0.149
0.146
0.138
0.129
0.122
0.117
0.116

30

0
30
60
90
120
150
180

0.317
0.257
0.211
0.180
0.160
0.151
0.148

0.259
0.257
0.252
0.246
0.240
0.236
0.235

0.180
0.178
0.173
0.166
0.159
0.154
0.152

0.146
0.143
0.135
0.127
0.119
0.115
0.113

0
30
60
90
120
150
180

0.312
0.252
0.207
0.175
0.156
O.I46
0.143

0.213
0.211
0.207
0.201
0.194
0.190
0.189

0.175
0.173
0.168
0.161
0.154
0.149
0.147

0.138
0.135
0.122
0.118
0.111
0.107
0.105

60

0
30
60
90
110
150
130
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K

t

K
s

1c

y
vert.

a

P

Deg.

Deg.

bodem

top

zijden

90

0
30
60
90
120
150
180

0.306
0.246
0.201
0.169
0.150
0.140
0.137

0.182
0.180
0.175
0.169
0.163
0.158
0.157

0.168
0.166
0.161
0.154
0.147
O.142
0.140

0.129
0.127
0.118
0.110
0.103
0.098
0.096

0.299
0.240
0.194

120

0
30
60
90
120
150
180

0.143
0.134
0.131

0.162
0.160
0.156
0.150
0.143
0.139
0.138

0.161
0.159
0.154
0.147
0.140
0.135
0.133

0.122
0.119
0.111
0.103
0.096
0.091
0.089

0
30
60
90
120
150
180

0.295
0.236
0.190
0.158
0.139
0.129
0.126

0.153
0.151
0.146
0.140
0.134
0.129
0.128

0.156
0.154
0.149
0.142
0.135
0.129
0.128

0.117
0.115
0.107
0.098
0.091
0.086
0.085

+0.194
+0.333
0.189
0.157
+0.133
0.128
+0.133

+ 0.150
+0.143
0.143
0.137
+1.131
0.126
+ 0 . 133

-0.153
- 0 . 152
0.147
0.140
-0.133
0.127
- 0 . 135

0.116
0 . 113
0.105
0.096
0.039
0.085
0.033

150

110

K

0.163

t

K

s

k
y
vert.
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IV.1 .C.9. Rerounding effect volgens Spangier

p

= inwendige druk in N/mm2

r

= gemiddelde leidingstraal in m m

ky = verticale

deflectiecoëfficiënt=

f (a,B)
EI = stijfheidsfactor tegen buiging
v a n de buiswand in N m m 2 per
m m ' buis
waarin:

£r

= reductiefactor ten gevolge v a n rerounding

Opmerking: M e t een computer afgeleide f
ser uitvallen.

IV.1.C.10.

-factoren kunnen aanmerkelijk la-

lowa-Formula volgens Spangier

Deze formule voor de verticale deflectie brengt horizontale passieve steundruk in rekening.
Volgens III.5.C.3 is toepassing v a n deze formule uitsluitend toegestaan
voor flexibele m a n t e l b u i z e n , doorgeperst zonder verdikte rand in zandgrond.

6 = k„

waarin:

D.Q r'

El + 0,06! e.r'

D

= deflection lag factor (kruipfactor in verband m e t zijdelingse
consolidatie) = 1,5 (voor alle grondsoorten)

e

= horizontale beddingsconstante, welke moet volgen uit h e t grondmechanisch rapport (voor zand ~ 0,01 N/mm3)

Vervormingscriterium:
Toelaatbare deflectie in 5% v a n de diameter.
Het spanningscriterium is hier doorgaans niet maatgevend, doch dit dient
wel te worden onderzocht.
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IV.1.C.11.

Tangentiële momenten ten gevolge van indirect overgedragen bovenbelasting volgens Bish & Partners

Mw = K.Q„.r
waarin:
Mg

= moment in N mm per mm' buis

K

= momentcoëfficiënt = f (a) c.q. f ((3)

Q„ = indirect aan de ondergrond overgedragen bovenbelasting
(zettingsbelasting) in N per mm' buis
r

belastingshoek

a

180°

= gemiddelde leidingstraal in mm

momentcoëfficiënten
ondersteuningsniet-ondersteund leiondersteund leidinghoek
dinggedeelte (zettingsgedeelte (oplegzone)
zone)

3

K

t

K

s

h

0°

+0,079 -0,091 +0,238

30°

+0,078 -0,089 +0,179

120°

+0,060 -0,070 +0,082

180°

+0,055 -0,062 +0,070

K

t

+0,070

K

s

-0,062

h

+0,055

Opmerking: deze factoren kunnen ook voor zadelopleggingen worden aangehouden. Met behulp van een computer afgeleide zadelcoëfficiënten kunnen bij
asfaltbekleding (wordt langzaam zijdelings weggeperst!) en grote diameter
(0,9-1,8 m) een factor 3 lager uitvallen, bij harde bekledingen (polyethyleen of epoxy-silica) zelfs een factor 6. Bij modelproeven op ware grootte
(ook grote diameter: 1,80 m) zijn voor deze laatste categorie nóg gunstiger uitkomsten verkregen. Op grond hiervan kan voor zadels van leidingen
met grote diameter (0,90-1,80 m) en harde bekleding K =K =K,= 0,011 worden
aangehouden ($ = 180 ) .
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IV. I .C.I 2.

Spreiding van wiellasten in de ondergrond volgens Boussinesq

klasse

—

aslast

60

200kN

45

150kN

30

lOOkN

gronddekking (t) boven de kruin van de buis in m

Druk onder A bij ongunstigste plaatsing van het laststelsel.
De ontlastende invloed van het wegdek is buiten beschouwing
gelaten, evenals de stootcoëfficiënt (zie III.5.C.5.).
De ontlastende invloed van het wegdek mag worden meegenomen
in de berekening (zie IV.1 .C.12.a.).
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•
Dynamische verkeersbelasting volgens VOSB 1963; spreiding van wiellasten in d e ondergronc volgens B oussinesq
met inachtneming van de stootcoëfficiënt

200

CN

£

z

100

c

>

80

OL

c

70

IA
(D

60

0)

(/>

50

0)

•

40

t

30

20

10
8
7
6

£o

5
s$*

4

^^^
fc

3

•

2

1
1

2

—>■

3

4

5

6

7

8

9

10

gronddekking (t) boven de kruin van de buis in m

(Druk

onder A bij ongunstigste plaatsing van het laststelsel.
ontlastende invloed van het wegdek is buiten beschouwing
Ilelaten.
[De

•

03
jtootcoè'fficiënt: S = 1 + —■
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IV.1 .C.12.a. Ontlastende invloed van wegconstructies ter zake van verkeersbelasting op pijpleidingen

Bij het berekenen van deze verkeersbelasting mag onder bepaalde voorwaarden de ontlastende invloed, als gevolg van grotere spreiding van de wiellasten, van wegconstructies in de berekening worden verdisconteerd.
De gevallen waarbij dit is toegestaan betreffen:
- wegconstructies opgebouwd uit een meerlagen systeem, dat wil zeggen dat
op de ondergrond ëén of meer funderingslagen zijn of worden aangebracht,
afgedekt met een toplaag en
- wegconstructies waarbij op de ondergrond een bitumineuze- of betonverharding wordt of is aangebracht.
De belangrijkste in de berekening in te voeren parameters zijn, naast het
aslaststelsel, de laagdikten en de elasticiteitsmoduli van de verschillende lagen. Bij het in rekening brengen van deze laatste waarden dient rekening te worden gehouden met eventuele veroudering van het materiaal.
Voor asfaltverhardingen kan de aan te houden elasticiteitsmodulus worden
gesteld op 500 MPa (5.108 N/m2).
Deze waarde vloeit voort uit een in opdracht van Drinkwaterleiding Rotterdam terzake uitgevoerd onderzoek, dat in 1983 is verricht door het adviesbureau Pavement Consultancy Services BV, zijnde het 15 percentielpunt van
het kumulatieve frequentiepolygoon van een vijftal wegvakken.
De berekening van de invloed van de wegconstructie kan geschieden met het
door het Koninklijke Shell Laboratorium Amsterdam ontwikkelde computerprogramma BISAR, waarmee in een meerlagenmodel op verschillende diepte de verkeersbelasting kan worden berekend, alsmede met behulp van een vereenvoudigde rekenmethode.
Deze laatste rekenmethode is in 1971 gepresenteerd in het tijdschrift
"Rohre. Rohrleitungsbau. Rohrleitungstransport" met een artikel van
Dipl.-Ing. Martin Braunstörfinger. Een vergelijking tussen beide rekenmethoden is in 1980 door de DWL uitgevoerd.
De vereenvoudigde rekenwijze komt er op neer dat de invloed van de funderings- en afdeklaag wordt omgerekend tot een equivalente dekkingshoogte
in grond. Daarna kan met de aldus bepaalde "fictieve dekkingshoogte" met
behulp van de grafieken uit IV.1.C.12. de in te voeren verkeersbelasting
op de leiding worden gevonden.
De stootcoëfficiënt wordt uitgerekend met de werkelijke dekkingshoogte.
E2^LES_VEREENV0UDIGDE_REKE^TH0DE.
De te hanteren formule voor het uitrekenen van de equivalente dekkingshoogte is:
H

= laagdikte om te rekenen laag

E

= elasticiteitsmodulus om te rekenen
laag

E„ = elasticiteitsmodulus ondergrond
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Wanneer bijvoorbeeld een drie-lagen systeem aanwezig is (ondergrondfundering- deklaag), wordt eerst de funderingslaag omgerekend tot een
equivalente gronddekking en vervolgens wordt ditzelfde gedaan met de
deklaag.
deklaag E1
H,

fundering E 2

H,

ondergrond E 3

H

De equivalente
dekking wordt dan H - H,- H„+ H, + H„
= H
M
°
1
2
leq
2eq
eq
Tenslotte volgen hieronder richtgetallen, welke in de berekening kunnen
worden aangehouden. De gegeven waarden zijn zodanig vastgesteld dat de berekende verkeersbelasting ongeveer een zogenaamde "karakteristieke waarde"
betreft (5% overschrijdingskans).
Indien van de gegeven waarden wordt afgeweken, of wanneer het gaat om materialen welke niet zijn opgenomen, zal op afdoende wijze door middel van te
verrichten of verricht onderzoek moeten worden aangetoond dat de aan te
houden waarden juist zijn.
500 MPa (5, 10 8 N/m2)

E - asfaltlagen

=

E - hoogovenslakken

= 1500 MPa

E - lava

=

200 MPa

E - puinfundering (zacht) =

200 MPa

E - puinfundering (beton) =

500 MPa

E - ondergrond

100 MPa (10

Q

=

N/m2 = 1000 kg/cm2)

Uit het bovenstaande volgt: H

= H + a.H, + 3-H„ waarbij a afhankelijk is
eq .
2
van de deklaag en 3 van de fundering.
Voor een asfalt deklaag is a = 0,539.
Voor 3 kunnen de volgende waarden worden aangehouden:

REV. 1984

121

hoogovenslakken
puinfundering (beton)
puinfundering (zacht)
lava

1,220
0,539
0,134
0,134

Bij gegeven waarden voor de dikte van de deklaag (H.), de dikte van de fun
dering (H ) en de dekking H is dan met behulp van de laatste formule de
equivalente dekking (H ) te bepalen.
eq
IV.1.C.13. B ochtflexibiliteit volgens ASA B 31.81963 (USAS B 31.81968; ANSI B 31.8.1971)

k=

1,65

waarin:
k

= flexibiliteitsfactor l\ 1

h = flexibiliteitskarakteristiek
t.R

t = nominale wanddikte in mm
R = gemiddelde bochtstraal in mm
r = gemiddelde leidingstraal in mm

IV.1 .C.14.

Stressintensification in axiale richting volgens hetzelfde voorschrift

■ = °9

waarin:

ix = stressintensification factor in axiale richting ^_ 1

IV.1 .C.15. Stressintensification in tangentiële richting volgens Clark en Reissner

»

h

m

waarin:
i„ = stressintensification factor in tangentiële richting 2l 0
Opmerkingen bij IV. I.e. 13 t/m 15:
1) voor mijterbochten gelden de volgende waarden:
k

122

1 ,52
h5/6

i =v
x

h2/3

i =V
y

h2/3
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,
h

=

1 + cotga
t , . ,n
,
,.
~
=— . — (widely spaced mitre bend)

a

= I/2.knikhoek

2) bovenstaande k en i factoren gelden voor tangentieel flexibele bui
zen (staal, ferritisch nodulair gietijzer, asbestcement, kunststoffen)
Voor tangentieel starre buizen (beton, grijs gietijzer) zijn van toe
»» i
o en k = 1
passing: i

IV.1 .C.16. Rerounding effect volgens Rodabaugh en George

l< -

"

k

sx

,&!.

'4- *

iw = 2.V è 0 i

■Tl,

-

'*
C

x

,ai.

■4 <
waarin:
k„ = flexibiliteitsfactor met inwendige gas of vloeistofdruk
ix„ = stressintensification factor in axiale richting met inwendi
ge gas of vloeistofdruk
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\yp

= stressintensification factor in tangentiële richting met in
wendige gas of vloeistofdruk

S

= ringspanning in rechte pijp (o ) in N/mm2

E

= elasticiteitsmodulus pijpstaal in N/mm2
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■ *A — .
ixK

What are the f l e x i b i l i t y and stressintensifi
cation Factors of an aluminium [E
000) curved pipe w i t h r/t

40, R/.

4 at (a)

zero pressure; <b) o pressure of 250 psi
responding lo S

.-50
8-,
40

10.000.

cor

6>30

PrA  10.000 psi?

5

"It

10. - 4

8ooo::

4.2,

6000..

2000$""'
3--10
. 8

16.5.

(b) 250 psi, connect 4 on left side R/r scale

6
_ 5
. 4

Xfc - 1300. Compute S/E = 1 0 . 0 0 0 / 1 0 . 0 0 0 
000

0.001.

-6
By Equation

6_
S-L8


P"

600--

600-.

400-.

(3)

165
1 +(0.0011(1300)

_ 2

By Equation 14)

1000-.

lOOO-.
800.1

400J.
,

30-

80o"

w i t h 40 on r / t scale. Read X , - 2000 and

8 _|-5

50

4000j^
—300Ö:.

(a) Zero pressure, connect 4 on right side
R/r scale w i t h 40 on r/t scale. Read l „

x
i
10.000_

300-.

300-.
10_

200-

200--

8

4.2
'*P

1 * (0.0011(20001

Overgenomen uit I f f . 2. E. 16.

Fig. 3

IV.1.C.17.

100..

100.

so::

so.

60Ü

60.

4o:.

Nomograph For O b t a i n i n g k, i „ , lt_, and

30j.

iKp

40

Implosiecontrole volgens B oussinesq

3EI
r3

waarin:

IV.1.C.18.

qkr

= c r i t i e k e a l z i j d i g e druk i n N per mm' buisomtrek

El

= stijfheidsfactor
buis

r

= gemiddelde l e i d i n g s t r a a l in mm
Algemene breukhypothese volgens Mohr (vlakke spanningstoestand)

Pi,

waarin:

124

tegen b u i g i n g van de buiswand in N mm2/mm'

.-^HM^"-"

p,

= g r o o t s t e ( c r i t i e k e ) hoofdspanning i n N/mm2 .£

p2

= k l e i n s t e hoofdspanning i n N/mm2

o
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<TX

= gecombineerde spanning in axiale richting in N/mm2

CTW = gecombineerde spanning in tangentiële richting in N/mm2
T

= (torsie) schuifspanning in N/mm2

IV.1.C.19. Schuifspanningscriterium volgens Tresca

Pj ~ P2
critieke schuifspanning T
=
s
— T
max
2
Wanneer in axiale richting een resulterende drukspanning optreedt bij re
sulterende trekspanning in tangentiële richting (bijvoorbeeld bij hoge
drukleidingen voor verwarmde olie), kan het schuifspanningscriterium maat
gevend worden.
Het criterium is dan:
P

T

max

=

l

 (  ■P 2 )
2

voor staal:

P

1

+ P?
A

< '1
~=

p,+p,ël,4»

(2.0,58a. 1 ,2)

Een en ander houdt (ongeveer) in, dat de axiale drukspanning in zijn geheel
als trekspanning moet worden opgeteld bij de tangentiële trekspanning en
dat deze som met 1,4 ü moet worden vergeleken.
IV.1.C.20. B reukhypothese voor staal volgens HuberHencky (vlakke spanningstoestand)

(T.i = Vo- 2x + ery2 - o-„.cr„
+ 6T2
*
y

waarin:
o, = ideële staalspanning in N/mm2 (ook wel vergelijkingsspanning
genoemd, zie VOSB1963)
o, 1 1,2 a
(TI = gecombineerde (trek of druk)spanning in axiale richting in
N/mm2 < o
o = gecombineerde (trek)spanning in tangentiële richting in
N/mm2 < a
T = (torsie) schuifspanning in N/mm2 = x . (x = 0,58a)
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IV.1 .D. Overzichten van gestandaardiseerde diameters, wanddikten en materiaalkwaliteiten voor stalen leidingen
N a a d 1 0 z e
Uitw. 0 vlgs
BIN 2448
mm
76,1
82,5
88,9
101,6
108

inch

3.,

b u i s

Wanddikte-bereik
mm

e n

Uitw. 0 v l g s
DIN 2448

inch

inch

mm

\l

2,9.-17,5
3,2..22,2
3,2..25
3,6..28
3,6..28

0,116..11/16
0,128..7/8
0,128..1
0,144..1,102
0,144--1,102

219,1
244,5
267
273
298,5

8
9
10
10
11

114,3
127
133
139,7
152,4

4 ^
5

3,6..28
4
32
4....32
4....32
4,5.-36

0,144..1,102
0,160..1,260
0,160..1,260
0,160..1,260
0,176..1,417

323,9
355,6
368
406,4
419

12 3/4
14
16
16 1/2

159
165,1
168,3
177,8
193,7

6Y4

4.5--40
4,5.-36
4,5--36
5
40
5.4--40

0,176..1,575
0,176..1,417
0,176.-1,417
0,192.-1,575
0,212..1,575

457,2
508
558,8

18
20
22

4
41/4

5Y4

5 #
6

6 V2
6 }fe
7
7^8

J e 1 a s t e
Uitwendige
diameter

Wanddikte-bereik

mm

inch

mm

114,3
133
139,7
159
165,1

4 ^
5
fe

2,3.-6,3
2,9-.6,3
3,2.-6,3
3,2..8
3,2..6,3

0,092..1/4
0,116..1/4
0,128..1/4
0,128..5/16
0,128..1/4

6 5e
168,3 i
219,1
8 36
10 3/4
273
12 3/4
323,9
14
355,6

3,2..8
3,2..10
3,2..10
3,6..10
4
10

16
16 1/£
18
20
22

4
10
4
10
5
10
4.5--10
4,5.-11

406,4
419
457,2
508
558,8

5V2.

6 V4
6 yi

inch

b u i z

5e
98
V2
%
3/4

14 P

mm

inch
0,232..2,480
1/4.-..2,795
1/4....2,795
1/4
2,795
9/32...2,795

5,9.-63
6,3..71
6,3--71
6,3..71
7,1.-71
7,1..80
8
80
8
80
8,8..80
10...80

9/32...3,150
5/16...3,150
5/16...3,150
11/32..3,150
0,394.-3,150

10...80
11...80
12,5..80

0,394.-3,150
7/16...3,150
1/2....3,150

*
e n

Uitwendige
diameter
mm

Wanddikte-bereik

inch

Wanddikte-bereik
mm

inch

609,6
660,4
711,2
762
812,8

24
26
28
30
32

4,5--12,5
4.5--16
4,5--17,5
4,5.-20
4,5.-25

0,176.-1/2
0,176..5/8
0,176..11/16
0,176.-0,787
0,176..1

0,128..5/16
0,128..0,394
0,128..0,394
0,144.-0,394
0,160..0,394

863,6
914,4
1016
1067
1120

34
36
40
42
44

5....25
5--..25
5....25
6,3..25
6,3.-25

0,192..1
0,192..1
0 , 1 9 2 . .1
1/4-...1
1/4-...1

0,160..0,394
0,160..0,394
0,192.-0,394
0,176.-0,394
0,176..7/16

1168
1220
1320
1420
1520

46
48
51 3V32
55 2 ^ 2
59 2 % 2

6,3.-25
6,3--25
6,3.-25
6,3.-25
6, 3 - - 2 5

1/4-...1
1/4....1
1/4-...1
1/4....1
1/4...-1

1620
1720
1820
1920
2020

632%2
67 2 m
71 2 7 3 2
7519*32

7,1.-25
7,1.-25
8
25
8
25
8
25

9/32.-.1
9/32--.1
5/16...1
5/16...1
5/16...1

79 1'/62

* Het betreft hier:
1. (onder poederdek) langsnaad gelaste buizen (warmgekalibreerd
of koud geëxpandeerd)
2. (onder poederdek) spiraalnaad gelaste buizen
3. hoogfrequent gelaste buizen
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Opmerking:
Bij koud geëxpandeerde pijp is door de deformatie een verhoging van de
vloeigrens (rekgrens) bereikt, welke bij verhitting boven 300 C weer
verloren gaat (Bij het aanbrengen van een polyethyleen bekleding wordt
de buis tot 320 C verwarmd!)
Hoogfrequent gelaste pijp wordt door de Dienst voor het Stoomwezen voor
hogedrukleidingen niet aanvaard.
Chemische analyse van staalsoorten voor pijpleidingen (pan-analyse)

Staalkwaliteit

Koolstof
max.%

Silicium
max. %

Mangaan
max. %

Phosphor
max.%

Zwavel
max.%

API-5L-A
API-5L-B
API-5LX-42
API-5LX-46
API-5LX-52/56
API-5LX-60
API-5LX-65

0,20
0,20
0,22
0,23
0,24
0,24
0,24

0,40
0,40
0,40
0,45
0,50
0,45
0,50

1,15
1,15
1,20
1,30
1 ,50
1,50
1,50

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

DIN. 1629 St 35-29
DIN.Rst-34.7
DIN.Rst-38.7
DIN.St-43.7
DIN.St-47.7
DIN.St-53.7

0,11
0,20
0,20
0,22
0,23
0,24

0,14
0,35
0,35
0,40
0,45
0,50

0,55
1 ,10
1,10
1,20
1 ,30
1,50

0,045
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

0,033
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Vanadium
max. %

Titanium
of
Niobium
max. %

_
-

0,12
0,12

0,05
0,05

_
—

_
-

Als maatstaf voor de goede lasbaarheid van het staal mag het koolstofequivalent C E . berekend met de formule:

+

Mn

-

+

Cr + Mo + V

5

Cu + Ni

+

~TT-

volgens de analyse van het gerede pijpmateriaal een waarde van 0,5 niet
overschrijden.
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Mechanische eigenschappen van staalsoorten voor pijpleidingen
Vloeigrens

Breukgrens

psi

N/mm2

psi

API-5L-A
API-5L-B
API-5LX-42
API-5LX-46
API-5LX-52
API-5LX-56
API-5LX-60
API-5LX-65

30.000
35.000
42.000
46.000
52.000
56.000
60.000
65.000

21 1
246
295
323
366
392
422
458

DIN-Rst-34.7
DIN-Rst-38.7
DIN-St-43.7
DIN-St-53.7

30.000
35.000
47.000
52.000

210
250
300
370

Staalkwaliteit

* Charpy V - notch,
minimumwaarde 28

Kerfslagwaarde
J(=N.m)
0°C gem.

N/mm2

Rek bij
breuk
min.%

48.000
60.000
60.000
63.000
72.000
75.000
78.000
80.000

33,7
42,2
42,2
44,3
50,6
52,7
54,8
56,5

28
26
24
22
20
19
18
18

35 \

47.000
49.000
61.000
73.000

33
38
43
52

26
24
23
20

40 )

35 1
35
35 /

L

35 /*

35 V
35 J

35 J

sf40 )

** volgens DIN 50 115

IV.1.E. Lijst van API- en DIN-normen t.b.v. de beoordeling van pijpspecificaties

API

American Petroleum Institute, New York.

API-5L :
API-5LX :
API-5LS :
API-1104:
API-1105:

Specification for Line Pipe.
Specification for high-test Line Pipe.
Specification for spiral welded Line Pipe.
Specification for Field welding of pipelines.
Recommended Practice on construction of steel pipelines,

DIN

Deutsches Institut für industrielle Normalisation.

DIN 2413 : Stahlrohre - Berechnung der Wanddicke gegen Innendruck.
DIN 2470 : Richtlinien für Gasrohrleitungen von mehr als 1 atii Betriebsdruck aus Stahlrohren mit geschweiszten Verbindungen.
DIN 17172: Stahlrohre für Fernleitungen für brennbare Flüssigkeiten und
Gase, technische Lieferbedingungen.
Opmerking.
Voor hogedrukgasleidingen moeten kerfslagwaarde, overgangs- en stoptemperatuur van het toegepaste staal zodanig zijn, dat geinitieerde scheuren
(bijvoorbeeld ten gevolge van een niet-pyrogene explosie) niet kunnen propageren tot grotere lengten dan 1 pijplengte (maximaal 12 m). Het staal
dient hiertoe in ieder geval volledig gekalmeerd te zijn.
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IV.2. LITERATUUROPGAVE
* = aanbevolen.

IV.2.A. Buitenlandse voorschriften voor hogedrukleidingen

* 1. ASME: "American Standard Code for pressure
piping": (ASA B31.8-1963; USAS B 31.8-1967;
ANSI B 31.8-1971): Gas transmission and distribution piping systems,
2. Idem: ASA B31.4-1959 en volgende edities:
Oil transportation piping.
3. ASCE, pipeline division: "Final draft, Design
strength criteria for pipeline crossings of
railroads and highways", January 10, 1959.
U.S.A.

4. ASCE, pipeline division: "Interim specification
for pipeline crossings of railroads and highways",
January 1964.
5. API code no. 1102 sec. edition, november 1955:
"Recommended practice on form of agreement and
specifications for pipeline crossings under
railroad tracks."
6. Idem, fourth edition, april 19, 1968.

Gr.Britt.
(voorschr.
t.a.v. afstand tot
bebouwing)
Oostenrijk
België

W.Duitsland

E.E.G.
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* 7. The Institute of Petroleum (I.P.) sec.ed.1963:
"Code of practice for petroleum pipelines".
(Supplement december 1968: "Emergency Procedures") .
8. Fachverband der Erdölindustrie Osterreichs,
Ausgabe 1964: "Regeln fiir Bau und Betrieb von
Fernleitungen für Erdöl und flüssige Erdölprodukte."
9. Belgisch Staatsblad no. 169, pag. 9312 t/m 9323,
5 september 1967.
10. Bundesministerium fiir Arbeit und Sozialordnung:
"Richtlinie fiir Fernleitungen zum Befördern
gefahrdender Fliissigkeiten-RFF (6 december
1968)".
11. E.E.G., Werkgroep "Handelsbelemmeringen etc.
oliepijpleidingen: "Ontwerp-regeling betreffende veiligheidsmaatregelen bij de aanleg en exploitatie van oliepijpleidingen, 3 mei 1967".
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12. Economie commission for Europe: Inland transport committee (twenty-fourth session) W/Trans/
322: "Safety regulations already in force or
envisaged for the construction or operation of
oil pipelines (Turkey, United Kingdom, Union of
Soviet Socialist Republics, Poland, Italy,
Hungary)".
(Hongaarse
voorschr.t.a.v.
afstand tot bebouwing)

Europa

IV.2.B. In verband met milieuverontreiniging door olieleidingen

The Institution of Water engineers and the Institute of Petroleum: "Symposium on the joint problems
of the oil and waterindustries", paper no. 2:
"Petroleum contamination of the subsoil - a hydrological problem", by F. Schwille.
Omvang bodemverontreiniging

*

2. Idem: paper no. 3: "The migration of hydrocarbons
in a waterbearing stratum", by J. van Dam.
3. Erdöl und^Kohle etc., Januar 1965, pag. 24 t/m 27:
"Mineral Olproduktie und Grundwasser", von prof.
Becksmann.
4. Publikatie nr. 255 van het Instituut voor Gezondheidstechniek T.N.O.: "Verontreiniging van de bodem en het grondwater door minerale oliën", door
ir. J.A. Somers.

Technische
maatregelen oliemaatschappijen

5. De Ingenieur 21 juni 1968 M9: "Het opsporen en
lokaliseren van lekken in vloeistofpijpleidingen langs akoestische weg", door ir. A.J. van
Riemsdijk en H. Bosselaar.
6. Stichting Concawe: "Watervoorziening en oliepijpleidingen" .
7. Wasser und Boden, 6-7-1966, pag. 189, 190:"Gewasserschutz und Olfernleitungen".
8. Polytechnisch Tijdschrift, 6-2-1963, pag. 113b,
114b: "Olieleidingbreuk".

Gevallen
van bodemverontreiniging
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9. Gas und Wasserf. 108 (1967) 56: "Olieleidingbreuk".
* 10. Wasser und Boden, april 1967, pag. 119, 120:
"Wasserwirtschaftliche Abwehrmasznahmen beim
Bruch der N.W.O.-leitung im Dammerwald, Kreis
Rees", von A. Derpa en B. Mertens.
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Technische
maatregelen
vergunningverlenende
instanties

IV.2.C.

* II. Die Wasserwirtschaft 6/68, pag. 169 t/m 173:
"Masznahmen zum Schutze der Gewasser beim Bau
der Transalpinen Olleitung (TAL)", von A.Bazan.
12. Wasser und Boden 4/1968, pag. 102 t/m 106 en
5/1968, pag. 132 t/m 136: "Wasseraufsichtsbehörde und Ölunfall", von H. Billib und R. Muil,

In verband met het grondmechanisch onderzoek

Partiele
onzekerheidsfactoren

*

1. J. Brinch Hansen/H. Lundgren: "Hauptprobleme
der Bodenmechanik".

Grondbelastingen

*

2. M.G. Spangier: "Soil Engineering".
3. S. Timoshenko: "Theory of Elasticity".
4. B.B. Broms: "Coefficient of lateral subgrade
reaction". (Journal of soil mechanics and
foundations division", september 1963 en maart
1964).

Beddingsconstante

5. L.G.M.-mededelingen jaargang 14 no. 4.
6. L.G.M.-mededelingen jaargang 15 no. 2.
7. De Ingenieur jaargang 84 no. 16 pag. A 318.
8. v. Sanglerat: "Penetrometer and Soilexploration"
1969 (B-methode).
9. L. Jürgenson: "The application of theories of
elasticity and plasticity to foundation problems"
(Journal of the Boston Society of Civil Engineers,
juli 1934).
10. R.A. Barron: "Consolidation of fine-grained soils
by drainwells". (Proc. ASCE 74-1948, 5/May, 707).

IV.2.D.

In verband met het waterloopkundig onderzoek voor vloeistofleidingen

Hydraulische
gradiënt

*

*
Drukstoten
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H O (1) 1968, nr. 18, pag. 419 t/m 422:
"IV. Enkele veiligheidstechnische aspecten van
oliepijpleidingen", door ir. E.A. Beijlevelt.
2. Division of Transportation vol.30 (V) (1950)
"Prediction of surge pressures in long oiltransmission lines", by M. Ludwig and S.P.
Johnson.

3. De Ingenieur 26 juli 1968, pag. 093-0100:
"Waterslag" door irs. Manuel, Vreugdenhil,
Wijdieks.
4. Cursus gezondheidstechniek 1963-1964, riolering
september/oktober 1963, R6: "Waterslag in leidingen" door ir L. Huisman.
Drukstoten

\

5. Gas- und Wasserfach, Heft 37/38/85 Jahrg. 1942,
pag. 425 t/m 433: "Nachrechnung der Drucksteigerung einer langen Wasserversorgungsleitung
mit groszem Rohrreibungsverlust", von Dipl.-Ing.
W. Gandenberger.
6. Pipe Line News, june 1954 - October 1957:
"Hydraulics for Pipeliners", by C.B. Lester.

Bedrijfsbeveiliging

7. Pipeline Industry, May 1968, pag. 71 t/m 74;
"Telemetry Control on the Oman Pipeline", by
J.E. Gleave and R.J. Coupe.

IV.2.E. In verband met het ontwerp en de sterkteberekening

*

1. S. Schwaigerer: "Rohrleitungen; Theorie und
Praxis".
2. De Ingenieur, 5 mei 1950, nr. 18, pag. 013 t/m
020: "Vereffeningsfactoren voor symmetrisch gebogen of geknikte staven", door ir. W.C. Coepijn,

Wegkruisingen

*

3. W.E. Wilbur: "Analyzing pipeline stresses".
(Pipeline industry, februari 1963, pag. 25 t/m
31).

*

4. F. Mang: "Berechnung und Konstruktion ringversteifter Druckrohrleitungen".

\ *
f

5. M.G. Spangler: "Pipeline crossings under railroads and highways". (Journal AWWA 56 (1964),
8 augustus, pag. 1029 t/m 1046).
6. Pipeline industry, January 1960, pag. 31 t/m 36:
"Designing pipeline crossings of railroads and
highways", by E.A. Slade.

Verkeersbelastingen

7. K. Hünerberg: "Das Asbestzement-Druckrohr"
(1963).
*
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7a.Rohre. Rohrleitungsbau. Rohrleitungstransport,
Heft 10-1971: "Einfluss von Verkehrslasten
gemass DIN 1072 auf eingeerdete Rohre mit geringer Scheitelüberdeckung", von Dipl.-Ing. Martin
Braunstörfinger.
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8. Hoesch Berichte aus Forschung und Entwicklung
unserer Werke. Heft 2/67: "Neues Dimensionierungsverfahren für eingeerdete Rohre", von
Ing. Wolfgang Schmidt und Dr Rolf Wartmann.
9. The Petroleum Engineer, november 1954: "Secondary stresses in buried high pressure pipelines", by M.G. Spangler.
10. M. Hetényi: "Beams on elastic foundation".
11. V. Jürgensonn: "Elastizitat und Festigkeit im
Rohrleitungsbau".
12. ASME - transactions 1959, pag. 386 t/m 392:
"On finite bending of pressurized tubes", by
Eric Reissner.
13. Proc. 9e intern, congress of applied mech. 1956,
pag. 101 t/m 111: "The influence of pressure on
the bending of curved tubes", by S.H. Crandall
and N.C. Dahl.
14. Instituut T.N.O. voor Bouwmaterialen en Bouwconstructies: Rapport no. B-66-286/13055: "Experimentele bepaling van de buigstijfheid van een
cirkelvormig gekromde dunwandige buis".
15. Kellogg Company: "Design of Piping systems".
16. E.C. Rodabaugh, H.H. George: "Effect of internal
pressure on flexibility and stress-intensification factors of curved pipe or welding elbows".
(ASME-transactions 1957, pag^939 t/m 948).
17. ASME: :American Standard Code of pressure piping"
Gas transmission and distribution piping systems.
ASA B 31.8-1963; USAS B 31.8-1967; ANSI B 31.81971
18. The Oil and Gas Journal, september 23, 1963:
"Line-pipe research".
19. Pipe Line News, June 1955, pag. 35 e.v.: "Hydraulics for Pipeliners", part XI: "Working
stresses", by C.B. Lester.
20. Mineralölwirtschaftsverband E.V., Arbeitskreis
"Pipeline-Technik": "Stellungnahme zur Frage
der Sicherheit von Fernleitungen unter besonderer Berücksichtigung des Berechnungsbeiwertes".
21. H20 (1) 1968, nr. 18, pag. 419 t/m 422: "IV. Enkele veiligheidstechnische aspecten van oliepijpleidingen", door ir. E.A. Beylevelt.

Compensatoren

Kopdrukken
bij doorpersingen

22. Brennstoff - Warme - Kraft, Bd. 4 (1952) nr. 12,
pag. 415/17: "Elastische Stahlbalge als Dehnungselemente in Rohrleitungen", von Obering.
W. Wiethüchter.
23. De Ingenieur, Bouw- en Waterbouwkunde 9, 22 mei
1964: "Modellversuche über Tragfahigkeit der
Grundverankerungen und der mit horizontaler
Kraft belasteten Pfahle und Pfahlböcke", von
prof. S.M. Hueckel, Techn. Universitat Gdansk
(Polen).
24. H. Thielsch: "Fehler und Schaden an Druckbehaltern und Rohrleitungen".

Explosie
gasleidingen

25. P.W. Scharroo: "Springstoffen (eigenschappen,
vervaardigen, werking en toepassing voor militaire vernielingen, in de mijnbouw en in de
landbouw)".
26. Rohre. Rohrleitungsbau. Rohrleitungstransport,
Heft 6-December 1965: "Luftdruckberstversuchen
an Groszrohren", von Dr. Ing. Heinz Lepand und
Ing. Friedr. 0. Koch, Dortmund.
27. De Ingenieur, jaargang 80 nr. 24, 14 juni 1968,
pag. W 125, 126: "Some thoughts on ship structural design", by prof. J.B. Caldwell.

Principe
schadefactoren

28. De Ingenieur, jaargang 81 nr. 8, 21 februari
1969, pag. Bt 4: "III. CEB Commissie VI: "Veiligheid", door ir. F.K. Ligtenberg, T.N.O.
29. Cement, jaargang XX, nr. 10, oktober 1968, pag.
382, 383: inaugurele rede van prof.ir. D. Dicke.

IV.2.F.

In verband met pijpleidingen voor het transport van vaste stoffen

1. Scientific American, January 1967, volume 216,
nr. 1, pag. 62 t/m 72: "Pipelines", by E.J. Jensen en H.S. Ellis.
Suspensies j *
en capsules /

2. ICHCA, Monthly Journal, October 1967, pag. 9
t/m 13: "The pipeline transportation of solids
- Theoretical and practical considerations",
by D. Anderson and P.R. Perkins.
3. MB/1968/no.6/7, pag. 234 t/m 241: "Transportmogelijkheden in de toekomst", door prof.ir.
H.C.A. van Eldik Thieme.
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IV.2.G.

In verband met de uitvoering

*

1. Verwarming en ventilatie, december 1964, nr. 12,
pag. 519 t/m 528: "Technische aspecten bij de aanleg van hogedruk aardgasleidingen van grote middellijn", door P.N. Vet,
2. Polytechnisch tijdschrift, 4-3-1965, pag. 183B t/m
191B: "Aanleg aardgasleiding in Nederland", door
J.A. Visser, ing.
3. Strom und See, november 1966, nr. 11, pag. 377 t/m
380: "Der Bau der Gas-Pipeline von Basel ins Mittelland", door dr. 0. Miecher.
4. ASCE: Journal of the Pipeline division, July 1965,
Pag- 39 t/m 71: "Performance of casing pipes under
railroads and highways".

Deflecties
*

Doorpersingen

5. Dipl. Ing. Gustav Stiidemann: "Korrosionsschutzmasznahmen bei Stahlspundwanden im Wasserbau".
(Die Bautechnik, Heft 10, 43 Jahrgang, oktober 1966).
6. Rapport over "Electro-osmotische smering van damwanden" (Statens rad for byggnadsforskning, Stockholm, rapport nr. ISBN 91-540-2533-8).
7. OTAR jaargang 54 (1969) nr. 7 biz. 222 "Nieuwe
methode voor het uitvoeren van horizontale boringen"
door K.J.B. Erné.
8. Gas Engineering and Management June 1981
"Innovations in pipelaying techniques" by R.C. Brown,
T. Eng. (CEI).
9. Pipe & Pipelines internationel july-august 1983
"Small-diameterjacked pipes: development and experiences from Hamburg".
10. P.T.-b.31 (1976) nr.l-blz.59/62
Buigspanningen in ondergrondse leidingen tengevolge
van een abrupt zettingsverschil
ir. T.A. Wester.
11. Gas nummer 4, april 1982 "Berekening van de buigspanningen in een geboord/geperste leiding
ing. W.C. van Erp, ir. A.C.J. Heijligers en ing.
A.J. van Opdorp.
Een zelfde artikel van dezelfde auteurs is verschenen
in P.T./Civiele Techniek 37 (1982) no. 7/8 getiteld
"Zettingsverschillen geboord/geperste leidingen.
Berekening van buigspanningen in leidingen".
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1. The Oil and Gas Journal, april 25, 1966:
"Instrumented pig finds, measures pipeline pitting",
by Harold L. Sparks, Phillips Pipe Line Co.
2. The Oil and Gas Journal: "In-service pipelines can
be surveyed for corrosion", by R.C. Beaver, AMF
Tuboscope, Inc. Houston, Texas.
3. Gas-89-januari 1969: "Scheurvorming door waterstofbrosheid" (Scheurvorming door waterstofbrosheid in
kathodisch beschermde hogedruk gastransportleidingen
en in gasopslagtanks)," door drs W. Takens en ir. 0.
van Uchelen (VEG-gasinstituut).
4. Lezing gehouden door dr. J.W. Boon van het Metaalinstituut T.N.O. afd. Corrosie op 16 januari 1968
(Theoretische beschouwingen over kathodische bescherming van ondergrondse buisleidingen; moeilijkheden
bij het verwezenlijken van deze toestand in de praktijk. Gas/maart 1969).
5. Rapport Metaalinstituut T.N.O. betreffende de invloed
van mantelbuizen op de kathodische bescherming van
doorgevoerde stalen buisleidingen.
6. "Compendium Geo-tubomechanica", uitgegeven door de
Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland (1977).
7. "Verkenning inzake risico-analyse van hogedrukleidingen, in het bijzonder voor kruisingen met waterstaatswerken", uitgegeven door de Provinciale Waterstaat in
Zuid-Holland (1978)
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V. VEREENVOUDIGDE- RESP. GESTYLEERDE STERKTEBEREKENING VOOR KRUISINGEN VAN
LAGEDRUKLEIDINGEN (P< 10 bar) VAN KLEINE DIAMETER MET WATERSTAATSWERKEN

V.l. ALGEMEEN

Voor zowel gas- als vloeistoflagedrukleidingen geldt dat de vereenvoudigdeen de gestyleerde systeemberekening slechts mogen worden toegepast, indien
sprake is van (karakteristieke) zettingsverschillen welke niet groter zijn
dan 0,1 m (exclusief uitvoeringszakkingsverschil, inclusief onzekerheidsfactor dus maximaal 0,1 +0,1 = 0,2 m). Indien hieraan niet wordt voldaan,
is overleg met de vergunningverlenende instantie over de te volgen rekenwijze noodzakelijk.
V.2. GASLEIDINGEN
Lagedrukgasleidingen in waterstaatswerken kunnen worden berekend volgens
de vereenvoudigde sterkteberekening, wanneer ij; <600

waarin:
p

= ontwerpdruk in bar

D. = buisdiameter in m.
i

h

= gronddekking in m.

v-, = maximale stroomsnelheid volgens V.E.G.-norm:
in leidingen met een maximum bedrij fsdruk = 0,03
"
"
"
"
"
van 1
ii
n
" 4
ti
" 8
ii

Afleiding: i\) = 600 (bij een erosiekrater met G

bar:
8 m/s.
bar: 12 m/s.
bar: +15 m/s.
bar: 20 m/s.

= 2 m) .

1/6
G

R(w) 4 . ld 2 p S

B =

uitbr,

/3

waarin:
2 m

B

R(w) = 0,02
g

= 9,81 m/s'

d

= 1,6D. + h (d = diepte erosiekrater in m, h = gronddekking in m)
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= 0 , 8 kg/m
1

3

m/s.

uitbr.

7200

max.

635 Q
max.
1
2
= p .v.. .An = p .v-, . - 7 - TT D.
o i l
o 1 4
1

Q_
\ax.

P

P

x
uit —
P
o

p

Po =

x 1 4
= (—) '
, stel p
P
o
en p

5
= 1 bar
=0,8

(= 10

2
N/m )

simplificatie

kg/m

0,8

9,81

1

(0,02)

2 =

2

4

(

,635.0,8

\- J-

vM
Pp •

~ 0,8.9,81

v

l

/6

' 4 TTD?^3

1/3
^7200'

VV D i) 3

( V

- 600,

q.e.d.

( 1 , 6 D. + h ) 2

indien p

wordt uitgedrukt: 600 -*■ 600 (

in N/m

\M

105)3

s

31.10

12

Opmerking: z.g.n. "windketeleffect" niet maatgevend.

V.3. VLOEISTOFLEIDINGEN
a.

Lagedrukvloeistofleidingen in waterstaatswerken kunnen worden berekend
met de vereenvoudigde sterkteberekening (zie V.4.), wanneer HD.2 < l
en D. ^ 0,4 m (H = ontwerpdruk in m vloeis tofkolom en D. = inwendige
buisaiameter in m ) .
Wanneer HD. < 1 en D' > 0,4 m kan de rekenwijze in overleg tussen aan
vrager en goedkeurende en/of vergunningverlenende instanties worden be
paald.
Afleiding: H.D^ = 1. (bij een erosiekrater met Rg = 2 m)
R

B =1 •

8

\3/

V

H. D i 2

VH-Di:

waarin:
R

B "

2

m

'

2 =2\y
\ó/

V H.Di2 =

138

1

H.D^.

1.

-»■

H.

1, q.e.d.
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Lagedrukvloeistofleidingen in waterstaatswerken kunnen worden berekend
volgens een z.g.n. "gestyleerde sterkteberekening" (zie IV.2.H.6. van
Compendium Geo-tubomechanica), wanneer HD.-^ < 4 en D. ^ 0,4 m, kan de
rekenwijze in overleg tussen aanvrager en goedkeurende en/of vergunningverlenende instanties worden bepaald.
N.B. De provinciale waterstaat ir Zuid-Holland is bezig, voor kruisingen met waterstaatswerken een modificatie van de gestyleerde berekening op te stellen, welke in de praktijk eenvoudiger is te hanteren.
Bovendien ligt het in de bedoeling deze t.z.t. te automatiseren.
V.4. VEREENVOUDIGDE STERKTEBEREKENING
V.4.A. Stalen leidingen
V.4.A.1. Benodigde gegevens

1. u i t w e n d i g e b u i s d i a m e t e r D , r = 5 D , r

u
2. wanddikte

u

u

t

= r

i n mm

gem
in mm
2

3. breuksterkte

CT,

in N/mm

br
4. vloeigrens
°

o

n
vl

in N/mm

2
2

5. ontwerpdruk p (geen relatieve sterkte).
in N/mm
gas- en vloeistofleidingen
p = max. bedrijfsdruk
6. bovenbelasting buis Q uit neutrale grondbelasting (Y = 1 9 kN/m3) en
verkeersbelasting (vlgs. IV.1.C.12)
in N/mm' buislengte
met stootcoëfficiënt
7. zettingsverschil ö en de afstand 1, waarover dit verschil
plaatsvindt
in mm
8. straal van de bochten R

in mm

9. schadefactor
10. toelaatbare spanning ü (gereduceerd)

in N/mm

2

*

Het betreft hier in het profiel ingegraven leidingen zonder grondaanvullingen. De bedoelde zettingen volgen niet uit een grondmechanisch
onderzoek, doch uit de onderhoudservaring van de beheerder van het
waterstaatswerk (seculair effect) vermeerderd met uitvoeringszakkingen. Voor doorpersingen zie pag.

**

Schadefactor verlagen met 20 %, in verband met berekeningsonnauwkeurigheid, tenzij men de Ie grafiek van IV.4.A.2.b. gebruikt.
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V.4.A.2. Berekeningen
V.4.A.2.a. Opgedrongen vervormingen volgens continu zettingsprofiel

, .
Uit inwendige druk G

p.Du
= -=r

p

Uit bovenbelasting

2t

a

= 0,235

Q.r

(j
ww
(weerstandsmoment van de buiswand)

—^^—————————

WIT
— .t
w = g

Uit de zettingen M

^2—
1

=

(halve inklemming)

E = 2,1.105 N/mm2

T -* j
b

D

4

64 J u
M

- (D u—2t) }~ TT.r .t (traagheidsmoment van de buisdoorsnede)

c

= r— in langsrichting van de buis
b
I
b
2
W, = —
(weerstandmoment van de buisdoorsnede) " TT.r .t
b
r
u
Als het zettingsgebied in een bocht ligt, is:
O. = i .O., en O. = i .0L, (i ^ o; i ^ 1)
iy
y M
ix
x M
y
x
,8
,
t.R
,• ' _ 0,9
, _
en h =
Y73
2/3'
x
h •
r
stress-intensification factoren
totaal in dwarsrichting o
B

totaal in langsrichting o

= o
y

p
= -j o

("rerounding effect"
verwaarloosd)

+ On + O. < ü
Q
iy =
+ o. <^a

Tenslotte dient de veiligheidszone te worden berekend (III.I.e.)
V.4.A.2.b. Opgedrongen vervormingen volgens discontinu zettingsprofiel (sprongzetting)

Maximal e_bu^gsDarming

a

Lengte_vrÏ2e_oversganning

1 = c/A

h

=

m,c

L - D '^

2
^y,

.
2
^ n N/mm

in mm

c en m bepalen uit onderstaande grafieken
q = \ (q + q ) in N/mm
o
n
p
q

= neutrale grondbelasting in A

\ =

D .k
u o
4.E.I
buis

q = passieve grondbelasting in B =* qn (1 +0,3 u — )
p
u
X = index stijfheidsverhouding grond-buis in mm

3
,,.
zand
: 0,01
N/mm„
k = beddmgsconstante , .
_ nn~c „i
3
o
k l e i - v e e n : 0 , 0 0 2 5 N/mm
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D = uitwendige
diameter in mm
&
u
H

= gronddekking in mm
A

q

B
voor c en m
zie Ie grafiek

Het optredende extreme negatieve moment wordt bepaald door m . Het optredende extreme positieve moment door m .
In de 2e grafiek is de plaats van de extremen aangegeven.
De coördinaat x wordt voor het negatieve extreem gerekend vanaf A
(x = 3 -1), het positieve extreem vanaf B (x^ = $, .1 voor de opleg~a
a
,
. .
b
b
n
zone, x = ap .1
voor de overspanning).
In verband met de nauwkeurigheid van de berekening behoeft de schadefactor niet te worden verlaagd (zie noot V.4.A.I.).

REV. 1984

800

600
500
400
6 k

300

l\

\
\ m"

0.O

C=5,4

onri
m +

2,0

\

100
80

1,0
0,8

60

0,6

50
40

0,4

30
20

„

SÏ-

—

0,3 ,
0,258
0,215

->
m+

C ^

10

«3'

m"

0,1

8

6
5
4
3

0,03

2

0,02

o,2

0,4

o,6

o,8

1,0

1, 2

1, 4

16

18

2 0

1,93
3D
m

<
CD
00

Grafiek voor momentcoëfficiénten

21

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6
„

c

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

t

lp
2,0

A

f

'-?
1,6

— -_

"—• —.

B

?>77/Z
'/ V///M '//////, //////, //////, 7////A 'S77/7?,

1

~*"*b

\Po

oplegzöne A

overspanning I

opl ïgzöne B

1,4

x a = pa.l
x L =B..I

1,2

Xo =

Pd

1,0
0,8
0,6

Wh

0,4
0,276

Po

0,2
1
0,138

0
0 4

08

1 2

1 6

|2,0

2 4

2 8

32

36

40

44

4 8

52

56

1
1,93

1

-►

C

Grafiek voor 3~coëfficiënten

REV.1984

143

Aanvulling op methode berekening geperstgelegde buizen (Tebodin).
Aanvulling verkregen van Tebodin.
~
Wanneer de bovenlast op een leiding zo groot is, dat de waarde
'■
dan is er geen vrije overspanning meer aanwezig in de zin,
o
zoals in de oorspronkelijke berekeningsmethode bedoeld is.

< 2 is,

Om het zettingsverschil te volgen heeft de leiding minder belasting nodig
dan beschikbaar is.
De situatie is keersymetrisch om het midden (de plaats waar de sprongzet
ting optreedt).

geperst

1
Er is geen buigend moment in met midden, uitsluitend dwarskracht.
Beschouwt men de linker of rechterhelft, dan staat er het belastinggeval
dat door Hetényi is uitgewerkt in part.9 van zijn werk "Beams on elastic
foundation".
De grootte van de dwarskracht volgt uit:

Yo = ö
o = km .
2

D
Ax

■+

P

=

öo.k
4A

(D, = D = 1)
Ax
o

Het maximale moment volgt uit:
x

A

Q = P.C

Ax

Ax

M is maximaal als 0 = 0
x

dit is 0 voor C, = 0. Op dat punt is B, = 0,32,
Ax
Ax

?
Dus M
= - 0,32.
mas
A
32
6o.k
M
- - 0,
max
A
* 4A
M
max

- 0 ,08

öo.ko .b
A2

(P substitueren)
M
= 0,08 ~ ~
max
A2
(b = diameter, k

of

is beddingsconstante)

Dit maximale moment treedt op een afstand yy van het midden op, zowel
links als rechts.
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V.4.B. Kunststof leidingen (thermoplasten)

Hieraan worden 2 voorwaarden gesteld:
a. De spanningen mogen de toelaatbare waarde niet overschrijden.
b. De deflectie mag de toelaatbare waarde niet overschrijden.
ad a.

o in langsrichting:
a

x

=1.0

p

+ a.o.

IX

^ a (meestal niet maatgevend)

P
ix volgt uit IV. 1.Cl 6. (Rodabough & George).

O in dwarsrichting:
a

=o

+ a(f

.a_ + a. ) ^ o (iy volgt uit IV.1.C.16.)
Q
iy
P
zuivere
treksterkte
a = verhoudingsgetal
buigtreksterkte
f = reroundinesfactor
=
(zie IV.1.C.9.)
b
rr
2.p.r .ky
1 +
EI
y

p

rr

Er is een groot aantal verschillende soorten plastic met verschillende ü en
E. Voor de praktijk zijn de "lange-waarden" maatgevend; deze worden
verkregen door de uit de proeven gevonden "korteduur-waarden" te halveren.
In de "langeduur"-ö waarden ligt een veiligheidsfactor besloten, in de
"langeduur"-E waarde is geen reserve aanwezig.
De meest bekende kunststoffen zijn:
PVC
:
PVC/CPE:
LDPE
:
HDPE
:
MDPE
:

polyvinylchloride
slagvast PVC (gemengd met gechloreerd polyetheen)
lage dichtheid polyetheen (ook wel polyethyleen)
hoge dichtheid polyetheen
een tussenvorm van LDPE en HDPE

"langeduur"waarden
PVC
PVC/CPE
LDPE
MDPE
HDPE

E (N/mm2)
3.000
2.500
300
700
700

G (N/mm2)
12,5
6,3
3,2
5
5

a tangentieel
en axiaal
0,75
0,75
0,65
0,65

Bij andere plasticsoorten zullen deze gegevens moeten worden geleverd door
de fabrikant, KIWA of KRITNO.
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ad b.

de deflectie:

De vervorming mag niet te groot worden (maximaal 5%); de drukloze toestand is hierbij maatgevend.
De deflectie volgt uit de formule:
Qr3
6 =0,113 ££- en deze moet zijn < 0,05 D
y
EI
=
J
w

D

= gemiddelde diameter

hierin is weer:

r = I»
E = 1500 N/mm
E = 350

(15.000 kg/cm ) voor PVC; (1250 N/mm2 voor PVC/CPE)

N/mm2 (3.500 kg/cm2) voor HDPE en MDPE

1
3
.
I = -T-K-.t (traagheidsmoment van de buiswand)
W

1 2.

Q = totale bovenbelasting per mm buislengte
Opmerking.
De buis moet altijd in grond worden gelegd, dus niet op twee houten langsbalken of op betonplaten.
Verder moeten in de nabijheid van de buis aangetroffen stenen of scherpe
voorwerpen worden verwijderd.
In voornoemde E-waarden is een veiligheidsfactor van 2 ingebouwd t.o.v.
de "langeduur"-waarde.
V.4.C. Andere materialen

Hierbij kunnen dezelfde formules worden gebruikt als bij staal.
koper

:o
E

= 300 N/mm2 (3.000 kg/cm2)
=121.000 N/mm2 (1.210.000 kg/cm2)
2

messing: o,
E
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= 400 N/mm

2
(4.000 kg/cm )

= 100.000 N/mm2 (1.000.000 kg/cm2)
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V.5.
co

OVERZICHT VAN DE NOODZAAK VAN BEREKENINGSWIJZE EN DAMWANDCONSTRUCTIE

A. Lagedrukgasleidingen P < 10 bar (< 1 N/mm )
1. sterkteberekening voor boezemkaden c a .
"
"
hoofdwaterkeringen
tweede waterkeringen
"
wegen
damwandconstructie
"
"
"

volledig als ty Z 600
O
vereenvoudigd als ty < 600; D. < 0,40 m en AZ < 0,20 m'^
indien D. ^ 0,40 en/of AZ ^ 0,20 m: overleg met vergunning verlenende instanties

. . 2)
. .
3)
voor boezemkaden aanbrengen: altijd
behalve bij breed boezemland of als lp < 75
hoofdwaterkeringen aanbrengen: altijd^ , behalve als ij; < 600^)
tweede waterkeringen geen damwandconstructie^'
wegen
geen damwandconstructie

B. Lagedrukvloeistofleidingen P < 10 bar (< 1 N/mm^)
1. sterkteberekening voor boezemkaden c a .
hoofdwaterkeringen
"
tweede waterkeringen
"
wegen

volledig als H.D. £ k^
vereenvoudigd als H.D
< 1; D. < 0,40 m en AZ < 0,20 m
gestyleerd als 1 <H.D* < 4; B* < 0,40 m en AZ < 0,20 m '
indien 1 £ H.D. < 4; 1 D. £ 0,40 m en/of AZ > 0,20 m: overleg
met vergunningverlenende instanties

.. 5)
. .
3)
2. damwandconstructie voor boezemkaden c a . aanbrengen: altijd , behalve bij breed boezemland
hoofdwaterkeringen aanbrengen: altijd^), behalve als H.Dj/ < H )
"
tweede waterkeringen geen damwandconstructie-^)
"
wegen
geen damwandconstructie

O AZ

= optredend zettingsverschil inclusief onzekerheidsfactor + 0,10 m uitvoeringszakkingsverschil

Lengte = -T-FTT in ™ aan één zijde van de buis.
150
3)
Kwelscherm vereist
4)
H = ontwerpdruk in m vloeistofkolom
5)
lengte = 8
*>
^J

fW-

3)

L . = 4 m
mm

= 10 m
L
max

D. = inwendige buisdiameter in m.

aan één zijde van de buis. L . = 4 m L
= 1 0 m.
mm
max

VI. EISEN TE STELLEN AAN DE CONSTRUCTIE VAN LEIDINGSTREKKINGEN, WELKE
WATERSTAATSWERKEN ANNEX VEILIGHEIDSZONES KRUISEN

VI.1. BOEZEMWATEREN ANNEX-KADEN
VI.1.A.

Verticaal alignement

De minimale gronddekking boven de leiding ter plaatse van de kaden en de
veiligheidszones is 0,80; zie ook II.2.A.1. in het water bedraagt deze in
geval van:
geen scheepvaart

1,30 m

kleine scheepvaart

2m

grote scheepvaart

2,50 m

duwvaart

3 m

Vrije of luchtkruisingen (jumpers) kunnen in het algemeen alleen worden
toegestaan als tijdelijke constructie voor het kruisen van boezemwaterkeringen.
VI.1.B. Damwandconstructie
VI.1.B.1. Algemeen

Op basis van het grondmechanisch rapport (zie III.3) moet een vervangende
waterkering van damwand worden gecreëerd.
Deze vervangende waterkering moet reiken tot de kruinshoogte van de kade en
over het algemeen bestaan uit kistdammen, opgebouwd uit onderling gekoppelde stalen damwanden.
Het vereiste profiel en de vereiste inheidiepte van de damwand(en) moeten
worden bepaald op basis van het eerdergenoemde grondmechanisch rapport en
uitgaande van een ontgronding aan de landzijde van de damwandconstructie
tot maaiveld, respectievelijk ontgronding aan de waterzijde tot onderkant
vloerbuis van de zinker, indien althans tijdelijke ontgravingen achter de
kade niet maatgevend zijn.
Voor stalen damwanden is de toelaatbare spanning gelijk aan 2/3 van de
vloeigrens. Bij extra corrosieve omstandigheden kan verlaging van de toelaatbare spanning worden overwogen.
Indien stalen damwand wordt toegepast, moet de wanddikte van het profiel
tenminste 8 mm bedragen.
Wanneer het betreffende boezemwater tijdens de uitvoering niet mag worden
afgedamd in verband met scheepvaart- en andere belangen, is altijd een damwandconstructie als voor kruisingen van hogedrukleidingen noodzakelijk, ter
verzekering van de stabiliteit van de kade bij gebaggerde zinkersleuf.

148

REV. 1984

Kistdam van stalen damwand in een boezemkade

Opbouw van de kistdam: middencompartiment,
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zijcompartimenten

en vleugels

Foto's: Groofwaferschop van Woerden
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Indien aan 1 of 2 zijden boezemland, breder dan de veiligheidszone (gerekend vanuit de fictieve teen) aanwezig is, kan de vervangende waterkering
komen te vervallen. Een kwelscherm is dan voldoende.
Het trekken van damwanden welke zich in boezemkaden bevinden kan in het
algemeen niet worden toegestaan. Vooral in het geval van kleikaden wordt
in de "golven" van het profiel een schijf grond meegetrokken, mogelijk ter
dikte van de lij fhoogte van het damwandprofiel (150-250 mm). De dikte van
deze schijf kan worden verminderd door over te gaan op trillend trekken.
Daar dit trillen niet bevorderlijk is voor de stabiliteit van de boezemkade is deze methode af te raden.
De breedte van de gevormde bodemspleet wordt minimaal (lijfdikte van de
damwand, dus ca. lOmm), indien gebruik wordt gemaakt van electro-osmotische smering (VIII.5.E.), dit zonder ongunstige neveneffecten.
VI.1.B.2.

Hogedrukleidingen

De aan te brengen damwandconstructie moet zich ter weerszijden van de
uiterste begrenzing van de leiding(en), evenwijdig aan de kade uitstrekken over een afstand van 10 m.
VI.1.B.3.

Lagedrukleidingen

Voor kruisingen van lagedrukleidingen kan hoofdstuk V mede van belang zijn.
VI.1.B.3.a.

Gasleidingen

De aan te brengen damwandconstructie moet zich ter weerszijden van de
uiterste begrenzing van de leiding(en), evenwijdig aan de kaden uitstrekken over een afstand (in m) L = ifj/150, met een minimum van 4 m en een maximum van 10 m (zie V.2.).
Hierbij is p de ontwerpdruk in ato en D. de inwendige diameter van de leiding in m. Indien de berekende L < 0,50 m wordt, kan de vervangende waterkering komen te vervallen. Een kwelscherm is dan voldoende.
VI.1.B.3.b.

Vloeistofleidingen

De aan te brengen damwandconstructie moet zich ter
uiterste begrenzing van de leiding(en), evenwijdig
ken over een afstand (in m) L = 2 a 8 VyHD. , met
een maximum van 10 m (zie III. 1.C.3.).
Hierbij is H de ontwerpdruk in m vloeistofkolom en
ter van de leiding in m.

weerszijden van de
aan de kaden uitstrekeen minimum van 4 m en
D. de inwendige diame-

VI.1 .C. Overige voorzieningen en werkwijzen

VI.1 .C.1.

Kwelschermen en dergelijke

Bij doorvoer van de leiding door de stalen damwanden mag bij onderheide
kruisingen een gegoten rubber afdichting worden toegepast, bijvoorbeeld
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door middel van "thiokol" ("polysulfide").
De thiokol-ring mag in verband met trekscheurgevoeligheid niet als dragend
medium (zadeloplegging) worden gebezigd.
Bij op staal gefundeerde constructies moeten kwelschermen met een kleikist
of een flexibele rubberen afdichting worden aangebracht.
De onderkant van de doorvoeropening moet hierbij gelijk zijn aan de hoogte
van de onderkant van de leiding verminderd met de te verwachten zakking van
de leiding en 0,10 m reserve, met een minimum van 0,50 m.
Kwelschermen moeten tenminste 0,50 m buiten de leiding steken, waterdicht
met de leiding worden verbonden en worden gevat in een kleikist van tenminste 1 m in de lengterichting van de leiding.
Wanneer de kruisingsconstructie wordt onderheid, moet extra aandacht aan
de aansluiting van het kwelscherm op de buis worden geschonken, omdat de
leiding mogelijke zettingen van het kadelichaam niet zal volgen.
VI.1.C.2. Mantelbuizen

Toepassing van mantelbuizen is in boezemwateren annex kaden niet toegestaan, tenzij gebruik gemaakt wordt van de spoelboormethode, waarbij de
transportleiding een te kleine diameter heeft om zelf m.b.v. deze methode
te kunnen worden doorgeperst. (zie ook VI.5.B en VIII.5.D.).
VI.2. HOOFDWATERKERINGEN
VI.2.A. Verticaal alignement

Daar waar het maar enigszins mogelijk is, moet de kruisende leidingstrekking zodanig in het dwarsprofiel worden gealigneerd, dat deze ook na zetting buiten het aanwezige of nog te maken profiel ligt.
Alleen indien dwingende omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de leiding met de onderkant lager worden gelegd dan de aanwezige of nog te maken
kruinshoogte, doch niet lager dan het ontwerppeil vermeerderd met de te verwachten zakking van de leiding en 0,10 m reserve.
In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld wanneer de dijk verheeld ligt met terrein van voldoende hoogte en breedte, kan - indien nodig - van vorengenoemde minimale hoogteligging van de buis worden afgeweken..
De leiding kan door de waterkering worden gevoerd volgens een alignement,
waarbij de as van de leiding niet in een verticaal plat vlak ligt, maar
zodanig dat belastingen door zettingsverschillen van grondlagen onder de
leiding mede door torsie kunnen worden opgenomen (fundering op staal).
Vrije of luchtkruisingen (jumpers) kunnen in het algemeen alleen worden
toegestaan als tijdelijke constructie voor het kruisen van waterkeringen.
De minimale gronddekking boven de leiding op de kruin en aan de buitenzijde van de dijk bedraagt 1 m, aan de binnenzijde 0,80 m.

REV. 1984

151

VI.2.B. Damwandconstructie
VI.2.B.1. Algemeen

Bij iedere kruising, uitgezonderd de kruisingen van lagedrukleidingen
waarvoor de vereenvoudigde sterkteberekening volgens V mag worden toegepast, moet in de lengterichting van de dijk een stalen damwandscherm worden aangebracht op een zodanige wijze en plaats, dat elk van beide hierdoor geformeerde dijkgedeelten in ieder geval aan de navolgende minimumeisen voldoet.
De hoogte van de bovenkant van het stalen damwandscherm moet (bij voorkeur)
gelijk zijn aan de hoogte van de bestaande of te maken kruinshoogte verminderd met 0,10 m, doch moet met inachtname van te verwachten zettingen tenminste gelijk zijn aan de hoogte van het ter plaatse van de kruising geldende ontwerppeil + 0,50 m.
Het vereiste damwandprofiel en de vereiste inheidiepte van het stalen damwandscherm moeten op basis van het grondmechanisch rapport (zie III.3) worden berekend, uitgaande van een onverankerde stormvloedkerende damwand
(d.w.z. bovenkant damwand = ontwerppeil van de hoofdwaterkering) bij een
éénzijdige 3 m diepe ontgronding t.o.v. bovenzijde damwand.
Voor stalen damwanden is de toelaatbare spanning gelijk aan 2/3 van de
vloeigrens. Bij extra corrosieve omstandigheden kan verlaging van de toelaatbare spanning worden overwogen.
Ongeacht de uitkomst van die berekening moet de inheidiepte tenminste 8 m
zijn en de wanddikte van het damwandprofiel tenminste 8 mm bedragen.
Wanneer de leiding lager wordt gelegd dan het ontwerppeil moet de doorvoeropening in het stalen damwandscherm worden afgedicht door stalen schermplaten ter weerszijden van de damwand en een kleikist of een flexibele rubberen afdichting.
Voorts moet de onderkant van de doorvoeropening gelijk zijn aan de hoogte
van de onderkant van de leiding verminderd met de te verwachten zakking
van de leiding en 0,10 m reserve, met een minimum van 0,50 m.
Indien de damwand tot in het diepe zand moet worden geheid, moet, wanneer
grote zakkingen van de leiding zijn te verwachten, bijzondere zorg worden
besteed om contact tussen leiding en damwand te voorkomen.
Op de hoogte van de bovenkant van het damwandscherm (ontwerppeil + 0,50 m)
moet ter weerszijden van het damwandscherm een kruinsbreedte van tenminste
3 m aanwezig zijn.
VI.2.B.2. Hogedrukleidingen

Het stalen damwandscherm moet zich ter weerszijden van de uiterste begrenzing van de leiding(en), evenwijdig aan de dijk uitstrekken over een afstand van 10 m.
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Beschadiging van een pijpleiding,welke als gevolg van zakking
op een damwandscherm is komen te rusten

De beschadiging gezien aan c/e buifenzi/de van de buis

De beschadiging gezien aan de binnenzijde van de buis

Foto's: Publieke Werken Amsterdam
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VI.2.B.3.

Lagedrukleidingen

In kruisingen van lagedrukleidingen waarvoor de vereenvoudigde sterkteberekening volgens V mag worden toegepast, behoeft geen damwandscherm te worden aangebracht.

VI.2.B.3.a.

Gasleidingen

Het eventueel aan te brengen damwandscherm moet zich ter weerszijden van
de uiterste begrenzing van de leiding(en), evenwijdig aan de dijk uitstrekken over een afstand (in m) L = I/J/ 150, met een minimum van 4 m en een maximum van 10 m. (zie V.2.).
Hierbij is p 0 de ontwerpdruk in bar en D£ de inwendige diameter van de leiding in m.
Indien de berekende L < 4 m wordt, kan het damwandscherm vervallen.
Een kwelscherm is dan voldoende.
VI.2.B.3.b.

Vloeistofleidingen

Het eventueel aan te brengen damwandscherm moet zich ter weerszijden van de
uiterste begrenzing van de leiding(en), evenwijdig aan de dijk uitstrekken
over een afstand (in m) L = 2 a 8 \ ^ H D j , met een minimum van 4 m en een
maximum van 10 m (zie III.1.C.3.).
Hierbij is H de ontwerpdruk in m vloeistofkolom en D^ de inwendige diameter
van de leiding in m.
Indien de berekende L < 2 m wordt, kan het damwandscherm vervallen. Een
kwelscherm is dan voldoende.

VI.2.C.
VI.2.C.1.

Overige voorzieningen en werkwijzen
Kwelschermen

Als de onderkant van de leiding nergens in de waterkering reikt tot boven
het ontwerppeil, moet zij worden voorzien van één of meer kwelschermen.
De kwelschermen moeten tenminste 0,50 m buiten de leiding steken, waterdicht met de leiding worden verbonden en worden gevat in een kleikist ter
dikte van tenminste 1 m in de lengterichting van de leiding.
Wanneer de kruisingsconstructie wordt onderheid, moet extra aandacht aan
de aansluiting van het kwelscherm op de buis worden geschonken, omdat de
leiding mogelijke zettingen van het dijklichaam niet zal volgen.
VI.2.C.2. Werkvloer
Ter bescherming van het aanwezige dijklichaam tijdens de werkzaamheden kan
vóór het leggen van de leiding op het dijklichaam een werkvloer van koperslakkeien of ongewapende betonblokken met asfaltvoegvulling worden aangebracht .
De eventueel aan te brengen werkvloer moet zich in de lengterichting van de
dijk uitstrekken tot 2,50 m ter weerszijden van de uiterste begrenzing van
de kruisende leiding(en) en in het dwarsprofiel tot tenminste de binnen-
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en buitenteenlijn.
Tussen de onderkant van de leiding en de bovenkant van de werkvloer moet
tenminste 0,20 m goed verdichte klei aanwezig zijn.
VI.2.C.3. Doorpersen en dergelijke

Het spuiten, boren of persen van leidingen door hoofdwaterkeringen is niet
toegestaan (zie ook VI.5.C).
VI.2.C.4. Mantelbuizen

Toepassing van mantelbuizen i s in hoofdwaterkeringen n i e t t o e g e s t a a n
ook V I . 5 . B ) .

(zie

VI.3. TWEEDE WATERKERINGEN
VI.3.A. Verticaal alignement

De leidingdoorvoer moet plaatsvinden met minimale roering van dijklichaam
en grondslag, door een zo hoog mogelijke ligging in open ingraving.
De minimale gronddekking boven de leiding ter plaatse van de dijk en de
veiligheidszones moet 0,80 m bedragen.
Alleen indien dwingende omstandigheden, zoals provinciale wegenbelangen
daartoe nopen en voorzover het dwarsprofiel van de dijk hiertoe aanleiding
geeft, is als alternatief doorpersen op een lager niveau toegestaan, indien
het door middel van het grondmechanisch rapport (zie III.3) verkregen inzicht in de opbouw van het bodemprofiel ter plaatse de veronderstelling
wettigt, dat de doorpersing zonder abnormaal risico van oppersingen en/of
verzakkingen tot uitvoering kan worden gebracht, één en ander ter beoordeling van de vergunningverlenende instantie.
De leiding kan door de waterkering worden gevoerd, volgens een alignement
waarbij de as van de leiding niet in een verticaal plat vlak ligt, maar zodanig dat belastingen door zettingsverschillen van grondlagen onder de leiding mede door torsie kunnen worden opgenomen (fundering op staal).
Vrije of luchtkruisingen (jumpers) kunnen in het algemeen alleen worden
toegestaan als tijdelijke constructie voor het kruisen van tweede waterkeringen.
VI.3.B. Overige voorzieningen en werkwijzen
VI.3.B.1. Kwelschermen

De leiding moet worden voorzien van één of meer kwelschermen, die waterdicht met de leiding dienen te worden verbonden.
De kwelschermen moeten tenminste 0,50 m buiten de leiding steken, waterdicht met de leiding of mantelbuis - indien deze wordt toegepast - worden
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verbonden en worden gevat in een kleikist ter dikte van tenminste 1 m in
de lengterichting van de leiding.
Wanneer de kruisingsconstructie wordt onderheid, moet extra aandacht aan
de aansluiting van het kwelscherm op de buis worden geschonken, omdat de
leiding mogelijke zettingen van het dijklichaam niet zal volgen.
VI.3.B.2. Mantelbuizen

Toepassing van mantelbuizen in tweede waterkeringen is alleen toegestaan,
wanneer dwingende omstandigheden daartoe aanleiding geven (zie ook VI.5.B).
Mantelbuizen moeten aan beide uiteinden blijvend waterdicht worden afgesloten met een daartoe geschikt afdichtingsmateriaal.
Ter bescherming tegen corrosie van de staaloppervlakken van de ruimte tussen mantelbuis en transportleiding moet een mengsel worden aangebracht van
water met neutraliserende stoffen (schelpkalk en kristalsoda).
Inzake de samenstelling van dit neutraliserend mengsel moet een algemeen
advies van een deskundig instituut worden overgelegd. Slechts één der beide ontluchtingspijpen mag na beëindiging van het werk worden gehandhaafd
en moet worden voorzien van een afsluitbaar standpijpje ten behoeve van
monstername, de andere moet na toevoeging van water met neutraliserende
stoffen worden afgesloten na onder het maaiveld te zijn afgebrand.
De .mantelbuis moet in staat zijn de gronddruk, de belastingen door zettingsverschillen en de verkeersdruk op te nemen.
Wanneer de mantelbuis daarbij steun ontleent aan de leiding, moeten deze
krachten zowel voor de leiding als ook voor de mantelbuis in rekening worden gebracht.
De toe te passen thinsulators (elektrisch isolerende afstandhouders) moeten van het type T.D. Williamson M2 zijn (plastic) volgens de achter
VI.4.B.1 aangegeven specificaties, of een minstens gelijkwaardige kwaliteit
en constructie hebben.
VI.4. WEGEN
VI.4.A.

Verticaal alignement

De verticale afstand tussen onderkant wegconstructie en bovenkant transportbuis c.q. mantelbuis moet minimaal 1 m bedragen.
Overigens moet de gronddekking tenminste 0,80 m zijn.
De lengte van een eventuele mantelbuis moet minstens een spreidingszone
onder 45 vanuit zijkant wegconstructie bestrijken.
De leiding kan door het weglichaam worden gevoerd volgens een alignement,
waarbij de as van de leiding niet in een verticaal plat vlak ligt, maar
zodanig dat belastingen door zettingsverschillen van grondlagen onder de
leiding mede door torsie kunnen worden opgenomen (fundering op staal).
Vrije of luchtkruisingen (jumpers) kunnen in het algemeen alleen worden
toegestaan als tijdelijke constructie voor het kruisen van wegen.
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VI.4.B. Overige voorzieningen en werkwijzen

De leidingdoorvoer moet plaatsvinden met minimale roering van weglichaam
en grondslag, door open ingraving of doorpersen, mits het door middel van
het grondmechanisch rapport (zie III.3) verkregen inzicht in de opbouw van
het bodemprofiel ter plaatse de veronderstelling wettigt, dat de doorpersing zonder abnormaal risico van oppersingen en/of verzakkingen tot uitvoering kan worden gebracht, een en ander ter beoordeling van de vergunningverlenende instantie.
VI.4.B.1. Mantelbuizen

Alleen indien dwingende omstandigheden daartoe aanleiding geven, is toepassing van mantelbuizen toegestaan (zie ook VI.5.B).
Voor mantelbuizen in kruisingen van wegen gelden dezelfde bepalingen als
vermeld onder VI.3.B.2.
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VI.5.

ALGEMEEN

VI.5.A. Afsluiters, ventielen en dergelijke

Bij kruisingen van doorgaande transportleidingen met waterkeringen en
wegen moet de mogelijkheid bestaan de leiding op een zodanige wijze af te
sluiten, dat het leidinggedeelte in de waterkering of weg (inclusief het
deel in de veiligheidszone) binnen de kortst mogelijke tijd drukloos wordt,
Hulpstukken en appendages zoals afsluiters, spruitstukken, ventielen, speciale flexibele koppelingen en dergelijke kunnen een zwakke plaats in de
leiding vormen en mogen dan ook niet worden aangebracht in het deel van de
leiding dat tot de kruising behoort (inclusief het deel in de veiligheidszone) .
Het kan echter bij vloeistofleidingen in bepaalde gevallen tot bijvoorbeeld
0,5 N/mm^ (5 bar), zijn nut hebben op het hoogste punt van een kruising bebeluchtingsventielen of ontluchters aan te brengen.
Naar aanleiding van een vraag, gesteld in de Insulaire Gasclub, is een algemene notitie opgesteld voor afsluitmiddelen; hierna is daarvan een resumé gegeven. Voor de toelichting daarop zie artikel XI.6.

VI.5.B. Mantelbuizen

Het toepassen van mantelbuizen bij een kruising van een leiding en een waterkering of weg is in het algemeen niet toegestaan, aangezien de nadelen
de voordelen overtreffen (zie ook VI.1.C.2, VI.2.C.4, VI.3.B.2 en VI.4.B.1)
VI.5.B.1. Nadelen
Nadelen bij het gebruik van mantelbuizen kunnen zijn:
de onzekerheid die bestaat over het op de juiste plaats komen van de afstandhouders tussen leiding en mantelbuis, waardoor de wijze waarop de
belasting van de mantelbuis op de leiding wordt overgedragen ongunstiger
kan zijn dan in de berekeningen is aangenomen, terwijl het bij stalen lei
dingen niet is uitgesloten dat de mantelbuis toch nog een metallisch contact maakt met de leiding, hetgeen corrosie tot gevolg heeft;
de moeilijkheden die het blijvend kathodisch beschermen van de binnenhuis
met zich meebrengt;
de onzekerheid wat betreft blijvende waterdichtheid van de afdichting van
de mantelbuis onder andere door onderlinge beweging van mantel- en transportbuis en veroudering van het afdichtingsmateriaal.
VI.5.B.2. Voordelen
De belangrijkste voordelen, die het gebruik van een mantelbuis in een kruising met zich meebrengt, zijn:
de mogelijkheid tot het vaststellen van kleine lekken in de leiding;
de geringe kans op beschadiging van de waterkering of weg als in het kruisende deel van de leiding een lek optreedt.
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VI.5.B.3. Functies
Een mantelbuis kan bij een kruising van een leiding en een waterstaatswerk
verschillende functies hebben:
a. het afvoeren van lekkende gassen en vloeistoffen.
Hierbij moet de mantelbuis zover worden doorgevoerd, dat het uitstromende medium geen gevaar voor de waterkering of weg kan opleveren;
b. het opvangen van verkeers- en zettingsbelastingen.
Hierbij kan de mantelbuis ruim buiten de zone, waarin de belastingen invloed hebben worden beëindigd.
N.B.
Een mantelbuis moet in ieder geval aan de kerende kant van de waterkering
waterdicht op de leiding worden aangesloten, en zelf dicht zijn; aan de andere kant moet een inrichting, die het constateren van lekken in deze afdichting of in de binnenhuis mogelijk maakt, worden aangebracht. Deze kan
bestaan uit een zichtbare uitstroomopening.
Opmerking.
In het verleden werd meestal eerst een onbeklede mantelbuis doorgeperst,
omdat de bekleding bij doorpersen toch zou worden beschadigd.
De transportbuis moet wel worden bekleed vanwege het gevaar van corrosie.
Er bestaat thans een bekleding van polyethyleen die bestand is tegen doorpersen. Gezien de nadelen van mantelbuizen, dient de aldus beklede transportbuis zelf te worden doorgeperst.

VI.5.C. Spuiten, boren en persen van leidingen
VI.5.C.1. Definities

Bij spuiten wordt de grond door een waterstraal losgemaakt en met het water
afgevoerd.
Bij boren wordt een gat gemaakt door een mechanisch werktuig.
De buis wordt daarna in het gat aangebracht.
Bij persen wordt een buis door het grondlichaam gedrukt, waarbij de grond
die in de buis geraakt, wordt verwijderd.
VI.5.C.2. Kwaliteit van de uitvoering

Spuiten.
De hoeveelheid grond die wordt verwijderd, kan moeilijk tot een minimum
worden beperkt en onmogelijk worden gecontroleerd.
Bij deze methode zullen de grondwaterspanningen in de dijk of weg plaatselijk worden vergroot, hetgeen gevaarlijk kan zijn voor de stabiliteit
van de dijk of weg.
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Boren.
De hoeveelheid grond die wordt verwijderd, kan worden beperkt mits:
de cohaesie van de grond voldoende is,
de boring boven het phreatisch vlak plaats vindt.
Aan de laatste voorwaarde wordt vooral bij boezemkaden niet voldaan.
Controle op de afmetingen van het geboorde gat is ook bij deze methode
vrijwel onmogelijk.
Persen.
Bij een goede uitvoering wordt bij deze methode niet meer grond verwijderd
dan noodzakelijk is.
De grond om de buis wordt mogelijk nog enigermate verdicht, zodat een goede waterdichte aansluiting ontstaat, indien de buis volledig glad is.
Aan de methode zijn, ook bij goede uitvoering, de volgende gevaren verbonden:
a. doorbraak van water naar de buis,
b. de grote krachten, die bij het persen moeten worden uitgeoefend, kunnen
scheurvorming of stabiliteitsverlies veroorzaken.
Zie ook de spoelboormethode (VIII.5.D).
VI.5.C.3.

Algemene voordelen

Er vindt zo weinig mogelijk grondroering plaats, zodat de waterkering of
weg zijn oorspronkelijke samenstelling en eigenschappen slechts zeer plaatselijk verliest.
Dit betekent ook dat de buis geen grote zakkingen behoeft te doorstaan en
dat wellicht minder bochten behoeven te worden aangebracht.
VI.5.C.4.

Algemene nadelen

Men kan slechts controle uitoefenen op de voortgang van de werktuigen in de
grond, de weerstand die ze ontmoeten en de grondverwijdering.
Inhomogeniteiten van de grond en het voorkomen van voorwerpen als boomstronken, stukken puin, oude beschoeiingen etc. kunnen ernstige moeilijkheden geven.
Rondom het pijpgedeelte dat op zodanige wijze wordt aangebracht, kunnen
geen kwelschermen en dergelijke worden aangebracht.
VI.5.C.5.

Toepassing

Spuiten en boren is in waterstaatswerken ontoelaatbaar.
Bij persen doen zich in de praktijk bij de uitvoering nog veel onzekerheden en gebreken voor.
Als omvangrijke voorzorgsmaatregelen worden genomen, kunnen met persen wel
goede resultaten worden verkregen.
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Voor wegen en tweede waterkeringen waar geen risico van doorbraak tijdens
de uitvoering aanwezig is, kan wanneer de grondslag zich ertoe leent, persen worden overwogen.
Zie voor uitvoeringsbepalingen VIII.5.
VI.5.D.

Corrosiebescherming

Voor de corrosiebescherming van l e i d i n g e n i s VII mede van b e l a n g .
VI.5.D.1.

Bekleding

In de kruising annex veiligheidszones moeten stalen leidingen van roest en
walshuid worden ontdaan door middel van stralen of beitsen en vervolgens
worden voorzien van een qua mechanisch-, thermisch- en electrisch-isolerende eigenschappen uitmuntende uitwendige bekleding.
Wanneer in de kruising annex veiligheidszones leidingen worden gelegd van
een ander materiaal dan staal, dient de leiding te worden voorzien van een
voor het toegepaste buismateriaal geëigende uitwendige bekleding.
Indien de te transporteren media naar het oordeel van een deskundig instituut chemisch en mechanisch agressieve bestanddelen bevatten, moet de
transportleiding ook inwendig op adequate wijze worden bekleed.
Voor op palen gefundeerde stalen leidingen moet een bekleding van gesinterde polyethyleen worden toegepast (zie VII.2.A en VII.3.C).
VI.5.D.2.

Kathodische bescherming

Stalen leidingen en stalen mantelbuizen (met opofferingsanoden) moeten,
indien het geleidend vermogen van de grond daartoe aanleiding geeft,
kathodisch worden beschermd.
Vreemde geleiders, zoals damwanden zullen van de werking van een kathodische bescherming schade kunnen ondervinden.
Als vuistregel kan worden gehanteerd, dat bij de kleine installaties (b.v.
2A) de afstand tussen anodebedden en vreemde geleiders minstens 30 m moet
zijn, terwijl bij grotere stroomsterkten, bijvoorbeeld 50 A aan minstens
100 m moet worden gedacht.
Derhalve mogen, indien permanente damwandconstructies worden toegepast, in
de kruising annex zones van 100 m gemeten uit de damwand(en) geen
anode(grond)bedden - behorende tot de gelijkrichterinstallatie van de pijpleiding - worden aangebracht, (zie ook VII.5).
VI.5.E.

Ontlastplaten

Evenals mantelbuizen worden incidenteel betonplaten gebruikt om bovenbelastingen op te nemen.
In het algemeen moet toepassing van deze maatregel worden afgewezen.
De werking van deze platen berust op zijdelingse overdracht van de bovenbelasting.
Naast de buis ontstaan hierdoor spanningsverhogingen in de ondergrond ter
plaatse van de oplegvlakken van de plaat.
In samendrukbare gronden geeft dit aanleiding tot zettingen die er de oorzaak van kunnen zijn dat het eigen gewicht van de plaat en de afgevangen
bovenbelasting op de buis komen te steunen.
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Het middel is in dat geval erger "dan de kwaal .
Toepassing van deze platen kan derhalve uitsluitend worden overwogen
indien:
de ondergrond tot op grote diepte uit zand bestaat,
de sleuf met zand wordt aangevuld onder uitmuntende verdichting.
Indien toepassing van deze platen wordt toegestaan, dienen deze aan de onderzijde te worden voorzien van een uitsparing ter breedte van tenminste
de buisdiameter en een diepte van 5-10 cm, welke ruimte bijvoorbeeld door
middel van kunststofschuim tijdens de aanleg vrij moet worden gehouden van
grond.
De afmetingen van de oplegvlakken moeten zodanig ruim worden gekozen, dat
voldoende veiligheid tegen overschrijding van het evenwichtsdraagvermogen
van de funderingsgrondslag wordt bereikt.
De verticale afstand tussen onderkant oplegvlak en bovenkant buis mag maximaal de halve buisdiameter bedragen.
De plaat moet voldoende zwaar worden gewapend.
VI.5.F.
VI.5.F.1.

Ontlastvloeren
Constructies ter voorkoming van excessieve zettingen of evenwichtsverstoringen van boezemwaterkeringen t.g.v. aanvullingen

Indien bij kruising van een pijpleiding van grote diameter met een boezemwater een hoge doorvoer door de kaden wordt verlangd, zijn ter plaatse
forse profielsverzwaringen nodig, welke aanleiding kunnen geven tot ongewenste excessieve zettingen.
Bovendien kan, gezien de doorgaans ongunstige bodemgesteldheid, de stabiliteit van de waterkering ook al is deze door middel van een kistdam van
stalen damwand versterkt, worden bedreigd.
Een onderheide vloer direct achter de kistdam kan als ontlastconstructie
de genoemde effecten voorkomen.
Palen en vloerconstructie kunnen in principe zowel in hout als in beton
worden uitgevoerd; bij keuze van hout dient de constructie onder het toekomstig phreatisch vlak in de verzwaarde kade te worden aangelegd, waarbij
rekening moet worden gehouden met de grote locale kwelweerstand van de
kistdam met bijbehorende discontinuïteit in de verhanglijn.
Indien mogelijk projectere men bovenkant vloer onder het polderpeil.
Kistdam en ontlastvloer wisselen boven vloerpeil horizontale actieve
gronddrukken uit, die als inwendige krachtswerkingen zouden kunnen worden
beschouwd, indien beide constructies zouden worden gekoppeld.
Bij uitvoering in hout is een en ander constructief niet eenvoudig, zodat
in dat geval de voorkeur wordt gegeven aan de toepassing van schoorpalen,
welke gericht naar en zover mogelijk verwijderd van de kistdam staan.
Het eerste omdat de reactiekracht van de actieve kistdambelasting moet
worden opgenomen, het tweede om de vloer niet op trek te belasten.
Aangezien de houten paal-kesp verbinding niet op buiging kan worden belast, dient het palenplan statisch bepaald te worden gehouden, hetgeen
impliceert dat naast het veld verticale palen en de groep schoordrukpalen
ook enige rijen schoortrekpalen moeten worden geslagen.
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Ontlastvloer achter een kistdam in een boezemkade
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VI.5.F.2. Constructies ter vermijding van overbelasting van reeds aanwezige pijpleidingen t.g.v. ophogingen,
bijvoorbeeld bij wegaanleg

Indien een bestaande pijpleiding wordt gekruist door een nieuw aan te leggen weg, kan de pijpleiding, indien deze niet voldoende sterk is om extra
grondbelasting, verkeersbelasting en zettingen op te nemen met behoud van
de gewenste veiligheid, worden afgeschermd door middel van twee op stuit
geheide damwandschermen ter breedte van de weg aan weerszijden van de leiding, overkluisd door een betonplaat annex overgangsplaten.
Bij het maken van de ophogingen ten behoeve van de weg moet worden voorkomen, dat de constructie eenzijdig horizontaal wordt belast, door ter plaatse tweezijdig gelijkmatig aan te vullen.
Als nadelen van deze constructie kunnen rugvorming in het wegdek en corrosieproblemen als bij mantelbuizen worden genoemd.
VI.5.G. Bochten in stalen leidingen
VI.5.G.1. Voorgevormde bochten
VI.5.G.1.a. Hogedrukleidingen

Hiervoor komen fabrieksbochten in aanmerking, die verkregen zijn door rechte pijp warm te buigen (zogenaamde "hot bends"), dan wel gesmede bochten
(zogenaamde "forged bends"), bestaande uit twee overlangs aaneengelaste
schalen.
Te velde kunnen koud gebogen bochten (zogenaamde "veldbochten") worden
toegepast, die ter plaatse in een buigbank uit rechte pijp worden gevormd
waarbij de minimaal haalbare kromtestraal 40D bedraagt.
VI.5.G.1.b. Lagedrukleidingen

Hiervoor komen ook zogenaamde "mijterbochten" in aanmerking, die worden
geformeerd uit taps afgesneden stukken rechte pijp, welke zodanig aaneengelast worden dat de knik-hoek per las maximaal 15° bedraagt, terwijl de
onderlinge afstand van de lasnaden aan de binnenzijde van de bocht gemeten
minimaal gelijk is aan de buisdiameter (widely spaced mitre bends). Vide
NEN 1091 sub 5.5.4.6.
VI.5.G.2. Elastische bochten

Deze zijn zowel voor hogedruk- als lagedrukleidingen toepasbaar, voornamelijk bij sleepzinkers (getrokken zinkers).
De extra spanningen die het gevolg zijn van het leggen van een rechte leidingstrekking in flauwe (bij ontlasting terugverende) bochten worden berekend met de formule M = ~ , waarin M het buigend moment in axiale richting is (Nmm), EI de stijfheidsfactor tegen buiging (Nmm^) en R de kromtestraal in mm.
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Elastische bochten in een te trekken sieepzinker ten behoeve
van de aardgasvoorziening van Terschelling
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VI.5.H. Meet- en referentiepunten
VI.5.H.1. Meetpunten

De zetting van de ondergrond en de daaruit voortvloeiende zakking van de
leiding is één van de belangrijke factoren waarmede in de sterkteberekening
van een leiding rekening moet worden gehouden.
Deze zakking moet na de aanleg van de leiding nauwkeurig kunnen worden
waargenomen, mede om te kunnen nagaan of de in de sterkteberekening ingevoerde zakkingen niet worden overschreden.
Daartoe dienen op de leiding standzekere en solide meetpunten te worden
aangebracht. Naast deze leidingzakbaken moeten grondzetbaken worden aangebracht. De voetplaten daarvan moeten op buisas-niveau, zo dicht mogelijk
bij de leidingzakbaken, maar in ongeroerde grond zijn opgelegd.
Een dergelijk meetpunt kan in vele gevallen niet op de leiding worden gelast, doch dient op andere wijze op de leiding te worden bevestigd.
Een meetpunt kan bestaan uit een stuk betonijzer van voldoende lengte en
diameter'gelast op een stalen om de leiding te bevestigen klemband van voldoende breedte.
Tussen de klemband en de leiding moet dan bijvoorbeeld een rubberstrip worden aangebracht, om te voorkomen dat de klemband de bekleding van de leiding beschadigt.
Een andere mogelijkheid om een meetpunt te construeren en te bevestigen is:
thinsulators om de leiding aanbrengen, waarbij tussen twee thinsulators het
lijf van een stukje T-staal wordt geklemd.
Op de flens van het stukje T-staal kan dan een stuk betonijzer van voldoende lengte en diameter worden gelast.
Ter bescherming van het meetpunt kan daarover een stuk plastic buis worden
geplaatst en ten behoeve van een gemakkelijke bereikbaarheid een straatpot
over het meetpunt met plastic buis worden aangebracht.
Na het aanbrengen van het meetpunt moet de afstand tussen de bovenkant van
het meetpunt en de bovenkant van de leiding nauwkeurig worden opgemeten.
Hierdoor wordt bereikt, dat alle punten van de leidingdoorsnede ter plaatse
van het meetpunt kunnen worden gerelateerd aan de hoogte van het meetpunt
ten opzichte van het gebruikte vergelijkingsvlak.
Een leiding zal in vele gevallen over een damwandscherm of door een slobgat
in een dergelijk scherm worden gevoerd.
In die gevallen is het gewenst, dat zowel op het damwandscherm als op de
leiding direct naast dat scherm een meetpunt aanwezig is.
De afstand tussen de bovenkant van het meetpunt op het damwandscherm en de
bovenkant van het damwandscherm of de onderkant van het slobgat moet nauwkeurig worden opgemeten.
Ook de afstand tussen de bovenkanten van het meetpunt op het damwandscherm
en het meetpunt op de leiding moet nauwkeurig worden opgenomen.
VI.5.H.2. Referentiepunten

Wanneer slechts op grote afstand van de leiding een goed referentiepunt
aanwezig is, kan ter voorkoming van lange waterpassingen een standzeker
referentiepunt in de nabijheid van de leiding worden geformeerd, door buiten de invloedssfeer van eventuele ophogingen sondeerbuizen in de grond aan
te brengen die tot in het diepe zand reiken.
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VI.5.J. Aanvulmaterialen
VI.5.J.1. Algemeen

In het algemeen zal de leiding- c.q. zinkersleuf worden aangevuld met de
uitgekomen grond, voorzover van goede kwaliteit. Wanneer de voorgeschreven
verdichting goed wordt uitgevoerd, zal dikwijls grond moeten worden aangevoerd, hetgeen eveneens noodzakelijk is indien ter plaatse van een kruising
tot profielsverzwaring moet worden overgegaan.
Indien hierbij sloten of watergangen moeten worden gedempt, kan hiervoor ter
beperking van de zettingen gebruik worden gemaakt van licht materiaal; in de
waterkering zelf is toepassing van andere materialen dan zand en klei in het
algemeen niet toegestaan (zie VI.5.K.1).
Bij onderheide zinkerconstructies ter beperking van de belasting en bij op
staal gefundeerde zinkers tevens ter beperking van de zettingen wordt incidenteel een sleufaanvulling van licht materiaal toegepast.
De weerstand tegen indringing van scheepsankers is echter geringer dan wanneer met zand of klei wordt aangevuld; hierin kan enigermate worden voorzien door de toplaag van het lichte materiaal met asfaltbitumen te penetreren.
Het toepassen van lichte zinkstukken, azobé-matten en dergelijke moet worden afgeraden, omdat de mogelijkheid bestaat dat deze afdekking door een
krabbend anker wordt weggetrokken, waardoor de zinker onbeschermd achterblijft (aangezien ankeren in verband met de aangebrachte zinkerbebakening
altijd illegaal geschiedt, zal een eventuele verplaatsing van het zinkstuk
niet door de schipper worden gemeld en derhalve onopgemerkt blijven).

VI.5.J.2. Eisen te stellen aan aanvulmaterialen
VI.5.J.2.a. Zand

Het zand voor aanvullingen moet vrij zijn van verontreiniging door wortels,
plantenresten, slibbonken en dergelijke, en mag ten hoogste 3% van het drooggewicht afslibbare bestanddelen (<16y) bevatten.
De hoeveelheid afslibbare bestanddelen kan worden bepaald door een in een
maatglas met water opgeschud zandmonster te laten bezinken.
Het zand moet vrij zijn van vreemde bestanddelen, afvalstoffen, chemicaliën
en dergelijke, en moet voldoende grof zijn: het U-cijfer mag niet hoger liggen dan 80.
Het U-cijfer wordt uit het korrelverdelingsdiagram (zeefkromme) bepaald conform N 210 en N 213.
VI.5.J.2.b. Klei
De klei moet vast, samenhangend en taai zijn en vrijwel geheel vrij van wortels, plantenresten, grind, schelpen, vreemde bestanddelen, afvalstoffen,
chemicaliën en dergelijke.
De klei moet tenminste 20% van het drooggewicht bestanddelen < 2y (lutum)
bevatten en tenminste 40% van het drooggewicht aan bestanddelen <16y (slib).
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VI.5.J.2.C Lichte materialen

Bij toepassing van lichte materialen dient men onder andere op de volgende
eigenschappen acht te slaan.
VI.5.J.2.C.1. Chemische agressiviteit

Poreuze hoogovenslakken in de vorm van schuimslakken of slakkenzand bevatten zwavelverbindingen, welke corrosief op stalen pijpleidingen, damwanden
en dergelijke kunnen inwerken.
VI.5.J.2.C.2. Hydraulische binding

Slakkenzand heeft de eigenschap in vochtig milieu na verloop van tijd min
of meer tot een monolith aan ëën te kitten.
Bij toepassing als funderingsmateriaal in de wegenbouw is deze "plaatwerking" gunstig te beoordelen door een betere verdeling van de verkeerslasten
over de ondergrond.
Ingeval van sleufaanvulling kan de monolith de pijpleiding extra be,lasten
ingeval van buis/bodemverplaatsingen ten gevolge van zetting en expansie.
VI.5J.2.C.3. Wateropname
Het droog volumegewicht van slakkenzand is weliswaar weinig hoger dan
10 kN/m3 (1 t/m3), doch onder water neemt het volumegewicht door wateropname sterk toe tot ongeveer 14 kN/m3 (1,4 t/m3). Na aftrek van de opwaartse
waterdruk resteert een belastend volumegewicht van 4 kN/m3 (0,4 t/m3), dat
weinig minder is dan dat van humeuze klei onder water.
VI.5.J.2.C.4. Oxydatie
Turfmolm- en houtvezelbalen kunnen uitsluitend onder het phreatisch vlak
worden toegepast, daar deze organische materialen anders snel verteren.

VI.5.J.2.C.5. Verdichting

Een zeer licht materiaal als "Flugsand" (dit is een vulcanisch materiaal afkomstig uit de Eifel, ook wel lavabims, lavalith of Eifellith genoemd)
heeft de eigenschap onder dynamische belasting (verkeer) sterk te verdichtai
door vergruizing.
Gegevens:
monsters van de winplaats, genomen
droog volumegewicht
6 kN/m3 (0,6
vochtig volumegewicht 9 kN/m3 (0,9
nat volumegewicht
12 kN/m3 (1,2

op 5 m - m.v. (losgepakt):
t/m3)
t/m3)
t/m3)

bij "Florida-verdichting" (vastgepakt):
droog volumegewicht 9 kN/m3 (0,9 t/m3)
nat volumegewicht 14 kN/m3 (1,4 t/m3)
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Samenvattend kan men stellen, dat:
voor demping van sloten en watergangen in aanmerking komen:
turfmolm- en houtvezelbalen (onder water)
slakkenzand (boven water)
schuimslakken (boven water)
Flugsand, dichtheid: Y
= 12 > 10 kN/m3 (1,2 > 1 t/m3)
nat
voor sleufaanvulling van zinkers (gepenetreerd) :
Flugsand, dichtheid: y
= 12 > 10 kN/m3 (1,2 > 1 t/m3)
VI.5.K. Wijziging van bodemeigenschappen
VI.5.K.1. Verzachten door middel van kunststoffen

Het kan voorkomen dan de k-waarde (beddingsconstante) van de bodem te groot
is om een veilige ligging van ondergrondse pijpleidingen te waarborgen.
Teneinde de vereiste (gedifferentieerde) veiligheidsfactor te bereiken, worden een enkele maal de bewegingsmogelijkheden van de pijp vergroot door het
aanbrengen van zachte samendrukbare kunststoffen rond de leiding.
Er bestaat over het algemeen bezwaar tegen een toepassing van deze kunststoffen, maar op volstrekt ongevaarlijke plaatsen kan het incidenteel worden toegestaan, onder de volgende voorwaarden.
De kunststof dient speciaal gemaakt te zijn voor het soort constructie,
waarvoor toepassing wordt overwogen.
De elasticiteitsmodulus van de toe te passen kunststof dient lager dan
E = 1 N/mm2 (10 kg/m2) te zijn.
De benodigde eigenschappen als elasticiteit, druk- en trekvastheid mogen in
de loop van de tijd niet noemenswaardig achteruit gaan.
Wanneer kunststof wordt toegepast, dient het gedrag na aanbrengen nauwkeurig te worden nagegaan.
De hieronder volgende kunststoffen zijn onderzocht op hun bruikbaarheid
voor bovenvermelde doeleinden.
Harde schuimplastics
polyvinylchloride (p.v.c.) schuim (thermoplast)
dit materiaal is niet bruikbaar; E = 20 a 30 N/mm2 (200 a 300 kg/cm2)
polyurethaan-schuim (thermoharder)
dit materiaal is niet bruikbaar; E = 3 a 5 N/mm2 (30 a 50 kg/cm2)
polystyreen-schuim (thermoplast)
dit materiaal is niet bruikbaar; E = 200 N/mm2 (2.000 kg/cm2)
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Zachte schuimplastics
polyether-schuim (behoort tot de polyurethaan-schuimen)
dit materiaal is niet bruikbaar; de cellen zijn niet voor 100% gesloten en
de bestendigheid bij langdurig verblijf ondergronds is zeer twijfelachtig
polyetheen-schuim (thermoplast)
dit materiaal is niet bruikbaar; zie polyether-schuim
flexibel p.v.c.-schuim
dit materiaal is niet bruikbaar; de bestendigheid is twijfelachtig
Massief rubber
neopreen
dit materiaal is niet bruikbaar; E
polyurethaan-rubber
dit materiaal is niet bruikbaar; E
getast door vocht

2 N/mm2 (20 kg/cm2)
2 N/mm2 (20 kg/cm2), wordt tevens aan-

butyl-rubber
dit materiaal is niet bruikbaar; E = 4 N/mm2 (40 kg/cm2) (minimaal)
Schuimrubber
mosrubbej
dit materiaal is niet bruikbaar; het is niet bestendig
celrubber
dit materiaal is bruikbaar; het ontstaat door het blazen van butylrubber of
Keltanrubber en is bestendig. Het heeft tevens 100% gesloten cellen, terwijl
ook de lage E-waarde haalbaar is.
Conclusie
Van de onderzochte materialen komt slechts celrubber in aanmerking voor toepassing voor doeleinden als hierboven zijn vermeld.
N.B.
De lijst van onderzochte materialen is uiteraard niet volledig.
VI.5.K.2. Verharden door middel van chemisch injecteren

Teneinde er voor te zorgen dat de schedeldruk van een leiding zijdelings
wordt afgeleid en/of de zooldruk wordt gespreid, wordt zeer incidenteel gebruik gemaakt van de methode van injecteren van de grond met een daarvoor
geschikt chemisch produkt.
Een nadelig neveneffect is de verhoging van de k-waarde van de grond.
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VI.5.K.2.a.

Voorwaarden voor toepassing

Zand en grindhoudend zand komen voor toepassing in aanmerking; klei- en
veengronden zijn ongeschikt voor injectie.
Onder de te behandelen grond dienen voldoende vaste lagen aanwezig te zijn.
Te slappe lagen (klei en veen) kunnen aanleiding geven tot het optreden van
zettingen.
De uitvoering dient te geschieden door een gespecialiseerde firma.

VI.5.K.2.D.

Wijze van uitvoeren

Voor men tot chemische injectie overgaat, zal een gedegen grond-onderzoek
door middel van boringen moeten worden uitgevoerd.
Hieruit verkrijgt men inzicht in de korrelverdeling van de grond en de samenstelling van de te injecteren lagen.
Het te behandelen bodemgedeelte moet door middel van een scherm van cement
worden begrensd; hiervoor wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde cementgrout (schrale beton), dat de chemisch te injecteren zone flankeert, eveneens door middel van injectie in de grond wordt gebracht en daarbij tevens
de eventueel aanwezige holten opvult.
Er zal op moeten worden toegezien dat het "grouten" tot een minimum wordt
beperkt, teneinde het volumegewicht van de grond niet te veel te verhogen.
Het soortgelijk gewicht van de chemische injectievloeistof mag om dezelfde
reden niet veel zwaarder dan water zijn, ongeveer 10,5 kN/m3 (1,05 t/m3).
Voor het injecteren wordt een chemische oplossing gebruikt, meestal op basis van natriumsilicaat (waterglas) in combinatie met bijvoorbeeld aluminiumzouten, ethylacetaat, formamide of calciumchloride.
De drukvastheid van met deze chemicaliën geïnjecteerde grond kan oplopen
tot circa 8 N/mm2 (80 kg/cm2) (kube 0,20 x 0,20 x 0,20 m 3 ) .
Het toepassen van polymeren, zoals deze ontstaan door reactie met bijvoorbeeld acrylamiden, fenoplasten, aminoplasten en dergelijke, kan de kubusdrukvastheid doen oplopen tot 100 N/mm2 (1000 kg/cm2).
De injectievloeistof wordt via holle stalen pijpen 0 40 mm, welke aan de
onderzijde van een losvaste afdichting of van een perforatie zijn voorzien
in de grond geperst met een druk van 3 a 5 bar (0,3 a 0,5 N/mm2).
Daar het mogelijk is zowel een bestaande fundering te doorboren als de helling van de pijpen te variëren, kunnen de gewenste vorm en plaats zo gunstig mogelijk worden gekozen.
In verband met de drukontwikkeling en de regelmatige verdeling van de
injectiemiddelen zal het beste resultaat worden verkregen in ongeroerde
grond, waarbij het bovenste injectieniveau tenminste 0,75 m beneden maaiveld dient te liggen.
Indien minder dekking aanwezig is, kan het niet uitgesloten worden geacht
dat door het vormen van lekwegen de chemicaliën niet op de gewenste plaats
komen.
Het injecteren in een aanvulling kan door onregelmatige pakkingsdichtheid
(lekwegen) en verontreinigingen tot minder goede resultaten leiden.
Een gedegen grondonderzoek en kennis van de eventuele herkomst van het aanvullingsmateriaal is zeer belangrijk.

VI.5.K.2.C. Controle
Het effect van de injecties op de toestand van de grond zal door middel van
sonderingen en grondboringen moeten worden gecontroleerd.
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Ook kan de versteende zandmassa plaatselijk worden opgegraven voor
inspectie.
VI.5.L.

Gegevens op het werk

Van alle op de betreffende kruising betrekking hebbende goedgekeurde documenten zoals tekeningen, rapporten, berekeningen en uitvoeringsinstructies
alsmede van de verleende vergunning met voorwaarden, moet minstens één
exemplaar voortdurend op het werk aanwezig zijn.
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VII. EISEN TE STELLEN AAN DE CORROSIEBESCHERMING
VII.1. SOORTENBESCHERMING
Leidingen, welke zijn gemaakt van staal, gietijzer, asbestcement, beton en
in enkele gevallen ook kunststofleidingen, moeten in- en uitwendig worden
beschermd tegen corrosie (of andere vormen van aantasting).
VILLA.

Uitwendige bescherming

Deze dient om aantasting van de leiding in agressieve omgeving (zure grond,
verontreinigd grondwater, bij metalen leidingen electrische zwerfstromen,
enz.) te voorkomen en wordt verkregen door het aanbrengen van een doelmatige bekleding.
De hierdoor verkregen bescherming kan eventueel worden aangevuld door een
kathodische bescherming.
Voor het uitwendig bekleden van een leiding komen in aanmerking: asfaltbitumen, koolteerpek, gesinterde polyethyleen, epoxy-verbindingen en voor bovengrondse leidingen zink.

VII.1.B.

Inwendige bescherming

Deze wordt uitsluitend verkregen door het aanbrengen van bekleding en dient
om aantasting van de leiding door het te transporteren medium te voorkomen.
Als bekledingsmateriaal komen in aanmerking: asfaltbitumen, koolteerpek,
cement, epoxy-verbindingen en voor bovengrondse leidingen zink.
Bij transport van onder andere olie en aardgas bestaat weinig gevaar voor
aantasting, evenals bij hard drinkwater.
Anders staat het bijvoorbeeld met industrieel afvalwater, dat naast veelvuldige mechanische verontreinigingen vaak grote hoeveelheden zuren, zouten
en dergelijke bevat, of zelfs radioactieve stoffen.
In dit soort gevallen moet een bekleding worden gebruikt, die een grote
weerstand tegen aantasting bezit, zoals bijvoorbeeld polyethyleen of verbindingen van epoxyharsen.
VII.2. SOORTEN LEIDINGEN
VII.2.A.

Stalen leidingen

Stalen leidingen worden in het algemeen voldoende beschermd door een in- en
uitwendige bekleding van asfaltbitumen.
Voor rivierkruisingen kan als aanvullende bescherming tegen beschadigingen
tijdens en na het leggen en tegen aangroeiingen van schelpen en dergelijke,
een betonbekleding worden aangebracht.
Het toepassen van een asfaltbekleding is niet toegestaan bij onderheide
leidingen, omdat door het gewicht van de buis de bekleding wordt weggedrukt
ter plaatse van de opleggingen.
Een bekleding van gesinterde polyethyleen is hier beter op zijn plaats.
Zie ook het gestelde in artikel VII.3.A.3.
Ondergrondse stalen leidingen worden doorgaans voorzien van een kathodische
bescherming.
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Wanneer men een stalen leiding door een weg- of dijklichaam wil persen zonder gebruik te maken van een mantelbuis, moet deze leiding bekleed zijn met
een materiaal dat een zeer grote weerstand tegen afschuiven bezit, zoals
bijvoorbeeld gesinterde polyethyleen of epoxy-silica.
De toepassing van beide soorten bekleding kan ook worden overwogen bij bedrijf stemperaturen boven 60° C, waarbij echter dient te worden opgemerkt
dat nog weinig ervaring bestaat met het gebruik van epoxy-verbindingen en
gesinterde PE bij hoge temperaturen.
Het komt namelijk zeer weinig voor dat de temperatuur in een ondergronds
liggende leiding hoger wordt dan 60° C en dan is de leiding meestal voorzien van een warmte isolatielaag, die aan de buitenzijde praktisch op omgevingstemperatuur is.
Wanneer een dergelijke isolatie-omhulling van staal is gemaakt, kan daaroverheen op normale wijze een asfaltbekleding worden aangebracht.
Tevens kan nog worden opgemerkt, dat een thermische isolatie veelal ook zodanig electrisch isoleert dat een effectieve kathodische bescherming van de
vloeistof- of gasvoerende pijp niet kan worden bereikt.

Soort bekleding

Maximum bedrij fstemperatuur

Asfaltbitumen (normale samenstelling)

60°C

Asfaltbitumen (speciale samenstelling)

80°C

Epoxy-koolteer

70°C

Gesinterde polyethyleen

80°C

Epoxy-silica

VII.2.B.

100°C

Gietijzeren leidingen

Voor ondergrondse pijpleidingen heeft men altijd veel gebruik gemaakt van
(grijs) gietijzer, voornamelijk ten gevolge van de eigenschap dat het bijzonder weinig corrosiegevoelig is.
Dit wordt veroorzaakt door het hoge koolstofgehalte van het gietijzer,
waardoor zich met de in de grond aanwezige zuurstof een beschermende laag
op het pijpoppervlak vormt.
Electrische zwerfstromen zijn in het algemeen niet erg gevaarlijk voor
gietijzer.
De reden daarvoor is dat gietijzer een slechte geleider is, terwijl tevens
de isolerende werking van de mofverbindingen ervoor zorgt, dat de electrische weerstand van een gietijzeren leiding bijzonder hoog is.
Gietijzer wordt ook vrijwel nooit kathodisch beschermd.
Een normale bescherming bestaat uit een in- en uitwendige bekleding van
koolteerpek. Uitwendig wordt ook asfalt-bitumen of een hoes van polyetheen
toegepast.
Wanneer sterk agressieve stoffen moeten worden vervoerd, komt een inwendige cementbekleding in aanmerking.
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VII.2.C.

Asbestcementleidingen

Dit soort leidingen wordt reeds sedert vele jaren toegepast voor het transport van water en gas.
De aantasting van de buiswand door te vervoeren media heeft nooit veel problemen gegeven, omdat het gebruikelijk was alleen die vloeistoffen en gassen te transporteren die niet agressief zijn ten opzichte van het verharde
cement, zoals drinkwater, aardgas en regenwater.
Drinkwater dat niet ontzuurd was mocht niet worden toegelaten omdat door
de zure inwerking het cement, dat niet zo onaantastbaar is als de asbest,
gedeeltelijk werd opgelost.
Uitwendige aantasting van de buizen vond slechts plaats in zure grond.
Electrochemische corrosie bij dit soort materiaal is uitgesloten.
De uitwendige bescherming tegen agressieve grond wordt verkregen door het
aanbrengen van een laag koolteerpek, die een afdoende bescherming tegen de
meest zure gronden geeft.
Een redelijk inwendige bescherming van asbestcement wordt verkregen door
het aanbrengen van een laag asfaltbitumen of koolteerpek.
Een zeer goede inwendige bescherming verkrijgt men met een bekleding op basis van epoxyharsen, welke afhankelijk van de samenstelling, weerstand
biedt tegen de meest uiteenlopende stoffen.
VII.2.D. Betonnen leidingen

Leidingen van beton zijn over het algemeen vrij goed corrosiebestendig.
Door geringe aantasting van de binnenwand door afvalwater vormt zich vaak
een slijmhuid, welke een zeer goede bescherming geeft.
Wanneer aantasting valt te verwachten door agressieve stoffen kan de leiding worden voorzien van een epoxy- of p.v.c.-bekleding.
Aan de buitenkant kan worden volstaan met een laag asfaltbitumen of koolteerpek.
VI 1.2.E. Kunststofleidingen

Leidingen van kunststof zijn zeer corrosiebestendig en worden zelden van
een bekleding voorzien.
Alleen in enkele gevallen waar het gaat om het transport van zeer agressieve stoffen kan een polyester leiding zijn voorzien van een inwendige bekleding van p.v.c. (polyvinylchloride).
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VII.2.F.

Overzicht toe te passen bekleding

Leiding
bekleding

Staal

Grijs en nodulair gietijzer

Asbestcement

Beton

Asfaltbitumen

uitwendig
inwendig

uitwendig

inwendig

uitwendig
inwendig

uitwendig
inwendig

uitwendig
inwendig

uitwendig

Koolteerpek
Polyethyleen

uitwendig

Epoxy-silica

uitwendig
inwendig

inwendig

inwendig

Epoxy-koolteer

inwendig
uitwendig

inwendig

inwendig

Epoxypoeder

inwendig

Cement

inwendig

uitwendig

inwendig
*

Zink

uitwendig
inwendig

.

* Alleen voor bovengrondse leidingen, daar een kathodische bescherming
niet mogelijk is.
VII.3. UITWENDIGE BEKLEDING
VII.3.A.

Asfaltbitumen gewapend met glasvezel

Toe te passen voor stalen en gietijzeren leidingen.
Voor complete voorschriften, eisen en keuringsproeven van bekledingen bestaande uit gewapend asfaltbitumen wordt verwezen naar "Mededeling 13 van
de afdeling corrosie van het Metaal Instituut T.N.O." (1962), thans
NEN 6910 (1978) .

VII.3.A.1.

Voorbehandeling

Het doel van de voorbehandeling van de buizen is het verkrijgen van een
volledig schoon en zuiver metaaloppervlak, voordat de bekleding wordt aangebracht .
Hiertoe moet het oppervlak van de buizen worden ontdaan van alle er eventueel op voorkomende verontreinigingen als vuil, vet, olie, lasspatten,
roest, gloeihuid of walshuid.
Vet en olie worden met ontvettingsmiddelen verwijderd, vuil, losse roest en
lasspatten langs mechanische weg bijvoorbeeld staalborstelen.
Bij stalen buizen is het daarna vereist de walshuid of de gloeihuid te verwijderen door beitsen met zwavelzuur, zoutzuur of fosforzuur.
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In die gevallen, waarbij het resultaat goed kan worden gecontroleerd, kan
het beitsen worden vervangen door (staal) stralen.
Het aanbrengen van de eerste asfaltbitumenlaag dient dan echter onmiddellijk op het stralen te volgen.
VII.3.A.2.

Wijze van aanbrengen

Bij het doen van een keuze uit de hierna te omschrijven bekledingen dient
het buismateriaal en de bodem-agressiviteit in aanmerking te worden genomen.
De mate van agressiviteit van de bodem is afhankelijk van een groot aantal
factoren en kan worden onderscheiden in niet-, zwak-, matig- en sterk agressief .
Overzicht

Hoedanigheid van
de grond

Buizen en hulpstukken

niet agressief

dompellaag

groep II

groep III

zwak agressief

groep I

groep II

groep III

matig/sterk
agressief

groep II

groep II

groep III

gietij zer

Zinkers

staal

Stalen buizen in matig en sterk agressieve grond en zinkers onder alle omstandigheden, moeten zijn voorzien van een kathodische bescherming.
Groep I.
De bekleding bestaat achtereenvolgens uit:
een hechtlaag van asfaltbitumen A of C in oplossing gebracht bij een temperatuur van tenminste 10°C. Met het aanbrengen van de volgende laag asfaltbitumen moet worden gewacht tot de voorgaande laag kleefvrij is.
Een laag van asfaltbitumen A, al of niet gewapend met gedrenkt glasvlies,
zodanig dat de gemiddelde dikte van de totale bekleding tenminste 1,7 mm is.
een kalklaag.
Groep II.
De bekleding bestaat achtereenvolgens uit:
een hechtlaag van asfaltbitumen C met een dikte van ten hoogste 0,5 mm
een laag van asfaltbitumen B, gewapend met gedrenkt glasvlies, zodanig dat
de gemiddelde dikte van de totale bekleding tenminste 4 mm is.
een kalklaag.
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Groep III.
de bekleding bestaat achtereenvolgens uit:
de bekleding van groep II zonder kalklaag.
Een extra laag asfaltbitumen B, gewapend met gedrenkt glasdoek, zodanig dat
de gemiddelde dikte van de totale bekleding tenminste 7 mm is.
een kalklaag.
Eisen voor asfaltbitumina
A
(zonder vulstof
voor drenking
en bekleding)
minimum
Verwekingspunt
(ring en kogel)
Indringingsgetal
(25° 1 N, 5s)

maximum

75°C
2 mm

Wateropneming
(40°C 5h)

B
(met vulstof
voor bekleding)
minimum

maximum

90°C
4,5 mm
l,5g/m2

C
(voor hechtlaag
onder B)
minimum

maximum

105°C

120°C

1 mm
l,5g/m2

3,5 mm
1,5 g/m2

De uitwendige bekleding moet naadloos zijn. Bij te lassen stalen buizen
wordt aan de beide uiteinden een stuk ter lengte van 200 mm alleen voorzien
van de hechtlaag en dus niet verder bekleed.
Voor de bekleding van de lassen gelden dezelfde eisen als voor de buizen.
VII.3.A.3.

Weerstand tegen aantasting

De weerstand tegen mechanische aantasting is vrij gering en buizen met een
asfaltbekleding dienen voorzichtig te worden behandeld.
Wanneer veel kans bestaat op beschadigingen kan beter een ander bekledingsmateriaal worden toegepast.
Er bestaat ook kans op ingroeien van plantenwortels.
Er is geconstateerd dat op dijken boven het grondwater graswortels tot op
2 m diepte voorkomen en daarbij de asfaltbekleding penetreren.
Aangezien de kathodische bescherming hier geen effect sorteert (droge
grond), zal een eventuele beschadiging van de bekleding en aantasting van
de buis (o.a. door wortelzuur) onopgemerkt blijven totdat er sprake is
van een gesignaleerde lekkage.
Op grond hiervan is de toepassing van asfaltbekleding in kruisingen boven
de freatische lijn niet langer toegestaan. Een bekleding van gesinterde
polyethyleen is dan op zijn plaats.
Een onbeschadigde bekleding heeft voldoende electrische weerstand.
Voor het gebruik bij hoge bedrijfstemperaturen is asfaltbitumen niet geschikt.
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Een bekleding op basis van normale bitumen is bruikbaar tot een bedrij fstemperatuur van maximaal 60°C; speciale bitumensoorten kunnen eventueel gebruikt worden tot 80°C bedrijfstemperatuur.
Een bekleding van asfaltbitumen dient in het algemeen te worden gewapend
met glasvlies of glasdoek, welke zodanig moeten zijn aangebracht, dat zij
met de verdere bekleding één homogene en onsplitsbare laag vormen.
Het aanbrengen dient spiraalsgewijs te geschieden met een overlap van 20 mm,
zonder vouwen of plooien.
De wapeningsmaterialen mogen nergens tot op het metaal worden doorgetrokken.
Glasvlies en glasdoek moeten zijn vervaardigd uit in hoofdzaak anorganisch
niet-rottend materiaal.
Er mogen geen gebreken aanwezig zijn zoals gaten, scheuren, gerafelde of
onzuivere randen, stof, olie of vet.
Verder moeten glasvlies en glasdoek voldoen aan de eisen in de volgende tabel.
Minimum eisen voor glasvlies en glasdoek
Eigenschap

Glasvlies

Glasdoek

nom.50 g/m2

nom.200 g/m2

40 g/m2

180 g/m2

50 N (5 kg)
50 N (5 kg)

400 N (40 kg)
300 N (30 kg)

Rek bij breuk

-

4%

Aantal mazen per 100 mm in
beide richtingen

—

30

Gewicht
Gewicht na gloeien
Treksterkte per 50 mm
inspanbreedte:
in lengterichting
in breedterichting

De minimum treksterkte voor glasdoek T
= 400 N/50 mm' (40 kg/5 cm') bekleding = 8 N/mm' (8 N/cm') geeft een vrij geringe veiligheid bij hoge
(passieve) grondbelasting.
Door het vezelinstituut van T.N.O. zijn bovendien ten behoeve van de uitvoering van de Deltawerken glasvezels onderzocht op sterkte onder invloed
van zonlicht en grondwater.
Het blijkt, dat glasvezels door uitloging sterk verweren en daardoor zeer
sterk in treksterkte achteruitgaan.
Bij een onderheide leiding bijvoorbeeld, waar grote krachten op de bekleding worden uitgeoefend, kan een verhoging van de zekerheid tegen breuk
in die bekleding worden verkregen door de bovenste helft van een leiding
met extra kunststofweefsels af te dekken, omwikkeld met door glasvezels
versterkte asfaltbitumen.
In de handel zijn gezwarte polyethyleen-soorten verkrijgbaar met een gegarandeerde treksterkte van T
= 2350 N/50 mm' = 47 N/mm' (47 kg/cm').
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V11.3. A.4. Opslag en transport

Bij opslag en transport moeten de beklede buizen met zorg worden behandeld,
opdat beschadigingen worden voorkomen.
De buizen mogen niet worden getransporteerd bij een temperatuur, welke lager is dan 5°C, daar dan grote kans bestaat op scheurvorming in de bekleding.
VII.3.B. Koolteerpek

Deze bekleding wordt voornamelijk toegepast bij buizen van gietijzer.
VII.3.B.1. Voorbehandeling

De buizen moeten van vuil, vet en olie worden ontdaan en met een staalborstel worden behandeld.
VII.3.B.2. Wijze van aanbrengen

De te behandelen buizen worden verhit tot circa 150 C en daarna gedompeld
in een bad van koolteerpek dat op 120° - 130 C is gebracht.
Daarna worden ze te drogen gezet, waarbij een enigszins schuine opstelling
het afdruipen van overtollig pek mogelijk maakt.
VII.3.B.3. Weerstand tegen aantasting

Een bekleding van koolteerpek geeft over het algemeen een goede bescherming
van het gietijzer, dat dan echter niet meer geschikt is voor het transport
van drinkwater, omdat de koolteerpek de smaak beïnvloedt.
VII.3.C. Gesinterde polyethyleen

Uitsluitend toegepast voor stalen leidingen.
VII.3.C.1. Voorbehandeling

Het metaaloppervlak van de te behandelen buis moet door middel van stralen
of met een staalborstel volledig blank worden gemaakt.
VII.3.C.2. Wijze van aanbrengen

Direct na de voorbehandeling wordt de pijp in een oven op een temperatuur
van 320°C gebracht en op een draaimechanisme boven een bak met polyethyleenpoeder gelegd.
Het poeder wordt automatisch over de draaiende buis gestrooid, waarop het
tot een naadloze homogene laag samensmelt.
De dikte van de laag bedraagt, afhankelijk van de diameter van de buis,
circa 2 tot 3,5 mm echter nooit meer dan 40% van de wanddikte.
Daar de uitzettingscoëfficiënt van PE 17 x zo groot is als die van staal
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Het maken van een las in een bekleding van polyethyleen

Voorverwarmen v an de buis

Meten v an de buistemperatuur met
behulp v an een pyrometer

Aanbrengen v an polyethyleenpoeder

De gereed gekomen opgesinterde
bekfedingslas
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zal de aangebrachte laag tijdens het afkoelen sterk krimpen en muurvast
zonder breuk rond de buis komen te zitten, daar de breukrek van PE 600%
bedraagt.
Tevens wordt door de vorming van polaire oxydegroepen in het PE aan de
grenslaag PE/staal een goede hechting bereikt, die behalve voor de corrosiebescherming ook belangrijk is voor de constructie van een buisleiding.
Een verschuiving van de omhulling van de buis ten gevolge van temperatuurschommelingen is niet mogelijk.
De wijze van aanbrengen van de PE-bekleding maakt het mogelijk de meest
uiteenlopende vormstukken, bochten en dergelijke op dezelfde wijze te bekleden.
Van de in het veld aangevoerde buizen reikt de bekleding tot op 0,20 m van
de rand, zodat na het lassen een strook van 0,40 m moet worden bedekt, hetgeen bij regen of wind onder een afdak dient te geschieden.
Nadat de buis met een staalborstel grondig is schoongemaakt en de einden
van de bekleding met een houtrasp zijn gereinigd, wordt het staal met een
lasbrander of een propaan ringbrander over de gehele oppervlakte gelijkmatig tot iets boven 320°C verhit.
Dit wordt nauwkeurig gecontroleerd met een thermometer (pyrometer) of,
wanneer deze niet aanwezig is, door een kleine hoeveelheid PE-poeder op de
buis te strooien, dat dan direct moet smelten.
Bij het verhitten moet tegen roeten worden gewaakt.
Het staaloppervlak en 200 mm van de aangrenzende bekleding wordt nu met een
dunne laag polyethyleenpoeder bestrooid, terwijl dit aan de onderzijde met
een metalen plaatje tegen de buis wordt gedrukt.
Met behulp van een canvasband, welke aan beide einden voorzien is van
schuimrubberstrippen wordt het te bekleden oppervlak geheel met poeder omhuld.
In drie tot vijf minuten is er op de buis een voldoend dikke laag polyethyleen gevormd, waarna de canvasband verwijderd kan worden en het overtollige
niet versmolten poeder met een handveger weggeveegd.
Het overblijvende materiaal kan worden opgevangen en opnieuw gebruikt, mits
niet verontreinigd of vochtig geworden.
Het oppervlak van de nieuw aangebrachte bekleding wordt met een propaangasbrander dichtgesmolten en vervolgens gecontroleerd.
Kleine beschadigingen, die elders in de bekleding voorkomen, worden hersteld door met een propaangasbrander de betreffende plaats tot aan het begin van vloeien te verwarmen.
Daarna strooit men er een dunne laag PE-poeder op, waarna de bekleding
voorzichtig wordt nagewarmd tot het poeder glad met de aangrenzende bekleding is versmolten.
Tenslotte wordt de herstelde plek met zijn omgeving met een verhitte spatel
gladgestreken.
Een nadeel van het aanbrengen van de PE-bekleding is, dat hierbij een temperatuur van 320°C is vereist.
Bij verhitting boven 300°C gaat namelijk een eventueel door koude deformatie (expanderen in de fabriek) verkregen verhoging van de vloeigrens verloren.
VII.3.C.3. Weerstand tegen aantasting

Ten gevolge van zijn chemische samenstelling wordt het polyethyleen tussen
temperaturen van -30°C en circa 60°C door de meeste stoffen niet aangetast.
Voor temperaturen tot circa 80°C kan in plaats van rood PE zwart PE worden
toegepast.
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Een bekleding van gesinterd polyethyleen is bestand tegen agressieve grondsoorten alsmede tegen zoet en zout water.
Ook de weerstand tegen minerale oliën is goed.
In de Noordzee uitgevoerde proeven hebben aangetoond dat PE niet door organismen als zeepokken en dergelijke wordt beschadigd of aangetast.
Het poriëngehalte is zeer gering, de wateropname is 0,01 gewichtsprocent.
Verder is de kerf- en indringingsweerstand bijzonder groot, evenals de
electrische weerstand, welke een zeer groot isolerend vermogen van de bekleding waarborgt.
De specifieke omhullingsweerstand bedraagt meer dan 10 ohm.m2.
Hieruit blijkt, dat voor kathodische bescherming van met PE geïsoleerde
leidingen een uiterst zwakke beschermingsstroom nodig is.
Polyethyleen is gevoelig voor inwerking van ultraviolet licht, zodat het
aanbeveling verdient het materiaal niet blijvend aan daglicht bloot te
stellen.
Zwart PE heeft hierbij een grotere weerstand dan rood PE.
Gesinterde polyethyleen bezit een zeer grote weerstand tegen afschuiving.
Bij verschillende proeven, waarbij een met PE beklede pijp zonder bescherming van een mantelbuis door een - met puin verontreinigd - zandlichaam
werd geperst, bleek dat de bekleding hierbij niet of nauwelijks werd beschadigd.
VII.3.D. Epoxy-verbindingen

Toe t e passen voor s t a l e n

leidingen.

VII.3.D.1. Overzicht

Er bestaat een groot aantal soorten bekleding met epoxyhars als grondstof.
Het zijn zogenaamde componenten-verbindingen op basis van epoxyhars en van
epoxyhars + koolteer.
Deze laatste zijn goedkoper door de aanwezigheid van de koolteer.
De verbindingen zonder koolteer zijn veel harder.
Voor de uitwendige bekleding van leidingen worden hoofdzakelijk gebruikt:
epoxy-silica; een gepigmenteerde epoxyhars met een hoog gehalte aan silica
(kwartsmeel), waaraan een verharder op basis van amine of amineaduct is
toegevoegd;
epoxy-koolteer; een mengsel van epoxyhars en koolteer, waaraan een verharder op basis van aminen of poly-amiden is toegevoegd.
VII.3.D.2. Voorbehandeling

Het staaloppervlak moet worden ontvet en door middel van stralen worden behandeld tot het blank is.
Bij het aanbrengen van epoxy-koolteer kan bij goede controle met beitsen of
fosfateren worden volstaan.
Het aanbrengen van de bekleding dient direct na de behandeling te geschieden.
Wanneer dit niet mogelijk is, moet het gereinigde oppervlak tijdelijk worden
beschermd met een epoxy-zink grondverf.
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VII.3.D.3. Wijze van aanbrengen

Dit gebeurt door middel van kwasten of spuiten in twee of meer lagen, tot
een totale dikte van 400 micron (droge laagdikte).
Bij epoxy-koolteer dient de temperatuur bij het aanbrengen bij voorkeur 15°C
te zijn.
Is de temperatuur lager, dan moet een langere tijd worden gegeven voor doorharden, speciaal wanneer de luchtvochtigheid groot is.
Het verdient dan ook aanbeveling overleg te voeren met de verfleverancier.
VII.3.D.4. Weerstand tegen aantasting

Hoewel de weerstand afhankelijk is van de samenstelling van de coating kan
deze over het algemeen goed genoemd worden.
Epoxy-koolteer is sterker dan asfaltbitumen en kan ook bij hogere temperaturen worden gebruikt.
Het nadeel van het thermoplastische karakter van de teer is grotendeels opgeheven, terwijl de goede eigenschappen, als hechting aan de ondergrond, waterdichtheid enz. blijven bestaan.
Sterker wordt een bekleding wanneer zuiver epoxy wordt gebruikt, waaraan dan
nog eventueel ter verhoging van de slijtvastheid hulpstoffen zijn toegevoegd.
Bij toevoeging van kwartsmeel ontstaat dan het reeds eerdergenoemde epoxysilicaj dat zeer goede mechanische en thermische eigenschappen heeft.
Proeven hebben aangetoond dat de epoxy-silica coating van een buis, die door
een weglichaam van zand en stenen werd geperst, hierdoor niet werd beschadigd.
.
o
De bedrijfstemperatuur is tot 100 C.
VII.3.E. Zink
Toe te passen voor stalen leidingen.
In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat een bekleding van zink kan worden
toegestaan en misschien zelfs beter aan zijn doel beantwoordt dan een bekleding van asfaltbitumen.
Zink isoleert niet, zodat een leiding met deze bekleding niet kathodisch beschermd kan worden door middel van een electrische installatie.
Dit betekent dat een zinkbekleding niet voor ondergrondse leidingen gebruikt
kan worden.
De zinklaag zelf echter oefent een - vrij geringe - kathodische bescherming
uit, waardoor deze bekleding meer geschikt is voor bovengrondse leidingen
dan een bekleding van asfaltbitumen.
Alleen thermisch verzinkte buizen zijn toegestaan.

VII.4. INSPECTIE VAN DE UITWENDIGE BEKLEDING
VII.4.A. Visueel
Het is gewenst de bekleding voor het verwerken van de buizen grondig op beschadigingen te onderzoeken.
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VII.4.B.

Onderzoek naar de laagdikte

VII.4.B.1.

Algemeen

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een laagdiktemeter, waarvan de werking
berust op de aantrekkingskracht tussen het ijzer of staal en de in het apparaat aangebrachte magneet.
Het bereik ligt tussen 1,5 en 10 mm. Deze methode kan dus niet voor epoxybekleding worden gebruikt.
Bij andere materialen dan staal of ijzer kan een meetklokje worden gebruikt,
waarmee men een metalen stift door de bekleding tot op de buis laat doordringen en zodoende op enigszins destructieve wijze de laagdikte kan vaststellen.
VM.4.B.2.

Asfaltbitumen

Per 10 laagdiktemetingen op willekeurige plaatsen, inclusief de las, mag er
slechts één voorkomen met het navolgende minimum:
bij
bij
bij
bij

gietijzeren buizen en hulpstukken
gietijzeren buizen en hulpstukken
stalen buizen en hulpstukken
stalen zinkers en dergelijke

VII.4.C.

groep
groep
groep
groep

I
II
II
III

1,5
3,5
3,5
6,2

mm
mm
mm
mm

Onderzoek naar de hechting

Voor asfaltbitumen kent men de schilproef (zie Mededelingen 13 van de afdeling corrosie van het Metaalinstituut T.N.O.), welke ook voor polyethyleen
gebruikt kan worden.
Dit is een destructieve wijze van onderzoek; de bekleding zal naderhand
weer geheel hersteld dienen te worden.
Bij laboratoriumproeven met de hechting van epoxy-coatings op asbest-cement
en beton is gebleken, dat de hechting sterker is dan het te bekleden materiaal .
V I I . 4 . D . Onderzoek naar het electrisch isolerend vermogen

Het electrisch isolerend vermogen van de bekleding dient onmiddellijk v55r
het aanaarden van de gerede leiding door middel van afvonken te worden
gecontroleerd.
VII.5. KATHODISCHE BESCHERMING
Ook VI.5.D.2 is op dit onderwerp van toepassing.
VII.5.A.

Noodzaak installatie

Bij stalen leidingen moet kathodisch bescherming worden toegepast, tenzij
aan de volgende 3 voorwaarden (gelijktijdig) wordt voldaan:
de' specifieke bodemweerstand moet hoger zijn dan 100.000 ohm.mm;
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Controle van hetelectrisch isolerend vermogen van
de'bekledmg door middel van afvonken
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Reparatie van beschadigingen van de bekleding, die
bij het afvonken werden geconstateerd
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de waterstof-exponent van de bodem (pH) moet hoger zijn dan 5,0;
er mag geen gevaar voor zwerfstroom-corrosie aanwezig zijn.
De controle op genoemde voorwaarden dient regelmatig (om de 3 a 5 jaar) te
worden uitgevoerd en bij verslechterende omstandigheden dient alsnog een
kathodische bescherming te worden aangebracht.

VII.5.B.

Stroomverbruik

Voor nieuwe leidingen kan de specifieke stroombehoefte worden gesteld op
1 y k/ml;
voor oudere leidingen kan dit wel 0,2 mA/m2 (200 x zoveel) bedragen.
Het systeem wordt doorgaans ontworpen voor een stroombehoefte van 1-2 mA/m2
(buisoppervlak).
VII.5.C. Systemen
Voor korte leidingen (tot 400 m) kan bescherming met behulp van opofferings
anoden worden toegepast (anode-stroomsterkte tot 2 A ) .
Langere leidingen dienen te worden voorzien van een gelijkrichterinstallatie (anode-stroomsterkte 30-80 A ) .
Eén anodebed kan afhankelijk van diverse omstandigheden 20-50 km leiding
beschermen.
VII.5.D. Controle
De goede werking van de aangebrachte kathodische bescherming dient halfjaarlijks of zo nodig meer frequent te worden gecontroleerd.
Men is van een goed werkende bescherming verzekerd, indien de buis-bodempotentiaal (b.b.p.), gemeten ten opzichte van een Cu-CuS0, meetelectrode
(half-cel), de maximumwaarde van -850 mV onderschrijdt (.bijvoorbeeld
-1000 m V ) .
Bij aanwezigheid van (anaërobe) sulfaatreducerende bacteriën (vooral in
veengebieden onder de grondwaterspiegel) is het criterium -950 mV.
Bij overschrijding van een specifieke stroombehoefte van 0,1 mA/m2 dient
een onderzoek te worden ingesteld naar oorzaak en eventuele corrosie
(asfaltbiturnen bekleding).

VII.5.E.
VII.5.E.1.

Kathodische bescherming binnen een mantelbuis
Isolerende mantelbuis

Bescherming binnen een electrisch isolerende mantelbuis (goed bekleed staal
of asbest-cement, kunststof en dergelijke) is alleen mogelijk met behulp
van een draad-, lint- of kettinganode, die over de gehele lengte van de mantelbuis in de ruimte tussen beide buizen is aangebracht mits deze ruimte is
gevuld met een goed geleidende vloeistof (electrolyt).
Bescherming via een buiten de mantelbuis geplaatste installatie is vrijwel
onmogelijk door de isolerende werking van de mantelbuis.
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VII.5.E.2.

Niet-isolerende mantelbuis

Wanneer een onbeklede stalen mantelbuis wordt gebruikt, zal de kathodische
beschermstroom, zij het verzwakt, via de wand van de mantelbuis de binnenbuis bereiken, waardoor deze binnenhuis toch enigszins is beschermd.
De beschermstroom zal echter bij het uittreden de binnenzijde van de mantelbuis aantasten, doch indien de lekken in de bekleding van de binnenhuis beperkt zijn ten opzichte van het grote uittrede-oppervlak, zal de aantasting
acceptabel zijn.
Wel bestaat de kans dat het geleidend vermogen van de mantelbuis verloren
gaat door de afzetting van niet-geleidende corrosieprodukten op het uittrede-oppervlak .
Hierdoor zal de kathodische bescherming van de ommantelde binnenhuis geringer worden en na verloop van tijd niet meer aanwezig zijn.
VII.6. INWENDIGE BEKLEDING
VII.6.A.

Asfaltbitumen

De bekleding kan worden toegepast voor staal, asbest-cement en beton en
naar keuze bestaan uit:
een dompellaag van asfaltbitumen A, welke wordt aangebracht bij een temperatuur van 100°C tot ten hoogste 125°C boven het verwekingspunt van asfalt, of
een centrifugaal aangebrachte laag van asfaltbitumen A zodanig dat de laagdikte terminste 2 mm en ten hoogste 3 mm is, of:
een hechtlaag van asfaltbitumen A of C in oplossing aangebracht, hetgeen
moet geschieden bij een temperatuur van tenminste 10°C; vervolgens een zo
glad mogelijk aangebrachte laag van asfaltbitumen A, zodanig dat de totale
laagdikte tenminste 2 mm en ten hoogste 3 mm is.
Met het aanbrengen van deze laag moet worden gewacht tot de hechtlaag kleefvrij is.
Bij buizen, die zijn voorzien van flenzen, moet de bekleding zodanig worden
aangebracht dat het gehele cylindriscbe binnenvlak van de flens is bedekt.
Indien wordt gewenst, dat ook het kopvlak wordt bekleed, moet dit speciaal
worden vermeld.
Voor de bekleding van de lassen gelden dezelfde eisen als voor de rest van
de buis.
VII.6.B.

Koolteerpek

Zie h i e r v o o r V I I . 3 . B .
VII.6.C.

Cement

Toe te passen voor stalen en gietijzeren leidingen.
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VII.6.C.1. Wijze van aanbrengen

Men maakt hierbij gebruik van het centrifugaalsysteem.
In de langzaam roterende buis wordt op regelmatige wijze vloeibaar cement
aangebracht.
Daarna wordt de omtreksnelheid verhoogd, waardoor het overtollige aanmaakwater uit de mortel wordt verdreven.
Dit heeft tot resultaat, dat een dichte cementmortel ontstaat met goede fysische en chemische eigenschappen.
Aansluitend aan het centrifugaal proces vindt een stoombehandeling plaats.
VII.6.C.2. Weerstand tegen aantasting

In hoofdzaak wordt een zogenaamde passieve bescherming gegeven, evenals
door asfaltbiturnen, daarnaast echter ontstaan door het water dat door de
bekleding heen dringt, aan het metaaloppervlak geringe hoeveelheden corrosieprodukten van groot volume (ijzerhydroxyden en ijzeroxyde-hydraten),
welke een toenemende dichting van de cementmortel aan het metaaloppervlak
veroorzaken en de hechting tussen voering en buis verbeteren.
Hierna blijft verdere corrosie achterwege.
Over het algemeen is een oudere cementbekleding, waar reeds veel vloeistof
langs gestroomd is, beter dan een nieuwe.
Bescherming wordt geboden tegen vrijwel alle soorten industriewater, afvalwater, zeewater en drinkwater.
Er zijn soorten agressief water, welke door inwerking op de cement een
slijmachtige huid vormen, die een nog grotere bescherming geeft.
Moeilijkheden ontstaan bij zacht en zeer zacht water met een hoog C02_gehalte en evenzeer bij zeer zure soorten industriewater.
Bij water met meer dan 40 mg/l kalkagressieve CO2 en meer dan 3°dH moeten
de gebruiksmogelijkheden van geval tot geval worden onderzocht.
Bij kleine diameters is de vernauwing van de doorsnede goed merkbaar.
VII.6.D. Epoxy-verbindingen

Toe te passen voor staal, asbest-cement en beton.
VII.6.D.1. Voorbehandeling

Deze is afhankelijk van de ondergrond.
Staal moet worden ontvet en door middel van stralen behandeld tot het blank
is. Bij goede controle kan bij het aanbrengen van epoxy-koolteer met beitsen of fosfateren worden volstaan.
Beton moet door stralen of een chemische behandeling van de cementhuid worden ontdaan, waarna het moet worden gefluateerd.
Asbest-cement moet van vuil en vet worden ontdaan en kan daarna eventueel
"worden gefluateerd.
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VII.6.D.2. Wijze van aanbrengen

Deze is sterk afhankelijk van de samenstelling van het te verwerken mengsel,
welke weer wordt bepaald door de geëiste kwaliteit van de bekleding.
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen:
mengsel met oplosmiddel,
mengsel zonder oplosmiddel,
zuiver epoxy-poeder.
De potlife (= verwerkbaarheid van de gemengde massa) loopt sterk uiteen.
Als in een bepaald mengsel een oplosmiddel aanwezig is, bedraagt de potlife
bij 20°C bijvoorbeeld 4 uur.
Zonder oplosmiddel loopt de potlife terug tot 1 uur bij 20°C en zelfs tot 5
minuten bij 80°C.
Het voordeel van het werken zonder oplosmiddel is echter dat een bekleding
wordt verkregen met een veel grotere weerstand tegen aantasting.
Reeds bij een laagdikte van 300 micron wordt een poriëndichtheid bereikt.
Het aanbrengen geschiedt met speciale warmspuit-apparatuur, waarin de tot
circa 80°C verwarmde componenten vlak voor het verspuiten bijeen worden gebracht.
Voor het coaten met epoxy-poeder wordt gebruik gemaakt van een methode,
waarbij stalen buizen door een hoogfrequent verhittingssysteem worden gevoerd, terwijl een inwendig aangebrachte spuitkop hen in een continu-proces
electrostatisch voorziet van een coating.
VII.6.D.3. Weerstand tegen aantasting

De kwaliteit van een epoxy-bekleding hangt af van de samenstelling, maar
kan zonder meer goed genoemd worden.
Teer-epoxy is bestand tegen: natrium- en kaliumhydroxyde, natriumcarbonaat,
zoutzuur, verdunde fosforzuren en zwavelzuren, zwavelwaterstof, boorzuur,
zoutoplossingen, kalksuspensie, leidingwater, rioolwater, zeewater, benzine,
dieselolie, stookolie, petroleum, glycerine, formaldehyde en glycol.
Het is niet bestand tegen: oxyderende zuren, salpeterzuur, chroomzuur,
fluorzuur, chloorazijnzuur en azijnzuur, ethanol, aceton, aniline, creosol,
benzol en toluol.
De hardheid is minder dan die van de normale epoxyhars, maar is - met andere eigenschappen - sterk afhankelijk van het percentage epoxy in het mengsel
Bekleding van zuivere epoxy, of met toevoeging van een weerstandsverhogende toeslag (epoxy/-silica), wordt vrijwel door niets aangetast en kan dus
voor alle soorten verontreinigd afvalwater en voor transport van alle chemische producten worden gebruikt.
Dit geldt ook voor een bekleding van thermisch verhard epoxy-poeder.
VI 1.6.E. Polyvinylchloride

In bepaalde gevallen, waarbij het gaat om transport van sterke zuren, zouten en logen kan het wenselijk zijn een gewapend polyester buis te voorzien
van een bekleding van p.v.c. (polyvinylchloride).
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VII.6.E.1. Wijze van aanbrengen

De gewapende polyester wordt gewikkeld om de binnenbekleding van p.v.c.(buis)
in plaats van om een stalen kern.
De p.v.c.-bekleding geeft tevens een extra stevigheid aan de buis.
VII.6.F. Zink
Zie VII.3.E.
VII.7. INSPECTIE VAN DE INWENDIGE BEKLEDING
VII.7.A. Visueel

Voor het verwerken van de buizen moet de bekleding zo goed mogelijk op beschadigingen worden onderzocht.
VII.7.B. Test op dichtheid

Deze test geldt alleen voor asfalt. Hierbij wordt een stuk met asfalt behandelde pijp gedurende 24 uur in contact gebracht met zoutzuur.
Aan de hand van de hoeveelheid ijzer die het zoutzuur na de proef bevat,
kan een indicatie voor de dichtheid van de bekleding worden verkregen,
(zie voor verdere gegevens Mededeling 13 van het Metaalinstituut T.N.O.,
afdeling corrosie).
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UITVOERING

VIII. UITVOERINGSINSTRUCTIES. EISEN TE STELLEN AAN DE UITVOERING VAN KRUISINGSCON
STRUCTIES

VIII.1. ALGEMEEN
Er dient te worden gezorgd voor een goede uitvoering van het werk, waarbij
het van het grootste belang is dat er nauwkeurig op wordt toegezien dat de
gehele constructie wordt uitgevoerd, zoals staat aangegeven op de tekeningen.
Het bij kruisingen te verrichten graafwerk in weg of waterkering moet zoveel
mogelijk worden beperkt.
Het tijdstip van uitvoering van werken in een waterkering moet buiten het
jaargetijde met voor de waterkering ongunstige omstandigheden worden gehouden, teneinde het risico bij de uitvoering te beperken en de kwaliteit van
het werk zo hoog mogelijk op te voeren.
VIII.2. CONTROLE VAN DE LEIDING IN KRUISING, VEILIGHEIDS- EN INVLOEDSZONES
De buizen, die worden gebruikt in kruising en veiligheidszone, behoren te
zijn gekeurd door een onafhankelijk deskundig instituut, opdat zeker is dat
de materiaal-eigenschappen overeenkomen met wat in de berekeningen is aangenomen .
Alle rondgaande lassen in stalen leidingen waarvoor de vereenvoudigde berekening volgens V niet van toepassing is en die liggen in kruisingen en veiligheidszones moeten radiografisch worden onderzocht.
Bij hogedrukleidingen moeten de röntgenfoto's onder controle van de Dienst
voor het Stoomwezen door een onafhankelijk deskundig instituut worden geïnterpreteerd.
Voor lagedrukleidingen kunnen bij de interpretatie door het eerdergenoemde
instituut, de keuringseisen volgens NEN 1091 worden aangehouden.
Bij hogedrukleidingen dient de aansluiting van de veldstrekking enerzijds
en de strekking in kruising en invloedszSnes anderzijds, recht te geschieden.
Het is niet toegestaan de pijp schuin af te snijden.
Bij alle stalen leidingen, waarvoor de vereenvoudigde berekening volgens V
niet van toepassing is, mag bovengenoemde aansluiting (de tie-in-las) niet
binnen de invloedszone van de kruising komen te liggen.
In kruising en veiligheidszones dient pijp te worden gelegd met een wanddikte die beantwoordt aan de voorgeschreven afmetingen, hetgeen met een
schuifmaat kan worden gecontroleerd.
In verband met het voorgaande, verdient het aanbeveling in het terrein na
te meten en aan te geven tot waar invloedszone en veiligheidszone zich uitstrekken (zie ook III.l.C en III.l.D).
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Bij stalen leidingen is meestal aan één van de uiteinden van iedere pijp aan
de binnenzijde de staalkwaliteit aangegeven.
Bovendien worden voor pijpen met verschillende wanddikten, verschillende
kleuren gebruikt voor het beschilderen van de bekleding.
Het tot de kruising behorende deel van de leiding (inclusief het deel in de
veiligheidszones) dient na het aanaarden te worden,proefbelast door afpersen
met water tot minimaal 1,3x de ontwerpdruk.
Bij stalen leidingen, waarvoor de vereenvoudigde berekening volgens V niet
van toepassing is, moet door deze hydrostatische beproevingsdruk het buismateriaal worden belast tot 90% van de gegarandeerde minimum rekgrens bij
nominale wanddikte, c.q. 95% bij minimale wanddikte. De huidige stand van
de techniek maakt afpersen mogelijk tot drukken in de orde van grootte van
1000 bar (100 N/mm2).
Spanningen ten gevolge van andere belastingen dan de inwendige druk moeten
hierbij in aanmerking worden genomen (zie ook III.5).
Drukregistratiegrafieken moeten worden overgelegd.
VIII.3. CONTROLE VAN DE BEKLEDING VAN STALEN LEIDINGEN IN KRUISING EN VEILIGHEIDSZONES
Het electrisch isolerend vermogen van de bekleding dient onmiddellijk voor
het aanaarden van elk gereedgekomen leidinggedeelte door middel van afvonken te worden gecontroleerd.
De' bekleding dient ook visueel te worden geïnspecteerd.
Er dient nauwkeurig op te worden toegezien dat de gehele lengte van de leiding (in kruising en veiligheidszone) wordt afgevonkt, hetgeen ook duidelijk
uit de rapporten dient te blijken.
Er dient op te worden toegezien, dat fabrieksbochten (R <40D) die op het
werk worden aangevoerd, reeds in de fabriek zijn voorbehandeld volgens de
geldende voorschriften (gestraald of gebeitst en voorzien van een hechtlaag
(primer) of tijdelijk beschermende verflaag).
VIII.4. AFZINKEN
Bij het afzinken is het van zeer groot belang dat voldoende hefwerktuigen
worden gebruikt met toereikend hefvermogen en vlucht.
Het gewicht van de af te zinken constructie dient zo goed mogelijk te worden
vastgesteld.
De plaats van de aanpikpunten, welke van tevoren berekend dient te worden,
moet op de zinker worden aangegeven.
Bij de stroppen en op andere plaatsen, waar beschadigingen kunnen optreden
moet een bescherming (bijvoorbeeld van latten) worden aangebracht om deze
beschadigingen te voorkomen.
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Plaatsen van een zinker in een boezemwater

De zinker hangende in de takels van de hijswerktuigen

Het gevolg van onvoldoende hijsvermogen
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VI11.5. DOORPERSEN
VIII.5.A. Voorwaarden voor toepassing

Bij doorpersingen door zandlichamen bestaan de volgende mogelijkheden:
I.
De buis wordt door de zandbaan geperst, op voldoende hoogte boven de
ondoorlatende laag, waarbij de doorlatendheid van het zand zodanig is dat
wordt voldaan aan de eis van verlaging van het phreatisch vlak tot 0,50 m
beneden onderkant buis.
Eventueel mag worden geperst met een grote avegaar zonder trechter, hetgeen
echter ter beoordeling staat aan de vergunningverlenende instantie.
Indien de doorlatendheid te gering is (slibhoudend zeer fijn zand) om aan
bovengenoemde eis te voldoen mag niet worden geperst.
II.
De buis wordt door de zandbaan geperst op zeer geringe hoogte boven
de ondoorlatende laag.
Dit en de opbolling van de verhanglijn tussen de bronneringspunten heeft
tot gevolg, dat ook bij voldoende doorlatendheid van het zand, niet overal
voldaan kan worden aan de onder I gestelde eis.
In dit geval kan worden overwogen voor die trajecten, waar de grondwaterstand te hoog ligt, te vertrouwen op de grond- en waterkerende werking van
trechter, binnenhuis en avegaar.
Een voorwaarde hierbij is wel, dat het gaat om korte trajecten.
Er bestaat evenwel kans dat ontgrondingen optreden, waar de persbuis de kopwand van pers- en ontvangkuip passeert.
III. De buis wordt diep onder de zandbaan door cohaesieve lagen (bijvoorbeeld klei) geperst, waarbij een min of meer ondoorlatende scheidingslaag
van voldoende dikte (tenminste 1 m) aanwezig moet zijn tussen bovenkant
persbuis en onderkant zandlaag.
Dit laatste is nodig om de doorstroming van grondwater annex grondtransport
uit de zandbaan naar het front van de persbuis te voorkomen.
Er moet bij het grondonderzoek op gelet worden, of onder de zandbaan met
zand aangevulde oude sloten voorkomen (badkuip-effect), waardoor de afdichtende werking van de scheidingslaag plaatselijk verloren gaat.
In dat geval moet op grotere diepte onder de zandbaan worden geperst.
Wanneer de scheidingslaag voldoende dik is, kan het bronneren van de zandbaan om de wateraandrang (stromingsdruk) te verminderen, achterwege blijven.
Het bronneren veroorzaakt namelijk vaak verzakkingen van weg- of dijklichaam.
Om in geval van nood toch direct te kunnen ingrijpen, verdient het aanbeveling de bronneringsinstallatie wel aan te brengen.
Bij boren diep onder de zandbaan wordt bij voorkeur gewerkt met een grote
avegaar zonder trechter.
Veenlagen op grotere diepte zijn dikwijls zodanig hecht gestructureerd en
soms met boomstammen gewapend, dat de maximaal beschikbare vijzeldruk geen
voortgang oplevert door de grote veerkracht van het veen (zogenaamde "pruimtabak") .
Opmerkingen.
De toepassing van een grote avegaar zonder trechter vindt enerzijds plaats
in gronden met een natuurlijke cohaesie (klei, veen), anderzijds in gronden
met een schijncohaesie (bemalen zand, bijeengehouden door capillaire spanningen) .
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Daarom verdient het de voorkeur geen prop voorin de buis te handhaven, welke zich door silowerking daarin zou kunnen vastzetten, met als gevolg oppersingsgevaar .
Dit wordt gerealiseerd door de avegaar geheel voorin de buis te plaatsen.
In geval door de bemaling ongewenste zettingen veroorzaakt worden in omstandigheden, welke zijn omschreven onder I, II en III, komt voor weg kruisingen een aanleg in open ingraving in aanmerking, voor tweede waterkeringen zal men in deze gevallen een zo hoog mogelijke kruising - eveneens in
open ingraving - nastreven. Bij doorpersingen door zandlichamen bestaat het
gevaar dat zich loopzand vormt (vooral bij de aanwezigheid van fijn zand
onder de grondwaterspiegel).

VIII.5.B. Prognose
VIII.5.B.1.

Eisen te stellen aan de prognose

De firma die de doorpersing zal uitvoeren, dient van tevoren een prognose
op te stellen, waarin de te verwachten maximaal benodigde persdrukken voor
de gehele doorpersing worden vermeld.
Bij het maken van de prognose dient gebruik te worden gemaakt van het grondmechanisch rapport van de betreffende kruising.
Voor een beoordeling van de prognose kan de vergunningverlenende instantie
gebruik maken van de in VIII.5.B.3 opgenomen ervaringscijfers.
Bij het vaststellen van de lijn van de maximaal benodigde persdrukken gaat
men er vanuit, dat de druk gedurende het persen gelijkmatig oploopt ten gevolge van de constante gemiddelde specifieke grondwrijving.
In werkelijkheid is dit echter niet het geval, omdat na iedere onderbreking
voor het maken van een las in- en het (eventueel) bekleden van de persbuis
de druk die nodig is om het geheel weer in beweging te zetten hoger ligt
dan die welke vlak voor de onderbreking werd geregistreerd.
De lijn van de werkelijk optredende drukken zal dus een grilliger verloop
hebben dan de prognoselijn (zie voorbeelden doorpersingsdiagram).
VIII.5.B.2.

Doel van de prognose

Het doel van de prognose is het vaststellen van maximum-grenzen voor de toe
te passen persdruk in diverse fasen van het werk.
Hierbij hebben voornamelijk de volgende overwegingen gegolden:
de voortgangssnelheid van de door te persen buis is nagenoeg constant en
recht evenredig met de capaciteit van de perspomp;
de persdruk stelt zich automatisch in op de ondervonden weerstand.
Wanneer het voortgangstempo van de te persen buis groter is dan de capaciteit van de avegaar, kan aan het begin van de persbuis een kopdruk optreden
die maximaal zal zijn wanneer de avegaar niet werkt (propvorming) .
Onder de omstandigheden genoemd in het vorige punt, kan de optredende kopdruk niet groter zijn dan het verschil van de uitgeoefende persdruk en de
uitsluitend voor het overwinnen van de wrijvingsweerstand benodigde persdruk.
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In verband met oppersingsgevaar moet de kopdruk worden beperkt.
Hiervoor is een prognose noodzakelijk van de persdruk, welke uitsluitend
nodig is voor het overwinnen van de wrijvingsweerstand.
VIII.5.B.3. Het opstellen van de prognose

Voor het opstellen van de prognose is men aangewezen op ervaringen, die
reeds vroeger met doorpersingen zijn opgedaan.
Men heeft ervaren dat de totaal uitgeoefende perskrachten, gelijkmatig verdeeld over het totale manteloppervlak, onafhankelijk zijn van de diepteligging van de buis.
De perskrachten blijken weinig te variëren met de grondsoort.
Na een zekere geperste lengte werd geconstateerd, dat de totaal uit te oefenen perskracht bij smering niet meer toeneemt bij toenemende perslengte.
De specifieke mantelwrijving blijkt normaliter te zijn:
2
2
7,5 kN/m (0,75 t/m ) met verdikte rand + smering
10 kN/m^ (1
t/m ) met verdikte rand zonder smering
Zonder verdikte rand en derhalve ook zonder smering, aangezien smering zonder verdikte rand niet mogelijk is:
modder, silt
lichte klei
los zand
verdicht zand, klei
zware klei

0 - 2 l:N/mz (0 - 0,2 t/mz)
II
tot 10
(tot 1
" )
ii
M
20
( " 2
" )
ti
I!
30
( " 3
" )
II
> 30
( > 3
" )

VIII.5.C. Uitvoering van de doorpersing

Tijdens de doorpersing moet de grondwaterstand, indien het bodemprofiel
zulks noodzakelijk maakt, door middel van een bronbemaling tot minimaal
0.50 m beneden de onderkant van de persbuis worden verlaagd.
Ten behoeve van de doorpersing moet gebruik worden gemaakt van een hydraulische vijzelinstallatie, voorzien van een goed afleesbare manometer.
Tijdens de doorpersing moet de oliedruk in de vijzel regelmatig worden afgelezen en genoteerd.
Deze druk wordt meestal aangegeven in kg/cm en wordt door vermenigvuldiging
met de zuigeroppervlakte herleid tot de uitgeoefende persdruk (kracht) .
Normaal wordt met twee vijzels geperst: de totaal op de buis uitgeoefende
persdruk is dan de som van de persdrukken van de afzonderlijke vijzels.
De totale persdruk zal de toelaatbare persdruk, die normaliter gelijk is
aan de prognosedruk, niet mogen overschrijden.
Teneinde de controle te vergemakkelijken, moeten werkelijke druk en maximum
toelaatbare druk in één grafiek worden uitgezet (zie voorbeelden doorpersingsdiagram).
Wanneer de toelaatbare druk ernstig wordt overschreden (meer dan 10%),
moet het persen worden gestopt.
In voorbeelden van doorpersingsdiagrammen zijn enkele situaties, welke mo-
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gelijk kunnen optreden weergegeven.
In voorbeeld I heeft doorpersing een normaal verloop, de persdruk blijft
geheel beneden de toelaatbare druk.
In voorbeeld II overschrijdt de persdruk reeds bij de aanvang van het persen de toelaatbare druk. Het persen zal moeten worden stopgezet en de situatie opnieuw bekeken.
In voorbeeld III zien we een persdruk die iets boven de toelaatbare druk
ligt, maar niet meer dan 10%. De pieken in de druklijn, die veroorzaakt worden door de hogere druk die nodig is om de persbuis weer op gang te brengen
na het maken van een las mogen wel hoger zijn dan de toelaatbare druk + 10%,
als de druk daarna echter maar terug loopt tot beneden het maximum.
In voorbeeld IV gaat aanvankelijk alles goed, tot bij het persen van de 4e
buislengte de druk plotseling begint op te lopen.
De werkzaamheden moeten dan worden gestopt, zodat kan worden onderzocht wat
de oorzaak is van het oplopen van de persdruk.
Tijdens de doorpersing moet de mechanische grondverwijdering geschieden
door middel van een ruim passende standaard-avegaar, welke tegen voor-debuis-uit-boren is beveiligd. De aandrijving van de avegaar moet zijn voorzien van een omkeerkoppeling.
In buizen met een zeer grote diameter wordt de grond meestal met de hand
verwijderd.
De persbuis moet bij doorpersing van tweede waterkeringen aan de voorzijde
worden voorzien van een snijrand, die niet buiten de buisomtrek mag uitsteken.
Bij wegen mag deze rand maximaal |" buiten de buisomtrek uitsteken, terwijl
een smeerleiding moet worden meegevoerd waarvan de nippels niet buiten de
snijrand mogen uitsteken.
Tijdens het persen dienen het vorderingstempo van de door te persen buis en
de afvoercapaciteit van de avegaar op elkaar te worden afgestemd door een
juiste regeling van het toerental van de avegaar.
Bij een te hoog toerental bestaat de kans dat in dijk of weg verzakkingen
ontstaan, terwijl een te laag toerental oppersingen kan veroorzaken.
Het doorpersen kan geschieden met of zonder mantelbuis.
Bij het persen zonder mantelbuis worden de transportbuizen rechtstreeks als
persbuis gebruikt.
Deze dienen dan te zijn voorzien van een bekleding, die bij het doorpersen
niet beschadigt.
Men heeft hiervoor de keuze tussen een bekleding van gesinterde polyethyleen
en een bekleding van epoxy-silica, welke beide bij proefnemingen hebben bewezen een zeer grote weerstand tegen afschuiving en mechanische beschadigingen te bezitten.
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Doorpersen van een mantelbuis door een weglichaam
Overzicht dodebed
en doórpersapparatuur
(hydraulische vijzels)

Vijzels in beg'tnstand

Vijzels in eindstand

Foto's: Provinciale Waterstaat in

REV. 1984

Zuid-Holland

205

Tijdens de procedure van het doorpersen zal steeds een onderbreking ontstaan
voor het lassen van de persbuis. Bij het persen van de transportbuis zal dit
oponthoud langer zijn dan bij het gebruik van een mantelbuis; het lassen van
de dikkere pijp, de róntgentechnische keuring en het aanbrengen van de bekleding nemen ongeveer 4 uur in beslag.
Indien het persen geschiedt in zandgrond, waarover verkeer plaats heeft,
kan de buis gedurende de onderbreking vast komen te zitten ten gevolge van
verdichting van het zand door verkeerstrillingen.
De keuze van de voor de doorpersing in te schakelen aannemingsmaatschappij
behoeft de instemming van de vergunningverlenende instantie.
V I I I . 5 . D . Doorpersen volgens de spoelboormethode
VIII.5.D.1.

Toepasbaarheid

Deze methode is door de "Gasclubs" aanvaard voor het doorpersen van buizen
onder boezemwateren, inclusief de kaden.
Bij boezemwateren moeten de pers- en ontvangkuip afgeheid worden en wel zodanig dat de bovenkant van de damwanden boven het boezempeil uitsteekt.
Tevens moeten de pers- en ontvangkuip buiten de boezemkaden gesitueerd worden, met dien verstande dat de kopwanden meestal worden opgenomen in de permanente damwandconstructie (kistdam in de kade), die als vervangende waterkering fungeert.
VIII.5.D.2.

Principe-beschrijving

Bij deze methode zijn de doorvoeringen van de buis door de kopdamwanden van
pers- en ontvangpijp waterdicht en de boorkop dicht tegen onbeheerst inbreken van een water-grond slurry.
De dichte boorkop wil zeggen dat het boorapparaat (de schraapmessen van de
boor) in een caisson geplaatst is, zodat in deze caisson een overdruk kan
worden toegepast ten opzichte van de druk in het grondlichaam voor het boorfront. Deze overdruk, die door middel van een op het boorcaisson aangesloten watercircuit wordt onderhouden, dient om het inkalven van de grond voor
de boorbuis te voorkomen. Door de overdruk wordt het mengsel van losgemaakte
grond en water uit de boorkop afgevoerd naar een op het maaiveld geplaatst
bezinkbassin. De grond bezinkt, waardoor controle mogelijk is of de opgevoerde grond geen groter volume (rekening houdend met de uitleveringsfactoren) inneemt dan het volume van het ingeperste buisgedeelte.
Tijdens het boren drukken één of meer hydraulische vijzels de buis met boorkop door de grond. Een paar stuurvijzels, in de kop ingebouwd, zorgen ervoor dat richtingsafwijkingen (te bepalen met een "laser"-straal apparatuur
of een theodoliet) zo klein mogelijk blijven. Zie de tekening op de volgende bladzijden.
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DETAIL S POELBOORKOP

1

door het grondlichaom te voeren buis

2

motor voor aandrijving van het boor- of schraapelement

3

boor- of schraapelement

4

aanvoer vloeibaar of gasvormig transportmedium

5

afvoer transportmedium plus zand e.d.

6

balansleiding

7

energie circuit voor de motor

8

blokafsluiters

P| en P2 drukken in en vóór de boorcaisson
^ ■ H M I

omgrenzing van de boorcaisson

VIII.5.D.3.

Voordelen t.o.v. de conventionele doorpersingsmethoden en toepassingsbeperkingen

- Ongebreideld inbressen van onvoldoende bemalen zandlagen als gevolg van
liquefactie (loopzand) is onmogelijk door het volkomen gesloten zijn van
het systeem.
- Het ontstaan van caviteiten danwei te hoge kopdrukken (grondverdringing)
in de ondergrond als gevolg van een niet aan het vorderingstempo aangepaste grondafvoer wordt zoveel mogelijk tegengegaan door het volume van de
uitkomende grond (rekening houdend met de uitleveringsfactoren) te vergelijken met het volume dat het ingeperste buisgedeelte inneemt.
Een meer directe controle kan worden verkregen door meting van de druk op
het perssysteem en de druk op de hydraulische aandrijving van de snijkop.
Het vorderingstempo kan dan op deze metingen afgestemd worden.
Voor een nauwkeuriger controle op de relatie "grondafvoer - vorderingstempo" zou gebruik gemaakt moeten worden van een continue registratie van de
afgevoerde grond (gewichtsmeting).
Onregelmatigheden in de grondafvoer kunnen visueel waargenomen worden,
doordat zich in de retourleiding een opvangbak bevindt.
Tot voor kort bedroeg de minimale diameter 0,60 m (voor de mens toegankelijk in verband met besturing en opruiming van obstakels). Tegenwoordig
is 0,40 m haalbaar gebleken. Alleen verticale afstandsbesturing kan dan
toegepast worden, zonder de mogelijkheden om obstructies te bestrijden.
In Japan is een methode ontwikkeld, waarbij kleinere diameters kunnen
worden doorgeperst, welke bovendien in alle richtingen op afstand bestuurbaar zijn.
De benodigde overdruk wordt dan geleverd door een bentoniet-grond mengsel.
V I I I . 5 . D . 4 . Nadere bepalingen

- Langsloopsheid langs de buitenzijde van de buis kan voorkomen worden door
het continue toedienen van een smeermiddel rondom de buis.
De drukmeting van de perspomp voor het glijmiddel is een indicator voor
het ontstaan van ruimte langs de buis.
- Controle op caviteiten zou eventueel plaats kunnen vinden door middel van
elektronische en/of nucleaire middelen.
- De installatie moet voorzien zijn van een "balansleiding".
Wanneer de afvoerleiding verstopt raakt ontstaat er een "geen stroming"
toestand, waardoor de druk in het caisson alleen afhankelijk is van het
hoogteverschil van de bezinkbak en de boorkop, zonder aftrek van de wrijvingsverliezen in de toe- en afvoerleidingen en het drukverlies in het
caisson. De vloeistofdruk in het caisson bij de boorkop zou in dit geval
hoger zijn dan die in de normale bedrijfstoestand.
Het is een dwingende eis dat dit niet voorkomt, omdat normaal al bij een
maximaal toelaatbare werkdruk wordt geboord (evenwicht met omgevingsgronddruk).
Het doel van de balansleiding is dan ook om bij een verstopte afvoerleiding de vloeistofdruk in het caisson niet hoger te laten worden dan de maximaal toelaatbare werkdruk, zodat de kans op het wegspoelen van de grond
buiten de boorkop nauwelijks aanwezig is.
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VIII.5.E.

Het trekken, afbranden of osmotisch smeren van damwanden van pers- en ontvangkuipen

Omdat het trekken van damwanden, die geslagen zijn in boezemkaden, te allen
tijde verboden is en de vorming van een vervangende waterkering is voorgeschreven (uitzonderingen zie V.5.D.)» blijft de kopwand annex achterloopsheidschermen als zodanig in het werk achter.
De langskuipwanden worden doorgaans afgebrand op kuipbodem hoogte en de bovenste delen hiervan worden na aanvulling van de kuip getrokken.
De onderste gedeelten blijven in het werk achter.
Bij volledig trekken van deze wanden wordt de grond (indien dit klei betreft) , die zich in de golven van de damwand bevindt, eveneens verwijderd
(goede adhaesie). Dit leidt tot extra uitvoeringszakkingen van de gelegde
leidingsectie ter plaatse van de kuipen.
De achterwanden van de kuip worden wel volledig getrokken.
In Zweden zijn onderzoekingen verricht naar de mogelijkheid damwanden in
klei "schoon" te trekken. Dit heeft geresulteerd in de "Electro-osmotische
smering van damwanden" (Statens rad för byggnadsforskning, Stockholm, rapport nummer ISBN 91-540-2533-8).
Naast de te trekken damwand wordt een anode in de grond gebracht; de damwand fungeert als kathode. Vervolgens wordt het geheel op de stroom aangesloten, geleverd door 1 a 2 gelijkspanningsaggregaten (bv. lasaggregaten).
De benodigde elektriciteit is minstens 15 a 20 Ah/m , in sommige gevallen
30 Ah/m^ damwandoppervlak dat direct contact heeft met klei.
Als gevolg van deze elektro-osmotische behandeling vormt zich een dunne waterf ilm tussen de damwanden en de klei. Door deze smering blijft de klei
achter bij het trekken van de damwand en vermindert de benodigde trekkracht
aanzienlijk.
Extra uitvoeringszakking zal bij volledig trekken van de kuipwanden onder
toepassing van deze methode minimaal zijn en kunnen worden toegestaan.
VIII.5.F.

Pneumatisch doorpersen d.m.v. bodempersluchtraket

Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van een "raket", wat in principe een
perslucht-hamer is.
De raket is in staat hard materiaal (puin, zelfs stalen damwand) te doorboren, mits schampen uitgesloten is. Hout wordt echter niet doorboord, omdat
het veerkrachtig is. (Houten damwand en palen zijn daarom doorgaans onoverkomelijke obstakels.) Het apparaat moet beslist in redelijk stevige grond
werken, d.w.z. bij voorkeur niet in veen (veerkrachtig).
Indien geen obstakels worden verwacht zal bij deze methode de raket achter
de buis geplaatst worden en de door te persen buis aan de voorkant open
blijven. Dit is alleen bij een stalen buis toepasbaar.
Worden er wel obstakels verwacht of is de door te voeren buis van HDPE dan
moet de raket voor de buis uitgaan.
De grond wordt door de conusvormige kop van de boormachine opzij samen geperst, zodat er een cylindervormig boorgat ontstaat, waar de pijp doorheen
kan worden gevoerd.
Er zijn 3 typen:
1. de Grundomat (BRD)
2. de Pneumagopher (USA)
3. de UMO-mol (USSR)
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De Grundomat is het meest geschikt, daar deze door obstakels heen dringt
die onderweg worden ontmoet.
De andere typen hebben de neiging er langs te schampen, hetgeen ontoelaatbare richting-afwijkingen ten gevolge kan hebben.
Eventueel kan men vóórboren met de Grundomat en opboren met een ander type.
Aldus zijn in Groot-Brittannië honderden meters geboord voor 0 63, 0 90 en
0 125 mm PE pijpen.
In 1979 zijn ook met een 0 160 mm Grundomat proeven genomen met de volgende
resultaten:
1. De succesvolste proef had een lengte van 15 m en een boorsnelheid van
12 m/h.
2. Een ervaren werkploeg is een absolute noodzaak.
3. Een verticale afwijking van 200 mm treedt op.
Nauwkeuriger zijn de 0 65 en 0 75 mm apparaten met afwijkingen van 50 mm op
de 10 m.
Het voordeel van deze methode is dat volstaan kan worden met een eenvoudige
perskuip (zonder dodebed) en dat de ontgraving van de perskuip niet dieper
is dan de onderkant van de door te persen buis (uitvoeringszakking minimaal) .
Bijsturing tijdens de persing is niet mogelijk; opstellen van de door te
persen buis moet dientengevolge zorgvuldig gebeuren.
Indien de buis uit de koers raakt, is dit doorgaans te merken aan het oplopen van het toerental (luchtverbruik), terwijl bij obstakels het toerental
daa 11.
VIII.5.G. Toepasbaarheid diverse doorpersingsmethoden

Hydraulisch met
avegaar

Spoelboormethode

Pneumatisch

Boezemwateren annex
kaden (zie VI.1)

neen

ja

neen

Hoofdwaterkeringen
(zie VI.2)

neen

neen

neen

Tweede waterkeringen
(zie VI.3)

ja

ja

ja

Wegen
(zie VI.4)

ja

ja

ja

VIII.6. THINSULATORS (zie tabel na VI.4.B.1.)
Dit zijn elektrisch isolerende afstandhouders tussen transportleiding en
mantelbuis.
Het aantal en de plaats van de thinsulators volgen uit de sterkteberekening
en moeten op tekening worden aangegeven.

REV. 1984

211

Er moet op worden toegezien, dat de thinsulators volgens tekening worden
aangebracht, anders bestaat de mogelijkheid dat de normaal gangbare afstanden worden aangehouden (2-4 m ) .
Deze afstanden zijn in kruisingen, welke aan zetting onderhevig zijn, veel
te groot.
Het verdient dikwijls aanbeveling bij de uiteinden van de mantelbuis extra
thinsulators toe te passen.
VIII.7. GRONDWERKEN, HEIWERKEN EN DAMWANDEN
Het is niet toegestaan gronddepots en andere opslag in te richten boven of
nabij ondergronds liggende leidingen of nabij damwandkuipen.
Het is van belang dat niet dieper wordt ontgraven dan de maat die is aangegeven voor de onderkant van de leiding.
Bij het leggen van een leiding in diepe ontgravingen in de nabijheid van waterstaatswerken dienen zodanige maatregelen te worden genomen, dat deze waterstaatswerken niet in gevaar kunnen komen door een eventuele instorting
van de sleufwanden.
Dit betekent bijvoorbeeld dat de sleuf zal moeten worden afgeheid met een
tijdelijke damwand.
Het baggeren van de zinkersleuf bij kruisingen van boezemwateren mag evenals het eventueel ontgraven van de kade ten behoeve van het maken van ontlastvloeren, eerst een aanvang nemen nadat de damwanden van de eventueel
toe te passen kistdammen volledig door middel van gordingen en trekstangen
zijn gekoppeld en gevuld met goed verdichte klei.
Er dient op te worden toegezien dat aanvulling van een gegraven of gebaggerde sleuf geschiedt met het voorgeschreven materiaal.
Wanneer kistdammen worden geslagen in boezemkaden, dient dit bij voorkeur
vanaf het water te gebeuren.
Het is niet toegestaan met de hei-installatie op de kade te komen, wanneer
deze daarvoor niet geschikt is.
Bij het slaan van palenvelden moet er op worden gelet, dat begonnen wordt
met het heien van de binnenste palen, van waaruit dan naar buiten moet worden gewerkt.
Bij een tegengestelde werkwijze bestaat het gevaar dat de grond wordt opgesloten en verdicht, zodat de palen te vroeg op stuit komen te staan. Vooral
bij trekpalen kan dit een ongunstige invloed hebben op het draagvermogen
van de paal.
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Overzicht van de meest gebruikte damwandprofielen
Hoesch 134

Hoesch 116

~+^

i—^r

-525Larssen 22

-1-

—500

7

Larssen 43

0=3,
-500

^&.

■>

Ho«sch122
Hoesch 155

Larssen 32

Larssen 23
L

451

Larssen 42

VEF\

Zl

v?

Hoesch 175
Larssen 425

Larssen 24

Larssen profielen fabrikaat "Rombas"
9,5;
7,5,
11 neu
l a ne

\£jf'
400

400

400

400

'4.2 1

9,5,
31

"V, 1 y<T "Nv

ui

450

450

400

|

10,2.

"YJDT "V
400

I

V_

400
13,

8,5.

ui

neu

«Si

400

\
400

400

Q

214

REV. 1984

3)

m

<

VIII.
INSPECTIEFORMULIER

B. Hogedrukleidingen t lagedruk met volledige berekening

LEIDINGKRUISINGEN

A. Algemeen gedeelte

District/waterschap:

Bekleding pijp

Afdelingsspecialist:

Veldcontroleur:

Afvonken, goedgekeurd door

Benaming kruising

Traject

Röntgenonderzoek, goedgekeurd door RTD

Vervoerd product

Materiaal leiding

Gewicht zinker

Hefvermogen werktuigen

Stroomrichting

Inwendige druk

Druk bij afpersen

Duur van afpersen

Maatschappij

Aannemer

Plaats zakbaken en tie-in lassen vermelden op schets

Ingenieursbureau

Teken ingnummers

Installatie kathodische bescherming (testdraden)
C. Doorpersingen

Bezoekdata
Kruising met hoofdwaterk. /2e waterk. /boezemwater/weg

Is goedgekeurde prognose aanwezig

L. invloedszöne

links

rechts

L. veiligheidszone

links

rechts

L. kruisingszöne
Breedte damw. scherm

Voorbeh. fabrieksbochten

Controleer grondwaterstand (peilbuizen)
Materiaal mantelbuis

Bekleding mantelbuis

Diameter mantelbuis

Wanddikte mantelbuis

links

rechts

Zijn thinsulators vlgs. tekening aangebracht (schets)

Profiel damplanken

links

rechts

Controleer bij waterkeringen op langsloopsheid

Hoogte bovenk. dampl.

links

rechts

Stel doorpersdiagram samen, teken het in op prognose

Lengte damplanken

links

rechts
rechts

Vijzeldruk = manometerdruk x opp. zuiger(s) of als diameter
zuiger onbekend : Yi. (diam. zuigerstang + diam. cylinder).
Persdruk = vijzeldruk x aantal vijzels, (meestal 2 vijzels).

rechts

Omkeerkoppel ja/neen

Rechte pijp in kruisingszöne
CD
CU

Rechte pijp in veiligh.zöne

ro 0 .

Bochtst. in kruisingszöne

O a
CU

Bochtst. in veiligheidszone

links
links

Diameter avegaar

Rechte pijp in kruisingszöne
Rechte pijp in veiligh.zöne

Rechte pijp in veiligh.zöne

S ra

Bochtst. in kruisingszöne
Bochtst. in veiligheidszone

Mantelbuis ja/neen
Verdikking snijrand

rechts

N.B. Waarschuw onmiddellijk Uw chef en de afdelingsspecialist indien :

links

rechts

links

rechts

links

rechts

1. Er gevaar bestaat dat een diepe sleuf instort in de nabijheid van een waterstaatswerk.
2. U te zwaar materiaal aantreft op een boezemkade.
3. Er binnen korte tijd een niet van de voorgeschreven bekleding voorziene zinker zal
worden afgezonken.
4. Bij een niet onderheide zinker in een boezemkade de sleuf met zand wordt opgevuld,
of een materiaal dat zwaarder is dan de oorspronkelijk aanwezige grond.
5. De doorpersdruk hoger is dan 110% van de toelaatbare.

Rechte pijp in kruisingszöne
's.«?

Smering ja/neen

links

Bochtst. in kruisingszöne
Bochtst. in veiligheidszone

Hoogte doorpersing tov NAP

Lengte perstraject

Bochtstraal R =

Ruimte voor een schets aan de achterzijde van dit formulier
Voor hogedrukleidingen, lagedrukleidingen met volledige berekeningen voor
doorpersingen tweede gedeelte invullen.

en

Ruimte voor een schets aan de achterzijde van dit formulier

Ruimte voor schetsen en opmerkingen
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BEHEER

IX. EISEN TE STELLEN TEN AANZIEN VAN DE BEVEILIGING VAN PIJPLEIDINGEN

IX.1.

HOGEDRUKLEIDINGEN

IX.1.A. Revisietekening

Direct na het gereedkomen van een kruising met een waterstaatswerk moet
een revisietekening van het gehele werk worden overgelegd, waarop tenminste zijn aangegeven:
de gegevens van de leiding, zoals: diameter, wanddikte, materiaalgegevens,
maximum bedrijfsdruk, maximum bedrijfstemperatuur in graden C en te transporteren stoffen;
de juiste ligging van de leiding in situatie, dwarsprofiel ter plaatse van
de kruising, veiligheids- en invloedszones direct na het gereedkomen van de
kruising, met vermelding van alle van belang zijnde afmetingen, hoogtematen
en afstanden, inclusief in elk geval een exacte opgave van de vrije ruimte
van de leiding ter plaatse van de damwanddoorvoering;
de ten behoeve van de kruising aangebrachte verdere voorzieningen, zoals:
damwanden, mantelbuizen, fundering, ontlast- en beschermingsvloeren, ankerblokken, zinkerverzwarende betonbekledingen c.q. moerasgewichten en dergelijke;
het profiel van de ten behoeve van het leggen van de leiding gemaakte ontgraving, alsmede het materiaal waarmede de sleuf is aangevuld;
de juiste plaats en hoogteligging van de aangebrachte meetpunten en het gebruikte referentiepunt.
IX.1.B. Meetpunten

Op daarvoor in aanmerking komende plaatsen in de kruising en het veld moeten meetpunten op de leiding en er naast (zgn. leiding- resp. grondzakbaken) worden aangebracht en, voorzover niet aanwezig, enkele standzekere
referentiepunten in de omgeving van de kruising worden ingericht, die
exacte waarneming van verticale en, zo nodig, horizontale verplaatsingen
mogelijk maken (zie ook VI.5.H).
De meetpunten moeten gedurende het eerste halfjaar na het gereedkomen van
de kruising tenminste éénmaal per maand worden opgenomen en daarna met een
door de (technische dienst van de) vergunningverlenende instantie te bepalen frequentie.
Na elke opname moet worden geverifieerd of de tussenruimte tussen de leiding en vaste constructies in de invloedssfeer van de leiding ontoelaatbaar
klein is geworden, dan wel of door de waargenomen verplaatsingen ontoelaatbaar grote spanningen in de leiding worden veroorzaakt.
Van de opnamen van de meetpunten en de daaruit getrokken conclusies moet
direct na de opname een rapport worden overgelegd.
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De leiding in de kruising annex veiligheidszones moet worden herberekend,
wanneer uit de resultaten van de opname van de meetpunten blijkt dat het
zettingsverloop van de leiding ongunstiger is dan dat, waarvan bij de berekening van de leiding is uitgegaan.
IX.1.C. Bekleding
Voor het aanaarden van de in een kruising met een waterstaatswerk annex
veiligheidszones gelegde leiding moet een verklaring worden overgelegd,
waaruit blijkt dat de bekleding van dat leidinggedeelte voldoet aan in de
betreffende vergunning gestelde voorwaarden en/of aan andere daarvoor vastgestelde normen.
Wanneer de leiding in de kruising niet van een inwendige bekleding is voorzien, moet uit de verklaring tevens blijken dat de door de leiding te transporteren stoffen geen aantasting van de leiding zullen veroorzaken.
IX.1.D. Afpersen
Voor de ingebruikneming van de in een kruising met een waterstaatswerk annex
veiligheidszones gelegde leiding moeten de in deze Pijpleidingcode eerdergenoemde drukgrafieken van hydrostatische proeven worden overgelegd.

IX.1.E. Electrische testmetingen

Voor het in gebruik nemen van een leidingtraject, waarin éën of meer kruisingen met waterstaatswerken zijn gelegen, moet de leiding ter plaatse van
de kruising annex veiligheidszones door middel van electrische testmetingen
op metallische contacten worden onderzocht en een rapport worden overgelegd.

IX.1.F.

Kathodische bescherming

Een halfjaar na het gereedkomen van de leiding moet de vereiste kathodische
bescherming zijn aangebracht, goed functioneren en een verklaring zijn overgelegd, waaruit blijkt dat zij voldoende effectief is en de nodige anodebedden op voldoende afstand van de leiding met toebehoren (onder andere damwanden) en andere objecten zijn aangebracht.
Elk halfjaar doch voor 1 april en 1 oktober moet, eventueel door extra damwandbuis potentiaalmetingen worden gecontroleerd of er metallische contacten
tussen leiding en mantelbuizen c.q. damwanden zijn ontstaan en de buisbodempotentiaal, alsmede het specifieke stroomverbruik nog aan de normen
voldoen en moet een rapport worden overgelegd.

IX.1.G.

Drukbegrenzing

Bij de pomp-, compressor- of meet- en regelstations moet in de leiding worden opgenomen een geijkte, goed afstelbare inrichting, die voorkomt dat de
maximale bedrijfsdruk met meer dan 10% wordt overschreden.
Vóór de ingebruikneming van de leiding moet een verklaring worden overge-
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legd, waaruit blijkt dat de betreffende apparatuur is geijkt en op de juiste wijze afgesteld.
Elk halfjaar doch vóór 1 april en 1 oktober moeten deze gegevens worden gecontroleerd en een rapport daarvan overgelegd.
Bij bestaande leidingen, indien in de kruisingen de ontsnappingsclausule
mag worden toegepast, moet worden voldaan aan het gestelde in III.5.A.2.a.3

IX.1.H.

Beveiligingssysteem

Vóór de ingebruikneming van de leiding moet op de leiding een beveiligingssysteem zijn aangebracht, dat bij signalering van lekkage van enige omvang
de pompen onmiddellijk doet afslaan en een verklaring worden overgelegd,
waaruit de aanwezigheid van dit beveiligingssysteem blijkt.
Elk halfjaar doch vóór 1 april en 1 oktober moet dit systeem worden gecontroleerd en een rapport daarvan overgelegd.
Vloeistofleidingen moeten regelmatig op kleine lekken worden gecontroleerd
bijvoorbeeld door middel van drukmetingen.
Als lekkages worden geconstateerd, moet daarvan onmiddellijk mededeling
worden gedaan aan de (technische dienst van de) vergunninggever, gevolgd
door schriftelijke rapportering.

IX.1.J.

Temperatuurbegrenzing

Wanneer door de leiding verwarmde vloeistoffen worden getransporteerd, moet
in de leiding bij de pomp- of compressorstations een geijkte goed afstelbare inrichting worden opgenomen, die voorkomt dat de maximaal toelaatbare
temperatuur wordt overschreden.
Voor de ingebruikneming van de leiding moet een verklaring worden overgelegd, waaruit blijkt dat de betreffende apparatuur is geijkt en op de juiste wijze afgesteld.
Elk halfjaar doch vóór 1 april en 1 oktober moet deze apparatuur worden gecontroleerd en een rapport daarvan overgelegd.

IX.1.K.

Wanddiktecontröle

Binnen een nader overeen te komen redelijke termijn, na een daartoe strekkend verzoek van de beheerder van een waterstaatswerk, moet de leiding worden gecontroleerd op wanddikte-vermindering, gevolgd door schriftelijke
rapportering. Hiertoe zijn een tweetal systemen operationeel, te weten
"Linalog" (USA) en een apparaat van "Britisch Gas".
IX.1.L. Inspectie
De gehele leiding moet regelmatig worden geïnspecteerd.
Van eventuele geconstateerde onvolkomenheden of werkzaamheden in de nabij-
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held van de leiding moet onmiddellijk na de inspectie mededeling worden gedaan aan de (technische dienst van de) vergunninggever, gevolgd door
schriftelijke rapportering.
IX.1.M.

Veiligheidsprogramma

Voor de ingebruikneming van de leiding moet de leidingbeheerder een veiligheidsprogramma overleggen, waarin zijn opgenomen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

de belangrijkste leidinggegevens;
de belangrijkste kenmerken van de stoffen in de leiding;
de wijze van beveiliging en inspectie;
de wijze van alarmering;
de gegevens, die direct na constatering van een calamiteit moeten worden verstrekt aan de leidingbeheerder en de beheerders van waterstaatswerken;
adres, telefoonnummers, inrichting en organisatie van een centraal
alarmstation en eventuele nevenstations;
adressen en telefoonnummers van de beheerders van waterstaatswerken,
die door de leiding worden gekruist;
een opgave van andere instanties, die zullen worden gealarmeerd;
de wijze waarop de vereiste bereikbaarheid van kruisingen met waterstaatswerken is tot stand gebracht (toegangswegen ten behoeve van inspectie en onderhoud);
de sterkte en dislocatie van personeel, materieel en verbindingsapparatuur;
de plaats van het materieel voor de verwijdering van verontreinigende
vloeistoffen en de depots voor materiaal ter neutralisering van verontreiniging door de getransporteerde vloeistof, alsmede de aanwezige
hoeveelheid materieel en materiaal.
Het neutraliserende materiaal mag geen schadelijke gevolgen hebben
voor het oppervlaktewater en de per depot aanwezige hoeveelheid materieel en materiaal moet voldoende zijn voor het verwijderen en/of neutraliseren van de hoeveelheid vloeistof die maximaal bij breuk van de
leiding kan uitstromen;
algemene richtlijnen ten aanzien van direct in een noodsituatie te
treffen maatregelen.

Veranderingen in het veiligheidsprogramma en mutaties in de contactadressen
moeten onmiddellijk schriftelijk aan de beheerders van waterstaatswerken
worden doorgegeven.
IX.1 .N. Regeling bestrijding incidenten met hogedrukleidingen in Zuid-Holland
INHOUD:

1.1 Betrokken maatschappijen en overheidsinstanties.
1.2 Mate van samenwerking/coördinatie.
1.3 Kans op een incident.
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Aanwezige_gezamenli2ke_voorzieningeni_waarvan_gebruik_gemaakt
den bij_de bestri2dings£lannen_van_de_maatschagpi2en
2.1
2.2
2.3
2.4

Meldingsprocedure.
Noodcontract met aannemer.
Gezamenlijk materieel van leidingbeheerders.
Materieel van derden.
2.4.1 Gemeente Rotterdam
2.4.2 Rijkswaterstaat
2.4.3 Aannemers, classificeerbedrijven.
2.5 Ontmoetingsplaatsen
2.6 Communicatie

De_bestrijding
3.1 Aanwijzingen voor het eerste uur.
3.2 Raamwerk waaraan eigen bestrijdingsplan van een leidingbeheerder
moet voldoen.
3.3 Oefeningen.
Inleiding
1.1 De maatschappijen zijn:
DPO, DOW, DSM, NAM, Nederlandse Gasunie, N.P.M., RAPL, RRP, SNC,
SNR, EPM, l'Air Liquide, Total en de maatschappijen voorzover hiervoor niet genoemd, die in het Maasvlakte/Europoort/Botlekgebied
over leidingen beschikken.
De overheidsinstanties, die aan deze regeling meewerken, zijn o.a.
provinciale waterstaat, kabinet Commissaris der Koningin ZuidHolland, Projectbureau Leidingstraten, Dienst voor het Stoomwezen,
alle waterschappen in Zuid-Holland.
1.2 Mate van samenwerking en coördinatie tussen deelnemers
De reeds bestaande samenwerking op het gebied van veiligheid tussen voornoemde maatschappijen werd uitgebreid met gemeenschappelijke regelingen ten behoeve van melding en bestrijding van incidenten.
Bij een incident blijft echter uitsluitend de betrokken pijpleidingmaatschappij verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestrijding.
Waar mogelijk zullen de andere maatschappijen ook materieel, personeel en deskundigen ter beschikking stellen.
1.3 Kans op een incident
Uit een aantal hieronder vermelde bronnen kan worden afgeleid, dat
er 0,8 x 10~ gevallen per ml veldleiding per jaar (vloeistof en
gas) voorkomen. Betrokken op het Zuidhollandse Pijpleidingennet
kan de kans op een incident op 1 maal in 4 jaar worden geschat.
Het maximale effect bij vloeistoflekkage is gesteld op een hoeveelheid lekolie van 1000 m3 met een 2% overschrijdingskans.
Hier zijn de maatregelen op afgesteld.

1.

Concawe_rag£ort
Verschijnt jaarlijks, registreerd en evalueert alle oilspills
in West-Europa.
"Risk criteria en hazard analysis".
Chem. Eng. Progress.
Februari 1976, blz. 50-62.

3. Lind
"Explosion hazards associated with spills of large quantities
of hazardous materials".
Report no. C.G. - D - 30 - 75.
U.S. Coast Guard 1974.
"Ongevallen-Risico van gasleidingen" (1976)

5.

^2R----2.-9Xi.^l.S:i.---Jd.---rs-a-"Verkenning inzake risico-analyse van hogedruk leidingen, in
het bijzonder voor kruisingen van waterstaatswerken" (1978).

2. Aanwezige gezamenlijke voorzieningen, waarvan gebruik gemaakt zal worden bij de bestrijdingsplannen van de maatschappijen
2.1 Meldingsprocedure (Volgens provinciaal model gemeentelijk Rampenplan. )
1. Zuid-Holland is in 5 gebieden verdeeld, rekening houdend met de
door gemeente- en rijkspolitie aangehouden begrenzing van districten, groepen, posten en rayons, t.w. Voorne/Putten - Hoekse
Waard/IJsselmonde (uitgezonderd de Leidingstraat) - de Leidingstraat - Maasvlakte/Europoort/Botlekgebied en overig ZuidHolland.
2.

In elk dezer gebieden is een centraal meldpunt, toebehorend aan
één der deelnemende maatschappijen, dag en nacht bezet, waarvan
het telefoonnummer aan de betrokken politiedienst bekend is.

3. Meestal zal een incident bij de politie gemeld worden en door
middel van de overeengekomen procedure doorgegeven worden aan
het meldpunt van haar gebied.
4.

Het meldpunt geeft de melding door aan alle storingscentra van
de maatschappijen, welke op de gemelde plaats een leiding bezitten.

5. Deze maatschappijen zullen deskundigen naar de gemelde plaats
zenden ter behandeling van de eventuele gevolgen.
2.2 Noodcontract met aannemer
Ten einde dag en nacht over voldoende en snel inzetbaar personeel
te beschikken, is door pijpleidingmaatschappijen, die hierover zelf
niet kunnen beschikken, een standby-overeenkomst gesloten, waarbij
een aannemer zich verplicht:
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1.

24 uur per dag telefonisch bereikbaar te zijn, ten einde alarmmeldingen in ontvangst te kunnen nemen;
binnen 1 uur na ontvangst van een alarmmelding met personeel en
materieel zich op weg te begeven naar de plaats van het incident
voor de eerste aanpak;
zonodig daarna, zo spoedig mogelijk het vereiste aantal manschappen en materieel naar de plaats van het incident aan te
voeren.

2.
3.

2.3 Gezamenlijk materieel van Leidingbehearders
Ten einde over direct benodigd materieel en materiaal te beschikken
zijn afgezien van het Maasvlakte-Pernis gebied, waar bij de bedrijven reeds over adequate voorzieningen kan worden beschikt, langs de
leidingen op enige lokaties materieelpakketten voorhanden.
2.3.1 Pakket 1. (beperking olieverspreiding in polderland, waterlopen
tot ca. 10 m breedte)
1.
1 st. éënassige aanhangwagens met 2 koppelingen en een dissel voor handtrekkracht.
2.
50 st. hardhouten piketten 60 mm x 60 mm x 1.5 m.
3.
5 st. verzinkt stalen stangen (met punt) 1,7 m x 50 mm 0
4.
5 st. idem
2,5 m x 50 mm 0
5.
5 st. idem
0,5 m x 50 mm 0
6. 120 st. zandzakken
7. 100 m
henneptouw
8.
3 rollen fijnmazig gaas
9.
4 st. oliekeringen, totale lengte van 4 x 10 m
10.
10 st. pvc buis 0 150 mm, elk 2 m met kopp.
11.
20 st. planken 4 m x 0,15 m
12.
2 rollen plastic folie (elk 6 m x 25 m)
13.
2 st. waterdichte overalls incl. laarzen
14.
2 st. draagtassen
15.
2 pak draadnagels
16.
1 st. aluminium ladder
17.
1 rol stalen binddraad
18.
10 st. borden verboden te roken
19.
4 st. zuigmonden
20.
2 st. brandblusapparaten P 12 (poeder)
21.
10 zakken BN 1
22.
20 st. absorberende matten
23.
2 x 20 m nylonwerplijn (8 mm)
24.
1 zak poetskatoen voor afsluiting drains
25.
1 st. prefab garage
26.
gereedschappen: (klein handgereedschap)
27.
2 st. explosieveilige handlampen
Lokaties: 1 pakket t.b.v. Voorne en Putten
1 pakket t.b.v. Hoekse Waard/IJsselmonde
1 of 2 pakketten t.b.v. Zuid-Holland boven de
rivieren.
2.3.2 Pakket 2. (Verwijdering van olie - Belemmering olieverspreiding
van enkele grotere wateren (Voorns kanaal, Schie enz.))
1.
100 m oliekering
2.
4 Roteb skimmers
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3.

1 transportabele pomp indux 20 m3/h met dieselmotor ca.
80 kg.
4. 1000 kg bindmiddel BN 1
5. Slangen, koppelingen, werpers voor bindmiddel enz.
6. Opblaasbare rubberboot met luchtvoorziening.
Centraal geplaatst te Papendrecht (standby-aannemer).
2.3.3 Een aantal mobiele veldfakkels ten behoeve van het drukvrij en
gasvrij maken van die leidingen, waarvan het product onder atmosferische druk gasvormig is.
2.3.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen
2.4 Materieel van derden
2.4.1 Gemeente Rotterdam (Roteb)
In het beheersgebied van Rotterdam:
1 havenreinigingsvaartuig (ROTEB 6) met een nom. capaciteit van
180 m3 olie/h
1 tankschip met een inhoud van 500 m3 en een pompcapaciteit van
180 m3/h
12 vacuümwagens
4 Manta-Ray skimmers (uitsluitend te gebruiken in combinatie met
vacuümwagens)
8 ROTEB skimmers
1 olieschermvaartuig (Roteb 9) met 500 m oliescherm (kunststof)
1 trekker met oplegger met 600 m oliekering (brandvrij)
2.4.2 Rijkswaterstaat
Directie Benedenrivieren.
Oliekeringen
10 secties wegwerpkeringen "Rote Orm", lengte per sectie
50 meter, opgeslagen te:
Dordrecht, brandweer
: 3 secties
Dordrecht, aanleg steiger Malle Gat
: 5 secties
nabij bedrijfsgebouwen op
Duivelseiland
: Universal
Gorinchem, magazijn "de Krinkelwinkel"
Vluchthaven
: 2 secties
Willemstad, Volkeraksluizen 150 m:
type oilboom: Expandi.
2.4.3 Aannemers, classificeerbedrijven:
ARFAZ
Laanweg 8, Spijkenisse
7 vacuümwagens
3 dieselpompen a 100 m3/h (nominaal)
1 mobiele stoomgenerator van 5 ton/uur bij
10 bar.
BOOY CLEAN
Oude Maasweg 5, Rotterdam (Botlek)
5 zuigboten
16 vacuümwagens
E.M.K./RTM
Ind. terrein Moerdijk, Vlasweg-Moerdijk
2 tankschepen met een inhoud van respectievelijk
500 en 280 m3 met eigen pompen.
HAMBURG, van
Elementweg 6, Spijkenisse,
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H.T.B.

JUNIUS

MOURIK, van
TROOST

3 vacuiimwagens (waarvan 1 met VLG-certif icaat) ,
geschikt voor K. produkten.
Westhavenkade 9/, Vlaardingen
2 zuigboten met nom. capaciteit van 75 m3/h
1 zuigboot met een nom. capaciteit van 150 m3/h
4 tanklichters met een gezamenlijke inhoud van
ca 2000 m3, voorzien van pompen.
Rechthuislaan 25-27, Rotterdam,
3 zelfvarende zuigboten met een dubbel uitgevoerd
vacuümsysteem met een inhoud van respectievelijk
377, 157 en 10 m3.
1 tanklichter met een inhoud van 853 m3 en voorzien
van een dubbel uitgevoerd vacuümsysteem.
skimmers, vacuümwagens, pompen, oilbooms, hogedrukreiniger etc.
Voorstraat 4, Groot Ammers,
9 vacuümwagens
1 pompset a 150 m3/h
Pernis,
4 vacuümwagens
6 pompsets a 50 m3/h.

2.5 Ontmoetingsplaatsen
De functie van de ontmoetingsplaatsen is het beschikken over bekende
punten, waar een ieder die bij het incident betrokken is gemakkelijk
kan komen om van daaruit, zonodig met begeleiding, naar de plaats van
het incident te gaan.
Deze plaatsen zijn niet bedoeld als actie centra.
Er zijn voorlopig 4 ontmoetingsplaatsen vastgesteld t.w.
1. Voorne/Putten: Spijkenisse, Hekelingseweg:
Parkeerplaats Sporthal Den Oert.
2. Botlekgebied/lJsselmonde: Vondelingenweg- Shell Poort 5.
3. Hoekse Waard: Klaaswaal - Café Restaurant Koster.
4. Hoekse Waard: Maasdam - Café Dorpshuis De Hoogt.
5. Z-Holland vasteland: i.v.m. de gespreide ligging van het pijpleidingnet zal hier naar bevind van zaken per incident een ontmoetingsplaats worden afgesproken.
2.6 Communicatie
2.6.1

Bij incidenten van enige omvang zijn de volgende centra betrokken:
A. Beleidscentrum rampenbestrijding
B. Commandopost rampterrein
C. Bedrijf pijpleidingbeheerder
D. Autoriteiten
E. Noodaannemer(s)
Bij incidenten van enige omvang zullen de lijnen van het openbare telefoon- en mobilofoonnet snel overbelast geraken.
Voor de pijpleidingdeskundige is het van belang dat de verbinding met derden mogelijk is via:
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1) Mobilofoonverkeer_in_gesloten_net
en/of
2) via_co^andowagens_van_de_regionale_brandweer
deze zijn uitgerust met een kleine telefooncentrale, welke
kan worden aangesloten op de dichtstbijzijnde huisaansluiting.
Het is nuttig i.v.m. de overbelasting in de normale telefoonlijn het bedrijf van een "buiten-net" aansluiting te laten
voorzien (geheim noodnummer).
Ook het contact tussen beleidscentrum rampenbestrijding en
het bedrijf zou rechtstreeks per telefoon via het geheime
nummer kunnen plaatsvinden.
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2.6.2. De volgende apparatuur is momenteel ter beschikking.

Mobilofoon
landelijk
net

Mobilofoon
gesloten
net

Mobilofoon Portofoon
toegang op gesloten
net
openbaar
telefoonnet

Semafoon

10

6

neen

2

20

RAPL

-

-

-

-

2

SNR
SNC
EPM

-

20

ja

-

-

DOW

-

12

neen

-

5

RRP

4

-

-

-

9

DPO

-

-

-

-

een aantal

Gasunie

-

40

ja

-

50

Total
NPM

-

AirLiq.

-

DSM

Maasvlakte
Pernisgebied
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via
Gasunie
1

via
Gasunie
-

-

via
Gasunie

-

1

Centraal (gesloten) mobilofoonnet tussen de
in dit gebied werkzame mij en (in beheer bij
de Stichting Europoort Botlek/Belangen)
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3. Bestrijding
3.1 Aanwijzingen voor het "eerste uur" (zolang de bestrijding door de
maatschappijen nog niet is aangevangen).
Na ontvangst van de melding zal het op zijn minst een half uur duren voordat de deskundige van de pijpleidingmaatschappij de plaats
van het incident bereikt heeft.
Politie en brandweer zullen meestal eerder aanwezig zijn.
Voor politie en brandweer gelden als algemene regels:
mens en dier veilig stellen,
omstanders op veilige afstand houden,
verkeer omleiden.
Voor de bijzondere eigenschappen van het produkt zullen desgewenst
per gemeente en per produkt zowel mondelinge als schriftelijke instructies gegeven worden door de maatschappijen.
De schriftelijke instructies worden vermeld in de VNG-bladen
(brandbaarheid, explosiegevaar, giftigheid, brandblusmiddelen).
3.2 Raamwerk Bestrijdingsplan Pijpleidingmaatschappij
Het bestrijdingsplan van een pijpleidingmaatschappij zal in het algemeen de volgende gegevens moeten bevatten:
Een volledig stel kaarten, speciaal ter beschikking voor noodgevallen, waarop o.a. aangegeven:
diameter-wanddikte-materiaalkwaliteit
produkt-druk-temperatuur
plaats afsluiters
gronddekking
naastliggende pijpleidingen met soort produkt
gegevens betreffende diepte/breedte bij kruisingen.

2 • ?I24y^£SËSËYËïlË
Aggregatietoestand onder atmosferische druk (vloeistof of gas),
vlampunt,
giftigheid,
blusmiddelen,
explosiegrenzen,
gasdichtheid t.o.v. lucht.
3. Ontmoetingsglaatsen

^' tÜË.£_??Ë£_£Ë]:ËË2°2HH55êï5 (melding)
1.
2.
3.
4.

Noodaannemer
Autoriteiten
Directie/eigen personeel
Pijpleidingmaatschappijen

5. Instructies_eigen_personeel
6. Communicatie
7 • Lij^st_eigen_materieel
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3.3 Oefeningen
Er wordt naar gestreefd 1 x per 2 jaar een oefening te houden.
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Lijst met alarmnummers (telefoon/telex) van diverse Pijpleiding Maatschappijen Zuid-Holland
Telefoon

Telefoon bij
incidenten

Rotterdam-Rijn Pijpleidingen (R.R.P.):
(benzine, nafta, gasolie, kerosine en
ruwe aardolie)

070-529494
telex 32064

077-15753
(=pompst. Venlo)
telex 58232
010-161591
(=pompst. Pernis)
telex 28660

Rotterdam-Antwerpen Pijpleiding
(R.A.P.L.): (ruwe aardolie)

01819-62822
telex 23170

01819-62822
telex 23170

Defensie Pijpleiding Organisatie
(D.P.0.): (gasolie, kerosine, benzine)

01719-19232

03438-14321
(=A1armcentrale
Rijkspolitie
Driebergen)

Nederlandse Aardolie Mij (N.A.M.):
(olie, zout, water, gas)

070-986365

05920-69111
telex 53347

Total Opslag en Pijpleiding Ned.
(TOTAL): (ruwe aardolie)

01196-13000
telex 55211

01196-13000
telex 55211

Nederlandse Gasunie (N.G.U.):
(aardgas)

070-907774
telex 32382

050-251500
telex 53497

Dow Chemical Nederland (DOW):
(ethyleen)

01150-18920
toestel 2888
telex 55061

01150-96323
telex 55061

Shell Nederland Chemie (S.N.C.):
(gasolie, propyleen, waterstof, etc.)

010-313379
010-319111
telex 28715

010-313233

DSM Transport Mij (D.T.M.):
(nafta, gasolie)

04402-73544
telex 56367

04402-71172
04494-62435
telex 56367

Nederlandse Pijpleiding Mij (N.P.M.):
(ruwe aardolie)

070-797548
telex 31099
(=Econ. Zaken)

01819-62488
(=Europoort Terminal Rozenburg)

Ethyleen Pijpleiding Mij (E.P.M.):
(ethyleen)

010-313379
telex 28715

010-313233

L'Air Liquide (A.L.N.):
(zuurstof, stikstof)

09-3235687060

09-3235687060

Centraalpost van Europoort Botlek Belangen gevestigd bij I.C.I. Holland BV

010-803333

010-803333 of
01819-14547

Stichting Buisleidingenstraat ZuidWest Nederland

01650-42916

010-313233

gew. : febr. '76; juni '77; april '81; april '83; juni '83; mei '84
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IX.1.0. Algemeen rapport

Eenmaal in de vijf jaar (indien gewenst samenvallend met een halfjaarlijkse controle) moet een rapport worden overgelegd over de algehele toestand van:
1. de leiding zelf, zoals: ligging in situatie en dwarsprofiel, indien
hiertoe aanleiding bestaat wanddikte, coating, desgewenst uitslag van
nieuwe hydrostatische beproeving, kathodische bescherming, drukbegrenzings- en automatische uitschakelapparatuur;
2. het bedrijf van de leiding, zoals druk en te transporteren stoffen;
3. de waterbouwkundige constructies ter plaatse van kruisingen met waterstaatswerken, welke met het oog op het leggen van de leiding zijn aangebracht, vernieuwd of gewijzigd. Deze constructies moeten in goede
staat worden onderhouden en met het oog daarop regelmatig worden geinspecteerd;
4 . h e t veiligheidsprogramma.
IX.1.P. Controle

De overgelegde verklaringen en rapporten kunnen door de vergunningverlenende instanties steekproefsgewijs worden gecontroleerd, waartoe vertegenwoordigers van die instanties of door hen aan te wijzen onafhankelijke
deskundige instituten te allen tijde tot de in IX genoemde apparatuur moeten worden toegelaten.
IX.2. LAGEDRUKLEIDINGEN
Eisen ten aanzien van de beveiliging van lagedrukleidingen zullen te zijner tijd aan de Pijpleidingcode worden toegevoegd.
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AANPASSING

X. RICHTLIJNEN VOOR DE BEOORDELING VAN DE NOODZAAK TOT AANPASSING VAN BESTAANDE
LEIDINGEN DOOR VERNIEUWING OF DRUKVERLAGING

X.1. HOGEDRUKLEIDINGEN DATEREND VAN VOOR 1 JANUARI 1965
X.1.A. Algemeen

Om beoordeling van de noodzaak tot aanpassing mogelijk te maken, dienen
gegevens te worden verstrekt en/of verzameld over:
de ligging van de leiding in situatie en dwarsprofiel alsmede het jaar van
aanleg,
de stoffen die door de leiding worden getransporteerd,
de leiding zelf, zoals: maximale bedrij fsdruk en maximale bedrijfstemperatuur bij meet- en regelstation, compressor- of pompstation, diameter, wanddikte, staalkwaliteit, coating, kathodische bescherming, toegepaste keuringseisen voor materiaal en lassen.
De leiding moet in ieder geval een adequate aanpassing ondergaan wanneer:
de onderhoudsveiligheid onvoldoende is, zoals: ontbreken van kathodische
bescherming, onvoldoende coating en weinig of geen mogelijkheid tot inspectie,
de appendages niet voldoen qua constructie, materiaal en plaats ten opzichte van waterstaatswerken,
Verwacht kan worden dat wanddikte-vermindering als gevolg van corrosie is
opgetreden bij leidingen waardoor min of meer corrosieve stoffen worden
vervoerd en controle op tenminste de meest ongunstige plaatsen niet mogelijk is,
het verticaal of horizontaal alignement niet voldoet aan daarvoor te stellen eisen.
X.1.B. Kruisingen

1. Voor wat betreft de sterkte van de leiding in een kruising dient in
eerste instantie te worden nagegaan of de stalen leiding bij berekening op
P-Du
uitsluitend inwendige druk volgens 0 = ~
(volgens BARLOW: ketelformule
met uitwendige diameter) voldoet aan de berekeningsfactor 1,5 ten opzichte
van de vloeigrens (gegarandeerde minimum rekgrens) van het leidingmateriaal,
p = maximale bedrijfsdruk bij M & R-, compressor- of pompstation + 10%
t

=

nominale wanddikte

Bij niet voldoen aan deze berekeningsfactor moet de leiding in de kruising
worden aangepast aan de normen volgens III, VI en VIII.
Voldoet de leiding welaan die berekeningsfactor, dan dient te worden nagegaan of de leiding ook voldoet aan de onder 2 genoemde berekeningsfactoren.
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2. Aan de hand van III.5.D.4 dient door de beheerder van het betreffende
waterstaatswerk te worden nagegaan, welke schadefactor zou moeten worden
toegepast wanneer op de plaats van kruising een nieuwe leiding zou worden
gelegd.
De te onderzoeken leiding moet dan bij berekening op uitsluitend inwendige
P-Du
druk volgens a = —=— (BARLOW) voldoen aan de navolgende op die schadefactor gebaseerde berekeningsfactor ten opzichte van de vloeigrens.
p = maximale bedrij fsdruk bij meet- en regelstation, compressor- of pompstation + 10%.
schadefactor nieuwe
leiding
1
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75

berekeningsfactor
bestaande leiding
2,8
3
3,1
3,3
3,5
3,7

Bij voldoen aan deze berekeningsfactoren behoeft de leiding niet te worden
aangepast, maar dient bij waterkeringen nog te worden nagegaan welke waterstaatkundige voorzieningen kunnen c.q. moeten worden aangebracht.
3. Wanneer de bestaande leiding in de kruising niet voldoet aan de onder 2
genoemde berekeningsfactoren moet deze leiding geheel volgens III.1.C,
III.2, III.3 en III.5 worden berekend.
Hierbij kan p = ontwerpdruk conform III.5.A.2.a.1 en III.5.A.2.a.3 zijn,
indien aan de eis van controle wordt voldaan (ontsnappingsclausule), anders
conform III.5.A.2.a.1 en III.5.A.2.a.2.
Het grondmechanisch rapport moet voor bestaande op staal gefundeerde leidingen mede de alsnog te verwachten zettingen aangeven.
In de sterkteberekening van deze leidingen moeten mede worden betrokken de
deformaties (zettingen), die de leiding reeds heeft ondergaan.
Deze deformaties moeten worden bepaald door vergelijking van een revisietekening met de door oppeiling vastgestelde huidige ligging van de leiding.
Indien een betrouwbare revisietekening ontbreekt, kan worden uitgegaan van
de bij de betreffende vergunning behorende constructietekening.
Uitsluitend wanneer uit het grondmechanisch rapport blijkt, dat de alsnog
te verwachten zettingen gering zijn en tevens de opgetreden deformaties op
betrouwbare wijze worden aangetoond, kunnen de in III.5.A.3.a vermelde onzekerheidsfactoren voor zettingen tot minimaal 1 worden verminderd.
Indien aan deze voorwaarden niet kan worden voldaan, kan bijvoorbeeld bij
een zogenaamde "staande boog" (zie III.4.C) worden uitgegaan van laterale
grondbreuk over de gehele constructie (vrijdragend portaal onder passieve
grondbelasting).
Ook bij een rechtdoorgaande wegkruising kan een vrije overspanning worden
verondersteld.
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Bij voldoen van de leiding aan de vereiste schadefactor c a . dient bij waterkeringen nog te worden nagegaan, welke waterstaatkundige voorzieningen
kunnen c.q. moeten worden aangebracht.
Als uit deze berekening blijkt dat de leiding in de kruising niet voldoet,
moet de leiding worden aangepast aan de normen van III, VI en VIII.
X.1.C. Evenwijdige leidingen binnen de veiligheidszones

De betreffende leidingstrekking moet worden berekend conform II.3 en II.4.
Ontwerpdruk (fictieve kruising) volgens III.5.A.2.a.1 en III.5.A.2.a.3 ingeval van controle, anders conform III.5.A.2.a.1 en III.5.A.2.a.2; schadefactor volgens III.5.D.4 te bepalen door de beheerder van het parallel lopende waterstaatswerk.
Bij voldoen van de leidingstrekking aan de vereiste schadefactor e t c , behoeft deze niet te worden aangepast.
Wanneer het evenwijdige leidinggedeelte niet voldoet, moet dit worden verlegd tot buiten de veiligheidszone c.q. aangepast.
X.2. LAGEDRUKLEIDINGEN DATEREND VAN VOOR 1 JANUARI 1972

Richtlijnen voor de beoordeling van de noodzaak tot aanpassing van bestaande lagedrukleidingen zullen te zijner tijd aan de Pijpleidingcode worden
toegevoegd.
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APPENDIX

XI. TOELICHTING OP ENIGE BEPALINGEN VAN DE PIJPLEIDINGCODE 1972

XI.1.

Zie:

DRUKBEGRENZING

II.4.A.l.a
: Inwendige overdruk.
III.5.A.2.a.3: Ontsnappingsclausule.
IX.l.G
: Drukbegrenzing.

De Studiegroep Pijpleidingen voor gassen en vloeistoffen acht een eigen
verklaring van de pijpleidingmaatschappij ten aanzien van de goede werking
en juiste afstelling van de drukbegrenzingsapparatuur, alsmede de voor de
drukstootberekening van belang zijnde bedrijfsgegevens voor kruisingen van
hogedrukleidingen met waterstaatswerken in het algemeen voldoende, omdat
bij deze categorie de relatieve sterkte (zie III.5.A.2.a.2) met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid maatgevend zal zijn.
Bij kruisingen van lagedrukleidingen met waterstaatswerken ontbreekt deze
indicatie; voor deze categorie zullen te zijner tijd in IX.2 adequate beveiligingseisen worden opgenomen, welke mogelijk een bepaalde controle zullen inhouden.
Indien naar het oordeel van de beheerder van het te kruisen waterstaatswerk
gebruik mag worden gemaakt van de ontsnappingsclausule, vervalt de relatieve sterkte.
Voornoemde studiegroep is van oordeel, dat in dat geval controle door een
overheidsinstantie c.q. onafhankelijk deskundig instituut noodzakelijk is.
Ten aanzien van terreinstrekkingen van vloeistofleidingen, zoals bedoeld in
II.4 geldt, dat eveneens genoegen wordt genomen met een eigen verklaring,
met dien verstande dat de betreffende vergunningverlenende instantie zich
het recht voorbehoudt steekproefsgewijze controle op de drukbegrenzingsapparaat te doen uitoefenen door een onafhankelijk deskundig instituut.
XI.2. VERKEERSBELASTING
Zie:

II.4.B.4
III.5.C.5
IV. 1 .Cl 2

De Studiegroep Pijpleidingen voor gassen en vloeistoffen geeft thans de voorkeur aan de Duitse (DIN) methode (volgens BOUSSINESQ met stootcoëfficiënt
S = 1 + ' , waarin t de gronddekking in m is) boven de in de pijpleidingcode
1968 gevolgde Amerikaanse methode (volgens NEWMARK met S = 2), omdat:
de Duitse methode met aslaststelsels werkt in plaats van met singuliere aslasten, waardoor een verband kan worden gelegd met de wegklasse volgens de
V.O.S.B.,
de Duitse methode gemakkelijker in het gebruik is; directe aflezing uit een
grafiek staat tegenover het interpoleren met behulp van een tabel, gevolgd
door enig rekenwerk,
de Duitse methode bij de bepaling van de stootcoëfficiënt rekening houdt
met reductie door de schokdempende werking van de gronddekking,
het vermoeidheidsonderzoek achterwege kan blijven, omdat de toeslag van
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0-35% ten gevolge hiervan (afhankelijk van de breukveilïgheid inclusief
stootcoëfficiënt) ruimschoots wordt gecompenseerd door de ongunstiger
uitkomsten, die de Duitse methode ten opzichte van de Amerikaanse geeft
(inclusief stootcoëfficiënt),
de Duitse methode geen schaalwerking in rekening brengt in tegenstelling
tot de Amerikaanse (effectieve lengte van 3^ = 0,92 m is een door schaalwerking medewerkende buislengte). Deze waarde moge voor leidingen van grotere diameter voldoende veilig zijn, voor kleinere diameters is dit waarschijnlijk niet het geval.
Het introduceren van schaaleffecten in de ringberekening acht voornoemde
studiegroep niet aanvaardbaar,
de Duitse berekening doorzichtiger is dan NEWMARK, aangezien de "effectieve lengte" van NEWMARK ( 0,92 m) dikwijls wordt aangezien voor een spreidingslengte, die onafhankelijk van de diepte moet worden toegepast.
XI.3. VEREENVOUDIGDE REKENWIJZE VOOR LEIDINGSTREKKINGEN IN HET TERREIN
Zie: II.4.D. en rapport nr. BI-72-21 (opdrachtnr. 05.2.312) van TNO-IBBC
van januari 1972: "De berekening van op staal gefundeerde
stalen hogedrukleidingen met een gronddekking tussen 1 en 3
meter", samengesteld in opdracht van prof. ir. A.A. van
Douwen.
XI.4. STRESS-INTENSIFICATION
Zie: III.5.C.8
IV.1.C.13, IV.1.C.14 en IV.1.c.15
De Studiegroep Pijpleidingen voor gassen en vloeistoffen is voorshands van
oordeel, dat de berekening van kruisingen moet zijn gebaseerd op elastische
rekenmethoden, aangezien dit het beste aansluit bij de gangbare praktijk in
deze en omdat het invoeren van plastische effecten onder dynamische belastingscondities ten gevolge van druk- en temperatuurtluctuaties zonder diepgaand onderzoek een onaanvaardbaar risico inhoudt voor de te kruisen waterstaatswerken.
In de ASA/USAS/ANSI-code is na een desbetreffend onderzoek een spanningsvereffenend vloei-effect in bochten in rekening gebracht, hetgeen in de
Pijpleidingcode 1968 was overgenomen (i = i = , l i~).
Voornoemde studiegroep is thans echter om redenen van consequentie van mening, dat, in afwachting van de resultaten van nadere onderzoekingen, alle
onderdelen van kruisingsconstructies elastisch moeten worden berekend.
XI.5. BEREKENINGSFACTOREN BIJ DE TWEEDE AANPASSINGSTOETS VOOR BESTAANDE HOGEDRUKLEIDINGEN (KRUISINGEN)
Zie: X.l.B
De berekeningsfactoren in de oorspronkelijke richtlijnen werden destijds
bepaald door de veiligheidsfactoren tegen de breukgrens volgens de Pijpleidingcode 1968 te vermenigvuldigen met een factor 1,4 voor de spannings-
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bijdrage van de zettingen en een factor 1,25 voor de spanningsbijdrage van
de bovenbelasting. Deze indicatieve spanningsbij dragen werden gebaseerd op
de uitkomsten van een 20-tal uitgevoerde berekeningen.
Voorts werd 15% reductie ingevoerd om de doorgaans geringere onzekerheid
van het zettingsbedrag bij bestaande leidingen te honoreren.
Bij een veiligheidsfactor = 2,5 werd de berekeningsfactor dan 0,85 x 1,4 x
1,25 x 2,5 = 3,72 tegen de breukgrens.
Bij de omrekening van deze oude berekeningsfactoren op T.A.W.-uitgangspunten tegen de vloeigrens en gerelateerd aan de schadefactoren, zou de overeenkomstig berekeningsfactor bij een schadefactor = 0,95 worden:
i

0,95 x 0,85 x 1,4 x 1,25 x 1,5 = 2,35 tegen de vloeigrens.
Bij invoering echter van de partiële onzekerheidsfactoren wordt de factor
1,4 (voor de zettingen) 1 + 0,4 x 1 = 1,4, waarin de onzekerheidsfactor
voor zettingen 1 is genomen (minder onzekerheid) en de factor 1,25 wordt
1 + 0,25 x 1,3 = 1,33, waarin 1,3 de onzekerheidsfactor voor passieve
grondbelasting is.
De in de Pijpleidingcode 1972 op te nemen berekeningsfactoren worden dan:
bij schadefactor

1 : 1 x 1,5 x 1,4 x 1,33 = 2,8
0,95 : ü - i F - x 2,8

= 3

0,90 : j-Ig- x 2,8

= 3,1

0,85 : £ — - x 2,8

= 3,3

°>80 : ö i o - x 2 > 8
0,75 : ^ ~ -

x 2,8

=

3

'

5

= 3,7

Deze berekeningsfactoren (tegen de vloeigrens) stemmen gemiddeld overeen met
0,75 x de berekeningsfactoren tegen de breukgrens volgens de oorspronkelijke
richtlijnen.
XI.6. AFSLUITMIDDELEN
Zie: VI.5.A.
XI.6.A.

Probleemstelling

Om verschillende redenen kan het noodzakelijk zijn, dat waterstaatswerken
worden gekruist door buisleidingen.
De waterstaatswerken waar het hier om gaat zijn:
I.
Hoofdwaterkering;
II. Binnenwaterkeringen;
III. Boezemwateren annex kaden en
IV. Wegen.
De
A.
B.
C.

buisleidingen worden onderverdeeld in:
Hogedrukleidingen (inwendige overdruk 10 bar en hoger);
Lagedrukleidingen (inwendige overdruk lager dan 10 bar);
Leidingen onder natuurlijk verval (geen inwendige overdruk van betekenis) ;
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D. Hevelleidingen (inwendige onderdruk).
Voorbeelden voor categorie A: leidingen voor aardgas, aardolie en petrochemische producten.
Voorbeelden voor categorie B: leidingen voor aardgas, drinkindustrie- en
afvalwater en persleidingen van gemalen.
Voorbeelden voor categorie C: rioolleidingen, duikers en syphons.
Voorbeelden voor categorie D: inlaat en lozingshevels.
Voorbeelden van combinaties van B en D zijn hevelpersleidingen van gemalen
(gedeeltelijk overdruk, gedeeltelijk onderdruk) .
Kruisende leidingen kunnen als gevolg van lekkage, breuk, explosie, of door
krachtswerking en kwelbevordering een ongunstige invloed uitoefenen op het
functioneren van dat waterstaatswerk. Daar er hier vanuit wordt gegaan dat
reeds een waterstaatswerk aanwezig is, voordat de leiding wordt aangebracht,
zal de leidingbeheerder in het algemeen vergunning of goedkeuring nodig hebben om het waterstaatswerk te mogen kruisen (soms is echter de waterkeringbeheerder ook leidingbeheerder b.v. bij persleidingen van gemalen).
Bij de aanvraag om vergunning of goedkeuring zullen ten laste van de leiding
en ten gunste van het waterstaatswerk administratieve- en technische voorwaarden worden gesteld.
De technische voorwaarden zullen normaliter eisen inhouden t.a.v. de minimale sterkte van de leiding, welke aangetoond dient te worden (grondmechanisch rapport, berekening en schadefactor), alsmede ter zake vanconstructieve voorzieningen, welke nodig zijn om de uitvoering te kunnen realiseren
en ongunstige effecten van de leidingkruising te beperken (b.v. verlenging
van de kwelwegen, beperking van erosie, middelen om de leiding onder bepaalde omstandigheden te kunnen afsluiten, een zo hoog mogelijk verticaal verloop in de eventueel plaatselijk verhoogde dijk).
Tenslotte zullen eisen worden gesteld in verband met het beheer (zoals controle-metingen van de kathodische bescherming, zetting en zakking, eventuele corrosie e.d.).
Voor deze notitie zijn de constructieve voorzieningen van belang.
Hieronder zal ter zake van de diverse waterstaatswerken en leidingtypen
worden aangegeven, welke voorzieningen nodig worden geacht, teneinde de
leiding in geval van nood onmiddellijk te kunnen afsluiten, om zo aantasting van het waterstaatswerk te kunnen beperken.
XI.6.B. Te eisen afsluitmiddelen
XI.6.B.1. Hoofdwaterkeringen

Om vast te kunnen stellen welke afsluitmiddelen nodig zijn, wordt eerst de
functie van een hoofdwaterkering bezien.
Een hoofdwaterkering heeft tot doel het achterliggende gebied te beschermen
tegen overstroming. Wanneer een hoofdwaterkering niet goed functioneert,
kunnen mensenlevens in gevaar komen en kan schade worden toegebracht aan
have en goed.
Teneinde de door hoofdwaterkeringen beschermde gebieden voldoende beveiliging tegen overstroming te geven, zijn en worden versterkingen in het
kader van de Deltawet uitgevoerd.
Voor de gebieden van de verschillende waterschappen in Zuid-Holland zijn
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met deze versterkingen vele tientallen miljoenen guldens gemoeid.
Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de waterschappen
erop zullen moeten toezien dat de baten van deze versterkingen - in casu de
bereikte verlaging van de inundatiekans -, niet door allerlei activiteiten
van derden geheel of gedeeltelijk teniet worden gedaan.
Ter zake van hoofdwaterkeringen wordt nu in het algemeen de eis gesteld dat
tot tenminste de dijktafelhoogte een gesloten kering moet worden gerealiseerd. Dit betekent dat openingen beneden het niveau van de dijktafelhoogte,
die niet kunnen worden vermeden, zonder onnodige vertraging moeten kunnen
worden afgesloten (b.v. coupure deuren).
Bij het bepalen van de maatregelen bij leidingkruisingen zijn van belang
de hoogteligging van de onderkant buisdoorvoer ten opzichte van het ontwerppeil van de dijk en de vraag of de buisleiding direct in verbinding staat
met het buitenwater, dan wel het een doorgaande transportleiding betreft.
a. Wanneer een leiding niet in verbinding staat met het buitenwater maar
ondergronds doorgaat, is in principe steeds een gesloten geheel aanwezig
ten opzichte van dat buitenwater. De buiswand maakt dan nl. tweemaal deel
uit van de waterkering.
Indien echter de doorgaande transportleiding een drukleiding is en daardoor
bij bezwijken gevaar' oplevert voor de waterkering, wordt de eis gesteld dat
bovenstrooms van de waterkering, doch buiten de veiligheidszone in de leiding een afsluiter wordt aangebracht, teneinde bij breuk de leiding drukloos
te kunnen maken. Deze afsluiter zal niet te ver van de waterkering gesitueerd mogen zijn. Deze eis geldt in principe voor hoge- en lagedrukleidingen.
Indien de doorgaande leiding geen drukleiding is (vrij verval rioolleiding)
is een afsluiter alleen nodig om de aanvoer van vloeistof te stoppen.
Dit geldt niet voor een syphon. Dit is een tussenvorm. Er is hier weliswaar
geen directe verbinding met het buitenwater, maar het betreft geen doorgaande leiding. De buiswand maakt slechts eenmaal deel uit van de waterkering.
Bij breuk van de syphon kan inundatie optreden (vergelijk tunnel problematiek) . Zowel het in- als het uitstroomhoofd van de syphon dient van een afsluitmiddel te worden voorzien.
b. Wanneer een leiding direct in verbinding staat met het buitenwater, wordt
onderscheid gemaakt aan de hand van de hoogteligging in de dijk en de aard
van de leiding (persleidingen van gemalen, hevelleidingen, duikers, en hevelpersleidingen van gemalen).
+ Wanneer de leiding over de dijktafelhoogte wordt gevoerd, bestaat er alleen bij een drukleiding behoefte aan een afsluiter (aangezien de waterkering dan tot de volledige hoogte ononderbroken aanwezig is), om de leiding bij breuk drukloos te kunnen maken.
Ook de positie van deze afsluiter moet voldoen aan de drie randvoorwaarden:
- bovenstrooms van de waterkering,
- buiten de veiligheidszones
- niet te ver van de waterkering verwijderd (b.v. in het gemaal).
Het betreft hier persleidingen en hevelpersleidingen van gemalen.
Indien de leiding een zuivere hevelleiding is, biedt de normale vacuümverbreker voldoende zekerheid.
+ Wanneer de leiding onder het ontwerppeil is gelegen, kan bij een bepaalde
waterstand water door de open buis naar binnen stromen.
Voor het geval hierbij sprake is van een persleiding of hevelpersleiding
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van een gemaal leidt dit nog niet direct tot inundatie. De buiswand vormt
dan de eerste maar ook enige kering. Omdat de buiswand een enkele kering
vormt vereist dit een tweede kering in de vorm van een afsluitmiddel, dat
- ondanks de constructieve bezwaren eraan verbonden - in de kruin van de
waterkering moet worden aangebracht. Indien men aan deze constructieve
bezwaren van een afsluiter in een persleiding/hevelpersleiding in de waterkering tegemoet wil komen, verdient het overweging deze afsluiter te
vervangen door een terugslagklep in het buitenhoofd.
Deze vormt dan de eerste kering, de buiswand de tweede.
Daarnaast is een afsluiter nodig om de drukleiding drukloos te kunnen maken. Deze dient weer te worden geplaatst:
- bovenstrooms van de waterkering;
- buiten de veiligheidszone:
.
. .
*
- niet te ver van de waterkering verwijderd.
Indien het een zuivere hevelleiding betreft, biedt de normale vacuümverbreker onder maatgevende omstandigheden geen enkele zekerheid. Een tweetal afsluiters is nodig. Daar deze niet luchtdicht zijn uit te voeren,
zou men hen niet moeten plaatsen in het leidinggedeelte, dat bij normaal
gebruik onder onderdruk staat. Aangezien deze afsluiters altijd toegankelijk moeten zijn, komt plaatsing in het in- en uitstroomhoofd, aan de buibuitenzijde van de waterkering met verlengde spindel, in aanmerking.
Bij een lozingshevel zou een terugslagklep de afsluiter in het uitstroomhoofd kunnen vervangen. Indien het gaat om een duiker wordt, evenals bij
een hevel, in het algemeen geëist, dat twee keermiddelen aanwezig zijn,
waarbij de één de reserve is van de ander, ingeval een der keermiddelen
is geblokkeerd door vuil of is verwijderd voor onderhoud.
De afsluitmiddelen zullen bij voorkeur aan de kerende zijde van de waterkering worden geprojecteerd. Eén van de beide keermiddelen kan bestaan
uit een terugslagklep in het buitenhoofd, indien het een lozingsduiker
betreft.
Bij inlaatduikers is dit bezwaarlijk.
De tweede kering kan bestaan uit een afsluiter in de kruin van de waterkering.
+ Wanneer een leiding doorvoer is gelegen tussen de hoogte van het ontwerppeil en de dijktafelhoogte, kan door drukstoten in de buis, als gevolg
van de golfbeweging van het water, door de buis water naar binnen stromen.
Bij een hevelpersleiding van een gemaal vormt de buiswand de eerste kering. Het is discutabel of de golfdoorslag een tweede kering vereist.
Bovendien zal men vaak een terugslagklep installeren om het vacuüm in
stand te kunnen houden bij tijdelijke onderbreking van de bemaling.
Daarnaast is een afsluiter nodig om de leiding drukloos te kunnen maken.
Deze dient wederom te worden geplaatst:
- bovenstrooms van de waterkering;
- buiten de veiligheidszone;
- niet te ver van de waterkering (b.v. in het gemaal).
Bij een zuivere hevel biedt de normale vacuümverbreker onvoldoende veiligheid. Een extra afsluitmiddel is nodig, hetzij in de vorm van een terugslagklep in het uitstroomhoofd bij een lozingshevel, hetzij als afsluiter in het uitstroomhoofd bij een inlaathevel.

* b.v. in het gemaal.
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XI.6.B.2. Binnenwaterkeringen

De functie van binnenwaterkeringen is een andere dan die van hoofdwaterkeringen. Zo hebben binnenwaterkeringen bij doorbraak door stormvloed een
functie als b.v. compartimenteringsdijk, vluchtweg, hulpmiddel bij dijkdichting (beperking getijvolume), en als 2e kering in geval van b.v. doorbraak van de hoofdwaterkering door een andere oorzaak dan stormvloed b.v.
bominslag, leidingbreuk, stabiliteitsverlies of verborgen gebreken.
Ingeval van kruising met doorgaande buis leidingen, die ondergronds blijven,
kunnen dezelfde eisen worden gesteld, als bij hoofdwaterkeringen.
Wanneer een kruisende persleiding of hevelpersleiding van een gemaal met
een open uiteinde - hetzij door open ingraving, hetzij door middel van door
doorpersen - onder kruinshoogte wordt doorgevoerd, is alleen een afsluiter
nodig om de drukleiding drukloos te kunnen maken. De buiswand vormt de eerste en enige kering, danwei de tweede bij aanwezigheid (uit anderen hoofde)
van een terugslagklep. Positie van deze afsluiter is wederom:
- bovenstrooms van de waterkering,
- buiten de veiligheidszone,
- niet te ver van de waterkering verwijderd (b.v. in het gemaal).
Bij een ingegraven zuivere hevelleiding biedt de normale vacuümverbreker
onder maatgevende omstandigheden geen enkele zekerheid. Een extra afsluitmiddel is nodig. Omdat het inundatiewater van beide zijden kan komen, komt
een terugslagklep niet in aanmerking en bestaat er geen voorkeur voor
plaatsing van de afsluiter in in- of uitstroomhoofd.
De afsluiter dient om dezelfde reden tweezijdig kerend te zijn.
In geval van een duiker is eveneens een tweezijdig kerend afsluitmiddel
vereist, omdat het bij binnenwaterkeringen niet zeker is van welke kant
het water komt. Dit geval is eerder in de "Dijken Gasclub" besproken.
Opm.: Dat voor binnenwaterkeringen met één kering (buiswand) of één afsluitmiddel wordt volstaan, vindt zijn oorzaak in de overweging dat enerzijds de coïncidentiekans* van doorbraak hoofdwaterkering en leidingbreuk in binnenwaterkering laag is, anderzijds voldoende tijd aanwezig is om maatregelen te treffen bij een haperende afsluiter.
XI.6.B.3. Boezemwateren annex -kaden

Daar boezemkaden permanent een vrijwel constant waterpeil (met weinig
waakhoogte) moeten keren en vaak beperkt van afmeting zijn, zullen vooral
de eisen ter zake van leidingen, die in directe verbinding staan met het
boezemwater en door de kade gaan van belang zijn.
Hiervoor zullen dezelfde eisen kunnen gelden als voor hoofdwaterkeringen
bij kruising beneden ontwerppeil.
Overigens kunnen voor dit soort leidingen, die over de kade gaan, en voor
ondergronds blijvende doorgaande leidingen dezelfde eisen worden gesteld
als bij hoofdwaterkeringen voor deze categorieën gelden.

* Dit is de kans op gelijktijdig optreden van beide gebeurtenissen.
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XI.6.B.4. Wegen
Omdat hierbij in het algemeen geen sprake is van een waterkerende nevenfunctie, is het in een dergelijk geval alleen van belang de kruising drukloos te kunnen maken, indien er sprake is van een drukleiding.
De benodigde afsluiter dient zich te bevinden:
- bovenstrooms van de weg;
- buiten de veiligheidszone;
- niet te ver van de weg verwijderd.
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