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PIJPLEIDINGGODE 1972
(REVISIE 2.1 JANUARI 1972)

EISEN TE STELLEN AAN PIJPLEIDINGEN VOOR HET TRANSPORT VAN GASSEN EN
VLOEISTOFFEN MET BETREKKING TOT DE WATERSTAATKUNDIGE VEILIGHEID

Samengesteld door:
de Studiegroep Pijpleidingen voor gassen en vloeistoffen

UITGEGEVEN DOOR DE PROVINCIALE

WATERSTAAT IN ZUID-HOLLAND

In de Studiegroep Pijpleidingen voor gassen en vloeistoffen,
welke wordt gevormd door de "gasclub" en de "dijkengasclub"
tezamen, zijn in de huidige samenstelling opgenomen de vertegenwoordigers van de technische diensten van de navolgende instanties.
Gasclub
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 rijkswaterstaat (arrondissement Brielle).
De gemeente Amsterdam.
Het Centrum voor onderzoek waterkeringen.
Dijkengasclub
De provinciale waterstaat in Zuid-Holland.
Het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard.
Het hoogheemraadschap van de Alblasserwaard c a .
Het hoogheemraadschap van de Vijfheerenlanden.
Het waterschap De Diefdijklinie.
Het waterschap De Brielse Dijkring.
Het waterschap De ;ijkring IJsselmonde.
Het waterschap De Dijkring Hoekse Waard.
Het waterschap De Dijkring Flakkee.
De polder De Dordtse Waard.
De polder Goeree.

Eventuele supplementen van de Pijpleidingcode 1972 worden
automatisch toegezonden.
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I. INLEIDING
LI.VOORGESCHIEDENIS MET OVERZICHT GEBRUIKTE VOORSCHRIFTEN
De vondst van het aardgas, de toenemende behoefte aan aardolieen 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 ato) 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 WestNederland 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 daar-uit 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
"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 Noord- en Zuid-Holland, alsmede een vertegenwoordiger van de
rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam en het Centrum voor onderzoek waterkeringen.
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 19^5) naast deze studiegroep de zogeheten "dijkengasclub" ingesteld.
Hierin zijn vertegenwoordigd de technische diensten van de hoogheemraadschappen met dijkbeheer, dijkbeherende waterschappen 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 "gasclub" en de "dijkengasclub" vormen thans tezamen de
Studiegroep Pijpleidingen voor gassen en vloeistoffen.
In deze studiegroep is overeengekomen, dat de technische vertegen
woordigers van de boezem-, dijk- of wegbeherende instanties bij
hun adviezen aan de betrokken besturen over leidingen de opgestel
de richtlijnen voor in vergunningen te stellen voorwaarden ten
aanzien van veiligheid en waterstaatkundige voorzieningen zoveel
mogelijk zullen volgen.
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 gebundeld 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 (revisie 2, 1 januari 1972) is
mede gebaseerd op de navolgende (ontwerp)voorschriften.
Leidraad voor constructie en beheer van vloeistofleidingen in en
nabij waterkeringen, opgesteld door de Technische Adviescommissie
voor de Waterkeringen.
(Ontwerp)leidraad voor constructie en beheer van gasleidingen in
en nabij waterkeringen, opgesteld door de Technische Adviescommissie voor de waterkeringen.
(Ontwerp)leidraad voor oliepijpleidingen, opgesteld door de Commissie Opslag Gevaarlijke Stoffen.
(Ontwerp)veiligheidsvoorschriften voor gastransportleidingen, opgesteld door de Normcommissie 340.20.000 (wordt NEN 1091).
American Standard Code for Pressure Piping, Gas Transmission and
Distribution Piping Systems, ASA-B 31.8-I963/USAS-B 51.8-1968/
ANSI-B 31.8-1971.
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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.
Vanneer 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,
Bankastraat 157, •s-Gravenhage (tel. 070-648920), 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 vergunning afwijkt van de
Pijpleidingcode 1972, prevaleert het gestelde in de vergunning.

1.4.OVERZICHT VAN HOGEDRUKLEIDINGEN VOOR GAS EN OLIE,
GELEGD VAN 1 JANUARI 1965 TOT 1 JANUARI 1972
terreinstrekkingen
Mij.

medium

diameter
cm

druk
ato

staal
kwaliteit
CTvl/ffbr

Ned. Gasunie

4

aardgas

API-5L-grade B
2460/4220

,.j, .

wanddikte 1
mm
U

0 15(6")

40

0 20(8")

40

5,56

0 30(12")

40

7,14/8,74

0 40(16")

40

8,74

0 75(50")

67,5

0 90(56")

67,5

API-5L-X 56
4000/5600

4,7

9,52
11,18

kruisingen
staalkwalitelt

wanddikte
min

(Tvl/tfbr
idem

idem

7,14/9,52
8,74/9,52
3800/5500
API-5L-X 56
4000/5600

10,71/12,86/16,07/23,5
15,45/19.29/25,5

API-5L-grade B
2460/4220
API-5L-grade B
2460/4220

4,7

85

API-5L-X 46
5500/4500

5,05

0 65(26")

16

API-5L-X 56
4000/5400

7,14

idem

12,7/16,2

RRP (2e)

0 90(56")

47

API-5L-X 60
4220/5620

8,74

idem

9,52/15,87/17.46

RAPL

0 85(54")

55

API-5L-X 60
4220/5480

9,52

DOW

ethyleen(gae)

0 15(6")

100

SNC

propyleen(gas) 0 15(6")

100

DSM

naphta

0 20(8")

NPM

ruwe olie

7,11

idem
idem
API-5L-grade B
2460/4220

API-5L-X 60
4220/5270
5620

10,97
9,52

9,52

12,7/15,87/17,46

I.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 35 van de Vaterstaatswet 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.
I.6.DEFINITIES
In de Pijpleidingcode 1972 wordt verstaan onder:
hogedrukleidingen: leidingen met een bedrijfsdruk

=10 ato,

lagedrukleidingen: leidingen met een bedrijfsdruk

<10 ato,

wegen

: secundaire-en tertiaire wegen.

ONTWERP
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EISEN TE STELLEN AAN HET ONTWERP VAN LEIDINGSTREKKINGEN IN HET TERREIN.

n.l.VEILIGHEIDSAFSTANDEN
H . 1 .A.Veiligheidsafstanden tot gebouwen
Hiervoor wordt verwezen naar III.1.A.

I I . 1 .B.Onderlinge veïligheidsafstanden voor hogedrukleidingen

Hiervoor wordt verwezen naar I I I . 1 . B .
JJ.l .C.Veiligheidsafstanden tot waterstaatswerken
H . 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.C.1 en
III.1.C.2.

I I . 1 . C.2.VLOEISTOFLEIDINGEN

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

n.2.DIEPTELIGGING
De genoemde maten geven de afstand aan tot de bovenkant van de
leiding.

n.2.A.Te velde
H . 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.
H.2.B.Bij kruisingen van polderwatergangen
E . 2 . B. 1 .HOOFDWATERGANGEN

Minimaal 1,30 m beneden de bodemdiepte, welke is vereist voor
een goede waterbeheersing.
I I . 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.

n.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:
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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.
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).

ÏÏ.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).

I I . 4 . A . I . INWENDIGE BELASTINGEN
I L 4 . A . l . 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 één 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.1.G).

ïï. 4 . A . 1 . b.INWENDIGE ONDERDRUK

De leiding moet met een tweevoudige veiligheid bestand zijn tegen
vacuüm. Bij kunststoffen moet bij vacuüm een viervoudige veiligheid worden aangehouden, omdat de E-waarde van het materiaal met
de tijd afneemt.

I I . 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

1,1

passieve grondbelasting ten opzichte van de
maximale waarde

1,3
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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.5)
en de drukstootberekening facultatief.
Men dient dan de volgende uitgangspunten voor de spanningsberekening aan te houden:
ontwerpdruk voor de gehele leiding = maximale bedrijfsdruk
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 1,9 t/m3,
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.
I I . 4 . B. S pan ni ngsbereken i ng
I I . 4 . B. 1 . 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.

R.4.

Q. 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 belastingshoek a = 180°, terwijl de
ondersteuningshoek p = J0° voor in een sleuf gelegde leiding.
*

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.

I I . 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
tangenti'éle buigspanningen, welke laatste kunnen worden bepaald
volgens BISH & PARTNERS (zadeloplegging).
De "rerounding"-factor volgens SPANGLER is gemakshalve ook voor
de indirecte tangenti'éle buigspanningen toegestaan.

I I . 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.
0 ,
De toe te passen stootcoëfficiënt S = 1 + —J"2 , waarin t de
gronddekking boven de kruin van de buis in m is.
De spanningsberekening is conform die voor grondbelastingen.

E . 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.

E . 4 . ü. 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.

II.4.C.Toelaatbare materiaalspanningen en reductie (schade) factoren
Hierbij kan het gestelde in III.5.D.I, 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.
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Bij eventuele ontheffing in "boezemland zal door de vergunningverlenende instantie een schadefactor worden vastgesteld.

Ü.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 15%«
Bij gronddekkingen < 1 m en > 5 m is een volledige berekening in verband met de dan zeer belangrijke spanningsbijdrage van
respectievelijk de toevallige verkeerslast en de neutrale grondbelasting - vereist.

U I . EISEN TE STELLEN AAN HET ONTWERP VAN LEIDINGSTREKKINGEN, WELKE WATERSTAATSWERKEN ANNEX VEILIGHEIDSZONES KRUISEN.

TH.l.VEILIGHEIDSAFSTANDEN, VEILIGHEIDS- EN INVLOEDSZÖNES
HL. 1 .A.Vei ligheidsafstanden tot gebouwen
UT. 1 . A . 1 . OVERZICHT VAN BINNEN- EN BUITENLANDSE VOORSCHRIFTEN
UT. 1 . A . 1 . a . BINNENLAND
HE. 1 . A . 1 . a . 1 .(ONTW ERP) VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR GASTRANSPORTLEIDINGEN

Deze veiligheidsvoorschriften worden opgesteld door de Norm
commissie 540.20.000 (wordt NEN 1091).
Het "betreft hier transport en distributieleidingen met een maxi
male bedrijfsdruk >1 bar «■ 1 ato. In het algemeen moet de af
stand 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 door
sneden gebied onderscheidt deze norm 4 constructietypen:
type A:

a

= 0,69 a , , bij nominale wanddikte
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B:

a

= 0,60 « r v l ,

II

C:

a

= 0,50 < r v l ,

II

D:

a

= 0 , 40 a

v l

,

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 maat
regelen worden getroffen, zoals toepassing van minimaal construc
tietype C bij afstanden van 2040 m respectievelijk constructie
type D bij afstanden van 520 m, en verscherpte controle bij aan
leg, lassen en hydrostatische beproeving.

H l . 1 . A . 1 .a. 2.(ONTW ERP) LEIDRAAD VOOR OLIEPUPLEIDINGEN

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

25 m
15m
6 m.

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 voor pompinstallaties
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.
UT. 1 . A . 1 h.BUITENLAND
HE. 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 onderstaande tabel weergegeven.

nominale pijpdiameter
inch
4 -6
8-10
12 - 16
18-24
>24
*

cm
10,2
20,52
50,5
45,7
>

minimale afstand tot het
dichtstbij zijnde gebouw
ft
m

- 15,25
- 25,4
- 40,6
- 61,0
61,0

50
40
50
60
100

9,14
12,2
15,25
18,5
50,5

Deze afstanden moeten nog worden vermeerderd met 5 m voor
elke 7 ato, die de ontwerpdruk hoger is dan 55 ato.

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 (5 = 0,60 c
bij nominale wanddikte).
De voorgaande aanbevelingen zijn in overeenstemming met het door
de code van de Russische Nationale Gasinspectie Autoriteit (i960)
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.
Een alternatieve benadering is weergegeven in de ASA B 51*8-1965»
die gebieden classificeert naar hun bebouwingsdichtheid en de
ontwerpfactor dienovereenkomstig modificeert.
U I . 1 . A . 1 . b . 2. HONGARIJE. ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE MIJNBOUW,
HOOFDSTUK 17: OLIE- EN AARDGASPIJPLEIDINGEN (ONTWERP)

In vrije vertaling luidt § 250:
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 tabellen 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:
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risico-klasse A omvat:
a. steden en "bewoonde gebieden (concrete bestemmingsplannen
moeten hierbij worden betrokken),
b. openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen, vermaakscentra,
etc.),
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.

evenwijdig lopende spoorwegen,

b.

evenwijdig lopende autosnelwegen en secundaire wegen,

c.

bruggen in smalspoor-, tertiaire-en quartaire wegen,

d.

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
veiligheidsafstand in m
risico-klasse

A
B
C

vlampunt van de te verpompen
vloeistof:
> 45°C
£ 45°C
75
50
30

100
50
30

Tabel 2
veiligheidsafstand in m
ontwerpdruk in ato:
risico6-12
25 - 64
12 - 25
klasse
pijpdiameter (cm): pijpdiameter (cm): pijpdiameter (cm)
< 30
> 30
^30
>30
^30
>30
A
B
C

40
40
25

60
60
40

75
60
30

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

UI.

wanddikte--vermenigvuldigingsfactor
A

r isico-klass<2 •
B

c

1
1,3
1,4
1,5

1
1,2
1,3
1,4

1
1,1
1,2
1,3

].A.2.BESCHOUWINGEN

De minimale veiligheidsafstanden, genoemd in beide binnenlandse
voorschriften zijn voor hogedrukleidingen onvoldoende in geval
van brand, explosie en dergelijke.
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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.1.B.2.a) valt af te leiden, dat werkelijk veilige afstanden in de orde van grootte van 100 - 200 m
liggen voor hogedrukleidingen met grotere diameters.
Bij beschouwing van de buitenlandse voorschriften blijkt, dat de
Brits-Russische voorschriften uitkomsten opleveren die weinig
verschillen van de Nederlandse gasnorm (N.G.U.: 30 + 1 5 «= 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 inen uitwendige krachten weliswaar vergroot, en zal dit ook gelden
ten aanzien van 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.

EI. 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 i s aan een groot a a n t a l gemeentelijke d i e n s t e n van
openbare werken en - n u t s b e d r i j v e n een s t u d i e p a k k e t verzonden,
bestaande u i t fotokopieën van de l i t e r a t u u r , welke thans i n
III.1.A.1.TD i n v e r t a l i n g i s opgenomenUi. 1. B.Onderlinge vei ligheidsafstanden voor hogedrukleidingen
I E . 1 . B . 1 . VEIUGHEIDSAFSTANDEN 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:
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
gronddepöt 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.
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D l . 1 . B. 2 . VEIUGHEIDSAFSTANDEN IN VERBAND MET EXPLOSIEGEVAAR
ET. 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 56" diameter met een
lengte van 60 m, die door middel van stikstof op een gasdruk van
70 ato 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 ato) 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.
Tweede proef.
Deze werd uitgevoerd op basis van de meetresultaten van de vorige proef.
Wederom werd een stalen leiding (60 m, 0 36", 70 ato) gelegd,
met aan de linkerkant - weer met 1,50 m tussenruimte - een stalen
leiding (60 m, 0 36", 60 ato) 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 ato).
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 ato, de ene naastliggende onder circa 40 ato, de andere was
drukloos.
De gietijzeren buis lag 30 cm verticaal onder de drukloze pijp.

Explosieproeven op de Maasvlakte.

Zand- en stikstofwolk o/s gevolg van een
niet-pyrogene explosie van een hogedrukgasleiding
(T 50 m hoog)

Restanten van een geëxplodeerde

hogedrukgasleiding

Deformatie van een naait een exploderende
hogedrukgasleiding gelegen drukloze stalen leiding

Foto's: Ri/kswofersfoof. arrondissement
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Boel/e

Resultaat: de drie naastliggende pijpen werden niet noemens
waardig beschadigd, en "bij de onder druk staande leiding (40 ato)
trad geen lekkage op.

JE.

l.B.2.b.CONCLUSIE

De veiligheidsafstanden, welke genoemd worden in verband met de
uitvoering kunnen aangehouden worden.

Hl. 1 .C.Vei ligheidszones
U I . l . C . 1 .ALGEMEEN
I E . 1 . C . 1 . 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 daar
aan verbonden onaanvaardbare risico's.*

D l . 1 . C . 1 .b .LEIDINGEN LANGS EN EVENWIJDIG AAN EEN WATERKERING OF WEG

Een leiding evenwijdig aan een waterkering of weg dient in prin
cipe 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 af
stand tot de leiding waarbinnen ontgrondingen en verstoringen
ten gevolge van lekkage, breuk of explosie kunnen optreden (Ro)>
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 terrein
strook die ongestoord moet blijven, hangt af van de eigenschap
pen 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 grond
slag, kan de breedte van deze terreinstrook zonder nader onder
zoek 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 belastings
toestand is aangepast,
voortgaande deformatie*van de waterkering optreden,
♦

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

kl-i^^f:
Een openyescheurde persleiding voor zandtransport
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Foto: Publieke Werken Amsterdam

een sterke omhooggerichte grondwaterstroming (bijvoorbeeld
ten gevolge van kwel) optreedt,
is voor het "bepalen van de "breedte van de ongestoord te laten
z6ne 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
vóór de aanleg van de leiding aanwezig was.
Bij normale omstandigheden kan dus voor de breedte van de veiligheidszone 4-h + R-D 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.

IEL. 1 . C . 2.GASLEIDINGEN

Ten aanzien van de afstand R_ tot de leiding waarbinnen door lekkage, breuk of explosie van ae 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, welke derhalve zo laag mogelijk moet worden gesteld (in ieder geval kleiner dan 2/3 er , ) .
Door het uitstromende gas kan bovendien erosie optreden.

Deze erosie is afhankelijk van de grondsoort waarin de leiding
wordt gelegd, druk en diameter van de leiding en richting van de
gasstraal.
In afwachting van nadere onderzoekingen dienaangaande werd als
maximum R voor alle richtingen van de gasstraal voor hogedrukleidingen door het Waterloopkundig Laboratorium, voorlopig aangegeven: 30 m (maatgevend).
-,/ p—
Voor lagedrukl ei dingen kan eveneens voorlopig R-D = 2,5vpD
worden aangehouden, waarin p = ontwerpdruk in ato en D = buisdiameter in m.
Deze waarden gelden derhalve ook voor kruisingen van gasleidingen met waterkeringen en wegen.
Gronddeformaties ten gevolge van horizontaal gerichte schokgolven
bij explosie van een gasleiding kunnen aanleiding geren tot korrel ver schikkingen en pakkingsdichtheidsveranderingen.
Hiervan is een overspanning in het pori'ënwater het gevolg en derhalve verlies aan draagkracht (grondverweking).
De bestaande theoriën, die de breedte aangeven van de tussen de
leiding en de waterkering gelegen terreinstrook, waarbij bij explosie vrijwel geen verlies aan draagkracht van de ondergrond
van de waterkering zal optreden, zijn nog onvoldoende door proefnemingen getoetst.
Algemene richtlijnen zijn derhalve niet te geven. Van geval tot
geval moet worden onderzocht of de grondslag van de waterkering
gevoelig is voor genoemde verschijnselen.
N.B.
In afwachting van nadere onderzoekingen inzake erosie en schokgolven wordt voor hogedrukleidingen de veiligheidszone van 60 m
voor waterkeringen gehandhaafd als minimum (voor alle grondsoorten).
H l . 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
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ze na enige tijd pompen met een constant debiet niet meer zichtbaar toenamen.
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 aangegeven.
Het bleek dat de afmetingen van het gat hoofdzakelijk werden bepaald door snelheid en debiet van de vloeistofstraal.
Als maximum voor de breedte R_ van de ontgronding ten opzichte
van de leidingas voor alle richtingen van de vloeistofstraal
werd door het V.L. aangegeven:
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waarin:
Qu = uitstromend debiet in m3/sec.
V u = uitstroomsnelheid in m/sec.
g = versnelling van de zwaartekracht in m/sec2

(R-n i n m )
B

E T = 44 E B
L
4

Het hangt van zeer veel factoren af, welke O 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 beu
palen.
^
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 ia een tijd van enkele
minuten na ontstaan van het lek voorkomen.
Dit bleek bij de meeste leidingen waarvoor een berekening is
uitgevoerd ook inderdaad het geval te zijn.
De ontgrondingen hebben echter maximale afmetingen bereikt
voordat eventuele automatische uitschakelinrichtingen en afsluiters effect sorteren.
Uit de proeven volgde eveneens, dat bij volledige afschuiving
van de leiding slechts rekening behoeft te worden gehouden met
het grootste debiet dat uit één van de twee pijpeinden stroomt.
Voor lange leidingen kan een kleiner lek echter weleens een
grotere ontgronding teweeg brengen. Het verdient dus aanbeveling 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
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1

de uitgangspunten ten aanzien van de leiding en de leidingexploitatie niet worden gewijzigd.
Indien de beschreven berekeningsmogelijkheid niet wordt benut,
moet men uitgaan van de ongunstigste aanname die men voor Q u en
V u kan doen, namelijk dat bij volledige afschuiving de druk in
de leiding bij het lek gelijk is en blijft aan de ontwerpdruk H
(in m vloeistofkolom) van de leiding in het terrein (bijvoorbeeld
onder invloed van een hooggelegen reservoir).
Dan is:

V u = V2gH
Q^ =

en

-7 D V2gH, waarin D = diameter van de leiding in m, zodat

volgt:
RB = 7 ^ ^ 2 g H = 8 ^ H D Ï

(2)

Deze formule kan een viermaal hogere uitkomst geven dan (l).
Indien er van reservoir-invloed geen sprake is (bijvoorbeeld bij
een hogedrukleiding 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 Q-H-kromme voor de pomp(en)
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De maximale ontgronding wordt gevonden bij de maximale impuls.
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(3)

Q = maximale bedrijfscapaciteit in m3/sec.

Ho = maximale bedrijfsdruk in m vloeistofko
De pompgrafieken moeten worden overgelegd.
Indien men geen gebruik wil maken van formule (1), (2) of (3)
moet de berekening voor het bepalen van de ontgrondingen bij lek
of breuk van een vloeistofleiding gebaseerd zijn op een verantwoord onderzoek.
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H I . 1 . C 3 .a. KRUISINGEN VAN VLOEISTOFLEIDINGEN MET WATERKERINGEN EN WEGEN

Hierbij moet worden gerekend met de afstand Er, = 7/4 E^, 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 E .

TFT. 1 . D.Invloedszone

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 invloedszSne moet zo breed zijn dat mechanische invloeden
buiten de invloedszSne 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 Hetényi, IV.1.C3); 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
langstrekkracht, die het gevolg is van door axiale grondwrijving
verhinderde contractie (alleen van belang bij hogedrukleidingen).
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
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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 asymptotische 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 invloedszönes, 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 krachtswerkingen 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" invloedszöne zodanig wordt bepaald, dat ook geen beïnvloeding van de veiligheidszone plaats heeft, dient de uit de systeemberekening gevonden "interne" invloedszöne met de veiligheidszone te worden
vermeerderd om deze "externe" invloedszöne te vinden.
if

Men kan dan voorschrijven dat de zogenaamde "tie-in"-lassen
buiten de invloedszöne 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.

JU.2.WATERLOOPKUNDIG ONDERZOEK
Hr.2.A.Ontwerpdruk
Hydraulische berekening van alle vloeistofleidingen inclusief
drukstoten (waterslagverschijnselen) (zie III.5«A.2.a.1).
UI. 2. B. Vei ligheidszone
Bepaling van het uittredend debiet bij lekkage of breuk van
vloeistofleidingen (facultatief) (zie III.1.C3)»
*

Dit zijn de lassen die als laatste worden gemaakt om het gereedgekomen kruisingsgedeelte aan de terreingedeelten te verbinden.

HI.3.GRONDMECHANISCH ONDERZOEK
Het voor iedere kruising over te leggen grondmechanisch rapport
moet opgave doen van:
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);

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);

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 berekenings
methodiek 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)
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en de b e p a l i n g van de v e i l i g h e i d s z o n e ( z i e I I I . 1 . C . 1 ) .

EU. 4. ONTWERP
Het hiernavolgende geldt voor waterkeringen.
Voor wegen is het gestelde in III.\.k, III.4«C, III.4«D en
III.4'E van toepassing.

Eli.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.
D l . 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.:
1.b.:

vrije of luchtkruising,
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 * ,
de onderkant van de leiding ligt nergens boven het ontwerppeil .

2.b.:

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).
Het ontwerppeil is de waterstand waarop de waterkerende constructies moeten worden
ontworpen; dit peil is voor veel wateren officieel vastgesteld.

FUNDERING VAN ENIGE KARAKTERISTIEKE
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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 1b, 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.

IE. 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 belangrijke
spanningsbijdrage in de leiding kunnen leveren 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).
Fundering op staal komt in aanmerking als de te verwachten spanningen ten gevolge van zakkingsverschillen klein zijn.
Wanneer gasleidingen worden gelegd in een omgeving waar opdrijven
van de leiding mogelijk is, moeten extra voorzieningen worden getroffen (bijvoorbeeld schroefankers).

H I . 4 . D . S r e r k t e - e i s e n voor koppelingen

De vergunningverlenende instantie zal grote aandacht moeten schen
ken 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 lekkage-gevaar ten gevolge van rek van
op trek belaste bouten.
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In tij zondere gevallen is een flensverbinding toelaatbaar onder
toepassing van voorspanbouten.
Voor axiaal relatief stijve elementen (van beton, asbescement,
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 (l6CrMo4) niet een trekvastheid van 80-95 kg/mm2 en een rekgrens van 60-75 kg/mm2,
austhenitisch (roestvrij) staal.
De compensatoren worden door lassen of flenzen met de leiding
verbonden.

m . 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) .

DI.5.STERKTEBEREKENING
Andere rekenwijzen dan hier omschreven, zullen alvorens te worden
toegestaan, worden onderworpen aan een nader onderzoek door de
vergunningverlenende instantie.

HL.5.A.Belastingen en partiële onzekerheidsfactoren
JR.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, hangéja: 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.J.A).
TB.. 5. A.2 .INWENDIGE BELASTINGEN
JH.5.A.2.Q.

INWENDIGE OVERDRUK

U I . 5 . A . 2 . a . 1 . BEREKENING OP DRUKSTOTEN

Een berekening moet aantonen, dat de druk die voor de sterkteberekening van het leidinggedeelte in de kruising wordt aangehouden, niet kan worden overschreden.
Hierbij dient in het bijzonder op drukstoten te worden gelet.
Drukstoten in vloeistofleidingen kunnen in een kruising groter
zijn dan in de terreinstrekkingen.
Het verdient aanbeveling alle leidingen op drukstoten te berekenen. Bij deze berekening dient niet alleen rekening te worden
gehouden met verkeerde manipulaties met afsluiters en het plotseling uitvallen van één of meer compressoren of pompen, maar
ook met drukgolven die ontstaan na een breuk elders in de leiding.
In de vergunningsvoorwaarden dient de bepaling te worden opgenomen, dat bij iedere wijziging van de uitgangspunten van deze
berekening opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd.
De uitgangspunten van een drukstootberekening voor vloeistofleidingen zijn:

40

medium; (variabel)
chemisch-fysische aanduiding.
dichtheid pin kg (massa)/m3 c.q. soortelijk gewicht in t/m3.
compressie-modulus in W/m2 of kg /cm2.
kinematische viscositeit in S.S.U. (Saybolt Second Units) of
csk (centistokes), als functie van de temperatuur.
1 csk 4 5,1 S.S.U.
pour-point in °F of °C (centigrades).
leiding: (invariabel)
diameter (inwendig) in m, cm, inch.
wanddikte in cm, mm, inch.
elasticiteitsmodulus van het buismateriaal in N/m2 of kg/cm2.
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 kV.
aantal pompen per station en type.
pompkarakteristiek (Q-H-kromme) van de pompen. (De capaciteit
Q uitgezet tegen de manometrische opvoerhoogte H ) .
Q in MTA (million tons per annum), mj per h, min, sec.
H in m vloeistofkolom, kg/cm2, ato (atmosfeer overdruk), bar.
1 atm. = 1,0^ kg/cm2.
1 bar = 1,02 kg/cm2.
aantal toeren van de pompen in r.p.m. (revolutions per minute),
maximale bedrijfscapaciteit )

,. .

I bij rendementspunt
maximale bedrijfsdruk
i
maximale bedrijfstemperatuur (intree-temperatuur).
hydraulische gradiënt langs de leiding.
thermische gradiënt langs de leiding.
nominale insteldruk van de drukbegrenzer, met regeltolerantie.
aanwezigheid automatische uitschakelinrichting met tolerantie.

H I . 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.
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 v i, waarbij de tangenti'éle spanning in de buiswand de gegarandeerde minimum rekgrens a v l zou bereiken.
(Voor definitie van de gegarandeerde minimum rekgrens zie III.
5 - D ) . Men kan deze druk berekenen met de formule:

pr/ = ^i'

(volgens BARLOW) (i)

waarin:
Pvi en "",., in kg/cm2
t = de nominale wanddikte in cm
D„ = de uitwendige diameter in cm
Bij lagedrukleidingen kan een belangrijk deel van de spanning
worden veroorzaakt door grondbelasting, vulling en eigen gewicht
van de leiding.
Dit kan tot gevolg hebben dat de leiding in het terrein bij een
lagere druk zal bezwijken dan de druk berekend volgens formule
(1); deze lagere druk mag dan in de berekening worden ingevoerd.
De ontwerpdruk voor de kruising (behoudens de onder 1 gevonden
uitkomst) bedraagt dan:

l,2x*/3Xpw = 0,8p„,

(2)

waarin:
2

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

Pvi = de volgens (1) berekende vloeidruk in de terreinstrekking
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L H . 5 . A . 2 . a . 3 .ONTSNAPPINGSCLAUSULE

Als het bij toestaande 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.

IEL 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).

U T . 5 . A . 2 .C. INWENDIGE ONDERDRUK

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

U I . 5 . A . 3 . 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 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.
*

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

Implosieverschijnselen

(plooien)

Enkelvoudige implosie

Meergolvige implosie

Foto's: Publieke Werken Amsterdarr
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Nu deze ervaring er nog niet is, kunnen onderstaande factoren
als richtsnoer dienen.
De beheerder van de waterkering of weg is evenwel vrij, in bijzondere gevallen hiervan af te wijken, bijvoorbeeld wanneer de
eigenschappen van de grond zeer goed bekend zijn, of wanneer
deze eigenschappen bijzonder moeilijk zijn te bepalen.

IE. 5.A.3

.a.ONZEKERHEIDSFACTOREN VOOR GRONDMECHANISCHE GROOTHEDEN

( Z i e ook I I I . 5 . N . B . )
neutrale grondbelasting ten opzichte van de
gemiddelde waarde

1 ,1

passieve grondbelasting ten opzichte van de
maximale waarde

1,3

zettingen ten opzichte van de gemiddelde
waarde

1 ,5

zettingen ten opzichte van de maximale waarde

1,3

beddingsconstante ten opzichte van de
gemiddelde waarde
evenwichtèyermogen voor zand ten opzichte
van de gemiddelde waarde
evenwichtsdraagvermogen voor klei en veen
ten opzichte van de gemiddelde waarde

1,5

grondwrijving ten opzichte van de
gemiddelde waarde

1,4

1,4
1,2

Bij de bepaling van de toelaatbare paalbelastingen zal de grondmechanisch adviseur gewoonlijk in zijn advies reeds met onzekerheden rekening hebben gehouden.
In bovenstaande tabel worden onder zettingen slechts de normale
zettingen door verhoging van de belasting op de ondergrond verstaan.
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.
*

Bij fundering op staal zijn gevallen bekend waarbij ten gevolge van zakkingen door
grondroering bij de uitvoering en dynamisch gedrag van de leiding de berekende
spanningen met 25$ werden overschreden.
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JE.

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.

2.

zakkingen ten gevolge van het seculair effect van in het verleden uitgevoerde dijkverzwaringen.

J>.

zakkingen ten gevolge van de grondroering hij de uitvoering.

4.

zakkingen ten gevolge van de dynamische invloed van de leiding op de omringende grond onder invloed van fluctuaties
in bedrijfsdruk en temperatuur.

ad 1.

Deze zakkingen zijn theoretisch te benaderen en worden
"zettingen" genoemd.

ad 2.

Deze zakkingen zijn naast theoretische benadering mede
af te leiden uit de onderhoudservaringen van de waterkering- (weg)beheerder en worden eveneens "zettingen"
genoemd.

ad 5*

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.
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 zooldruk 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 ten gevolge daarvan de negatieve
kleef zijn verdwenen).
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ad 4«

In theorie is het denkbaar dat een kruisingsconstructie
door intermitterende expansie, gepaard gaande met grondbreuk (dat wilisR 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. en 2.).
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 4«)«
De zakkingen (3. en 4«) 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).

Ut.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.2, (hangbrug),
III.5-B.1 (expansie en verankering) en III.1.D (invloedszöne)
van toepassing.

IÏÏ.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).
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
torsie-grondwrijving zogenaamde torsie-grondbreuk op.
De problemen van drukverspanning en knik verleggen zich bij torderende kruisingsconstructies 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.

D l . 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:
v
- O^)» zodat resteert een verlenging overeenkomend met een
trekspanning van 0,5 - 0,5 = 0,2 x de ringspanning.
De langsspanning blijft echter in eerste instantxe 0,5 x de
ringspanning, dit in tegenstelling tot een tweezijdig verankerd
recht leidinggedeelte met 0,5 x de ringspanning.
Deze verlengingen, eventueel nog versterkt door het 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
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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).
Voor de spanningsberekening gelden de /3 -waarden.
Bij de verwerking van zettings-, expansie- en torsie-effecten
kan gebruik worden gemaakt van een computer.
Indien hierbij de "(staaf)elementen-methode" wordt toegepast,
worden de recuperatie- en progressie-effecten automatisch verdisconteerd.
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.
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 leidingtrekking 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 torsiewrijving met meer dan 5$ over- respectievelijk onderschrijden.

U T . 5 . B . 3 . LATERALE BEDDINGSCONSTANTE

Deze bepaalt bij elastische gronddeformatie volgens HETENYI
lengte van en drukverdeling over de oplegzönes, 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 oplegzSne optredende funderingsdruk ligt tussen 50$ en 75$ van het evenwichtsdraagvermogen.

E I . 5 . B . 4 . BEPALING VAN DE ONGUNSTIGSTE WAARDE VAN LATERALE EN FRICTIONELE
BEDDINGSCONSTANTEN (K, EN KJ

Dit probleem is dermate gecompliceerd, dat doorgaans bij elke
kruisingsconstructie een daartoe gericht onderzoek noodzakelijk
zal zijn.
De ingenieursbureaux RUTTEN EN KRUISMAN (^ en k w ) en BISÏÏ &
PARTNERS (k]_) hebben oriënterende onderzoekingen verricht, op
grond waarvan onder meer de volgende algemene indicaties kunnen
worden gegeven:
a.

rechte kruisende leidingstrekking annex invloedszönes (uitsluitend zettingsbelasting):
een hoge waarde van ki is ongunstig ten aanzien van de tangentiële spanningen in de buiswand door een steile dwarskrachtgradiënt (hoge Q-p.);
een lage waarde van k-j_ is ongunstig ten aanzien van de axiale spanningen door hoge langsmomenten;
k w 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-| -traject, waarbij zowel tangentieel als axiaal de spanningen maximaal zijn door hoge Q^ 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 ki-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 w kan eveneens slechts na onderzoek worden gedaan.

Het onderzoek van het ingenieursbureau RUTTEN EN KRUISMAN naar
k w had betrekking op een concreet geval, namelijk een hoofdaardgasleiding 0 45 cm met een ontwerpdruk van 67,5 ato.
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.
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Het onderzoek, dat voor elke kruising moet worden uitgevoerd,
is en "blijft bepalend.
Be 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 k w ongunstig
Bij hogere grondkwaliteit in de kruising dan in het veld:
zonder grondbreuk: lage waarde van k w ongunstig
met grondbreuk
: hoge waarde van k w 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.
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 k w 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) .

ED. 5. C. Spanningsberekening
Het hiernavolgende geldt voor op staal gefundeerde leidingen.
Voor onderheide leidingen is het gestelde in III.5.C.I,
III.5.C.2 (/? afhankelijk van oplegging), III.5.C.4 (vrije overspanning), III.5.C.5» -6, -8 en -9 van toepassing.
E I . 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.

51

Als langsspanning wordt de halve ringspanning in rekening gebracht, met toeslagen in binnenbochten volgens BISH & PARTNERS.

H l . 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 = 50° voor in een sleuf gelegde leiding behoudens het gestelde in III.5-C.7 ( &= 120° voor een doorgeperste buis).
Voorgaande/3-waarden zijn geldig voor (tangentieel) flexibele
buizen. Voor (tangentieel) starre buizen is (3 = 0° (lijnoplegging).
U I . 5 . C . 3 . HORIZONTALE STEUNDRUK

m . 5. C. 3. a. TANGENTIEEL FLEXIBELE BUIZEN (staal, 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 Iowa-formula toegestaan.

m.5.C.3.b.TANGENTiEELSTARREBUiZEN

(beton,

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.

IQ. 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,
*
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De actieve belastingstoestand, waarin ontlastende wrijvingskrachten tussen de sleuf
wanden en de klinkende aanvulling werkzaam zijn, is slechts van tijdelijke aard en
vormt derhalve geen aanvaardbaar uitgangspunt voor de spanningsberekening.

verplaatsing

reactie grondmassief

reactiekracht
grondmassief
►

verplaatsing
doorsnede
•4

V R = 0 ° of
voor zover de reactiekracht
een vermindering van de
bovenbe lasting betekent.

reactie grondmassief
*>R = 9 0 °

f,
*R

-

180°)

o
270"

volgens Spangier, Bish & Partners, M a n g .

GRAFISCHE WEERGAVE V A N DE U I T G A N G S P U N T E N I N Z A K E HET VERL OOP V A N DE
Ui

<PR =

verplaatsing doorsnede

volgens Rutten & Kruisman.
- ——■

(getekend

180°

GRONDDRUK OVER DE OMTREK V A N DE DOORSNEDE I N GEVAL V A N OPTREDENDE REACTIEKRACHTEN.

180"
definitie

fR

welke laatste kunnen worden "bepaald volgens BISH & PARTNERS
( |8 conform III. 5. C. 2).
Indien wordt gerekend 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 volledige spanningsberekening is door RUTTEN EN KRUTSMAN voor
behandeling met een computer geschikt gemaakt.
Hierbij zou in tweeërlei opzicht worden afgeweken van de bij de
methoden S P A N G L E R / B I S H & PARTNERS/MANG gestelde uitgangspunten,
namelijk:
a. sinusvormige (harmonische) verdeling van schedel- en zooidruk over belastings- respectievelijk ondersteuningshoek (in
plaats van gelijkmatig);
b. radiaal gerichte belasting en reactie (in plaats van verticaal) .
De eerste wijziging werkt spanningsverhogend, de tweede verlagend
(derhalve mutatie b niet aanvaard).
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.

L i l . 5 . C . 5 .VERKEERSBELASTING

Bij kruisingen van waterkeringen moet gerekend worden op een
toevallige voertuigpassage met een aslaststelsel conform klasse
50 van de VOSB 1963; 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.
0 ,
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.
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I l l . 5 . C . 6 . EIGEN GEWICHT

Het eigen gewicht van transportleiding en eventuele mantelbuis
minus opwaartse waterdruk moet in de "berekening worden betrokken;
hij 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.

JR.5.C.7. EVENWICHTSDRAAGVERMOGEN

Dit kan bij doorgaande (tangentieel) flexibele transportleidingen worden overschreden (in dat geval is er eveneens sprake van
laterale grondbreuk, waarbij /? = 180°).
In verband met dit effect kunnen de volgende 0-waarden worden
aangehouden:

optredende funderingsdruk
(over de volle leidingdiameter)

& Z 50$ van het evenwichtsdraagvermogen

indrukking
(over de volle leidingdiameter)
zand

klei/veen

5 £1 cm
(elastisch)

5 S 5-10 cm
(elastisch)

fi

30°

Voor tussenliggende waarden kan rechtlijnig worden geïnterpoleerd
8 =oo
5=
8 = co
0 = 100$ van het evenwichts- 5= 2 cm
(quasi- (plas- 10-20 cm (plasdraagvermo gen
tisch) (quasi- tisch) 180°
elaselastisch)
tisch)

H I . 5 . C 8 . BOCHTFLEXIBILITEIT EN STRESS-INTENSIFICATION

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 tangenti'ële 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 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.BJI.8-code.

De stress-intensificationfactor i v voor de tangentiële effecten
mag = 0 worden gekozen in tegenstelling tot de ix-waarde voor de
axiale invloed, die =1 moet worden genomen.

A*-i

n .^Q

SECTION A - A
(a) In-plane
Bending
(tangents
forced
together)

(b) In-plane
Bending
(tangents
forced
apart)

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

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

12.2.E.15.

I Q . 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 in-
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wendige overdruk of bij ontstaan van onderdruk door drukstoten,
dient te worden onderzocht.

EU. 5 . C . 1 0 . 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.

I I I . 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 ÏÏUBERHENCKY is alleen noodzakelijk ingeval van belangrijke torsiespanningen.
Doorgaans is de grootste gecombineerde spanning maatgevend.
Speciale aandacht is geboden bij hogedrukleidingen voor verwarmde olie en dergelijke (zie IV.1.C.10 en IV. 1 .C. 11).

EU.5.D.Toelaatbare materiaalspanningen en reductie (schade) factoren
H L 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 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 variëren van 1 tot 3/4 •

UT. 5 . D . 2 . TOELAATBARE MATERIAALSPANNINGEN (ONGEREDUCEERD)

Staal.
Voor stalen leidingen is de toelaatbare spanning gelijk aan 2/5
van de garandeerde 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.
Be 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.
De toelaatbare spanning = 2/5 van de breukgrens.

b.

Nodulair (ductile) gietijzer heeft wel een vloeitraject.
Be toelaatbare spanning = 1/2 van de breukgrens.

Beton (vloeistofleidingen)
In verband met de eis van vloeistofdichtheid van de leiding en
corrosiebescherming van het wapeningsstaal is scheurvorming in
betonbuizen ontoelaatbaar.
Hieraan wordt tegemoet gekomen door de gewapende betonbuizen te
berekenen met ongescheurde trekzóne en door het toepassen van
voorgespannen beton.
Voor de berekening van gewapend beton en voorgespannen beton
wordt verwezen naar de G.B.V. Gewapend Beton Voorschriften, en
de R.V.B. Richtlijnen voor Voorgespannen Beton.
In de praktijk doen zich echter gevallen voor waarbij voorgespan
nen 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.
Koper (vloeistofleidingen)
Voor het bepalen van de breukgrens in koperen buizen kan worden
verwezen naar: Keuringseis no.57 van het K.I.W.A.
Koper heeft een vloeitraject. De toelaatbare spanning = 1/2 van
de breukgrens.
Voorts moet het koper volgens K.I.V.A.-keur vrij zijn van zuurstof en koolstof.
*
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Indien bepaalde eigenschappen van het materiaal zijn verkregen als gevolg van koud
vervormen en de leiding tot hoven J00°C wordt verhit (lassen uitgezonderd), is de
toelaatbare spanning TinJF in tangcBljiïlL liUiUiitg 3/4 x 2/3 = 1/2 van de gegarandeerde minimum rekgrens.

Asb est- cement.
Buizen van asbest-cement moeten met voorzichtigheid worden getransporteerd en gelegd vanwege het gevaar van "brosse breuk.
Voor asbest-cement moet worden aangehouden N.E.N. 3262, kwaliteitseisen voor asbest-cementbuizen bestemd voor transport
onder druk van drinkwater, rioolwater en gas.
Kunststoffen.
Kunststofleidingen mogen niet op palen worden gefundeerd.
Voor de toelaatbare spanning in enige thermoplastische kunststoffen kan worden verwezen naar N.E.N. 2670 "Algemene richtlijnen voor het toepassen van kunststofleidingen".
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.
De toelaatbare tangenti'éle spanningen in enige thermohardende
kunststoffen zijn (volgens K.I.W.A.):
voor met glasvezel gewapend polyester:
voor met glasvezel gewapend epoxy:

38,5 N/mm2 (385 kgf/cm2)

50 N/mm2 (500 kgf/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.
Gewapende kunststofmortelbuizen (met glasvezel gewapend polyester en kwartszand) en polybetonbuizen (beton, waarin het cement
is vervangen door polyester- of epoxyhars) kunnen mutaties 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.

U I . 5 . D . 3 . MATER IAALKEUZE

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
buigzaam 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 echter 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.
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H I . 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.
B.
C.

geen reëel levensgevaar
levensgevaar voor enkele mensen
levensgevaar voor vele mensen

Materiële risicofactoren
Hinder
scheepvaart

Verstoring
waterhuishouding

waterkeringen
langs kleine
wateren, b.v.
binnenboezems

geen

gering

klein stedelijk gebied
of gebied
met dorpsbebouwing,
weinig industrie

grote boezemof kanaaldijken

geringe of
matige hinder

enige stagnatie van
wateraanen 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

Schade door
inundatie

Schade aan de
waterkering

betreft:

betreft:

D

agrarisch
gebied met
weinig bebouwing

E

Factor

F

Personele risicofactor
C
B
A

0,75
0,90
1
D

0,75
0,85
0,95
E

0,75
0,80
0,85
F

materiële risicofactor

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

E .

IS.].

FORMULES, GRAFIEKEN, TABELLEN, NORMEN EN LITERATUUR.

FORMULES, GRAFIEKEN, TABELLEN EN NORMEN

EZ. 1 . A . l n verband met het waterloopkundig onderzoek
EZ*. 1 . A . 1 . HOOGTE VAN DE MOMENTANE DRUKSTOOT IN VLOEISTOFLEIDINGEN BIJ PLOTSELING SLUITEN
VAN EEN AFSLUITER OF UITVALLEN VAN EEN POMP VOLGENS JOUKOWSKY

Ay = --.AV
waarin:
Ay=

toename van de drukhoogte in m (bij wrijvingsloze
stroming)

AV=

afname van de stroomsnelheid in m/sec.

g=

10 m/sec2.

p(m+i<)

waarin:
c=

de voortplantingssnelheid van de drukstoot in m/sec.
(S.I.-eenheden)
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p=

dichtheid in kg(massa)/mj

D=

inwendige diameter in m

8=
E=

wanddikte in m
elasticiteitsmodulus van het huismateriaal in N/m2

K=

compressie-modulus van het medium in N/m2

E Z . I . A . 2 . DEMPING

DOOR W RIJVING

VAN EEN DRUKGOLF

IN OLIELEI DINGEN

VOLGENS

LUDW IG
EN JOHNSON.

1.0

08

X

PS=1 - t g t 1

0,6

( t u r b i lente stromi n g )
0)

e
'5.
E

0,4

41
■o
n
0."

02

0
0

1

2

3
X = D ISTAN CE

4
R/l T I O

5

6

7

P1*
p

o

waarin:
P1 =

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

x =

door drukgolf(front) afgelegde afstand vanaf het punt van
stroomonderbreking in m

P0 =

momentane drukstoot in het punt van stroomonderbreking
in m oliekolom

PS =

gedempte drukstoot aan het golffront in m oliekolom

E L I . A . 3 . DRUKOPBOUW IN HET PUNT VAN STROOMONDERBREKING DOOR WRUVINGSREFLECTIE NA EEN
DRUKSTOOT IN OLIELEIDINGEN VOLGENS LUDWIG EN JOHNSON.

4

3

af
i"
3
0

2

O.
0
Jt
3
L
X
II

a

1

0
0
T= Ti t i e

2

4

6

8

10

1 atloa pla.t.

"o

waarin:
pUn p0 =

zie IV. 1 .A.2

o=

voortplantingssnelheid van de drukstoot in m/sec.

t=

tijd verstreken na het tijdstip van stroomonderbreking
in sec.

p=

totale drukverhoging in het punt van stroomonderbreking in
m oliekolom

I 2 \ 1 . B . l n verband met het grondmechanisch onderzoek

Bij gebruik van onderstaande formules kunnen de volgende waarden
een globale indicatie geven:
volumegewicht 7 in t/m5:
zand: droog 1,6
nat 1,8-2
klei: 1 6
veen* l'- 1 1
verzadigd (phreatisch of capillair)
inwendige wrijvingshoek <p in graden:
zand: 30 - 35
klei/veen: 20 - 25 (geconsolideerd)
cohaesie c in t/m2:
zand:
klei/veen: 0,1-1 (geconsolideerd)
1
samendrukkingsconstante C = -:
z
r :
zand: 500
77- + TT", log 10 4
klei: 10 - 20
p
s
veen: 5 - 1 0
verticale doorlatendheidsco'éfficiënt k„ in cm/sec:
zand: 10"2 - 10~4
klei: 10~8
veen: 10~°
beddingsconstante k in kg/cmj:
zand: 1 - 1 0
klei/veen: 0,1-1
E Z . 1 . B . 1 .NEUTRALE GRONDBELASTING

q„ = y x .H.D

waarin:
q„ = neutrale grondbelasting in t/m'
yK= volumegewicht grond in t/m3 (inclusief opwaartse waterdruk)
H = gronddekking in m
D = leidingdiameter in m

Overgenomen uit I V. 7 f~ 7

Values of Coefficient C

Fig. 2 4 . 8 .

c
Diagram for Coefficient C c for Positive Projecting Conduits
p - projection ratio = 1 .
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 of 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

+ 1.0
to + 0 . 8

0
- 0.4
-0.2

to + 0 . 5
to

0

to

+

0.8

B Z . 1 . B. 2 . PASSIEVE GRONDBELASTING VOLGENS MARSTON

Wr = Cr.w.B ?

waarin:
w(. =

passieve grondbelasting (qp) in t/m'

w =

volumegewicht grond in t/m 3

Br =

leidingdiameter in m

H =

gronddekking in m

c =

coëfficiënt = f (— ) , complete positive projection
c
condition

TT

J V . 1 . B. 3 . ACTIEVE-, NEUTRALE- EN PASSIEVE HORIZONTALE GRONDDRUKKEN

°-»„ = *«•«■, " 2c.tg(45° - hp)
°"/m

=

*V °»

<% = \,-°",. + 2c.tg(45° + i<0

K = tg2(45° K

n

=

m

S n

' ~ ' *P

A„ = tg2(45° + hf)

waarin:
<r„ in t/m2
<jr= verticale korrel spanning in t/m2
tf> =
c =

inwendige wrijvingshoek in sexagesimale graden
cohaesie in t/m2

T V . 1 . ü.4.ZETTINGEN

VOLGENS VON TERZAGHI-BUISMAN

waarin:
z, =

zetting na tdagen in cm

h=

laagdikte in cm

t=

tijd in dagen

P=

oorspronkelijke korrelspanning in t/m2

p+Ap=
7^ =

korrelspanning na belastingsverhoging in t/m2
samendrukkingsconstanten (experimenteel bepaald)

EZ!. \.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

F„

A.

0

§_

£-X C

Al
belasting.

B2
C3

Oneindige strook,
driehoekige verdeelde

Al
belasting.
B2
C3

H
Terras- belasting.

G

F

E
Cl
B2
A3

n
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a3

b3

l o c a l e toename van de v e r t i c a l e k o r r e l s p a n n i n g i n t/m2
maximale ophoogdruk q i n t/m2

A
punt

c

B
n

z

00
01
02
oj
04
05
06
07
08

1,0000
0,9594
0,8185
0,6678
0,5508
0,4617
0,5954
0,5457
0,5050

A0
A1
A2
A5
A4
A5

1,0000
0,9028
0,7552
0,6075
0,5107
0,4572

B1
B2
B5
B4
B5

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

C1
C2
05
04
05

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

D1
D2
D3
D4
D5

0,0194
0,0776
0,1458
0,1847
0,2045

E1
E2
E5
E4
E5

0,0060
0,0557
0,0771
0,1155
0,1404

F1
F2
F5
F4
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
0,5744
0,5505
0,2952
0,2422

AO
A1
A2
A5
A4
A5

0,7500
0,7196
0,6544
0,5462
0,4711
0,4101

BO
B1
B2
B5
B4
B5
B6
B8
B10

0,5000
0,4949
0,4714
0,4550
0,5955
0,5577
0,5258
0,2682
0,2266

CO
C1
C2
C5
04
05

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

DO
D1
D2
D5
D4
D5
D6
B7
D10

0
0,0766
0,1595
0,1815
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
0,1405

H2
H4
H6
H8
H10

0,0064
0,0552
0,0656
0,0862
0,0985

punt

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 5524
0 5789

aO
a1
a2

AO
A1
A2
A5
A4
A5

0
0
0
0
0
0

2500
2645
5025
5581
5659
5867

BO
B1
B2
B5
B4
B5
B6
B8
B10

0
0
0
0
0
0
0
0
0

5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000

CO
C1
C2
C5
C4
C5

0
0
0
0
0
0

7500
7557
6978
6619
6541
6155

DO
D1
D2
DJ
D4
B5
D6
D8
D10

1
0
0
0
0
0
0
0
0

0000
9220
8524
7951
7500
7148
6871
6476
6211

EO
E1
E2
E5
E4
E6
E8
E10

1
0
0
0
0
0
0
0

0000
9805
9567
8844
8570
7652
7125
6765

FO
F1
F2
F5
F4
F6
F8
F10

1
0
0
0
0
0
0
0

0000
9949
9714
9550
8955
8258
7682
7266

HO
H1
H2
H4
H6
H8
H10

1
0
0
0
0
0
0

0000
9989
9916
9548
9052
8524
8085

n

a5
a4
a5
bO
b1
b2
b5
b4

n

z

0
0,0161
0,0655
0,1156
0,1650
0,2032

b6
b8
b10

0
0,0051
0,0286
0,0650
0,1045
0,1422
0,1762
0,2317
0,2754

cO
d
c2

0
0,0023
0,0147

dO
d2
d4
d6
d8
d10

0
0,0083
0,0452
0,0967
0,1475
0,1915

b5
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1 . B. Ó.HYDRODYNAMISCHE PERIODE VOLGENS VON TERZAGHI

T-èhP-f?.

waarin:

•7

T = hydrodynamische periode in sec. (1 jaar = 3>4»10 s e c . )
h = laagdikte in cm
k,. = verticale doorlatendheidscoëfficiënt in cm/sec. (experi
menteel bepaald)
y„. = 10~5 kg/cm3
z

waarin:
z =

zetting in cm

P = "belastingsverhoging in kg/cm2

1 2 . 1 . B. 7 . HYDRODYNAMISCHE PERIODE BIJ TOEPASSING VAN ZANDPALEN VOLGENS BARRON.

T = d'.f.y„

(n = 10)

waarin:
T ,a ,y„. =

z i e IV. 1 .B .6

d = h.o.h. afstand zandpalen in cm
k„ = horizontale doorlatendheidscoëfficiënt in cm/sec.
Kj, 4£ k a n in het algemeen gelijk aan kif ■ worden gesteld; voor veen
kan kK, echter 2 a 5xkïf bedragen.
h.o.h. afstand zandpalen , ..
. .. , 300
n =
—
1
3—^
bijvoorbeeld ■ "rrr-cm
diameter zandpalen

12". 1 . B. 8 . VERTICALE BEDDINGSCONSTANTE VOLGENS SCHLEICHER

J>0 c m

>" f*

o
CM
CM

O

o
CM

o
oo

o
CD

O-In

m
o
O

Jf

V
5
1=

•

■

O
CM

Ai

O
O

O
CO

if

O
CC

O
■<f

>"

vJ

O
C\J

/>"

o

o

o

o

CM

W,

Ulé

72

<»b NI

*

w

o

waarin:
k=

beddingsconstante in kg/cm2/cm indrukking

E=

elasticiteitsmodulus grond in kg/cm2

A=

1 x b = oppervlakte oplegvlak in cm2

7=

contractiecoëfficiënt = 0,5

l/b

cirkel

vierkant

m=

0,96

0,95

1,5

5

5

10

100

0,94 0,92 0,88 0,82 0,71 0,57

b =

oplegbreedte = D

D =

leidingdiameter in cm

1 =

minimale opleglengte

x=

2

in cm

index volgens HETENYI in cm -1 (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 1 cm en voor klei/veen 5-10 cm bedraagt.
Bij de systeemberekening wordt hetr-7diagram geschematiseerd
tot een bilineaire grafiek, zodat de (elastische) beddingsconstante door het plastische deformatiegebied tot het evenwichtsdraagvermogen wordt geëxtrapoleerd.

E Z . 1 . B. 9 . EVENWICHTSDRAAGVERMOGEN VOLGENS PRANDTL
Pu* = P.-V» + V,-C + V ^ b

waarin:
p„e =

evenwichtsdraagvermogen in t/m2

PA =

korrelspanning op buisasniveau (aanleg) naast de
leiding in t/m2

c =

cohaesie in t/m2

yK -

volumegewicht grond in t/m 3 (incl. opwaartse waterdruk)

b =

aanlegbreedte = leidingdiameter in m
v v ,v = coëfficiënten = f (<p)

tp =

inwendige wrijvingshoek

TZ. 1 . B . 1 O. VUISTREGEL VOOR GRONDWRIJVING

W = ^ x i x - L x S x 10
2 2 14

waarin:
w=

grondwrijving in t/m2 (langs- en torsiewrijving)

S=

gemiddelde sondeerwaarde over de hoogte van de leiding +
0,20 m "boven en onder de leiding in kg/cm2

Toelichting:
1e halveringsfactor:

in te voeren wegens verstoring grondslag
(aangevulde sleuf)
1
1
2e halveringsfactor 8 = -r (hoek van wandwrijving = —.hoek van
inwendige wrijving)
1
cohaesie c = T T X S bij <p = 0°
Verplaatsingen hij maximale wrijving volgens LGM:
in zand:
in klei:
in veen:

1 - 5 mm
2 - 6 mm
4 - 18 mm

E ? . 1 . B . 11 BEREKENING ONVERANKERDE DAMWAND

RWSW *W«A

« J W W <WAVA

WJW.V

P

4

M.P.a

'JtX/WA X W W J www \VAVAJ: ^ I W W

5—-

x - 1,21' /JA

\
1

Aptfv.

,,.•—' -

^—~
j*sT
- ' 1
^

p

b

resu I t e r e n c
b e k stingsv lak

X

\

\

C - 0 . 7 C 7. b

\

\\

\

^

\

1 *
inhe d i e p t e

_r_.

\
\

\
\
\Xa
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De berekening verloopt als volgt:
In de eerste plaats worden de actieve (achterzijde) en de passieve (voorzijde) 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, waarboven de algebraïsche som van de belastingsvlakken nul
is (SH = O).
Van beide elkaar horizontaal in evenwicht houdende belastingsvlakken achter 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 beide 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 evenwichtsniveau en het snijpunt van deze hellende lijn met de damwand voldoet aan de betrekking x = 1,21 3 V S > waarin M het bovengenoemd moment en b de
bovengenoemde specifieke belasting in het horizontaal 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 gelegen. 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 lijn, doch met tegengesteld teken (gespiegeld) .
Het snijpunt van deze laatste hellende lijn met de damwand geeft
de vereiste inheidiepte. Het moment waarop het damwandprofiel
moet worden ontworpen is M.
EZ.l . B.12 BEOORDELING GESCHIKTHEID ZAND VOOR BRONBEMAUNG VOLGENS REYNOLDS EN
PROTOPAPADAKIS

Het korrelverdelingsdiagram moet voldoen aan:
cumulatieve zeefresten
zeefdiameter in mm
in gew.$
meer dan: 4
N 480-d-0,175
0,150
7
0,125
12
0,105
18,5
0,090
27,5
44
0,075
0,060
70
0,050
80

ET. 1 . d n verband met de sterkteberekening
IST. 1 . C . 1 . VOOR BUIZEN KARAKTERISTIEKE MECHANISCHE GROOTHEDEN

buisdoorsnede:
r

=

r. =

-jj uitwendige diameter

(cm)

-g- inwendige diameter

oppervlakte F = ir (r
traagheidsmoment 1 =

2

(cm)

2
- r. )

— (r

(cm2)

- r. )

(cm4)

weerstandmoment W = —
(cmj)
r
u
schuifspanning r
= 2 — uit dwarskracht D in kg (kg/cm2)
max
i?
M r
schuifspanning r = —
uit torsie
(kg/cm2)
P
M
wringmoment in kgcm
w
M volgt uit \p = _ _
, waarin:
W

(il

P

i// = wringingshoek in rad.
1 = wringingslengte in cm
G = glijdingsmodulus (voor staal: G = 0,81.10
E = 2,1.105
I = polair traagheidsmoment fa 2 I

JU.

kg/cm2)
kg/cm2)
(cm4)

1 . C . 2 . MOMENTREDUCTIE BIJ TREKVERSPANNING VOLGENS BISH & PARTNERS

recuperatiefactor:
voor een gebogen, scharnierend opgehangen staaf
M
M„

, 5 T.l.'
'+48-ËT

waarin:
M„ = initieel moment = T .y,
o
y 0 = initiële statische excentriciteit van systeemlijn (staafas) ten opzichte van treklijn (stangenveelhoek)
M„ = eindmoment
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T =
L =

c e n t r i s c h e t r e k k r a c h t i n kg ( u i t p o o l f i g u u r )
a f s t a n d t u s s e n moment n u l p u n t e n i n cm (ophangpunten en
s n i j p u n t e n van s y s t e e m l i j n en t r e k l i j n )

El =

stijfheidsfactor

tegen b u i g i n g van de s t a a f i n kgcm2

E . 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 0 .

M.
M,

M. - P.8.

waarin;
M0 =

initieel moment (analytisch gevonden) in kgcm

M, =

eindmoment

p =

centrische drukkracht in kg (analytisch gevonden)

8o =

initiële elastische excentriciteit van systeemlijn (staafas) ten opzichte van druklijn ten gevolge van M O in cm

E Z . 1 . C.4.0PLEGZÖNES VOLGENS HETÉNYI

waarin:
A =

index voor stijfheidsverhouding buis/grond in cm -1

b =

oplegbreedte = D

D =

leidingdiameter in cm

k =

beddingsconstante in kg/cm3

EI =

stijfheidsfactor tegen buiging van de leiding in kgcm2

3 ^ 1 -a).

M„ = MB =£.*.

waarin:
q=

zettingsbelasting c.q. passieve grondbelasting in kg/cm'

L=

lengte zettingszSne in cm

X2.L2
6(2 +A.L)

y

=

verticale verplaatsing in cm

0=

hoekverdraaiïng in rad.

M=

moment in kgcm

Q=

dwarskracht in kg

<en»=

overgangspunten tussen zettingszone en oplegzöne

geldigheidsvoorwaarde: \ . l>?r
1=

lengte oplegzöne in cm

E Z . 1 . C . 5 . MAXIMALE RINGSPANNING VOLGENS LAMÉ

r2 + r2

-P

—

waarin:
<rr =

ringspanning in kg/cm2

ro =

uitwendige leidingstraal in cm

i\ =

inwendige leidingstraal in cm

P =

inwendige gas- of vloeistofdruk in kg/cm2

EZ". 1 . C . 6 . TANGENTIËLE TOESLAG EN REDUCTIE VOOR BINNEN- RESPECTIEVELIJK BUITENBOCHTEN
VOLGENS WILBUR

R-Ir
'«"TT"'

en

R+Ir
"-"-R+7-''

waarin:
orbtl =

ringspanning in binnenbocht in kg/cm2

<jim =

ringspanning in buitenbocht in kg/cm2

R
r

gemiddelde bochtstraal
inwendige leidingstraal
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=
=

1 2 " . 1 . C . 7 . AXIALE TOESLAG EN REDUCTIE VOOR BINNEN- RESPECTIEVELIJK BUITENBOCHTEN VOLGENS
BISH & PARTNERS

waarin:
<rM„ =

axial e trekspanning in binnenbocht in kg/cm2

o-6u(( =

axial e trekspanning in buitenbocht in kg/cm2

1 2 . 1 . C . 8.TANGENTIËLE MOMENTEN EN VERTICALE DEFLECTIE TENGEVOLGE VAN DIRECT OVERGEDRAGEN
BOVENBELASTING VOLGENS SPANGLER

Mlt = K.Q.r

waarin:
MQ =

moment in kgcm per cm' buis

K =

momentcoëfficiënt = f (*, /?)

Q =

direct aan de ondergrond overgedragen bovenbelasting in
kg per cm' buis

r =

gemiddelde leidingstraal in cm

8 =

verticale deflectie in cm

k„ =

verticale deflectiecoëfficiënt = f

EI =

stijfheidsfactor tegen buiging van de buiswand in kgcm2
per cm' buis

a =

belastingshoek

/3 =

ondersteuningshoek

(a>0)
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Overgenomen u i t I V . 2 . C . 2 .
C o e f f i c i e n t s f o r B e n d i n g Moments a n d D e f l e c t i o n s
of a n 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
K
s
zijden

k

a

0

Deg.

Deg.

bodem

top

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

0
30
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
0.175
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
0.146
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

6o
30

60

K

t

y
vert.

K
8
zijden

a

0

*b

Deg.

Deg.

bodem

top

90

0
30
60
90
120
150
180

0.506
0.246
0.201
0.169
0.150
0.140
0.157

0.182
0.180
0.175
0.169
0.165
0.158
0.157

0.168
0.166
0.161
0.154
0.147
0.142
0.140

0.129
0.127
0.118
0.110
0.105
0.098
0.096

120

0
30
60
90
120
150
180

0.299
0.240
0.194
0.165
0.143
0.154
0.151

0.162
0.160
0.156
0.150
0.145
0.159
0.158

0.161
0.159
0.154
0.147
0.140
0.135
0.135

0.122
0.119
0.111
0.105
0.096
0.091
0.089

150

0
30
60
90
120
150
180

0.295
0.256
0.190
0.158
0.159
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
O.155
0.129
0.128

0.117
0.115
0.107
0.098
0.091
0.086
0.085

130

0
30
60
90
130
150
ISO

♦0.294
+0.335
0.189
0.157
+0.135
0.128
+0.135

+ 0.15O
+0.145
0.143
0.157
+ 0 . 131
0.126
+ 0 . 135

-0.153
-0.153
0.147
0.140
-0.133
0.127
- O . 135

0.116
0.113
0.105
0.096
0.039
0.085
0.033

K

t

k
y
vert.

EZ". I . C . 9 . REROUNDING EFFECT VOLGENS SPANGLER

>+*£■
waarin:
frr =

reductiefactor ten gevolge van rerounding

TZ. I . C . I O.IOWA-FORMULA VOLGENS SPANGLER

Deze formule voor de verticale deflectie brengt horizontale pas
sieve steundruk in rekening.
Volgens III.5.C.5 is toepassing van deze formule uitsluitend
toegestaan voor flexibele mantelbuizen, doorgeperst zonder ver
dikte rand in zandgrond.
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D.Qr 3
8.. = k„.
» EI + 0,061 e.r>

waarin:
D =

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

e=

horizontale beddingsconstante, welke moet volgen uit het
grondmechanisch rapport (voor zand^i 1 kg/cm3)

Vervormingscriterium:
Toelaatbare deflectie is 5% van de diameter.
Het spanningscriterium is hier doorgaans niet maatgevend, doch
dit dient wel te worden onderzocht.

JY.

1 . C . 11 . TANGENTIËLE MOMENTEN TENGEVOLGE VAN INDIRECT OVERGEDRAGEN BOVENBELASTING
VOLGENS BISH & PARTNERS

M„

K.QD.r

waarin:
Ma =

moment in kgcm per cm' buis

K =
Q„ =

momentco'ëfficiënt = f (a) c.q. f (j8)
indirect aan de ondergrond overgedragen bovenbelasting
(zettingsbelasting) in kg per cm' buis

r =

gemiddelde leidingstraal in cm

belastingshoek

a

momentcoëfficiënten
ondersteuningshoek
ondersteund leiding- niet-ondersteund leidinggedeelte (oplegzöne)
gedeelte (zettingszöne)
K
K
K
K
t
s
t
s
*b
0

h

0°
120°

+0,079 -0,091 +0,238
+0,078 -0,089 +0,179
+0,060 -0,070 +0,082

180°

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

30°

180°

Opmerking:

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

deze factoren gelden ook voor zadelopleggingen.
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E Z . 1 . C . 1 2 . SPREIDING VAN WIELLASTEN IN DE ONDERGROND VOLGENS BOUSSINESQ

klaas*

aalaat

60

201

43

15t

30

10t

s l a i t l t « l . * l volgens VOSB 1963

ty»>\i,»y>>»»>jf/wm//mrj

-•-

gronddekking (t) boven de kruin van de buis in

Druk onder A bij ongunstigste plaatsing van het laststelsel.
De ontlastende invloed van het wegdek is buiten beschouwing
gelaten, evenals de stootcoëfficient.

W.

l . C . 1 3 . BOCHTFLEXIBIUTEIT VOLGENS ASA 83 ï. 8-1963 (USAS 83?. 8-1968; ANSI 83?. 8-1971).

1,65

waarin:
k=
h=

flexibiliteitsfactor

^1

flexihiljiteitskarakteristiek
h -

t R

t=

nominale wanddikte in cm

R=

gemiddelde bochtstraal in cm

t=

gemiddelde leidingstraal in cm

I ? . 1 . C. 1 4 . STRESS-INTENSIFICATION IN AXIALE RICHTING VOL GENS HETZELFDE VOORSCHRIFT

■ - °- 9

waarin:
lx =

stressintensification factor in axiale richting = 1

EZ". 1 . C. 1 5 . STRESS-INTENSIFICATION IN TANGENTIËLE RICHTING VOL GENS CLARK EN REISSNER

■

'»

-

* '

8

h 2/3

waarin:
i„ =

stressintensification factor in tangentiële richting
£0

I Y . 1 . C . 1 6.REROUNDING EFFECT VOLGENS RODABAUGH EN GEORGE

'4- x *

,ëi.

v=2-^-=o-^

X

'4 <

>1

waarin:
k = f l e x i b i l i t e i t s f a c t o r met inwendige g a s - of v l o e i s t o f druk
i = s t r e s s - i n t e n s i f i c a t i o n f a c t o r i n a x i a l e r i c h t i n g met i n wendige g a s - of v l o e i s t o f d r u k
i = s t r e s s - i n t e n s i f i c a t i o n f a c t o r i n t a n g e n t i ' é l e r i c h t i n g met
inwendige g a s - of v l o e i s t o f d r u k
s = r i n g s p a n n i n g i n r e c h t e p i j p ( o" ) i n kg/cm2
E = e l a s t i c i t e i t s m o d u l u s p i j p s t a a l i n kg/cm2
1 —

M

—1

Example

20-. - 2

c o t i o n factors of an aluminium (E
000) cmved pipe with r/t

4

15-

\

-

responding to S

Pr/r

40

10.000
8000X

30

6000.-

_20

4000..
'300Ó:.

10.000.-

40, R/r

4 at (o

zero pressure, (b) a pressure of 250 psi

'/<

x

What ore the f l e x i b i l i t y and slress-intensifi-

cor-

6

10.000 p j | ?

5-

X

3000 +

zzP30H

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

10. . 4 -

4.2,

10
8

' k - 16.5.
(b) 250 psi, connect 4 on left side R/t « a l e
w i t h 40 on r/t scole. Read X; - 2000 ond

8._5

Xk

6
5
. 4

1300. Compute S/E - 1 0 . 0 0 0 / 1 0 . 0 0 0 -

000

0.001.

"_6
3^

By Equatie

6.
5.-8

K

P

- 3

16.5
1 + (0.001)0300,

. 2

<-2
1 + [O.0O1K2OOO1

Fig. 3

Nomograph for O b t a i n i n g W, i „ , fc_, ond

600-

800II
400-.

400-.
300--

100..
SO:!
b0~-.
Overgenomen uit 1 7 . 2. E. 16.

84

1000..

L 1

15

2J.20

800II

300..
200..

200--

By Equation (4)

*P

2000$-"" 1O00--

40J.
!„„

30Ü.

10_
8_

100

6.

80
4_
40-.
3.

*.-«© (T)
x, = 3,5(:f.(tj'
I Z . 1 . C . 1 7.IMPLOSIE-C0NTROLE VOLGENS BOUSSINESQ

3E1

waarin:
qtr = c r i t i e k e a l z i j d i g e druk i n kg per cm' tmisomtrek
EI = s t i j f h e i d s f a c t o r tegen b u i g i n g van de buiswand i n
kgcm2/cm' b u i s
r

=

gemiddelde l e i d i n g s t r a a l i n cm

I Y . 1 . C . 1 8 . ALGEMENE BREUKHYPOTHESE VOLGENS MOHR (VLAKKE SPANNINGSTOESTAND)

waarin:
p, =

grootste (critieke) hoofdspanning in kg/cm2=
staal 1,2 ff)
P2 = kleinste hoofdspanning in kg/cm2
o-j. =

ö (voor

gecombineerde spanning in axial e richting in kg/cm2
(voor staal= ff)

<r, = gecombineerde spanning in tangenti'éle richting in kg/cm2
(voor staal= ff )
T =

(torsie) schuifspanning in kg/cm2= ^
0,58 ff)

(voor staal

7

=

EZ". 1 . C. 19. SCHUIFSPANNINGSCRITERIUM VOLGENS TRESCA :

_ PI P_2^ max "
2
max
» 1,2.0,58 = 0 , 7 ? )

critieke schuifspanning t
(voor staalr

Wanneer in axiale richting een resulterende drukspanning optreedt
bij resulterende trekspanning in tangenti'éle richting (bijvoor-
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beeld bij hogedrukleidingen voor verwarmde o l i e ) , kan het
schuifspanningscriterium maatgevend worden.
Het criterium is dan:
- P1 " ( " P 2 } _ P 1
r
max "
2
voor staal:

+

P

2

2< J
max
p, + p2s 1,4?

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 5 moet worden vergeleken.

E \ 1 . C . 20.BREUKHYPOTHESE VOOR STAAL VOLGENS HUBER-HENCKY (VLAKKE SPANNINGSTOESTAND)

<jj = Ver 2 + er2 — <Tx-°'j/ + 6 T 2

waarin:
o-, =

ideële staalspanning in kg/cm2 (ook wel vergelijkingsspanning genoemd, zie VOSB-I963)

v, *

1,2?

CTX =

gecombineerde (trek- of druk) spanning in axiale richting
in kg/cm2 = o7

<ry =

gecombineerde (trek) spanning in tangentiële richting in
kg/cm2 = <T

T =

(torsie) schuif spanning in kg/cm2= ~ . 'T = 0,58 <*
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I3Z. 1.D.Overzichten van gestandaardiseerde diameters, wanddikten
en materiaal kwaliteiten voor stalen leidingen
N a a d 1 0 z e
Uitw. 0 vlgs
DIN 2448
mm
inch
76,1
82,5
88,9
101,6
108

3,

3V4

3 te
4
41/4

114,3
127
133
139,7
152,4

4V2
5

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

6V4

5Y4

5 y>

6

6 té
6 5/6
7
7 ^

mm

114,3
133
139,7
159
165,1

4té
5Y4
5 t é
6V4
6 té

e n

Uitw. 0 v l g s
B i l [ 2448
mm
inch

Wanddikte-bereik
inch

2,93,2.
3,2.
3,6.
3,6.

.17,5
.22,2
.25
.28
.28

0,116.
0,128.
0,128.
0,1440,144.

.11/16
• 7/8
.1
.1,102
.1,102

219,1
244,5
267
273
298,5

8
9
10
10
11

3,6.
4...
4...
4...
4,5-

.28
•32
•32
•32
• 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

4,54,54,55...
5,4-

.40
.36
• 36
.40
.40

0,176.
0,176.
0,176.
0,192.
0,212.

457,2
508
558,8

12 3/4
14
14 té
16
16 té
18
20
22

•1,575
.1,417
.1,417
•1,575
.1,575

G e l a s t e
Uitwendige
diame t e r
mm
inch

b u i s

Wanddikte-bereik
mm

inch

2,3.-6,3
2,9-.6,3
5,2..6,5
3,2..8
3,2..6,5

0,092..1/4
0,116..1/4
0,128..1/4
0,128..5/16
0,126..1/4

b u i z e n

56
98
té
%
%

Wanddikte-bereik
mm
5,9.
6,56,56,5.
7,1.

•65
•71
• 71
• 71
• 71
7 , 1 - .80
8 . . . .80
8 . . . .80
8 , 8 . .80
1 0 . . .80
1 0 . . .80
1 1 . . .80
1 2 , 5 . .80

inch
0,252.
1/4...
1/4...
1/4...
9/32..

.2,480
.2,795
•2,795
.2,795
.2,795

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

.3,150
.3,150
.3,150
.3,150
•3,150

0,394- .3,150
7 / 1 6 . . .3,150
1 / 2 . . . .3,150

T

Uitwendige
diameter
inch
mm

Wanddikte-bereik
mm

inch

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

24
26
28
50
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

168,5
219,1
273
323,9
355,6

6
8
10
12
14

56
36
%
3/4

5,2..8
5,2..10
5,2..10
5,6..10
4
10

0,128.-5/16
0,128..0,594
0,128.-0,594
0,144.-0,594
0,160..0,594

865,6
9H,4
1016
1067
1120

34
36
40
42
44

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

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

406,4
419
457,2
508
558,8

16
16 1/2
18
20
22

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

0,160.-0,594
0,160.-0,594
0,192..0,594
0,176..0,594
0,176..7/16

1168
1220
1520
1420
1520

46
48
51 3V32
552?A2
59 2 7/52
63 25/52
6723A2
71 2 té-2
75 19A2
79 1 ' / 3 2

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

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

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

1620
1720
1820
1920
2020

Het betreft hier:
1, (onder poederdek) langsnaad gelaste "buizen (warmgekalibreerd of koud geëxpandeerd)
2. (onder poederdek) spiraalnaad gelaste buizen
3- hoogfrequent gelaste buizen.

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)
Staaikwaliteit

Koolstof
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

DIN.Rst-34.7
DIN.Rst-38.7
DIN.St-43.7
DIN.St-47-7
DIN.St-53.7

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

Titanium
S i l i c i u m Mangaan P h o s p h o r Zwavel Vanadium
of
max. fo
max. $> max. $> max. % max. fo Niobium
max. fo

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

1,10
1,10
1,20
1,30
1,50

0,04
0,04

0,04
0,04
0,04

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

0,05
0,05

0,12
0,12

Als maatstaf voor de goede lasbaarheid van het staal mag het
koolstof equivalent C E . berekend met de formule:
^ .- ^
C.E. = C

M„

+ l f

+

Cr+Mo + V Cu + Ni
j
+ _ 1 T _

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

Breukgrens

Staaikwaliteit
psi

psi

kgf/mm2

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.OOO
60.000
65.OOO

24,6
29,5
32,3
36,6
39,2
42,2
45,8

48.000
60.000
60.000
63.OOO
72.000
75-000
78.000
80.000

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

33,7

28
26
24
22
20
19
18
18

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

30.000
35-000
47-000
52.000

21
25
30
37

47-000
49-000
61.000
73-000

33
38
43
52

26
24
23
20

*
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kgf/mm2

Rek b i j
breuk
min.%

Charpy V - notch

21,1

** volgens DIN 50 115

Kerfslagwaarde
kgm/cm2
0°C
min.

3,5 \
3,5 J
3,5 /
5»5 L
3,5
3,5 \
3,5 ]
3,5 /

ET. 1 . E.Lijst van A P I - 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-IIO5

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 atü
Betriebsdruck aus Stahlrohren mit geschweiszten Verbindungen.
DIN 17172: Stahlrohre für Pernleitungen 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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VEREENVOUDIGDE STERKTEBEREKENING VOOR KRUISINGEN VAN LAGEDRUKLEIDINGEN VAN KLEINE DIAMETER MET WATERSTAATSWERKEN.
3Z\1. GASLEIDINGEN
Lagedrukgasleidingen in waterstaatswerken kunnen voorlopig worden "berekend volgens de vereenvoudigde sterkteberekening, wanneer pl)2 < 0,4 (p = ontwerpdruk in ato en D = buisdiameter in m ) ,
mits "bovendien de diameter van de leiding niet groter is dan:
0,20
0,20
0,40
0,20

m
m
m
m

in
in
in
in

"boezemwaterkeringen
hoofdwaterkeringen
tweede waterkeringen
wegen

Omtrent de toepasbaarheid van de vereenvoudigde sterkteberekening voor lagedrukgasleidingen in boezemwaterkeringen, hoofdwaterkeringen en wegen met een diameter van 0,20 m - 0,40 m, die
wel voldoen aan pD2 < 0,4» dient nader overleg te worden gepleegd met de vergunningverlenende instantie.

Y. 2. VLOEISTOFLEI DINGEN
Lagedrukvloeistofleidingen in waterstaatswerken kunnen worden
berekend met de vereenvoudigde sterkteberekening, wanneer HD^ < 1
(H = ontwerpdruk in m vloeistofkolom en D = buisdiameter in m ) ,
mits bovendien de diameter van de leiding niet groter is dan:
0,20
0,20
0,40
0,20

m
m
m
m

in
in
in
in

boezemwaterkeringen
hoofdwaterkeringen
tweede waterkeringen
wegen.

Omtrent de toepasbaarheid van de vereenvoudigde sterkteberekening voor lagedrukvloeistofleidingen in boezemwaterkeringen,
hoofdwaterkeringen en wegen met een diameter van 0,20 m - 0,40 m,
die wel voldoen aan HI)2 < 1, dient nader overleg te worden gepleegd met de vergunningverlenende instantie.
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3Z".3.VEREENVOUDIGDE STERKTEBEREKENING
3Z.3.A. Stalen leidingen
3 C 3 . A . 1 . BENODIGDE GEGEVENS

1.

buisdiameter D (r = -g- D )

in cm

2.

wanddikte

in cm

3.

breuksterkte o-,

in kg/cm2

4»

vloeigrens

<x -,

in kg/cm2

5-

ontwerpdruk

p (= max. bedrijfsdruk)

in kg/cm2

6.

bovenbelasting buis Q uit neutrale
grondbelasting (7
= 1,9 V m 3 ) en
verkeersbelasting^ (vlgs IV.1.C.12)

in kg/cm' buislengte

7.

zettingsverschil 5 en de afstand 1,
waarover dit verschil plaats vindt

in cm

8.

straal van de bochten E.

in cm

9.

schadefactor**

10.

t

toelaatbare spanning ff (gereduceerd)

in kg/cm2

Y.. 3. A . 2. BEREKENINGEN

Uit inwendige druk

er = *£7-

Uit bovenbelasting

o
H

= 0,235 ïj
«w

1 O/
W.
w = T* "t (weerstandsmoment van de buiswand)
2 EI h

Uit de zettingen M = *—-—

x

(halve inklemming)

±z

E = 2,1.10 6 kg/cm2
I-j-, = -TT < D4 - (D-2t)4 v (traagheidsmoment van de buisdoorsnede)
M
<r = ——x
M
wb
I-u
W"b = —

in langsrichting van de buis
(weerstandsmoment van de buisdoorsnede)

Als het zettingsgebied in een bocht ligt, i s :
a.
= i .o-.,
iy
y M

en

<r . «= i . <r„
ix
x M

* 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.
* * Schadefactor verlagen met 20$.
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lx

=

0,9
})-,
2

h /5

i , i
x
y

,

.

i

y

=

1,8
o/*
2

h /5

e n

.

n

tR

= "~ö2

r

= stress-intensification factoren

<r = a + a A + er . — 5
y
p
Q
iy
1
totaal in langsrichting
<r = T a + o- . =cr
&
°
x
2 p
ix
totaal in dwarsrichting

3?.3.B. Plastic leidingen (thermoplasten)

Voor de toerekening van de spanningen kunnen dezelfde formules
worden ge"bruikt als voor stalen leidingen.
Er is een groot aantal verschillende soorten plastic met verschillende ïï en E.
De meest gebruikte zijn:
polyvinylchloride = p.v.c.
lagedichtheid polyetheen = zacht PE
hogedichtheid polyetheen = hard PE
NEN 2670 geeft toelaatbare materiaal spanningen (ongereduceerd)
voor:
p.v.c. : 100 kg/cm2
zacht PE: 25 of 32 kg/cm2 afhankelijk van de soort
hard PE: 50 kg/cm2
Bij andere plastic-soorten zullen deze gegevens geleverd moeten
worden door de fabrikant of vergunningvrager.
Uit literatuuronderzoek over korte duur proeven blijkt, dat men
voor de elasticiteitsmodulus de volgende waarden vindt:
p.v.c. : E

= 30.000 kg/cm2

PE (hard) : E

=

7-000 kg/cm2

PE (zacht) : E

=

1.200 kg/cm2

De buis voldoet wat betreft de spanningen als:
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a

+a

+ a.

=a

(spanningen in langsrichting niet maatgevend)

a volgens III.5D verlaagd met
Er moet echter nog een 2e voorwaarde worden gesteld.
De vervorming mag niet te groot worden (maximaal 5%) •
De deflectie volgt uit de formule:
5

= 0,115 ■§£
y

E I

en deze moet zijn 4 0,05 D.

w

hierin is weer:
»
E
E
I

. * »
= 15.000 kg/cm2 voor p.v.c.
= 3.5OO kg/cm2 voor PE (hard)
1 ^
= —«'t (traagheidsmoment van de buiswand)

Q

= totale bovenbelasting per cm buislengte

Opmerking.
De buis moet altijd in de grond worden gelegd, dus niet op twee
langsbalken of op betonplaten.
Verder moeten in de nabijheid van de buis aangetroffen stenen of
scherpe voorwerpen worden verwijderd.
De Ewaarden verkregen uit de genoemde korte duur proeven zijn
gehalveerd ter verdiscontering van de afname van deze grootheden
met de tijd.

3T.3.C.Andere materialen
Hierbij kunnen dezelfde formules worden gebruikt als bij staal.
koper

:

a
E

messing:

<r,
E

= 3.000 kg/cm2 ( 2 . 1 0 0 - 4.6OO kg/cm2)
= 1 . 2 1 0 . 0 0 0 kg/cm2
= 4*000 kg/cm2
= 1 . 0 0 0 . 0 0 0 kg/cm2
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;Z.4.OVERZICHT VAN DE NOODZAAK VAN B EREKENING EN
DAMWAND CON STRUCT IE

Lagedrukgasleidingen.
sterkteberekening voor:

pD' — J,4
volledig als
pD ? < 1,4
vereenvoudigd als
pDp < .5,4
overleg als
volledig als
pD^ i 0,4
vereenvoudigd als
pDj < 0 , 4
overleg als
pB ? < 0 , 4
volledig als
pD, 2 0 , 4
vereenvoudigd als
p K < 0,4
volledig als
pB^ 2 0 , 4
vereenvoudigd als
pB, < 0 , 4
overleg als
pD < 0 , 4
aanbrengen
altijd
aanbrengen als
pD * 0 , 4
niet aanbrengen als
pD 2 < 0 , 4
overleg als
pTj2 < 0,4
geen damwandconstructie
geen damwandconstructie

boezemkaden c a .

hoofdwaterkeringen

tweede waterkeringen
|

paaaaj nf, i? 1a  wegen

damwandconstructie voor: boezemkaden c a .
hoofdwaterkeringen

tweede waterkeringen
■ wegen

of
en
en
of
en
en
of
en
of
en
en

D > 'J,20 m
D £.0,20 m
0,20 ir. < D < 0,40 m
D > 1,20 m
D 5 0,20 m
0,20 m < B < 0,40 m
D > 0,40 m
D £ 0,40 m
D > 0,20 m
B £ 0,20 n
0,20 m < B < 0 , 4 0 m

of D > 0 , 2 0 m
en D £ 0,20 m
en 0,20 m < D <

L .
L =•

5

VPB2

SNj'pB^

3.4

Lagedrukvloeistofleidingen,
sterkteberekening voor:

boezemkaden c a .

hoofdwaterkeringen

tweede waterkeringen
wegen

damwandconstructie voor: boezemkaden c a .
hoofdwaterkeringen

:
:

tweede waterkeringen :
wegen
:

HD 2 5 1
volledig als
HTJ2 < 1
vereenvoudigd als
overleg als
HD 2 < 1
volledig als
HD 2 £ 1
vereenvoudigd als
HD 2 < 1
overleg als
HD 2 < 1
volledig als
HD 2 £ 1
vereenvoudigd als
HD 2
volledig als
HD 2 £ 1
vereenvoudigd als
HD 2 < 1
overleg als
HD 2 < 1
aanbrengen
altijd
aanbrengen als
HD 2 k 1
niet aanbrengen als
HD 2 < 1
overleg als
HD 2 < 1
geen damwandconstructie
geen damwandconstructie

In de formules pD
en L ^ 5 v pD
is p
damwand in m aan één zijde van de "buis

ontwerpdruk

in ato;

D

of
en
en
of
en
en
of
en
of
en
en

D > 0,20
D = 0,20
0,20 m <
D > 0,20
E é 0,20
0,20 m <
D > 0,40
D £ 0,40
D > 0,20
E 4 0,20
0,20 m <

100

10 m voor boezemkaden c a .

0,40

0,40

0,40
L = 4>VHD2"

of D > 0,20 m
en D 6 0,20 m
en 0,20 m < D

L = 4N3/ÏÏÏ)2"
0,40 m

buisdiameter in m en L = lengte

In de formules HD
en L ■ 4 V ^ H D 2 is H = ontwerpdruk in m vloeistofkolom;
en L = lengte damwand in m aan één zijde van de buis.
4 m en L
max

m
m
D
m
m
D
m
m
m
m
D

en hoofdwaterkeringen.

D = buisdiameter

in m

MAXIMALE BUIGSPANNINGEN IN GEPERSTE / GELEGDE LEIDINGEN
Maximale

2
O", = m.D.l /V

buigspanning

Lengte vrije overspanning

1 = C/A

c en m bepalen uit onderstaande

2
in kgf/cm"
in cm

grafieken

ï ( q n .+ l p ) i n k g f / c m 2
neutrale grondlast in A
passieve grondlast in B
,
index stijfheidsverhouding grond-buis in cm
, , ,.
,
, ,
zand
: 1,0
kgf/cm3
kn = beddxngskonstante - - ,
~ 0 _ , „^>/^m3
u
°
klex-veen:
0,25 kgi/cm-»
D
= uitwendige diameter in cm
qo
qn
qp
A

=
=
=

A

q

B

c g q g x i 'Tri i i 11 i 11 i i i 1111
10 cm

GEPERST

GELEGD

10,0-

BEPALING c

8,0-

6.05,0-4,0

~

~r~"

..-.-.-1-,:

=±±±

3.0-1

04

Ojb

1£

1.6

20

2.4

23

3.2

O

0.2

o n t w i k k e l d d o o r T E B O D I N BV - D e n H a a g
K In verband r>et de naj^eurigheid van ds berekening behesft de schadefactor niet verlaagd te worden,
(zie noot pag. 97)
\>
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2L

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

3ZI. 1 .BOEZEMWATEREN A N N E X - K A D E N
3ZL 1 .A.Verticaal alignement

De minimale gronddekking boven de l e i d i n g t e r p l a a t s e van de
kaden en de v e i l i g h e i d s z o n e s i s 0,80 m; i n h e t water b e d r a a g t
deze i n geval van:
geen s c h e e p v a a r t

1,50 m

k l e i n e scheepvaart

2m

grote scheepvaart

2,50 m.

V r i j e of l u c h t k r u i s i n g e n (jumpers) kunnen i n h e t algemeen a l l e e n
worden t o e g e s t a a n a l s t i j d e l i j k e c o n s t r u c t i e voor h e t k r u i s e n
van boezemwaterkeringen.
3ZX. 1. B.Damwandconstructie
3ZI. 1 .B. 1. ALGEMEEN

Op basis van het grondmechanisch rapport (zie III.5) 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, indien althans
tijdelijke ontgravingen achter de kade c.q. te baggeren sleuven
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.

Kistdam van stalen damwand in een boezemkade.

- <■■■■ **

'! -tt

4 *£

O verzicht van de kistdam

"W-^^
Opbouw van de kisfdam: middencomparf/menf, zi/'compartimenfen en vleugels
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Foto's: Grootwaterschap

van Woerden

3 3 . 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.
2 1 . 1 . B. 3 . LAGEDRUKLEIDINGEN

Voor kruisingen van lagedrukleidingen kan hoofdstuk V mede van
belang zijn.
3ZL. 1 . B. 3 . d.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 = 5 y pD , met een
minimum van 4 ni en een maximum van 10 m.
Hierbij is p de bedrijfsdruk in ato en D de diameter van de leiding in m.
3ZT.1 . B. 3 . b.VLOEISTOFLEIDINGEN

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 = 4 W HD^, met een
minimum van 4 m en een maximum van 10 m.
Hierbij is H de bedrijfsdruk in m vloeistofkolom en D de diameter van de leiding in m.
3ZI. l . C . O v e r i g e voorzieningen en werkwijzen
3 Z I . 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 door middel van "thiokol".
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.
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Vanneer de kruisingsconstructie wordt onderheid, moet extra aandacht aan de aansluiting van het kwelscherm op de huis worden
geschonken, omdat de leiding mogelijke zettingen van het kadelichaam niet zal volgen.
3ZI. 1 . C . 2 . MANTELBUIZEN

Toepassing van mantelhuizen is in boezemwateren annex kaden niet
toegestaan (zie ook VI.5.B).

3ZI- 2 . HOOFDWATERKERINGEN
33.2.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.
3ZI. 2. B. Damwandconstructie
3ZI.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
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stalen damwandscherm worden aangebracht op èen zodanige wijze en
plaats, dat elk van de beide hierdoor geformeerde dijkgedeelten
in ieder geval aan de navolgende minimum-eisen voldoet.
De hoogte van de bovenkant van het stalen damwandscherm moet (by
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.5) worden berekend, uitgaande van een onverankerde stormvloedkerende damwand bij een éénzijdige 3 m diepe
ontgronding.
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 nader goed te keuren constructies.
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 ui aanwezig zijn.

YL. 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.

YI.2.Ü.3.LAGEDRUKLEIDINGEN

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

Beschadiging van een pijpleiding,welke als gevolg van zakking
op een damwandscherm is komen te rusten.

De beschadiging gezien aan de buitenzijde van de buis

De beschadiging gezien aan de binnenzijde van de buis

Fofo's Publieke Werken
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Amsterdan

2 1 . 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 = 5 y pD^, met
een minimum van 4 ni en een maximum van 10 m.
Hierbij is p de bedrijfsdruk in ato en D de diameter van de leiding in m.

3ZT. 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 = 4 v HD^, met
een minimum van 4 m en een maximum van 10 m.
Hierbij is H de bedrijfsdruk in m vloeistofkolom en D de diameter van de leiding in m.

3ZT.2.C.Overige voorzieningen en werkwijzen
3ZI.2.C. 1 . 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.

2I.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- en buitenteenlijn.
Tussen de onderkant van de leiding en de bovenkant van de werkvloer moet tenminste 0,20 m goed verdichte klei aanwezig zijn.

2 1 . 2 . C . 3 . DOORPERSEN EN DERGELIJKE

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

2 T . 2. CA.MANTELBUIZEN

Toepassing van manteltiuizen i s i n hoofdwaterkeringen n i e t t o e gestaan ( z i e ook V I . 5 . B ) .

3ZL3.TWEEDE WATERKERINGEN
3ZE.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 hoven 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, een 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.
3ZL3.B.Overige voorzieningen en werkwijzen
3ZL 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 toe-
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gepast - 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 huis worden
geschonken, omdat de leiding mogelijke zettingen van het dijklichaam niet zal volgen.

3 3 . 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 (electrisch 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.

2L4. WEGEN
3ZL4.A.Verrtcaal 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 spreidingszöne 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.

3ZL 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.j) 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.

2 1 . 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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SPECIFICATIES
WILLIAMSON
M - 2 THINSULATORS

nominale
pi jpmaat

inch

uitwendige 0 dragerpijp (carrier)
minimum
maximum
mm.
inch
mm.

minimum inwendige 0
mantel pi p (casing)
inch

mm.

aantal
blokken

breedte langs p i j p
inch

mm.

maxima e dikte " H "
inch

mm.

aantal
segmen ter

2"
3"
4"

2,375
3,5
4,5

60, 325
88,9
114,3

2,625
3,75
4,75

66, 675
95,25
120,65

4,0
5,25
6,5

101,6
133,35
165,1

4
4
4

4,0
4,0
5,0

101,6
101,6
127,0

0,625
0,625
0,75

15,875
15,875
19,05

2,0
2,0
2,0

6"
8"
10"

6,625
8,625
10,75

168,275
219,075
273, 05

7,0
9,125
11,25

177,8
231,775
285,75

8,75
11,0
13,0

222,25
279,4
330,2

6
8
8

5,0
6,0
6,0

127,0
152,4
152,4

0,75
0,75
0,75

19,05
19,05
19,05

3,0
4,0
4,0

12"
14"
16"

12,75
14,0
16,0

323,85
355,60
406,4

13,25
14,5
16,5

336,55
368,3
419,1

15,0
16,75
19,0

381,0
425,45
482,6

12
15
8

6,0
6,0
6,25

152,4
152,4
158, 75

0,75
0,75
0,75

19,05
19,05
19,05

4,0
5,0
4,0

18"
20"
22"

18,0
20,0
22,0

457,2
508,0
558,8

18,5
20,5
22,5

469,9
520,7
571,5

21,0
23,0
25,0

533,4
584,2
635,0

9
10
11

6,25
6,25
6,25

158,75
158,75
158,75

0,75
0,75
0,75

19,05
19,05
19,05

4,5
5,0
5,5

24"
26"
28"

24,0
26,0
28,0

609,6
660,4
711,2

24,5
26,5
28,5

622,3
673,1
723,9

27,0
29,0
31,0

685,8
736,6
787,4

12
13
14

6,25
6,25
6,25

158,75
158,75
158,75

0,75
0,75
0,75

19,05
19,05
19,05

6,0
6,5
7,0

30"
32"
34"

30,0
32,0
34,0

762,0
812,8
863,6

30,5
32,5
34,5

774,7
825,5
876,3

33,0
35,0
37,0

838,2
889,0
939,8

15
16
17

6,25
6,25
6,25

158,75
158,75
158,75

0,75
0,75
0,75

19,05
19,05
19,05

7,5
8,0
8,5

36"
48"
60"

36,0
48,0
60,0

914,4
1219,2
1524,0

36,5
48,5
60,5

927,1
1231,9
1536, 7

39,0
51,0
63,0

990,6
1295,4
1600,2

18
24
30

6,25
6,25
6,25

158,75
158,75
158,75

0,75
0,75
0,75

19,05
19,05
19,05

9,0
12,0
15,0

DWARSE DOORSNEDE DRAGERPIJP IN MANTELPIJP

M-2 Plastic

THINSULATORS'

21.5.ALGEMEEN
3ZL5.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 5 ato) zijn nut hebben op het hoogste punt van een
kruising beluchtingsventielen of ontluchters aan te brengen.
Bij kruisingen onder het ontwerppeil van persleidingen van gemalen, hevels en dergelijke verdient het aanbeveling de afsluitmiddelen aan beide zijden van de waterkering aan te brengen.
Wanneer een leiding in open verbinding staat met het buitenwater
en slechts van een terugslagklep op het eind van de leiding is
voorzien, moet een extra afsluitconstructie aan de kerende zijde
van de waterkering worden gemaakt. (De afsluitmiddelen moeten
ook bij hoge buitenwaterstanden bediend kunnen worden).

3ZL.5. B.Man tel bui zen

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.C4, VI.5.B.2 en VI.4.B.I)
"2I.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 leidingen 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
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beweging van mantel- en transportbuis en veroudering van het
afdichtingsmateriaal.

21. 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 lek optreedt.

21. 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.

M.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.

2 L . 5.C.Spuiten, boren en persen van leidingen
YL.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.

3ZI. 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.
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.
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3ZT. 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.

Y1.5.

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 beschoeiïngen etc. kunnen
ernstige moeilijkheden geven.
Rondom het pijpgedeelte dat op zodanige wijze wordt aangebracht,
kunnen geen kwelschermen en dergelijke worden aangebracht.

YL. 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.
Voor wegen, tweede waterkeringen en boezemwateren annex kaden,
waar geen risico van doorbraak tijdens de uitvoering aanwezig
is, kan wanneer de grondslag zich ertoe leent, persen worden
overwogen.

Zie voor u i t v o e r i n g s b e p a l i n g e n VIII.5»

3H.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 .

3Z[. 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 geeigende uitwendige bekleding.

Indien de te transporteren media naar het oordeel van een deskun
dig 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).

~31. 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 toe
gepast, 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).

5ZI.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 onder
grond 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.
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
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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.
2 1 . 5 . F .Ontlastvloeren
5 Z I . 5 . F . 1 .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.

Ontlastvloer achter een kistdam in een boezemkade.

Palenveld

Voltooide houten ontlastvloer
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Fofo's Grootwaterschap

vcrn Woerden

YL. 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.
5 2 . 5 . G . B o c h t e n in stalen leidingen
2 1 . 5 . G . 1 .VOORGEVORMDE BOCHTEN
3 Z I . 5 . G . 1 .a.HOGEDRUKLEIDINGEN

Hiervoor komen fabrieksboenten 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 "veldboenten")
worden toegepast, die ter plaatse in een buigbank uit rechte
pijp worden gevormd waarbij de minimaal haalbare kromtestraal
40D bedraagt.

2 E . 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.

Y I . 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 [kgcmj ", EI de stijfheidsfactor tegen buiging [kgcm2] en R de kromtestraal in cm.

Elastische

bochten

in een te trekken sleepzinker

van de aardgasvoorziening
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van

Terschelling

ten

behoeve

Foto: Okko S. Vos 'm opdracht van de N,V. Nederlandse Gasume

2 1 . 5 . H . M e e t - en referentiepunten
2 1 . 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.
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.

3ZI. 5 . H . 2 . REFERENTIEPUNTEN

Vanneer slechts op grote afstand van de leiding een goed referen
tiepunt aanwezig is, kan ter voorkoming van lange waterpassingen
een standzeker referentiepunt in de nabijheid van de leiding wor
den geformeerd, door fruiten de invloedssfeer van eventuele ophogingen sondeerfruizen in de grond aan te brengen die tot in het
diepe zand reiken.
3ZI.5. J.Aanvulmaterialen
3Z1. 5. J . l . 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 af
dekking 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).
3ZI. 5 . J . 2 . EISEN TE STELLEN AAN AANVULMATERIALEN
21.5.

J.2.a.ZAND

Het zand voor aanvullingen moet vrij zijn van verontreiniging
door wortels, plantenresten, slibbonken en dergelijke, en mag
ten
5% van het drooggewicht afslibbare bestanddelen
xen hoogste
noog
bevatten.
( <16M )

122

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 Ucijfer mag niet hoger liggen dan 80.
Het U-cijfer wordt uit het korrelverdelingsdiagram (zeefkromme)
bepaald conform N 210 en N 215.

3ZL 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
< 2 M (lutum) bevatten en tenminste 40% van het drooggewicht aan
bestanddelen < 1 6 M (slib).

3ZT. 5 . J . 2 . C.LICHTE MATERIALEN

Bij toepassing van lichte materialen dient men onder andere op
de volgende eigenschappen acht te slaan.

E L 5 . J . 2 . C. 1 . CHEMISCHE AGRESSIVITEIT

Poreuze hoogovenslakken in de vorm van schuimslakken of slakkenzand bevatten zwavel verbindingen, welke corrosief op stalen pijpleidingen, damwanden en dergelijke kunnen inwerken.
Y L 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 één 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
belasten ingeval van buis/bodemverplaatsingen ten gevolge van
zetting en expansie.

3ZL 5 . J . 2 . C. 3 . WATEROPNAME

Het droog volumegewicht van slakkenzand is weliswaar weinig
hoger dan 1 t/m3, doch onder water neemt het volumegewicht door
wateropname sterk toe tot ongeveer 1,4 t/mj. Na aftrek van de
opwaartse waterdruk resteert een belastend volumegewicht van 0,4
t/mj, dat weinig minder is dan dat van humeuze klei onder water.

3ZL.5. J.2.C.4.0XYDAT/E
Turfmolm- en houtvezelbalen kunnen uitsluitend onder het phreatisch vlak worden toegepast, daar deze organische materialen
anders snel verteren.

3ZI. 5 • J . 2 . C. 5 .VERDICHTING

Een zeer licht materiaal als "Plugsand" (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 verdichten door vergruizing.
Gegevens:
monsters van de winplaats, genomen op 5 m - m.v. (losgepakt):
droog volumegewicht 0,61 t/m 3
nat volumegewicht
0,95 "t/m3
hij

"Florida-verdichting"

(vastgepakt):

droog volumegewicht 0,92 t/m 3
nat volumegewicht
1,4 t/m3
Samenvattend kan men stellen, dat:
voor demping van sloten en watergangen in aanmerking komen:
turfmolm- en houtvezelbalen (onder water)
slakkenzand (boven water)
s chuim s1akk en

Plugsand ( d i c h t h e i d : 7

.

>1 t/mj)

voor s l e u f a a n v u l l i n g van z i n k e r s
Plugsand ( d i c h t h e i d : 7

,

(gepenetreerd):

>1 t / m 3 ) .

321.5.K . W i j z i g i n g van bodemeigenschappen
3 Z L 5 . K . 1 .VERZACHTEN DOOR MIDDELVAN KUNSTSTOFFEN

Het kan voorkomen dat 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.
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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 = 10 kg/cm2 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 = 200 a 500 kg/cm2
polyurethaan-schuim (thermoharder)
dit materiaal is niet bruikbaar; E = 30 a 50 kg/cm2
polystyreen-schuim (thermoplast)
dit materiaal is niet bruikbaar; E = 2000 kg/cm2
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 = 20 kg/cm2
polyurethaan-rubber
dit materiaal is niet bruikbaar; E = 20 kg/cm2, wordt tevens
aangetast door vocht
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■butylrubber
dit materiaal is niet bruikbaar; E = 40 kg/cm2 (minimaal)
Schuimrubber
mosrubber
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 Ewaarde haalbaar is.
Conclusie:
Van de onderzochte materialen komt slechts celrubber in aanmer
king voor toepassing voor doeleinden als hierboven zijn vermeld.
N.B.
De lijst van onderzochte materialen is uiteraard niet volledig.

3ZE. 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 injec
teren van de grond met een daarvoor geschikt chemisch produkt.
Een nadelig neveneffect is de verhoging van de kwaarde van de
grond.

3ZL 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 aan
wezig 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.

3ZL. 5. K. 2 . b.W IJZE 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
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van cement worden begrensd; hiervoor wordt gebruik gemaakt van
een zogenaamde cement-grout (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 soortelijk gewicht van de chemische injectievloeistof mag om
dezelfde reden niet veel zwaarder dan water zijn, ongeveer 1,05
t/m 3.
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 80 kgf/cm2 (kube 20 x 20 x 20 c m ) .
Het toepassen van polymeren, zoals deze ontstaan door reactie
met bijvoorbeeld acrylamiden, fenoplasten, aminoplasten en dergelijke, kan de kubusdrukvastheid doen oplopen tot 1000 kgf/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 J a 5 atmosfeer.
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 75 cm 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.

21. 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.
Ook kan de versteende zandmassa plaatselijk worden opgegraven
voor inspectie.

J Z I . 5 . L . G e g e v e n s 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 een exemplaar voortdurend op het werk
aanwezig zijn.
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SU.

EISEN TE STELLEN AAN DE CORROSIEBESCHERMING.

3ZLT.1.SOORTEN BESCHERMING
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).

VII - 1 .A.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.

Y_LL. 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.
3ZLL2.SOORTEN LEIDINGEN
3ZTJ.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 aangroeiïngen
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 huis de bekleding wordt weggedrukt ter plaatse van de opleggingen.
Een bekleding van gesinterde polyethyleen is hier beter op zijn
plaats.
Ondergrondse stalen leidingen worden doorgaans voorzien van een
kathodische bescherming.
Vanneer 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 bedrijfstemperaturen 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 temperatur en.
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 bedrijfstemperatuur

Asfaltbitumen (normale samenstelling)

60°C

Asfaltbitumen (speciale samenstelling)

80°C

Epoxy-koolteer

70°C

Gesinterde polyethyleen

80°C

Epoxy-silica

100°C

.VU. 2 . B. G i e t ijzeren leidingen

Voor ondergrondse pijpleidingen heeft men altijd veel gebruik
gemaakt van gietijzer, voornamelijk ten gevolge van de eigenschap dat het bijzonder weinig corrosiegevoelig is.
Dit wordt veroorzaakt door het hoge koolstofgehalte van het
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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.
Vanneer sterk agressieve stoffen moeten worden vervoerd, komt
een inwendige cementbekleding in aanmerking.

V I L 2 . C.Asbest-cement-leidingen

Dit soort leidingen wordt reeds sedert vele jaren toegepast voor
het transport van water en gas.
De aantasting van de buiswand door de 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.

3ZH.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-bekleding.
Aan de buitenkant kan worden volstaan met een laag asfaltbitumen
of koolteerpek.

VII . 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).

Overzicht toe te passen bekleding
Leiding
bekleding
Asfaltbitumen

Staal

Gietijzer

uitwendig
inwendig

Asbestcement

uitwendig inwendig

Beton
uitwendig
inwendig

uitwendig uitwendig
uitwendig
inwendig inwendig

Koolteerpek
Polyethyleen

uitwendig

Epoxy-silica

uitwendig
inwendig

inwendig

inwendig

Epoxy-koolteer

inwendig
uitwendig

inwendig

inwendig

Epoxypoeder

inwendig

Cement

inwendig

Zink

inwendig
*

uitwendig
inwendig

Alleen voor bovengrondse leidingen, daar een kathodische
bescherming niet mogelijk is.

:SZn.3.UITWENDIGE BEKLEDING
-V-H.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.".
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3 Z H . 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.
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.
3 Z I I . 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
niet agressief
zwak agressief
matig/sterk agressief

Buizen en hulpstukken
gietijzer

staal

dompellaag

groep II
groep II
groep II

groep I
groep II

Zinkers
groep III
groep III
groep III

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.
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.
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Eisen voor asfaltbitumina
A
B
C
(zonder vulstof (met vulstof
(voor hechtlaag
voor drenking voor bekleding)
onder B)
en bekleding)
minimum maximum minimum maximum minimum maximum
Verwekirgspunt
(ring en kogel)
Indringingsgetal
(250C 100 g, 5s)
Wateropneming
(40°C 5h)

90°C

75°C
2 mm

105°C

4» 5 mm
1,5 g/m2

1 mm
1,5 g/m2

120°C
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.
Z E I . 3 . A . 3 . WEERSTAND TEGEN AANTASTING

De weerstand tegen mechanische aantasting is vrij gering en buizen met een asfaltbekleding dienen voorzichtig te worden behandeld.
Vanneer veel kans bestaat op beschadigingen kan beter een ander
bekledingsmateriaal worden toegepast.
Er bestaat ook kans op ingroeien van plantenwortels.
Dit moet worden voorkomen door geen planten met diepgroeiende
wortels in de nabijheid van met asfalt beklede leidingen toe te
laten.
Een onbeschadigde bekleding heeft voldoende electrische weerstand.
Voor het gebruik bij hoge bedrijfstemperaturen is asfaltbitumen
niet geschikt.
Een bekleding op basis van normale bitumen is bruikbaar tot een
bedrijfstemperatuur 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.
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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
Gewicht
Gewicht na gloeien
Treksterkte per 50 mm
inspanbreedte:
in lengterichting
in breedterichting
Rek bij breuk
Aantal mazen per 100 mm in
beide richtingen

Glasvlies

Glasdoek

nom.50 g/m2
40 g/m2

nom.200 g/m2
180 g/m2

5 kgf
5 kgf

40 kgf
30 kgf

-

4/0

-

30

De minimum trekstrekte voor glasdoek T-br = 40 kgf/5 cm' bekleding (= 8 kgf/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 asfaltbiturnen.
In de handel zijn gezwarte polyethyleen-soorten verkrijgbaar met
een gegarandeerde treksterkte van T^r = 235 kgf/5 cm' (47 kgf/
cm' ).
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M I . 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.

Y H . 3 . B.Koolteerpek
Deze bekleding wordt voornamelijk toegepast bij buizen van gietijzer.

2 E L . 3 . B. 1 .VOORBEHANDELING

De buizen moeten van vuil, vet en olie worden ontdaan en met een
staalborstel worden behandeld.

3ZEL 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.

3ZEL 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.

VI1.3. C. Gesinterde polyethyleen
Uitsluitend toegepast voor stalen leidingen.

YR. 3 . C . 1 .VOORBEHANDELING

Het metaaloppervlak van de te behandelen buis moet door middel
van stralen of met een staalborstel volledig blank worden gemaakt.

Het maken van een las in een bekleding van polyethyleen

Voorverwarmen van de buis

Meten van de buis temperatuur met
behulp van een pyrometer

Aanbrengen van polyethyleenpoeder

De gereed gekomen opgesinferde
be/c/edings/as

Foto's. Provinciale Waterstaat <n Zuid-Holland
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VTT. 3 . C . 2 . WIJZE VAN AANBRENGEN

Direct na de voorbehandeling wordt de pijp in een oven op een
temperatuur van 320°C getracht en op een draaimechanisme hoven
een bak met polyethyleenpoeder gelegd.
Het poeder wordt automatisch over de draaiende huis 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 17x zo groot is als die
van staal 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 2 cm 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.

2 1 1 . 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.
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 pori'éngehalte is zeer gering, de wateropname is 0,01 gewichtsprocent.
Verder is de kerf- en indringingsweerstand bijzonder groot, even
als de elctrische 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 geisoleerde 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.

Vil.3. D.Epoxy-verbindingen
Toe te passen voor stalen leidingen.
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3ZH.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.

3ZEL. 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.

3ZE. 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.

3ZEL. 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 epoxy-silica, 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.
De bedrijfstemperatuur is tot 100°C.

3Zn.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 asfaltbiturnen.
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 asfaltbiturnen.
Alleen thermisch verzinkte buizen zijn toegestaan.

3Zn.4.INSPECTIE VAN DE UITWENDIGE BEKLEDING
3ZÜ.4.A. Visueel
Het is gewenst de bekleding voor het verwerken van de buizen
grondig op beschadigingen te onderzoeken.
3ZII.4. B.Onderzoek naar de laagdikte
"211.4. 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 epoxy-bekleding worden gebruikt.
Bij andere materialen dan staal of ijzer kan een meetklokje worden gebruikt, waarmee men een metalen stift door de bekleding

142

Controle van het electrisch isolerend vermogen van
de bekleding door middel van afvonken

Foto: Ok/co S. Vos in opdracht van de NV. Nederlandse

Gasunie
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Reparatie van beschadigingen van de bekleding, die
bij het afvonken werden geconstateerd
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Foto: OkkoS. Vos in opdracht van de N.V. Nederlandse

Gasunie

tot op de buis laat doordringen en zodoende op enigszins destructieve wijze de laagdikte kan vaststellen.

W . 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

groep
groep
groep
groep

I
II
II
III

1,5
3» 5
3,5
6,2

mm
nim
mm
mm

3ZH.4. C.Onderzoek naar de hechting
Voor asfaltbitumen kent men de schilproef (zie Mededeling 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.

^11.4. D.Onderzoek naar het electrisch isolerend vermogen
Het electrisch isolerend vermogen van de bekleding dient onmiddellijk vóór het aanaarden van de gerede leiding door middel van
afvonken te worden gecontroleerd.

3ZEL.5.KATHODISCHE BESCHERMING
Ook VI.5.D.2 is op dit onderwerp van toepassing.

"211.5.A.Noodzaak installatie
Bij stalen leidingen moet kathodische bescherming worden toegepast, tenzij aan de volgende 3 voorwaarden (gelijktijdig) wordt
voldaan:

de specifieke bodemweerstand moet hoger zijn dan 10.000
ohm.cm;
de waterstof-exponent van de bodem (pH) moet hoger zijn
dan 5 j 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.

Vil.5. B .Stroomverbruik
Voor nieuwe leidingen kan de specifieke stroombehoefte worden
gesteld op 1 /xA/m2; voor oudere leidingen kan dit wel 0,2 mA/m2
(200x zoveel) bedragen.
Het systeem wordt doorgaans ontworpen voor een stroombehoefte
van 1-2 iiiA/m2 (buisoppervlak).

3ZEI. 5. C. Sysremen
Voor korte leidingen (tot 4-00 m) kan bescherming met behulp van
opofferingsanoden 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.

3ZÜ.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 CuCuSO/ meetelectrode (half-cel), de maximumwaarde van -85O mV
onderschrijdt (bijvoorbeeld -1000 mV).
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.

.Y1L.5. E.Kathodische bescherming binnen een mantelbuis
3 Z E . 5 . E. 1 .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,
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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 mantelhuis.

2 H . 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 binnenhuis 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.
3Zn.6.INWENDIGE BEKLEDING
211.6. 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 tenminste 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 cylindrische 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.
Sir.ó.B.Koolteerpek
Zie hiervoor VII.3.B.

SU.6. C.Cement
Toe te passen voor stalen en gietijzeren leidingen.

YR. 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.

~2R. 6. C . 2.WEERSTAND TEGEN AANTASTING

In hoofdzaak wordt een zogenaamde passieve bescherming gegeven,
evenals door asfaltbitumen, 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 COo-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.
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Bij k l e i n e diameters i s de vernauwing van de doorsnede goed
merkbaar.
2 1 1 . 6 . D.Epoxy-verbindingen

Toe te passen voor staal, asbest-cement en beton.

3ZH. 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.

M I . 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 verhittings-

systeem worden gevoerd, terwijl een inwendig aangebrachte spuitkop hen in een continu-proces electrostatisch voorziet van een
coating.

MI.

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 produkten worden
gebruikt.
Dit geldt ook voor een bekleding van thermisch verhard epoxypoeder.

2 I I . 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).

3 Z H . 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.

3ZE.6.F.Zink
Zie VII.5.E.
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20.7.INSPECTIE VAN DE INWENDIGE BEKLEDING
3ZH. 7. A . Visueel
Voor het verwerken van de buizen moet de bekleding zo goed mogelijk op beschadigingen worden onderzocht.

3ZTJ.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 15 van het
Metaalinstituut T.N.O., afdeling corrosie).

UITVOERING

Ylll.

UITVOERINGSINSTRUCTIES. EISEN TE STELLEN AAN DE UITVOERING VAN
KRUISINGSCONSTRUCTIES.

3ZLTJ.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.
2LTL.2. CONTROLE VAN DE LEIDING IN KRUISING, VEILIGHEIDS- EN
INVLOEDSZÓNES
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 invloedszones 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 invloedszöne 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 invloedszöne en

veiligheidszone zich uitstrekken (zie ook III.1.C en III.1.D).
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 JOfo van de
gegarandeerde minimum rekgrens (bij nominale wanddikte).
Spanningen ten gevolge van andere belastingen dan de inwendige
druk moeten hierbij in aanmerking worden genomen (zie ook III.5)•
Drukregistratiegrafieken moeten worden overgelegd.

M . 3. CONTROLE VAN DE BEKLEDING VAN STALEN LEIDINGEN IN
KRUISING ENVEILIGHEIDSZÖNES
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).

3Zm.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.
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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

(sidebooms)

Foto's: Bish&t

Partners
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Bij de stroppen en op andere plaatsen, waar beschadxgmgen kunnen optreden moet een bescherming (bijvoorbeeld van latten) worden aangebracht om deze beschadigingen te voorkomen.

3ZHI.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 50 cm 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,
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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 wèl 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).
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 wegkruisingen 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).

3Zm. 5. B.Prognose
V T T T . 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).

"VTTT . 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.
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.

Vin. 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:

0>75 t/m2 met verdikte rand + smering
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1
2-3

t/m2 met verdikte rand zonder smering
t/m2 zonder verdikte rand en derhalve ook zonder smering, aangezien smering zonder verdikte rand niet
mogelijk is.

3ZEH. 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/cm2 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$), moet het persen worden gestopt.
In voorbeelden van doorpersingsdiagrammen zijn enkele situaties,
welke mogelijk kunnen optreden weergegeven.
In voorbeeld I heeft doorpersing een normaal verloop, de persdruk blijft geheel beneden de toelaatbare druk.
In voorbeeld II overschrijdt de persdruk reeds bij de aanvang
van het persen de toelaatbare druk. Het persen zal moeten worden stopgezet en de situatie opnieuw bekeken.
In voorbeeld III zien we een persdruk die iets boven de toelaatbare druk ligt, maar niet meer dan 10$. 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
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onderzocht wat de oorzaak is van het oplopen van de persdruk.
Tijdens de doorpersing moet de mechanische grondverwijdering ge
schieden door middel van een ruim passende standaardavegaar,
welke tegen voordebuisuitboren is beveiligd. De aandrijving
van de avegaar moet zijn voorzien van een omkeerkoppeling.
In buizen met een zeer grote diameter wordt de grona 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 ■J" buiten de buisomtrek uit
steken, 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 ver
zakkingen 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 recht
streeks 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 epoxysilica, welke beide bij
proefnemingen hebben bewezen een zeer grote weerstand tegen af
schuiving en mechanische beschadigingen te bezitten.
Tijdens de procedure van het doorpersen zal steeds een onderbre
king 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
röntgentechnische 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 zit
ten ten gevolge van verdichting van het zand door verkeerstril
lingen.
Bij eventuele doorpersing door een boezemkade dienen pers en
ontvangkuip tot boven boezempeil te reiken.
Bij persen door een damwandscherm moet worden gezorgd voor een
voldoende ruim slobgat (zie ook VI.1.C.1).
De keuze van de voor de doorpersing in te schakelen aannemings
maatschappij behoeft de instemming van de vergunningverlenende
instantie.

Doorpersen van een mantelbuis door een weglichaam.
Overzicht dadebed
en doorpersapparatuur
(hydraulische vijzels)

Vijzels in beginstand

Vijzels in eindstand

Fofo's: Provinciale Waterstaat in
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^Zm.ó.THINSULATORS
Dit zijn electrisch isolerende afstandhouders tussen transportleiding en mantelbuis.
Het aantal en de plaats van de thinsulators volgen uit de sterkteberekening en moeten op tekening worden aangegeven.
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.

2ÏÏI.7.GRONDWERKEN, HEIWERKEN EN DAMWANDEN
Het is niet toegestaan gronddepöts 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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IX.

EISEN TE STELLEN TEN AANZIEN VAN DE BEVEILIGING VAN PIJPLEIDINGEN.

I X . 1 .HOGEDRUKLEIDINGEN
I X . 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 invloedszönes
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
zieningen, zoals: damwanden, mantelbuizen,
last- en beschermingsvloeren, ankerblokken,
de betonbekledingen c.q. moerasgewichten en

verdere voorfundering, ontzinkerverzwarendergelijke;

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.

I X . 1 . B.Meetpunten
Op daarvoor in aanmerking komende plaatsen in de kruising en het
veld moeten meetpunten op de leiding 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 V T . 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.
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. l.C. Bekleding
Vóór 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
ding is
door de
leiding

de leiding in de kruising niet van een inwendige beklevoorzien, moet uit de verklaring tevens blijken dat de
leiding te transporteren stoffen geen aantasting van de
zullen veroorzaken.

IX. 1 . D. Afpersen
Vóór 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.

I X . 1 . E. Electrise he testmetingen

Voor het in gebruik nemen van een leidingtraject, waarin één 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 vóór 1 april en 1 oktober moet, eventueel door
extra damwand-buis potentiaalmetingen worden gecontroleerd of er
metallische contacten tussen leiding en mantelbuizen c.q. dam-
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wanden zijn ontstaan en de buis-bodempotentiaal, alsmede het
specifieke stroomverbruik nog aan de normen voldoen en moet een
rapport worden overgelegd.

] X . 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 maximaal toelaatbare bedrijfsdruk
wordt overschreden.
Vóór 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 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-

I S . 1 . H .Bevei li gingssysteem

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.

I X . 1 .K .Wanddikte-controle

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.

IX. 1 .L.Inspectie
De gehele leiding moet regelmatig worden geïnspecteerd.
Van eventuele geconstateerde onvolkomenheden of werkzaamheden
in de nabijheid van de leiding moet onmiddellijk na de inspectie
mededeling worden gedaan aan de (technische dienst van de) vergunninggever, gevolgd door schriftelijke rapportering.

I X . 1 . M . Veiligheidsprogramma

Vóór de ingebruikneming van de leiding moet de leidingbeheerder
een veiligheidsprogramma overleggen, waarin zijn opgenomen:
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1.

de belangrijkste leidinggegevens;

2.

de belangrijkste kenmerken van de stoffen in de leiding;

3.

de wijze van beveiliging en inspectie;

4»

de wijze van alarmering;

5»

de gegevens, die direct na constatering van een calamiteit moeten worden verstrekt aan de leidingbeheerder
en de beheerders van waterstaatswerken;

6.

adres, telefoonnummers, inrichting en organisatie van
een centraal alarmstation en eventuele nevenstations;

7»

adressen en telefoonnummers van de beheerders van waterstaatswerken, die door de leiding worden gekruist;

8.

een opgave van andere instanties, die zullen worden gealarmeerd;

9-

de wijze waarop de vereiste bereikbaarheid van kruisingen met waterstaatswerken is tot stand gebracht (toegangswegen ten behoeve van inspectie en onderhoud);

10.

de sterkte en dislocatie van personeel, materieel en
verbindingsapparatuur;

11.

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 hoeveelheden materieel en materiaal.

Het neutraliserende materiaal mag geen schadelijke gevolgen hebben voor het oppervlaktewater en de per depSt
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.
12.

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 .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, drukbegrenzingsen 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
geïnspecteerd;

4.

het veiligheidsprogramma.

IX.l.O.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. LAGE DRUK LEIDINGEN
Eisen ten aanzien van de beveiliging van lagedrukleidingen zullen te zijner tijd aan de Pijpleidingcode worden toegevoegd.

AANPASSING

X.

RICHTLIJNEN VOOR DE BEOORDELING VAN DE NOODZAAK TOT AANPASSING VAN
BESTAANDE LEIDINGEN DOOR VERNIEUWING OF DRUKVERLAGING.

Xl.HOGEDRUKLEIDINGEN DATEREND VAN VOOR 1 JANUARI 1965
!K. 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 bedrijfsdruk en maximale
bedrijfstemperatimr bij meet- en regelstation, compressorof 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 uitsluitend inwendige druk volgens <r =
M,u (volgens BARLOW: ketelformule met uitwendige diameter) voldoet aan de berekeningsfactor 1,5 ten opzichte van de vloeigrens
(gegarandeerde minimum rekgrens) van het leidingmateriaal.

p =
t =

maximale bedrijfsdruk bij M & R-, compressor- of pompstation + IO96
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 wel aan die berekeningsfactor, dan dient te
worden nagegaan of de leiding ook voldoet aan de onder 2 genoemde berekeningsfactoren.
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 druk volgens a = P;,^ (BARLOW) voldoen aan de navolgende op die schadefactor gebaseerde berekeningsfactor ten opzichte van de vloeigrens.
p =

maximale bedrijfsdruk bij meet- en regelstation, compressorof pompstation + 10%.

schadefactor nieuwe
leiding
1
0,95
0,90
0,85
0,80
0,75

berekeningsfactor
bestaande leiding
2,8
5
5,1
5,3
3,5
5,7

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.
5» 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.5
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 gefun-
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deerde leidingen mede de alsnog te verwachten zettingen aangeven.
In de sterkteberekening van deze leidingen moeten mede worden
toetrokken 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.
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 veiligheidszone
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 c aangepast.

X.2.LAGEDRUKLEIDINGEN DATEREND V A N V O O R 1 JANUARI 1972
Richtlijnen voor de beoordeling van de noodzaak tot aanpassing
van bestaande lagedrukleidingen zullen te zijner tijd aan de
Pijpleidingcode worden toegevoegd.

APPENDIX

XE.

TOELICHTING OP ENIGE BEPALINGEN VAN DE PIJPLEIDINGCODE 1972.

X I . 1. DRUK BEGRENZING
Zie:

II.4.A.1.a
:
III.5«A.2.a.3 :
IX.1.G
:

Inwendige overdruk.
Ontsnappingsclausule.
Drukbegrenzing.

De
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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 drukbegrenzingsapparatuur te doen
uitoefenen door een onafhankelijk deskundig instituut.

X I . 2 . VERKEERSBELASTING
Zie:

II.4.B.4
III.5.C.5
IV.1.C.12

De
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geeft thans de voorkeur aan de Duitse (DIN) methode (volgens
BOUSSINESQ met stootcoëfficiënt S = 1 + 2^1 , 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 + 25% ten gevolge hiervan (afhankelijk van de
staalsoort) ruimschoots wordt gecompenseerd door de ongunstiger uitkomsten, die de Duitse methode ten opzichte van de
Amerikaanse geeft (exclusief stootcoëfficiënt),
de Duitse methode geen schaalwerking in rekening brengt in
tegenstelling tot de Amerikaanse (effectieve lengte van 3^ =
92 cm 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 (92 cm) dikwijls wordt
aangezien voor een spreidingslengte, die onafhankelijk van
de diepte moet worden toegepast.
XL.3.VEREENVOUDIGDE
IN HET TERREIN

Zie:

REKENWIJZE VOOR LEIDINGSTREKKINGEN

II.4.D.

Voorbeeld:
Du = 34" = 86,4 cm
p = 5 3 ato (maximale bedrijfsdruk bij het pompstation)
staalkwaliteit: API-5L-X60
" v l = 4220 kg/cm2 = 0,75.% r
cr b r = 5620 kg/cm2

tnom = 9,52 mm v(standaard)
'
Het eigen gewicht van buis + vulling minus opwaartse waterdruk
is verwaarloosd.
ContrOle volgens II.4.A, II.4.B en II.4.C bij 1 m dekking:
q n =7.H.D = 1,9.1.0,864 = 1,64 t/m'
« = 180° Ï
l K = 0,235.
0 = 30° i a
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M

g

= K.Q.r = 0,235.16,443,2 = 166 kgcm/cm'

V.O.S.B.klasse 30 volgens BOÏÏSSINESQ:
S

= 1 + ^ = 1 , 3

Wt = 1 , 3 . 0 , 2 8 7 - 8 6 , 4 = 3 2 , 2 k g / c m '
M = 0 , 2 3 5 . 3 2 , 2 . 4 3 , 2 = 326 kgcm/cm'
w
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p.D u _
1
/166 + 526s
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2,t
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2p.r^.ky
£.0,952'
EI

53.86,4

^ ^

+

1

L

; ;

/ 492 v

2.s,.4 ? . 2 ?.o.ii,
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492
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2,1.106.-^.0,9523

2400 + 443 = 2843 kg/cm2
(<rw = 0 , 1 3 7 . 0 ^ 5 2 = 2

9 4 k

g / c m 2 > ° > 1 - f f r = 240 kg/cm2)

ö7 = 2/3.0- , = 2 / 3 . 4 2 2 0 = 2820 k g / c m 2 , v o l d o e t

(overschrijding
0,81%J

Bij 2 m dekking en grondwaterspiegel (polderpeil) 1 m  m.v.;
q^ = (1,9 + 0,9) 0,864 = 2,8.0,864 = 2,42 t/m'
M = 0,235.24,2.43»2 = 246 kgcm/cm'
s

- 1 +£A2 -

1,15

V. = 1 , 1 5 . 0 , 1 3 7 . 8 6 , 4
M

- 13,6 kg/cm'

= 0 , 2 3 5 . 1 3 , 6 . 4 3 , 2 = 139 kgcm/cm'

w
\

=1,1.c

+

f

.ff

-52iLJA||*l

+0,137.75%-

optr
r
rr g
2.0,952
0,152
2650 + 222 = 2872 kg/cm2, voldoet (overschrijding = 1,85%)
( 0 , 1 . ffx = 240 k g / c m 2 > <rw = 0» 1 5 7 - " Ö T l l ^

= 1 2 5 k

s/cm2)

Bij 3 m dekking en grondwaterspiegel 1,5 m  m.v.
q^ = 1,5.2,42 = 3,63 t/m'
M = 0,235.36,3.43,2 = 368 kgcm/cm'
g

"optr

= 265

°

+

°'137'of132 =

schrijding = 5,T/o)

265

°

+ 552 = 2982 k

g/cm2 (over-

Controle volgens II.4.D:
t
. £ £ S = ^-8M
0,812 cm
nom
2. er
2.2820 =
met toeslag van 159e : t = 0,812.1,15 = 0,955 cm«0,952 cm
(afwijking^s 2<f)
Conclusie;
Aangezien door het gebruik van 7 = 1,9 t/m3 te ongunstige uitkomsten zijn verkregen (normaliter zal 7 «=1,6 t/m3 zijn, doch
dient dan nog met de partiële onzekerheidsfactor 1,1 te worden
vermenigvuldigd), kan worden gesteld dat de gekozen standaardwanddikte van 9>52 mm voldoet hij gronddekkingen tussen 1 en 5 m,
indien nagerekend volgens II.4.A, II.4.B en II.4.C (volledige berekening) .
Indien wordt volstaan met de vereenvoudigde berekeningsmethode
conform II.4.D, komt men tot dezelfde conclusie, hoewel iets
gunstiger uitkomsten worden verkregen.
Xt.4.STRESS-INTENSIFICATION
Zie:

lil.5.C.8
IV.I.C.I3,

I V . I . C . I 4 en I V . I . C . I 5

De
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is
in het algemeen van oordeel, dat de gehele pijpleidingcode 1972
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 temperatuurfluctuaties zonder
diepgaand onderzoek een onaanvaardbaar risico inhoudt.
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 is overgenomen (i^
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Oj.9 ï

x- .x-

- o

o

v

x

Voornoemde studiegroep is thans echter om redenen van consequentie van mening, dat alle onderdelen van kruisingsconstructies
elastisch moeten worden berekend.
XI.5.BEREKENINGSFACTOREN BIJ DE TWEEDE AAN PASS INGSTOETS VOOR
BESTAANDE HOGEDRUKLEIDINGEN (KRUISINGEN)
Zie:
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X.1.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 spanningsbijdrage 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 zettingsgedrag 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 = 5,72 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 overeenkomstige berekeningsfactor bij een
schadefactor = 0,95 worden:
1
T _,,_ x 0,85 x 1,4 x 1,25 x 1,5 = 2,55 tegen de vloeigrens.
0,95
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 = 1,35, waarin 1,5
de onzekerheidsfactor voor passieve grondbelasting is.
De in de pijpleidingcode 1972 op te nemen berekeningsfactoren
worden dan:
bij schadefactor
11

11

1

1 x 1,5 x 1,4 x 1,55

5

0 j 9 5

"

"

0,90

"

"

0,85

"

"

0,80
0,75

1
0,90
1
0,85
1
0,80
1
0,75

2,8

x 2,8

5,1

x 2,8

5,5

x 2,8

5,5

x 2,8

5,7

Deze berekeningsfactoren (tegen de vloeigrens) stemmen gemiddeld
overeen met 0,75 x de berekeningsfactoren tegen de breukgrens
volgens de oorspronkelijke richtlijnen.
21.6. ZADELOPLEGGINGEN
Zie:

II.4.B.5
III.5.C.4
IV.1.C7

De
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is
van oordeel, dat bij zadelopleggingen van dezelfde ondersteuningscondities moet worden uitgegaan als bij opleggingen in
grond.
Dit houdt in, dat voor beide typen ondersteuningen dezelfde
momentco'ëfficiënten geldig zijn.
Voornoemde studiegroep baseert deze mening op de onzekerheid, die
bestaat ten aanzien van de aanwezigheid van een zodanig nauwe om
sluiting van de pijp door het zadel, dat deflectie van de pijp
onmiddellijk steungevende zijdelingse reacties van het zadelblok
oproept.
Met name de aanwezigheid van pijpbekleding en drukverdelende
media zoals vilt, rubber en dergelijke schept de mogelijkheid,
dat de buis vrij kan ovaliseren zonder noemenswaardige obstructie van de flankerende zadelgedeelten; in deze omstandigheden is
zelfs een kleinere ondersteuningshoek dan de zadelhoek niet ondenkbaar.
De studiegroep is van mening, dat in afwachting van eventuele
nadere onderzoekingen terzake, veronderstellingen zoals directe
opname door het zadel van een gedeelte van de schuifspanningen
uit dwarskracht-gradiënt of radiaal gerichte oplegreacties, niet
langer verantwoord kunnen worden geacht.
Een en ander impliceert uitkomsten, die het drievoudige kunnen
bedragen van die, welke door middel van de pijpleidingcode 1968
werden verkregen.
Vooral bij stalen lagedrukleidingen van grote diameter kan dit
problemen opleveren.
Voor deze categorie bestaat echter de mogelijkheid aan weerszijden van de zadels verstijvingsringen om de leiding te lassen.
Voor de berekening hiervan wordt verwezen naar IV.2.E.4»
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