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Rapport betreffende het beoordelen van de door de Nederlandsche Gasunie, in samenwerking met het Ingenieursbureau Rutten en Kruisman,
opgestelde berekening betreffende de kruising van een 0 30" gastransportleiding met de Maassluise Dijk^

; i . o . o . ) Opmerkingen betreffende de invoergegevens en aannamen.
[1.1.0.) Wat de invoergegevens betreft moet als eerste worden opgemerkt, dat
ondanks herhaalde verzoeken bij de Nederlandsche Gasunie, de machine
invoer (de getalbanden) niet aan ons zijn verstrekt, zodat het voor
ons in vele gevallen onmogelijk is gebleken enkele vraagpunten omtrent de invoer op te helderen,,
Hetzelfde geldt ten aanzien van de machine-uitvoer.
(1.2.0.) Veerconstanten»
(1.2.1.) Wringing.
In de berekening is geen rekening gehouden met de weer3tand van de
grond tegen hoekverdraaiïngen van ée buis. (rotatie-wrijving). Daardoor wordt het wringend moment in de buis, dat op zekere plaats
wordt opgewekt pas geheel of gedeeltelijk opgenomen door de eerstvolgende bocht. Indien echter rotatie van de buis om zijn lengteas
wordt tegengewerkt door grondwrijving, zal het wringend moment geleidelijk aan verminderen.
Is de rotatie-wrijving groot, dan ontstaan grote wringende momenten,
daar waar de wringende momenten worden opgewekt. Is de rotatie-wrijving klein, dan ontstaan minder grote wringende momenten.
De wringende momenten zullen dus bij invoering van rotatie-wrijving,
grotere waarden aannemen in de doorsneden waar de wringing wordt opgewekt, dan de waarden die door de computer (zonder wrijving) zijn berekend.

dtp

Immers : M^ = G. I p dx

of

: M w = G. I p . I

De hoekverdraaiïng <p

wordt aan de constructie opgelegd door zet-

tingsverschillen; het wringend moment is dus omgekeerd evenredig met
de lengte van de staaf. Door invoering van de rotatie-wrijving, hetgeen overeenkomt met het in rekening brengen van kortere staaflengten,
worden dus grotere wringende momenten gevonden.
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Anderzijds ia door het negeren van de invloed van de rotatie-wrijving,
ook wat de buigende momenten betreft, het beeld van de resultaten niet
meer zuiver, aangezien in de bochten de wringende momenten gedeeltelijk in buigende momenten worden omgezet.
(1.2.2. )Laterale veerconstanten..
Voor wat betreft de lateraie veerconstanten kan worden opgemerkt, dat
de aannamen hiervoor in overeenstemming zijn met de algemeen geldende.
Men ziet echter, dat op tekening H 3 W 2 5 3 - 5 . waar de laterale reacties
van de grond op de buis, door de computer berekend, in beeld zijn gebracht, een nogal fluctuerend verloop hebben over een relatief zeer
korte afstand in buisas richting.
Naar onze mening is dit resultaat niet in overeenstemming met de werkelijkheid en is deze fluctuatie in de berekende resultaten waarschijnlijk een gevolg van het feit, dat de rekenmachine rekent met verschillen van twee zeer grote getallen t.o.v. de waarden van het eindresultaat (Vgl. de zetting : 15,28 - 15,00 « 0,28 cm., waaruit de grondreac
tie berekend is).
(1 .2.,S.)VeerconBtanten in axlale richting.
Afgezien van tet bewijs, (waarop later wordt ingegaan), waarin bewezen
wordt dat in deze berekening axiale verplaatsingen voorkomen, die
liggen binnen het gebied van 1-5 cm., waarbij gesteld wordt dat de
grondwrijving nog niet tot zijn maximale waarde ontwikkeld is en du 8
evenredig met de verplaatsing wordt aangenomen, is naar onze mening de
ze aanname slechts juist voor veengrond.
In zand- en klei-formatiss zal de maximale langswrijving reeds bij
veel kleinere axiale verplaatsingen optreden.
(zie ook opmerkingen bij uitvoergegevens betreffende dit onderwerp).
In het rapport is vermeld, dat de maximale wrijvingswaarden, voor de
wrijving in axiale richting in overleg met het Laboratorium voor
Qrondmechanica zijn bepaald.
De relatie tussen de axiale veerconstanten en deze maximale wrijving,
zoals die op blz. 2.1 wordt uiteengezet, berust evenwel op aannamen,
waarvan wij zoals hierboven reeds is opgemerkt, niet a priori durven
te zeggen dat zij juist zijn.
Bovendien ontbreken aan het rapport de bijlagen, waarin de resultaten
van het overleg met het L.G.M, over dit onderwerp zijn vermeld.
!
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;i.3.0.)Hulpconstructie8.
(1.3.1.)Zoala vermeld in het rapport zijn op drie plaatsen damwanden aange
bracht, om de zijdelingse uitwijking van de leiding tegen te gaan of te
verminderen.
Naar onze mening zal een zijdelingse uitwijking in vele gevallen een
ontlastende invloed hebben, dit geldt zeker t.a.v. de dwarskrachten
in de leiding.
Anderzijds zullen bij grotere verplaatsingen inderdaad de maximale
wrijvingsreacties in werking treden.
(1.3.2.)Bovendien is t.p.v. de hulpconstructies volgens het rapport een grond
verbetering aangebracht, echter juist op deze belangrijke plaatsen
(bochten) zijn de veerconstanten niet aangepast aan die welke gelden
voor deze grondverbetering.
(1.^.0.)Doorsnede karakteristieken.
(1.^.1.)Een algemene lijst van doorsnede karakteristieken ontbreekt in het
rapport van het Ingenieursbureau Rutten en Kruisman. Dit feit is op
zich zelf niet van veel belang, maar geeft aanleiding tot vergissingen
zoals o.a. in (1.5.0.)e.v. blijkt.
(l.lf.2.)Voor de bochtstijfheid is gebruik gemaakt van de theorie'n van E.Reiss
ner, met verwijzing naar de publicatie : Journal of Applied Mechanics
september 1959, "On Finite Bending of Pressurized Tubes".
Ala eerste wordt opgemerkt dat in de tot nu toe door de Provinciale
Waterstaat in ZuidHolland goedgekeurde berekeningen steeds gebruik is
gemaakt van de formules, voorkomende in de "American Standard Code
for Pressure Piping", U.S.A. B31.8  1963), waarin eenvoudig hanteer
bare formules worden gegeven voor de "flexibilityfactor", de "stress
intensificationfactor" en de "reroundingsfactor".
De in het rapport gebruikte formule konden wij in de aangehaalde pu
blicatie echter niet vinden. Bij bestudering van deze publicatie bleek,
dat de bovengenoemde formule wel kon worden herleid uit formule 8l.
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hierin is :
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Vergelijkt men de met Reissner berekende bochtstijfheden met die, wel
ke zouden worden gevonden bij toepassing van de ASAcode, dan vindt
men grotere waarden, terwijl men voor de intensification factors klei
nere waarden vindt, zodat de invloed op de spanningsberekening onge
veer op hetzelfde resultaat uitkomt.
Ter informatie kan hier nog worden vermeld dat in het boek "Design of
Piping Systems" van de M.W. Kellogg Company
men met elkaar vergeleken zijn.
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(1.5.0.)Berekende waarden voor de invoergegevens betreffende de belastingen,
(1.5.1.)Gasbelastlng I n de bochten.
Hiervoor is gebruik gemaakt van de formule :
.2

q = *£-*
R~

(pag. 21).

dit moet zijn

q =

* r1.p
R

waardoor de berekende waarden voor


q1 , q_ , q., en q.

allen iets te

groot zijn.

(I.5.2.)Gasbelastlng in de verloopatukken.
Voor de axiale belasting in de verloopstukken is ook gerekend met de
gemiddelde stralen i.p.v. met de inwendige stralen. De daarmede ge
vonden belasting : P ■ 8383 kgf is daardoor ongeveer 2 maal kleiner
dan de werkelijk optredende verloopstukbelasting berekend met de for
mule

1

P = p. 71. I ( r i ^ 1 )

|
2

2

 ( r i 2 ) J = I636 kgf.

(I.5.3.)Belasting voortvloeiende uit de vervormingen in omtreksrichting.
Met de gedachte om deze belastingen in de berekening te betrekken door
een equivalente temperatuurdaling in te voeren kunnen wij ons vereni
gen. Evenwel is een klein detail, dat volgens de afspraken gemaakt met
de Provinciale Waterstaat in ZuidHolland, voor de verlenging gerekend
wordt met de verlenging welke zou overeenkomen met de maximum ring
spanning

welke in de buiswand kan optreden, volgens Lamé en dus niet

met die s overeenkomende met de gemiddelde ringspanning, volgende uit
de ketelforraule.
(I.5.U.)Opwaartse belasting en belasting t.g.v. eigen gewicht.
Op pag. 2.k is berekend dat de combinatie van eigen gewicht en opwaartse
druk resulteert in een te verwaalozen belasting.
Naar onze mening is deze verwaarlozing alleen gerechtvaardigd in de
strekkingen waar de leiding beneden grondwaterpeil ligt. Aangezien ons
gegevens betreffende grondwaterstanden onrbreken, konden wij niet na
gaan of, met name in het gedeelte waar de leiding de Industrie weg
kruist, inderdaad deze verwaarlozing van het eigen gewicht gerechtvaar
digd is.
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(1.6.0.)Beëindiging van de conatructie gezien ale één-dimensionaal ruimtelijke
staafconatructie.
(1.6.1.)Beëindiging t.a.v. de langskracht belnvloeidlng.
Op pag. 28 en verder wordt de langswrijving schematisch ingevoerd,
door de grafiek welke de wrijvingskracht als functie van de verplaatsing karakteriseert, te benaderen door twee takken met een rechtlijnig verloop. Op pag. J0 wordt betoogd dat bij grotere verplaatsingen
de maximale wrijving zal optreden. In het aansluitingspunt van de twee
takken geldt volgens het rapport :
w
W - -SS*
o
X
Daarbij is dus kennelijk gebruik gemaakt van de grondforraules behorende bij de eerste tak W = - X u.
De bijbehorende normaalkracht wordt daarbij gesteld op N Q
Naar onze mening moet dit laatste zijn N
N

o

W
* r——

W
= — —
a

moet in het aansluitingspunt namelijk ook voldoen aan de eerste tak
d = -r?— a X
U
AE
N,
,1
(xj,
U
* "AE
W
max
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a2.l
per strekkende meter dus :
w

M

N
O

= max
—

a

T

I n v,.* y»rAmr9 betoog wordt echter steeds gebruik gemaakt van
W
N _ , max t Zodat hier niet van een drukfout sprake kan zijn.
o
a
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Overigens wordt er nog eens op gewezen, dat zoals reeds in (1.2.3.)
vermeld is, naar onze mening de verplaatsing van 1 a 5 cm., alvorens de maximale wrijving optreedt, alleen voor veengronden van
toepassing is.
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2.0.0.opmerkingen ten aanzien van de UitvoerReKevens.
Zoals reeds in (1,1,0.) is opgemerkt, ontbreken de numerieke uitvoergege
vens aan het rapport zodat bij twijfel gevallen geen controle mogelijk
was.
2.1.0.)Resultaten betreffende laterale reacties.
[2.1.1.)In (1.2.2.) is reeds opgemerkt dat de uitvoer v.w.b. de laterale reac
ties dermate grote fluctuaties over kleine afstanden vertoont, dat dit
ons inziens niet als juist kan worden beschouwd.
[2.1.2.)Correctie.
Op pag. kO wordt betoogd dat de grootste verticaal omlaag gerichte
reactie in punt 637 de passieve gronddruk overschrijdt.
Er wordt een correctie toegepast door het verschil aan passieve grond
druk en verticale reactie als puntlast in te voeren.
Wij vragen ons af, of de gevolgde methode wel juist is :
1) Zodra de neutrale gronddruk wordt overschreden over een bepaalde
lengte van de buis, zal de buis gaan dragen en wordt dus niet meer
elastisch ondersteund. De berekening van de correctie is echter ge
baseerd op het principe van elastisch ondersteunde liggers.
2) Bovendien blijkt dat in een naast liggend }eidlnggedeelte de verti
caal gerichte reactie ook groter is dan de passieve grondreactie,
zij het in mindere mate.

,

Aangezien de ligger in werkelijkheid over een zekere lengte draagt,
zullen de reacties over de gedeelten waar de ligger nog net onder
steund wordt, oplopen.
Indien dus correcties moeten worden toegepast, op welke wijze dit
ook moge geschieden, zal een veel grotere lengte van de leiding bij
deze correctie betrokken moeten worden.
2.1.3.) Tenslotte wordt betoogd (pag.^0) :
"Het totale moment in punt 637 wordt aldus 22,88 t«.", hetgeen erop
zou wijzen dat het initiële moment in verticale richting in punt 637
22,88  8,38 = 1^,50 tra. zou moeten bedragen. Dit is niet in overeen
stemming met de resultaten op tekening H3^3253^«
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(a.l.'f.)Op tekening H3^3253'» wordt het verloop van de grondreacties slechts
gegeven binnen het gebied van de veiligheidszone.
Uit de tekening i8 echter direct in te zien dat de verticale reacties
buiten dit gebied ook de passieve gronddruk overschrijden, ook daar
zal de buis dus gaan dragen, zodat de reacties binnen de veiligheids
zone ten ongunste beïnvloed worden, indien correcties worden toegepast
^»

(2.1.5.)In het rapport is niet aangetoond, dat in andere dan de verticale
richting, de grond, de gevraagde reacties kan leveren.
(2.1.6.)Opmerking.
zie (2.2.2.).
(2.2.0.)Resultaten betreffende lanKSverplaatsingen en wrijvingsreactiea.
Afgezien van de opmerkingen die reeds in (1.2.3.) betreffende dit on
derwerp zijn gemaakt, het volgende :
(2.2.1.)Naar onze mening is er in tekening H3'»32533

IV

ergens een decimaal

fout gemaakt, aangezien dewrijving van 115 ton/m' in werkelijkheid
zeker onbestaanbaar is. De wrijvingsreactie in punt 551 bijvoorbeeld ,
heeft een 10x grotere waarde, dan zou overeenkomen met de op dezelfde
tekening voorkomende verplaatsing in dat punt. •'..
De verplaatsing bedraagt daar n.l. ca 35*9 mm. = 3»59 cm.
met K w = 0,1^ kg/cm5, wordt dan de wrijving per strekkende cm.
ff = n . Du . [l cm.J . K^ « u ■
« n . 76,20 . 1,0 . 0,1A . 35,9 = 120 kg/cm'
W

■ 12 tf/m'.

Aangezien het ons ontbrak aan de in en uitvoergegevens, hebben wij
niet kunnen controleren of de decimaal fout gemaakt is s
a) bij de invoergegevens,
b) bij het uittekenen door de machine, waarbij misschien een vergrote
schaalfactor is toegepast,
c) of dat de tekenaar een vergissing heeft gemaakt in het bijschrijven
van de waarden.
Indien a) het geval is, zal de invloed daarvan doorwerken op de gehele
berekening.
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( 2 . 2 . 2 . )0pmerking.
Hoewel het voor de meeste uitvoergegevens inderdaad zeer juist is dat
de waarden van de resultaten van de betrokken grootheden worden uitgezet met de bijbehorende richting waarin de resultante werkt, verdient
het ons inziens aanbeveling om, wat de laterale reacties betreft, ook
nog een afzonderlijk diagram uit te zetten van uitsluitend de verticaal gerichte reacties, zodat dan snel is te controleren waar en in
welke mate de gronddekking deze reacties kan leveren.
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(3*0.0.)Spanningsberekeningen.
De spanningsberekeningen voor de axiale spanningen

zijn berekend met

de stress-intensification-factors volgens Reissner; zie ten aanzien
hiervan hetgeen reeds is opgemerkt in

(l.k.2..).

(3.1.0.)Spanningsberekeningen in het aanvullend rapport van de Nederlandse
Gasunie.
Zonder dat dit met name vermeld staat, vermoeden wij dat de veiligheid*
-zone zich uitstrekt van locatie 0 + 2^8,0 tot locatie 0 + 095,9,
zijnde de strekking van de leiding met wanddikte 2,35 cm.
In het rapport worden genoemd de locatie :
0 + 107,7
0 + 110,7
0 + 122,3
0 + 172,3
als zijnde die locaties, waar de spanningen moeten worden gecontroleerd.
Wij zouden willen adviseren de spanningen in locatie 0 + 2^2,0 ook te
controleren aangezien daar ter plaatse, binnen de veiligheidszone,
een 3-D bocht voorkomt, terwijl daar verticaal omlaag gericht grondreacties geleverd moeten worden van ^ , 1 ^ t/m', waarbij allereerst zal
moeten worden aangetoond dat voldoende dekking aanwezig is om die
reactie te kunnen leveren.
Bovendien heerst in die locatie een groot buigend moment, M = 20,06 tm.
b
welke nogeens zijn invloed doet gelden op de tangentiële spanning,
die met de intensification-factor berekend kan worden. Ook het wringend moment in die locatie heeft volgens de resultaten van de berekening van het Ingenieursbureau Rutten en Kruisman een niet te verwaarlozen waarde.
Tenslotte is er in die locatie nog een dwarskracht aanwezig, die in
de berekening van de ideële spanning volgens Mohr betrokken dient te
worden. Ook in andere locaties, binnen de veiligheidszone, met name
daar waar *+0-D bochten voorkomen, ziet men dat buigende momenten hoge
waarden aannemen.
In locatie 0 + l85 ziet men zelfs dat de lijn van de laterale reacties
een extreem heeft behorende bij een verticale reactie; ook hier bestaat
de mogelijkheid dat de reactie niet door de grond kan worden geleverd.
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(3.1.1.gegevens in schema 2.
- Naar ons oordeel is de grootte van het wringend moment in locatie
0 + 172,3 niet in overeenstemming met de gegevens op tekening H3^-3253-2 11 .
- Ten aanzien van de opgegeven waarden voor de normaalkrachten Nx,
zou naar onze mening ook hier, zulks in overeenstemming met de opvattingen volgens het rapport van het Ingenieursbureau Rutten en Kruisman,
de invloed van de temperatuur mede gerekend moeten worden, waar deze
temperatuurdaling de norraaalkrachten ongunstig beïnvloedt .
- Wat de laterale grondreactie3 t.p.v. de gekozen doorsneden betreft,
zouden vrij willen adviseren ook de hoek waaronder deze reactie aangrijpt op te geven, (zie 3.2.3.).
(3.2.0.)Spanningsberekeningen.
(3.2.1.)Ten aanzien van de spanningsberekening in locatie 6 + 110,7 moet worder
opgemerkt, dat bij de correcties, die moeten worden toegepast in de
locatie 0 + 107,7 wel degelijk reacties van de grond zullen gaan ontstaan, zie ook (1.1.2.).
Afgezien van de invloeden van de bovengenoemde correctie, heerst er
in die doorsnede dwarskracht, die naar boven gericht is, d.w.z. de
»

leiding moet in dit gebied berekedd worden als een niet ondersteund
buisgedeelte.
i

(3.2.2.)Spanningsberekening in locatie 0 + 107,7.
In het rapport van het Ingenieursbureau Rutten en Kruisman is betoogd,
dat de gewenste reactie van 6,85 t/m' niet docr de grond geleverd kan
worden, er mag dan ook niet met deze waarde voor de reactie gerekend
worden. Bovendien geldt ook hier, dat de berekening moet worden uitgevoerd voor

een niet ondersteund leidinggedeelte,aangezien de reac-

tie + grondbelasting verticaal naar beneden gericht is.
[3.2.3.)Locatie 0 + 172.
In locatie 0 + 172 ziet men, dat de reactie aangrijpt ènder een heek
die zeer klein is t.o.v. de horizontaal, ons inziens raag daarom wel
een berekening worden toegepast que. principe overeenkomende met die
voor een ondersteund leidinggedeelte, maar dan ook in de gegeven richting (c.q. bij benadering horizontaal ondersteund).

1OC0-6 67

BLAD Nr.
RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

<P)Uk

<7$ jUttltnetS

13

H.

(U.l.O.)Ten overvloede wordt er nogmaals opgewezen dat aan ons, ondanks herhaald verzoek, de computer in- en uitvoergegevens niet zijn verstrekt
C».l.l.)ln tegenstelling tot de opgegeven lijst van tekeningen zoals vermeld
in het rapport van het Ingenieursbureau Rutten en Kruisman op pagina
25, moeten wij opmerken dat de tekeningen
H3<+ - 3253 - 2 1
2111
31
3III
aan het rapport ontbreken.
Verder is aan ons niet verstrekt tetening annex l6 van het Laboratorium voor Grondmechanica met bijbehorende brief (00-16^55/106, dd.
21 april I966.
Cf.2.O.)Conclusie.
Bij de berekening van de kruising van de 030" gastransportleiding
Leiden Junction-Botlek route, met de Maassluise Dijk is naar onze mening, gezien de in dit rapport genoemde punten, niet op éénduidige
wijze aangetoond, dat de genoemde veiligheid van n = 3,5 in de leiding
aanwezig zal zijn.
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