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inleiding
Het Handboek Leidingen, behorend bij de Leidingenverordening
Rotterdam, bevat nadere regels betreffende ontwerp, aanleg,
exploitatie, onderhoud en verwijdering van leidingen.
Het Handboek Leidingen zal in overleg met leidingenbeheerders
voortdurend geactualiseerd worden naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van leidingen.
De eerste grote revisie zal in 1993 plaatsvinden rekening
houdend met NEN 3650 en zo nodig andere normen die verschijnen.
De hoofdstukken 1, 2, 8 en 9 zijn opgenomen in de Leidingenverordening Rotterdam met de bijbehorende toelichtingen.
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Hoofdstuk 1 : DEFINITIES, ALGEMENE VOORWAARDEN
Ofschoon de technische bepalingen voornamelijk betrekking
hebben op buisleidingen - (electriciteits)kabels geven weinig
problemen ten aanzien van het veiligheidsaspect - zijn deze
algemene bepalingen in principe van toepassing op alle leidingen, zowel buisleidingen als kabels zoals uit de definitie
van leidingen blijkt.
Dit is gedaan omdat er een wederzijdse beïnvloeding kan zijn
van kabels en buizen in geval van kathodische bescherming van
de buis en uit het oogpunt van de ter voorkoming van schade
zeer belangrijke registratie van de ligging van de leidingen.
Binnen de Dienst van Gemeentewerken functioneert een leidingenbureau, dat alle gegevens verzamelt over de binnen Rotterdam gelegen leidingen. Bij invoering van deze algemene bepalingen zal dit bureau mede tot taak krijgen het coördineren
van alle werkzaamheden ten behoeve van de aanleg en controle
van de volgens deze bepalingen te leggen en gelegde leidingen.
Ook zal dit bureau in voorkomende gevallen NO, het Stoomwezen
en andere instanties inschakelen, terwijl bij leidingen met
regionale milieu-effecten ook de D.C.M.R. wordt ingeschakeld.
De terreinbeheerder, zoals het Havenbedrijf, zal in het algemeen
de planologische en economische aspecten (o.a. tracékeuze) van
een leiding toetsen, terwijl Gemeentewerken de technische
aspecten onderzoekt. De coördinatie van deze activiteiten zal
het leidingenbureau verzorgen.
De term leidingbeheerder is gekozen en niet het woord leidingeigenaar. De gemeente wordt door natrekking formeel eigenaresse
van de leiding, terwijl het economisch gebruik bij de leidingbeheerder blijft berusten. Gemeentegrond is gedefinieerd als
alle gronden en wateren in eigendom en/of beheer van de gemeente - dus ook gronden welke niet tot het grondgebied van
de gemeente behoren - voor zover niet aan derden verhuurd of
in erfpacht uitgeven. Zodra de pijpleiding op een bedrijfsterrein komt, is de hinderwet van toepassing.

-1/2-

Omdat de gemeentelijke nutsbedrijven deel uitmaken van de
gemeente, is het niet mogelijk en onnodig met deze bedrijven
een overeenkomst te sluiten als bedoeld in deze algemene
bepalingen. Voor het leggen van leidingen door deze nutsbedrijven zullen 'spelregels' worden opgesteld, zoveel mogelijk
aansluitend aan deze algemene bepalingen, daarbij rekening
houdend met de positie van deze bedrijven binnen de gemeente.
Voor het opstellen van deze spelregels is inmiddels een
werkgroep ingesteld,
In de definities zijn dan ook de gemeentelijke nutsbedrijven
uitdrukkelijk uitgesloten, zodat deze algemene bepalingen
niet op deze gemeentelijke bedrijven van toepassing zijn.
De algemene bepalingen hebben betrekking op een veelheid van
ongelijksoortige leidingen. Naar gelang de soort leiding
moet het leidingenbureau de mogelijkheid hebben deze algemene
bepalingen binnen het vastgestelde kader uit te werken.
Met name de technische bepalingen bevatten slechts de hoofdlijnen, die in een toelichting zijn uitgewerkt.
Het voordeel van deze werkwijze is, dat deze toelichting slagvaardig aan de zich ontwikkelende pijpleidingen-technologie
kan worden aangepast.
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Hoofdstuk 2:

AANVRAGEN TOESTEMMING

De aanvraag voor de toestemming tot het leggen van een
leiding is gesplitst in een voorlopige en een definitieve
aanvraag. Bij de voorlopige aanvraag vindt een zeer globale
toetsing plaats ten aanzien van het gekozen tracé, d.w.z.
planologische aspecten en de veiligheidsaspecten. Naar aanleiding van het voorlopig oordeel over de mogelijkheid tot
het leggen van de leiding kan de aanvrager beslissen of deze
een definitieve aanvraag indient met de daaraan verbonden
kosten.
Voor de indiening van de voorlopige aanvraag is gekozen voor
het leidingenbureau. De definitieve aanvraag wordt ingediend
bij het college van B&W, die deze aanvraag voor advies zal
doorzenden naar het leidingenbureau, die de behandeling van
de aanvraag zal coördineren.
De aanvraag zal eerst in behandeling worden genomen, nadat de
aanvrager de aan de behandeling van de aanvraag verbonden
kosten heeft voldaan.

Hoofdstuk 3 : LEIDINGCATEGORIEEN EN VEILIGHEIDSEISEN
I. Algemeen
3.1 Onderwerp
Geen nadere toelichting.
3.2 Andere voorschriften
Andere voorschriften welke van toepassing kunnen zijn binnen
het beheersgebied van de Gemeente Rotterdam zijn
- Leidraad voor constructie en beheer van vloeistofleidingen
in en nabij waterkeringen.
Uitgegeven door de Technische Adviescommissie voor de
Waterkering (T.A.W.)
- Leidraad voor constructie en beheer van gasleidingen in
en nabij waterkeringen.
Uitgegeven door TAW.
- Pijpleidingcode 1972.
Uitgegeven door de Provinciale Waterstaat in Zuid-Holland.
- Technische Voorschriften bij vergunningen voor kabels en
leidingen in spoorwegterreinen.
Uitgegeven door de Nederlandse Spoorwegen.
II. Indeling van leidingen in categorieën.
3.3 Grondslagen
Er is van afgezien leidingen te verdelen in ongevaarlijke
en gevaarlijke leidingen, omdat elke leiding, hoe ongevaarlijk
ogenschijnlijk ook, de mogelijkheid van het doen ontstaan
van gevaarlijke situaties in zich draagt, terwijl een ogenschijnlijk gevaarlijke leiding kan liggen in een omgeving
waaraan geen noemenswaardige schade kan worden toegebracht.
Bij de categorisatie wordt uitgegaan van het schadebeeld
en de schade-omvang die bij lekkage of breuk van de leiding
optreden. Naarmate de schade, die het maatschappelijke
bestel zal worden berokkend als gevolg van een lekkage of
leidingbreuk, groter of ingrijpender is, wordt op grond van de
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algemene bepalingen een grotere veiligheid geëist, waardoor
de kans op het optreden van lekkage of breuk wordt verminderd.
Er wordt naar gestreefd dat het risico van alle leidingen
gelijk is. Het risico wordt hierbij gedefinieerd als het
produkt van de kans op en het effect van een mogelijke
schade. Deze 'gewogen veiligheid' is dan voor alle leidingen
gelijk.
Het impliceert, dat dan ook de 'gevaarlijkheid' van de
leidingen ongeveer even groot is.
De indeling in categorieën waarover in deze paragraaf wordt
gesproken, is gebaseerd op de afschatting van het effect
van een schade.
Het effect wordt uitgedrukt
effect van één grote schade
kend dan aan het effect van
waarvan de schadesom gelijk

in punten, zodanig dat aan het
een groter gewicht wordt toegeeen reeks kleine schaden,
is aan die van de grote schade.

3.4 Vaststelling van de categorie
3.4.1 Bepaling schadebeeld
De diverse aspecten, die bij de bepaling van schadebeeld
en -omvang bij een evntuele leidingbreuk of -lekkage in beschouwing moeten worden genomen, zijn:
^^.ij.i^i_2§_iDYi2§^i§Di_^i§_YëE§E£ëi^iQ2_YËD_^ë_2§££§D§E2ïI
teerde_stof_op_de_omgeving_heeft.
Indien bij breuk van de leiding de te transporteren stof
uit de leiding treedt en de omgeving bereikt, zullen een
aantal aspecten aan het karakter van de stof kunnen worden
ontleend, welke het schadebeeld beïnvloeden, t.w.
1. ongevaarlijk, bijv. een luchtleiding onder lage druk
2. hinderlijk, bijv. een waterleiding van kleine diameter
3. vervuilend, bijv. een rioolwaterleiding
4. brandgevaarlijk, bijv. een benzineleiding
5. explosief, bijv. een hoge druk acetyleenleiding
6. giftig, bijv. een chloorgasleiding.
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Ten aanzien van de geïntroduceerde stofkarakters zullen
de volgende omschrijvingen gelden:
ad 1. Een stof wordt als ongevaarlijk' beschouwd, wanneer
deze stof geen schade aan de omgeving kan veroorzaken. In het algemeen zullen inerte gassen hieronder vallen.
ad 2. Een stof wordt als 'hinderlijk' aangemerkt,
wanneer deze stof geen invloed kan hebben op de
gezondheid van mens en dier en ook de schade een
ongevaarlijk karakter heeft, doch wel overlast aan
de omgeving veroorzaakt. In het algemeen zullen
niet-vervuilende, niet-gevaarlijke vloeistoffen
hieronder vallen.
ad 3. Een stof wordt als 'vervuilend' aangemerkt,
wanneer deze stof zich kan vermengen met de omgeving
door in te dringen in grond, kelders e.d., waarbij
het moeite kost deze stof weer te verwijderen.
Rioolwater werkt vervuilend, doch in mindere mate
dan bijv. ruwe olie.
ad 4. Een stof wordt 'brandgevaarlijk' genoemd, wanneer
de stof onder normale atmosferische omstandigheden
kan worden ontstoken door de aanwezigheid van open
vuur.
De stoffen worden ingedeeld in drie groepen, waarbij
de K-klassen overeenkomstig de Hinderwet worden
gebruikt.
Onderscheiden wordt:
- licht ontvlambaar: KO-klasse, brandbare vloeistof,
waarvan bij 37,8°C de dampdruk meer bedraagt dan
0.1 N/mm 2 , alsmede tot vloeistof verdichte gassen.
- ontvlambaar: KI-klasse, brandbare vloeistof, geen
K0 zijnde, waarvan het vlampunt, bepaald met het
toestel van Abel-Pensky, bij 760 mm kwikdruk lager
is gelegen dan 21 C.
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- moeilijk ontvlambaar: K2- en K3-klasse, brandbare
vloeistof, waarvan het vlampunt, bepaald met het
toestel van Abel-Pensky, bij 760 mm kwikdruk
21°C of meer bedraagt.
ad 5. Een stof wordt'explosief' genoemd, wanneer de stof
onder normale atmosferische omstandigheden door
vermenging met lucht een gasmengsel met explosieve
eigenschappen kan vormen, dat door aanwezige vuurhaarden en/of vonken kan worden ontstoken.
De kans op en de gevolgen van een explosie worden
in hoge mate bepaald door de eigenschappen van de
stof. Van belang zijn de grootte van het explosiegebied, de minimum ontstekingsenergie, zowel voor
deflagratie als detonatie, de zelfontbrandingstempperatuur, de verbrandingswarmte, de vlamsnelheid en
de gevoeligheid voor vlamversnelling. Allemaal
eigenschappen die onafhankelijk van elkaar kunnen
variëren.
Op grond van deze stofeigenschappen kan een ruwe
indeling in drie groepen worden gemaakt:
- laag reactief: Stoffen, waarvan de eigenschappen
ver uiteen kunnen lopen, die bij deflagratie vlamsnelheden tussen 40 m/sec en 80 m/sec geven. Is
de vlamsnelheid nog lager dan 40 m/sec, dan is
buiten de brandende gaswolk vrijwel geen drukgolf
te constateren.
- gemiddeld reactief: Stoffen die bij deflagratie
vlamsnelheden tussen 80 m/sec en 160 m/sec geven.
In het algemeen is de bovenste explosiegrens 4 tot
9 maal de onderste explosiegrens, die aanzienlijk
lager is dan 50 volume % in lucht.
Tot deze groep behoren de koolwaterstoffen (behalve
methaan) en de meeste alcoholen, aldehyden, ketonen
en esters die geen dubbele banden of zuurstofbruggen bevatten.
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- hoog reactief: De vlamsnelheid bij deze groep
ligt boven de 160 m/sec. De gevoeligheid voor
vlamversnelling is zodanig dat met overgang van
deflagratie naar detonatie rekening moet worden
gehouden, vooral bij gedeeltelijke insluiting
van de gaswolk.
Een aantal stoffen zijn zelf ontleedbaar, waarbij een explosieve vlamsnelheid optreedt. Een
hogere vlamsnelheid dan 160 m/sec vertonen bijv.
stoffen als organische oxiden en ethers.
Bijlage I geeft een tabel met een indeling van de
belangrijkste stoffen. Indien een stof niet in deze
tabel voorkomt moet worden aangenomen dat deze stof
hoog reactief is, tenzij kan worden aangetoond, dat
de stof tot een andere groep behoort.
ad 6. 'Giftigheid' van een stof is de mogelijkheid tot het
veroorzaken van schadelijke biologische effecten op
levende organismen zoals plant, dier en mens door
blootstelling aan deze stof.
Praktisch alle stoffen zijn giftig onder geschikte
omstandigheden. De dosering of hoeveelheid van de
stof die nodig is om schade te veroorzaken is voor
bijna alle stoffen verschillend.
Gebaseerd op dit verschil in toxische eigenschappen
heeft N. Irving Sax in zijn boek 'Dangerous
Properties of Industrial Materials' alle chemische
stoffen ingedeeld in de volgende groepen:
LOW = licht giftig
MOD = matig giftig
HIGH = zwaar giftig.
Deze indeling wordt gebruikt om het relatieve gevaar
dat een stof met zich draagt aan te duiden.
In zijn boek geeft Sax een overzicht waarin van de
meeste chemische stoffen wordt vermeld of ze als
licht, matig of zwaar giftig worden geclassificeerd.

LAAG REACTIEF

GEMIDDELD REACTIEF

GEMIDDELD REACTIEF
(vervolg)

Acetic Acid
Ceal Gas
Blast Furnace Gas
Ammonia
Methyl Chloride
Trichloroethylene
Methylene Cloride
1.1.1 Trichloroethane
Methane
Ethylchloride
Methylbromide
Koolmonoxide
Allylchloride
Tetraethyllood
Dichloorpropeen
Epichloorhydrine

Methanol
Ethanol
n-Propanol
Di-methyl Ether
Methyl Acetate
Acetaldehyde
Acetone
Hydrogen Sulphide
Methyl Mercaptan

Benzene
Toluene
Ethyl Benzene
Cyclohexane
n-Butane
n-Hexane
n-Heptane
p-Xylene
Styrene
iso Octane
n-Decane
Butene-1
3 Methyl-Butene 1
p-Cymene
Ethyl Cyclohexane
Isibutylene
Dimethylamine
Etheen
Acetonitril
Diethylamine
Etheendiamine
Mierezuur

Ethyl Acetate
n Butyl Acetate
Methyl Ethyl Ketone
iso Butyl Alcohol
Vinyl Chloride
1.2 Dichloroethane
Acrylonitrile
Monochlorbenzene
Naphthalene
Methylamine
Vinyl Acetate
1.1 Dichloroethane
iso Propyl Alcohol
Vinylidene Chloride
o-Dichlorobenzene
Amyl Alcohol
Methyl Formate
Ethyl Formate
Ethyl Proprionate
Proprionaldehyde
Methyl Butyl Ketone
Methyl Propyl Ketone
Dimethyl Sulphide
Hydrocyanic Acid
n-Amyl Acetate
n-Propyl Acetate
Cyanogen
Furfural Alcohol
Phthalic Annydride
Ethylamine
Petrolem Ether
Water Gas
Hydrogen
Tetrafluorethylene
Ethane
Propane
n-Pentane
Propylene
1.3 Butadiene

HOOG REACTIEF
Di Ethyl Ether
Di Vinyl Ether
Carbon Disulphide
Ethyl Nitrite
Propylene Oxide
Methyl Vinyl Ether
Acrolein
Hydrazine
Acetylene
Ethylene Oxide
Nitromethane
Isopropyl Nitrate
Vinyl Acetylene
Methyl Acetylene
Ethyl Nitrate
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Indien een stof voorkomt in een situatie die afwijkt
van de referentieomstandigheden zal per omstandigheid
een correctie moeten worden uitgevoerd. Bijv. een
brandbare stof, K2-klasse zijnde, die onder zodanige
omstandigheden wordt bewaard, dat deze zich als KIklasse gedraagt, moet als KI-klasse worden ingedeeld.
3i4ili2_De_aard_van_de_or.geving_waarin_de_leidin
Het schadebeeld en de schade-omvang zullen sterk afhankelijk zijn van de omgeving, waarin de schade optreedt
en derhalve van de mate waarin schade kan worden toegebracht aan de levende omgeving, de natuur en/of de
goederen die in deze omgeving zijn geplaatst.
In een aantal gevallen zal de primaire schade veroorzaakt
door breuk van de leiding, één of meerdere secundaire
schaden tot gevolg kunnen hebben. Hierbij kan worden
gedacht aan een waterleiding die een gat doet ontstaan
in een waterkerende dijk, waardoor de secundaire schade
veroorzaakt door de overstroming een veel grotere omvang
heeft dan de primaire schade.
De omgeving waarin de leiding ligt wordt in een viertal
typerende gebieden onderscheiden
1. agrarische/natuurlijke gebieden, gekarakteriseerd door
een overheersend begroeide omgeving met een geringe
bewonings- of werkdichtheid door mensen.
Onderverdeeld in:
Pers/ha
Al: onbewoond, geen bebouwing
A2: verspreide huizen, loodsen

Invest./ha

0
2

10.000
200.000

20

1.000.000

boerderijen
A3: dorp

2. industriegebieden, gekarakteriseerd door een omgeving
met een overheersend industriële bebouwing, ofwel een
grote dichtheid van kapitaalgoederen en een geringe
bewonings- of werkdichtheid door mensen.
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Onderverdeeld in:
II: lichte industrie
12: middelzware industrie
13: zeer zware industrie

Pers/ha
10
20
30

stedelijke gebieden, gekarakteriseerd

Invest./ha
5.000.000
20.000.000
100.000.000

door een

omgeving met overheersend woonbebouwing en een inherente
grote bewonings- en werkdichtheid door mensen.
Onderverdeeld in:
Pers/ha
SI: villawijken, parken
S2: woonwijken (laagbouw)
S3: binnenstad (hoogbouw)

20
100
500

Invest./ha
2.500.000
7.500.000
30.000.000

4. beïnvloedingsgebieden, waaronder verstaan moeten worden
die gebieden waarin objecten voorkomen, die als gevolg
van een primaire schade door leidingbreuk secundaire
schaden kunnen veroorzaken.
Bij de bepaling van de karakteristieke omgeving moet
worden gepoogd de werkelijke omgeving te beschrijven door
het vaststellen van het aantal pers./ha en de invest./ha.
Aan de hand van deze getallen moet een karakteristieke
omgeving worden gekozen, die zo goed mogelijk bij deze
getallen past. Bij het beschrijven van de omgeving moet
worden uitgegaan van de grootste aantallen per dag of per
seizoen (bijv. park op zondag)
3.^4^1.3_Het_karakter_van_het_^de^_schadebeeld_(en)_
Het karakter van het schadebeeld, of — indien meerdere
schadebeelden voorkomen — van de schadebeelden, bepaalt
in sterke mate in hoeverre schade wordt toegebracht aan
de gezondheid van mensen, eventueel verlies aan mensenlevens, alsmede de gelegenheid die voor evacuaties aanwezig zal zijn. Daarnaast hangt de mate waarin schade wordt
toegebracht aan aanwezige kapitaalgoederen eveneens sterk
af van het karakter van het (de) schadebeeld(en).
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De volgende karakteristieke schadebeelden worden onderscheiden:
inundatie

het verspreiden van een vloeistof over
het maaiveld over een zeker gebied.

erosie

het ontstaan van ontgrondingen in de
bodem als gevolg van uitstromende gassen
en/of vloeistoffen.

brand

het verbranden van een zeker gebied als
gevolg van een brandbaar gas en/of
vloeistof waarbij de mate van brandbaarheid van de omgeving tevens een belangrijke rol speelt.

4. explosie

het geheel of gedeeltelijk vernietigen
van de omgeving door een drukgolf in de
atmosfeer als gevolg van een explosie.

intoxicatie

vergiftiging door het verspreiden van
een giftig gas en/of giftige vloeistof
over een zeker gebied.

De omvang of grootte van de schade wordt in elk geval
bepaald door het karakter van de getransporteerde stof
en de omvang en aard van het schadegebied,
3. 4^1i4_De_omvang_van_het__(de^_schade2ebied_(en2
De omvang van het schadegebied zal in het algemeen
afhankelijk zijn van de aard van de stof (vloeistof en
gas), van de fysische en chemische eigenschappen van de
stof, de druk waarmede de stof wordt getransporteerd en
de hoeveelheid stof die uittreedt bij breuk of lekkage.
De omvang van het schadegebied zal afhangen van deze
gegevens, alsmede van de aard van de omgeving en het
karakter van het schadebeeld. Binnen een schadegebied
kunnen in het algemeen de volgende invloedszones worden
onderscheiden:

-3/91. Inundatiezöne

! 'I

het gebied waar, ingeval van breuk ergens in
de leiding, door uitstromen van de vloeistof,
de omgeving met die stof in aanraking kan
komen.

2. Erosiezöne

het gebied waar, ingeval van breuk ergens in
de leiding, door uitstromen van de stof
ontgronding kan ontstaan.

3. Brandzöne

het gebied waar, ingeval van breuk ergens in
de leiding, door uitstromen van brandbaar gas
en/of vloeistof, brandschade kan optreden. Tot
de brandzöne behoort dat gebied waar een stra2
lingsniveau van 10kW/m gedurende meer dan 5
minuten voorkomt.

4. Explosiezóne

het gebied waar, ingeval van breuk ergens in
de leiding, door explosie van de uittredende
stof al of niet vermengd met stoffen uit de
omgeving, explosieschade kan ontstaan. De
explosiezone wordt gerekend tot die grens waar
een overdruk van 0.001 N/mm2=1000 Pa voorkomt.
Tot aan de afstand waarop deze druk nog voorkoip
kunnen incidenteel nog ruiten sneuvelen.

I

5. Intoxicatiezöne : het gebied waar, ingeval van breuk ergens in
de leiding, door uitstromen van giftig gas uit
de leiding en/of verdamping van uitgetreden
giftige vloeistof en/of verbrandingsgassen van
een in brand staande giftige gaswolk of vloeistof, de bebouwde, begroeide of natuurlijke
omgeving met een dergelijk giftig gas in aanraking kan komen. De intoxicatiezöne wordt
gerekend tot die grens waarop een concentratie
gelijk aan de EPEL-waarde aanwezig is. De
EPEL-waarde (Eenmalige Populatie Expositie
Limiet)is die concentratie van een giftige
stof waaraan de bevolking gedurende korte
tijd mag worden blootgesteld zonder dat er
gevaar is voor de gezondheid.
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De EPEL-waarden worden vastgesteld door
de subcommissie toxiciteit van de Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen.
Indien de EPEL-waarde niet bekend is,
wordt een waarde ter grootte van 4 maal
de MAC-waarde (Maximum Allowable Concentrations) gehanteerd.
Als uitzondering geldt dat als voor een
bepaalde stof een MAC-plafond waarde
(ceiling value) gegeven is, voor die
stof een EPEL-waarde wordt aangehouden
die gelijk is aan die MAC-plafond waarde
(ceiling value).
In de onderstaande figuur zijn de bij de puntentoekenning te bepalen
invloedszönes, die bepalend zijn voor de omvang van het schadegebied
schematisch weergegeven.
1.
2.
3.
4.
5.

inundatie
erosie
brand
explosie
intoxicatie

Voor de bepaling van de grootte van de diverse invloedzönes staat
onder andere de volgende literatuur ter beschikking:
1. Veiligheid persleidingen bij dijken, rapport M 1007 (sept. 1969),
Waterloopkundig Laboratorium.
2. Ontgronding door gasleidingbreuk, rapport M 1136-R 743 (mei 1972),
Waterloopkundig Laboratorium.
3. Methoden voor het berekenen van de fysische effecten van het incidenteel vrijkomen van gevaarlijke stoffen (vloeistoffen en gassen)
Rapport van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke
stoffen, uitgegeven door het Directoraat-Generaal van de Arbeid,
Balen van Andelplein 2, Voorburg.
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3i4ili5_De_ti2dsduur_van_bestriiding_en^of_herstel
Schade toegebracht aan een omgeving zal gedurende korte of
langere tijd die omgeving in een bepaalde mate ongeschikt
maken voor gebruik. Wanneer een woongebied wordt getroffen
door een brand en hierdoor voor een groot deel is afgebrand,
zal gedurende de herstelperiode bewoning onmogelijk zijn.
Glasschade als gevolg van een explosie zal echter in korte
tijd verholpen kunnen worden.
Naarmate de tijdsduur die nodig is voor bestrijding en/of
herstel van de schade toeneemt, zal de schade als ernstiger
worden ervaren.
In de tabellen met schadepunten (zie art. 3.4.2) is de invloed
van de tijdsduur van bestrijding en/of herstel verwerkt.
Bij de bepaling van de categorie van een leiding, wordt dit
aspect automatisch verdisconteerd.

3.4.1.6_Andere factoren_en^of_wederzi2dse_beïnvloedin2
Schaden zijn van veel meer factoren afhankelijk dan de
aspecten die zijn onderscheiden.
Bijvoorbeeld kunnen klimatologische omstandigheden ten gunste
of ten ongunste werken. Ontstaat door breuk een gifgaswolk,
dan zal bij windstil weer lokaal gevaar ontstaan. Door de
aanwezigheid van wind kan een veel groter gebied gevaar gaan
lopen, terwijl een toevallig optredende storm het gehele
gevaar nagenoeg teniet doet.
Uit een oogpunt van veiligheid zullen bij de bepaling van de
categorie steeds de meest extreme omstandigheden moeten worden
beschouwd. Hiermee wordt bedoeld, dat de omstandigheden
zodanig zijn, dat erop moet worden gerekend, dat de eventueel
optredende schade zo groot mogelijk zal zijn.
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3.4.2 Puntentoekennin

3.4 i 2 i l i _Yerdeltn g .en.grootte J Lajlde„9C^
Yan_de_leidin3_en_verdelin2.en_grootte_van^
zones_pe^_schade2§bied •
Van een leiding dienen eerst de invloedszönes, die de diverse
schadegebieden bepalen, te worden vastgesteld. Voor het bepalen
van de grenzen van deze gebieden moet worden uitgegaan van schadebeelden die onder de meest extreme omstandigheden onstaan. Langs
de leiding moeten de gebieden worden bepaald in kenmerkende punten
welke maximaal 1 km uit elkaar liggen. Deze gebieden moeten
in kaart worden gebracht.
Op deze kaart wordt tevens de aard van de omgeving ingetekend.

omgevingsgebieden:
Al = onbewoond, geen bebouwing
y
* *
si = villawijken, parken
13 = zeer zware industrie
2 = erosiezöne
invloedszones
3 = brandzöne
4 = explosiezone
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In de volgende tabel wordt vervolgens de oppervlakte die een
bepaalde zone en omgevingsgebied gemeen hebben opgeslagen.
totale
oppervlakte

Al

A2

A3

inundatie

II

12

13

SI

S2

S3

1
1
i
j

erosie

i

brand

i

1

explosie
intoxicatie
3i4i2i2_Berekening_schadepunten_ger_invloedszöne.
3 i 4 i 2 i 2^1_Algemeen.
De oppervlakten van de zones in een bepaald type omgevingsgebied
worden zo bepaald en vastgelegd. Met behulp van de tabellen 1.1
t/m 1.10 zijn de toe te kennen punten te bepalen. Deze punten zijn
gebaseerd op de oppervlakten (0) in ha.
De te gebruiken tabel is afhankelijk van de totale oppervlakte
van een invloedszöne binnen het schadegebied:
0
1
2.5

<

5

<

10
20

<

35
50
80
0

<

<
<

<

<
<
>

0
0
0
0
0
0

< 1
< 2. 5
< 5
< 10
< 20
< 35

ha tabel 1.1
ha tabel 1.2
ha tabel 1.3
ha tabel 1.4
ha tabel 1.5
ha tabel 1.6
0 < 50
ha tabel 1.7
0 < 80
ha tabel 1.8
0 <120
ha tabel 1.9
120 ha tabel 1.10
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In de te gebruiken tabel is bij een gegeven combinatie
van het karakter van stof en schadebeeld en omgevingsgebied het aantal schadepunten gebaseerd op een oppervlakte van 1 ha gegeven. Het aantal schadepunten wordt
gevonden door de punten uit de tabel te vermenigvuldigen
met de oppervlakte, in ha.
Bijvoorbeeld:
Bepaald is dat bij breuk van een rioolwaterpersleiding een
gebied van 6 ha met vloeistof wordt bedekt (inundatie).
Door analyse van de omgeving volgt dat deze het best kan
worden gekarakteriseerd door 4 ha van het type A2 en 2 ha
van het type SI.
De schadepunten per ha volgen nu door in tabel 1.4 bij de
combinaties inundatie, vervuilend (code IB) en de kolommen A2 en SI het aantal punten af te lezen, nl. resp.
1,51 en 9,51. Het totale aantal schadepunten wordt nu gevonden door dit aantal te vermenigvuldigen met de betreffende oppervlakte van de invloedszone. Er volgt zo voor
het aantal schadepunten 4 *1,51 + 2 *9,51 = 25,06 punten.
De zo gevonden punten worden in de volgende tabel opgeslagen.
code
PUNTEN
tabel I
inundatie

IB

25,06

erosie
brand
explosie
intoxicatie
Ingeval de primaire schade als gevolg van breuk of lekkage een secundaire schade kan inleiden moet het schadebeeld van deze secundaire schade ook worden onderzocht.
Deze secundaire schade kan bijv. zijn de breuk van een
naburige leiding of het bezwijken van een dijklichaam t.g.v.
erosie door leidingbreuk. Het effect van deze secundaire
schaden moet worden verdisconteerd in de schadepunten per
invloedszone. Het is zowel mogelijk dat een invloedszöne
hierdoor groter wordt of dat nog een andere invloedszöne
ontstaat.
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Ook is het mogelijk dat de invloedszone niet groter wordt.
In dat geval zal de secundaire schade geen gevolgen hebben
voor het aantal schadepunten.
3i4i2i2i2_Verkeers-_en_spoorwegen
Ingeval een erosiezone van een leiding wordt doorsneden
door een verkeersweg of spoorweg, moeten voor die leidinggedeelten de volgende schadepunten worden bijgeteld.
A

wegen

spoorwegen

9

: 1,5 * 10
* (VI)
met VI de verkeersintensiteit in personenauto equivalenten per uur
3
: 10 * (VI)
met VI de verkeersintensiteit

in treinen

per uur
Bij het bepalen van de verkeersintensiteit moet worden
uitgegaan van het maximum per dag. Er dient rekening te
worden gehouden met de toekomstverwachtingen omtrent dit
maximum.
^iii2i3_Berekening_schadepunten_per_schade2ebied
Het totaal aantal schadepunten per schadegebied ontstaat
nu door per schadegebied de schadepunten van alle invloedszones en de verkeers- en spoorwegen te sommeren.

-3/16-

TABEL I. 1
0 MA <= OPP. <

C
O
D

1 MA

E

AGRARISCH/NATUUSLIJK
Ai-

Al

A3

INDUSTRIE
II

12

STEUtLIJK
13

s

h2

l

iJ

HINDERLIJK

IA

.02

.31

1.59

1.79

7.09

35. IS

1.9?

6.26

28.ab

VERVUILEND

18

.07

1.51

7.59

8.79

35.09

175.IS

9.*7

2*.76

11".«5

WATERHOOGTE
< .5 M

IP

.02

-.31

l.»&

l-82

7.15

35.25

2.03

6.07

29.o»

WATERHOOGTE
< 1. M

10

.03

- .**-

2.30

2.81

10.92

53.18

3.2-»

11.34

53.77

WATERHOOGTE
> 1. M

IR

.02

.U

3.29

3.95

15.04

71.6'.

4.7*

1«.*3

"4.60

GASSEN

2A

.10

2.01—

11.0*

50.45

201.0*

1U01.69

26.04

82.18

3*9.»U

VLOEISTOFFEN 28

.10

2.2»

1*.37

51.90

204.37

1007.11

29.37

105.17

bUa.15

MOEILIJK
ONTVLAMBAAR

3A

.0*

.98-

7.87

19.*0

74.37

367.11

13.12

56.42

JU.15

ONTVLAMBAAR

38

.06 —

2.3A-

22.99

39.68

146.49

676.82

32.74

lh?.'48

*79.5S

LI CHT

3C

.09

*.19 _

46.88

61.49

217.88

961.62

60.38

328.81

2072.65

L AAQ

*A

.04 - —-.22

1.79

*.20

16.0*

76.69

2.92

12.80

72.00

GEMIDOELO
REACTIEF

*B

.01

.38
_...

3.52

U.O»

»2.39

203.89

6.1*

27.7*

158.75

HOOG
REACTIEF

*C

.02-

,12-

-8*17-

19.15

71.67

335.B*

12.92

64.74

392.2*

LICHT

SA

1.0*

W63

-i.O*

7.18

»9.50

6.67

-10.8*

-6.*7

*5.99

317.24

37.88

261.31

1802.65

INUNDATIE
PRIMAIRE
SCHADE)

INUNDATIE
DOOR
DIJKBREUK

EROSIE

bRAND

ONTVLAMBAAR

REACTIEF

EXPLOSIE

—

0,M

GIFTIG

INTOXICATIE

MATIfr
GlFTlfi

ZwAAB
GIFTIG

y

M
-

- <U«

.AT

„**

-—

5C

U*A

»A5-

.....,., - _ , . - -

>.6T

-i^39

:

0.00

2.39

37.88

16.49

-31^8*

61.62
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TABEL

|. J

1 HA <= OPP. <

INUNDATIE
(VLOEISTOF
PRIMAIRE
SCHADE)

C
3 HA

O

I

AGRA
B lSCH/WATUURLlJK
Al

A*

INDUSTRIE
U

A3

12

HINDERLIJK

IA

.02~

".31

1 .♦«

1.79

VERVUILEND

B
I

.07

l.fcl

7.60

8.79

1^1

I.M

Q

bTEOELIJK
13

7.10

SI

3b. 16

._ l n
17S.16
35.10 I'b.i»

S2

1.9»

9.46

*i

6.32

2H.62

I

<?.<«■

117.29

WATERHOOGTE
< .S M

IP

FUNDATIE

WATERHOOGTE

IQ

DOOR
DIJKBREUK

< 1. M

■.—■'

.31 —

7.17

35.27

2.0.

6.77

30.4V
■

.02

^

2.3*

2 . "

10.96

" . 2 5

3.26

11.63

SS.77
_
■

WATERHOOGTE
> 1. M

IR

.02

.52

3.39

GASSEN

2A

4.00

» . 1 «

.10-

2.01

11.1*

50.50

201.14

VLOEISTOFFEN 2B

.10

2.30

U.81

52.09

204.81

MOEILIJK
ONTVLAMBAAR

3A

.0*.

1.04--

L
ONTV AMBAAR

38

.08

3C

. 0 9 - 4.43- - 5 0 . 6 7

71.86

A.89

19.14

1001.66

26.1*

82.89

1007.«3

29.81

108.19

357.63

13.56

59.44

333.9«

1058.

99.4ïfl

3b*. *M

EROSIE

BRANH

I

"

UICMT

ONTVLAMBAAR

19.59

« * . «

74.81

»0.39

1*8.13

679.50

34.36

113.8b

83.14

221.87

967.76

64.1?

354.94

.01— .«__L»«

*.25

»*'14

76 ab

'

3

*M

13

"

B
4

7

**4

..*...-

-.3*1 -*M—

».!•

«•«

"4.28

T2.33

338.93

13.56

I

_ _.
„OOG
REACTIEF

INTOXICATIE

|

■

GEMIDDELD
REACTIEF

LICHT
GIFTIG

0

J

PFACTIFF
REACTIEF

EXPLOSIE

I
I

22S2.

=
*A

LAA6

 2.**

6.31

528.9

AC

-

.02_:i^4

i.a3...

19.»*

5A . . . M l " " j t r "
I . U - . : ^
—
—r-:
'

»•»

»••*

U*»

MATIG
GIFTIG

SE.

7.31- 1 U U

7.3i

ZMAAfi
GIFTIG

5 C

».0« ~ ~
-

, W '

T.M--JUU--

69.33

T.69

50.58

423.96
■

54.45
I
346.96

Ï
^,«»

i.U"tl.H

1S.1A- - - 4 U 6 1

" • «

*l-«7

2fl7

.**

19ö<;

I
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TA8EL I. 3
3 HA <= OPP. <

'INUNDATIE
(VLOEISTOF
PRIMAIRE
SCHADE»

INUNDATIE
DOOS
DIJKBREUK

C
O
O
E

5 MA

AGRARISCH/NATUURLIJK
Al

.

A3

A3.

HINOERLIJK

IA

.02

.31

VERVUILEND

lö

.07

1.51

WATERHOOGTE
< .5 M

IR

.02

WATERHOOGTE
< 1. M

10

.02

WATERHOOGTE
► la N

IR

.02

GASSEN

2A

.10

VLOEISTOFFEN 2»

.10

MOEILIJK
ONTVLAMBAAR

3A

.0*

B
ONTVLAM AAR

38

.06

LICHT
ONTVLAMBAAR

3C

.09

LAAG
REACTIEF

41

.01_- . _»2J4

INQUSTRIE
II

12

STEDELIJK
13

SI

S2

bJ

1.62

1.80

7.12

35. 19

1.9*

6.»5

2o.lb

7.62

8.80

35.12

175.19

9.4*

28.115

llt.lh

.31

1.70

1.8*

7.20

35.32

2.07

«..98

J1.H3

- .41

2.42

2.86

11.05

53.39

3.36

12.21

59.77

3.60

4.09

15.35

72.20

6.10

20.58

10-..jb

-2-.09

11.35

50.59

201.35

1002.20

26.35

84.33

3h4.36

3*3*

15.69

52.67

205.69

1009.25

30.69

114.22

570.59

9.19

19.97

75.69

359.25

14.44

65.47

3^5.59

i.65

27.93

41.83

151.43

684.86

37.68

196:&0

1214.97

».*!

58.24

66.43

229.24

980.10

71.74

407.20

2613.4b

4_,3*

16.36

77.20

3.23

14.95

86.86

11.35

43.11

205.05

6.86

32.69

192. t»7

73.67

339.10

14.92

78.53

48?.41

-

-.
,5* —

EROSIE

RRAND

ÏXPLOSIE

GEMIDDELD
REACTIEF
HOOG
REACTIEF

LICHT
GIFTIG

[NTOXICATIE

HATIft
GIFTIft
ZWAAR
GIFTIG

_

..

B
4

-AC

5A
. . .

5*
.._._.
SC

1.04.___

.01
.

+ki

.02

»4S

0»88

.8*
.—___—

2.lA-__

A.2J

10..T _ 20.Oi _
......

U35
_ ^

3 *
. . .

^W35

2.20-.

—1.3b

9.33

64.36

- *»*•
...

.5»

g**J

»»»

8.47

1A.10-

--8.67

59.78

412.41

0.88
-—

3.11

Aft^A

21.43

49.24

80.10

49.24

339.70

2343.45

3/19

TABEL I. *
c,

4

<■ OPP. <

10 HA

HINDERLIJK

C
0
D
E

IA

AGRARISCH/NATUURLIJK
Al

Al

-

.02

.31

,07

U**

INDUSTRIE

A3

tl

1.6*

12

1.81

7.1*

iTEUELIJK
13

35.22

SI

S?

2.01

6.S7

INUNDATIE
PRIMAIRE
SCHADE)

INUNOATIE
DOOR
DIJKBREUK

VERVUILENO

BI

7 fc

e

« *

'81

35.1*

175.22

9.51

29.07

WATERHOOGTE
< .5 M

IR

.02

.34

l.W

1.85

7.23

35.37

2.10

7.IS»

WATERHOOGTE
< 1. *

10

.02-

.*!
-

2**1

2.90

-11.13

53.53

3.**

12.79

WATERHOOGTE
> 1. M

1«

.02—

- ,5*.

GASSEN

2A

.10

2.10

11.5*

VLOEISTOFFEN 2B

.10

2.41

MOEILIJK
ONTVLAMBAAR

3*

.0*

l.U-

ONTVLAMBAAR

3B

,0*

LI CHT

3C

.09

3.U.

*.!•

«^.03

,

119.03

33.27

63. / 7J

15.56

72.5*

5.31

22.01

119.2

50.68

201.56

1002.5*

26.50

85.76

37».2

16.56

52.86

206.56

1010.67

31.56

120.2o

612.2

- 10.06

20.36

T6.56

360.67

15.31

71.51

417.2

2.4*.

34*23

*3.26

154.73

690.23

40.9.8

219.35

1371.»

S.3
B -

65.82

69.73

236.82

992.42

79.32

459.46

29/3.96

EROSIE

«HAND

S3

I
I
1
I
I
I
1
I
I
1
I
I

.

ONTVLAMBAAR

o

LAAG
REACTIEF
EXPLOSIE

INTOXICATIE

GEMIDDELD
REACTIEF

4A

B
4

.01

.2*..-.. 2*31

.01
- -

HOOG
REACTIEF

4C

.02

LICHTGIFTIG

5A-

MATI&
GIFIIS

SB

-0*40

7 WAAR
GIFTIG

5C.

JUOJ

,*5
-,31

4.43

16.56

77.54

3.4*

16.39

96.7j

A.T1

11.56

43.59

205.83

7.34

35.96

215.62

11.50

20.60

75.00

341.27

16.25

87.73

2
55U.s|

.A8-

4-.5A

2-5*

t.W»

10.76.-

74.26

U.27

ÏJ.OO-

68.98

4 / 5 . a6|

92.42

56.82

391.96

2703.Vj

—

-MO

é»
;—;
=

:

1*5*
:,._,_ ;±.

.*»

U»flA

t.Sa
—

56.82

.

A*3S-40»0fl—

2JUU_

54.82

i
I
I
I
I
I
I
II
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TAREL I. 5
10 MA <* OPP. <

INUNDATIE
(VLOEISTOF
PRIMAIRE
SCHADE)

INUNDATIE
DOOR
01JKBREUK

C
O
O
E

20 MA

AGRARISCH/NATUURLIJK
Al

A3

HINDERLIJK

IA

.02

VERVUILENO

IB

.07

WATERHOOGTE
< .5 M

IP

,82

WATERHOOGTE
< 1. M

10

.02-

WATERHOOGTE
> 1. M

IR

.02- -

GASSEN

2A

A3

INDUSTRIE
IV

12

STEOELIJK
13

.

SI

S2

53

.31

1.66

1.82

7.16

35.25

2.03

f-.70

<!-y.*0

1.51

7.66

8.82

35.16

175. 2b

9.S3

29.20

1 19.90

.32

1.76

1.86

7.26

35.*?

2.13

7.39

34.70

- .42

2.59

2.9*

11.21

53.66

3.53

13.37

67.7»

.5*

A.02

*.27

15.77

72.88

5.52

23. *S

129.16

.10

?.IV

11.77

50.77

201.77

1002.88

26.77

87.20

3b*.16

VLOEISTOFFEN 28

.10

2.**--

17.**

53.2*

207.**

1012.09

32.**

126.29

653.85

MOEILIJK
ONTVLAMBAAR

3A

.0*

I.L7
.-

10.9*

20.7*

77.**

362.09

16.19

77.5*

*5a,85

ONTVLAMBAAR

38

-.06

3.07

3».53

**.T0

158.03

695.59

**,28

2*2.09

1528.80

LICHT
ONTVLAMBAAR

3C

.09 —

5.84—

73.39

73.03

2**.39

100*.75

86.89

511.72

333».51

LAAG
REACTIEF

»A

*al

.24.

2.52

4.52

16.77

77.88

3.6»

17.82

106.66

GEMIDDELD
REACTIEF

*B

.01

.48.

. 5»19
.

11.77

**.06

206.61

7.8l

39.28

238.37

HOOG
REACTIEF

»C

.02

1.01—

12.83

21.18

T6.33

343.43

17.50

96.92

61*.Jü

LICHT
- _
GIFTIG

SA

0.00

,-U

l.TT

,ü_

2.48_

.1.77

12.20

84.16

MATI6
GifTIG

58

11.33

4.91—

1B.A3

11.33

78.17

539.30

104.75

64.3*

444.22

3064.51

._

-......._.

EROSIE

BRAND

EXPLOSIE

INTOXICATIE

ZWAAR
GIFTIG

_
0.00

__l.T7

.
.Tl

11.33-

.

SC

0,00

4,04

6».39 ..._ 28.03
-

_44.39

I
I
I
I
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TABEL I. 6
35 HA

C
O
O
E

HINDERLIJK

IA

.02

VERVUILEND

I
B

.07 —

WATERHOOGTE
< .5 M

IP

.02-

.32

1.79

1.87

KATERHOOGTE
< 1. M

10

.02

.A3--

2.67

2.97

HATERHOOSTE
> 1. M

18

_.
.02

GASSEN

2A

. lO

20 HA <= OPP. <

INUNDATIE
(VLOEISTOF
PRI-AIRE
SCHADE)

INUNDATIE
DOOR
DIJKBREUK

AGRARISCH/NATUURLIJK
AI

A2-

INDUSTRIE

A3 -

.31

1.67
_..
7.67

1.54

IJ

1.83

l?

STFDELIJ*

13

bl

S2

7.17

35.26

2.0b

6.82

8.83
35.17
_.....

175.28

9.5b

7.29

35.47

2.t6

7.60

11.30

53.8b

3.61

13.95

29.32

S3

Jü./

120.72

i
1

36.1

71.78
b

,S7

4.23

4.36

15.98

j^ü

1 L.98

50.8*

201.98

208.31

73.21

I
1
I
I
I
I
I
1
1

5.7J

24.88

139.0

1003.21

26.9b

88.63

1013.52

33.31

132.33

69a.4

363.52

17.06

83.56

500.««

47.57

39*.06

EROSIE

6

<»*AND

EXPLOSIE

VLOEISTOFFEN 2B

.10.

2.52 _

18.31

53.62

MOEILIJK
ONTVLAMBAAR

34

.04

1.22

11.81

21.12

3B

.0*

3^2S—

31.82

46.13

161.32

700.95

LICHT
ONTVLAMBAAR

3C

.09-

6\.3A_

76.33

251.97

1017.07

LAAG
REACTIEF

AA

.01

.21

2.-7S

A.61

78.21

GEMIDDELD

48

.0»

.51

S.67

11.98

AA.54

207.39

AC

»*2—

21.7»

77.67

345.60

B
ONTVLAM AAR

- 80.97

78.31

16.98

264.84

lfeab.7

9*.4?

563.98

36*5.0

3.83

19.26 116.5

8.29

42.58

REACTIEF
HOOG
REACTIEF

U44

44.17
_.

18.9*!

106.12

2*1.1

677.75
5

INTOXICATIE

LICHT
GIFTIG

SA

MATIS
GIFTIG

5B

ZMAAR
GIFTIG

-—

---SC

0»O*
„

il?—

—8.88
—

1.9*

.40

UUA1

.

0^a«_

A.54
,

■ ,êé
__.

.

t«M

3*21

4.9Ö-

S.S4

12.SI

20.60

12.67

34.33

71.97

117.07

71.97

13.63

94.0

87.31.

602.75

.

IUM

496.48

I
1
I
I
I

3425.041
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TABEL
3 - HA <= O P P .

INUNDATIE
(VLOEISTOF
PRIMAIRE
SCHADE)

INUNDATIE
DOOR
DIJKBREUK

[.
<

7
50 MA

C
O
O
E

INOUSTRIE

A S H A R I S O V NATUURLIJK

Il

Al

12

STEDELIJK
13

HINDERLIJK

IA

.02

.31

1,69

1.83

7.19

35.31

VERVUILEND

IB

.07

U51

7.69

8.83

35.19

175.31

WATERHOOGTE
< .5 M

IP

.02

.32

1.82

1.89

7.32

WATERHOOGTE
< 1. M
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TABEL I , •
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TABEL 1.10
120 HA <= OPP. < ... HA
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12.81

51.22

2.7S__

21.81

55.1»

16.81

74.57

6.56

30.63

1 / H. » |

202.81

1004.57

27.81

9*.3b

*3J.66

211.81

1019.21

36.81

156.W

EROSIE
VLOEISTOFFEN 28

«RAND

EXPLOSIE

.10

ONTVL'MBAAR

3 A

ONTVLAMBAAR

3B

.0A___*U1

ONTVLAMBAAR

*

* "

REJCTIEF

"

♦"

0

48

.01

REACTIEF

*C

*""

«J^f^

* " "

:

1

- U « _

.15J1

22.6»

81.81

369.21

51.01

51.88

174.51

722.41

60.76

355.82

2313.

*•»-—» " • » *

89.52

282.27

1066.36

124.77

773.02

5137.1»

4.68

25.00

i*t>.lM

- «

M

.63

-

- * • "

1 7

7.58

12.81

*6.45

,10.50

10.20

s5.77

24.08

83.00

354.28

24.25

148.91

1.4.4—19.50

7

107.72

*■»*-

'

8 1

2Ö.56

*'57

~-^~:::
rïÊVÏr

" "

GIFTIG
INTOXICATIE

MATIG
GIFTIG

-<Ua0

* * *

_

--

«62.o|

_

*•**-

6*7.0(1

M

3«.I

—

941.i4

1
U**

2^1

*•«

iUM

19.38

58- - - A ^ Z ^ S E ^ I A ^ - Z j ^
.

133.66

tm

.
4*^ü_J«^a

18.00-

124.16

«56.54

-3/26-

3.11^3 „Categorie toekenning
In artikel 3.4.2 is beschreven hoe voor een bepaald punt
van de leiding het totaal aan schadepunten moet worden
bepaald. Hierbij is nog niet gesproken over de wijze waarop
bijzondere voorzieningen in rekening kunnen worden gebracht.
Tot bijzondere voorzieningen worden alle maatregelen gerekend
die worden getroffen met het doel het risico van een leiding
te verminderen.
Voorzieningen worden onderverdeeld in schade of effect- en
kansbeperkende voorzieningen.
Effectbeperkende voorzieningen zijn maatregelen die worden
getroffen om de schade bij het optreden van calamiteiten
te verminderen.
Kansbeperkende voorzieningen zijn maatregelen die worden
getroffen om de kans van optreden van calamiteiten te verminderen.
Op de volgende bladzijde is schematisch weergegeven welke
maatregelen als risico-beperkende voorzieningen kunnen
worden getroffen.
Wanddikte verzwaring en kathodische bescherming als voorziening tegen corrosie zijn noch schade - noch kansbeperkend en worden als zodanig niet gehonoreerd.
Deze voorzieningen zijn nodig om een levensduur te garanderen en vallen onder de beheerveiligheidseisen van een
leiding.
De schadebeperkende voorzieningen mogen worden meegenomen
bij de bepaling van het aantal schadepunten. Dit gaat automatisch doordat de invloedszönes kleiner worden en daarmee
het aantal schadepunten.
Kansbeperkende voorzieningen hebben geen invloed op de
categoriebepaling. Indien wordt aangetoond, dat de kans
op schade aan de leiding voldoende kleiner is dan de nog
juist aanvaardbare schadekans van de betreffende categorie,
kunnen de veiligheidsberekeningen gebaseerd worden op de
veiligheidsfactoren behorende bij een lagere categorie:

technisch constructief

effectbeperking—organisatorisch

bronsterktekleining

lage druk opslag en tra
second containment

hoeveelheids be- —
perking

debietmetingen met (snel) afsluitc
separatie
compartimentering

bouwkundige voor- - scherfvrij glas
zieningen aan wonin-Idrukvastheid gebouwen
gen en openbare gebouwen
noodplan
aanvalsplan
rampenplan

planologisch

afstand tot woonbebouwing
(zonering)

technisch
constructief

mantelbuis
diepte ligging
ontlastplaten
conservatief ontwerp
geavanceerde instrumentatie

organisatorisch

opleiding personeel
inspecties
preventief onderhoud

planologisch

'veilige' tracekeu/e zodat er zo
weinig mogelijk met de leiding kan
gebeuren
afstand tot andere leidingen

risicobeperking

kansbeperking.

sort

Voorbeelden van risico-beperkende maatregelen

i
UI

ro

I
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voor elke factor 10 waarmede de betreffende kans verlaagd
wordt, mag gerekend worden met de veiligheidsfactoren van
één categorie lager, (zie toelichting bij titel V van
hoofdstuk 4 ) .
Aan de hand van het gesommeerde puntental per punt van
de leiding wordt de categorie van de leiding in dit punt
volgens onderstaande tabel bepaald.
categorie 11 :
2 :
3
4
5
6
7 .
8

<

10
40
160

-

630
2.500
10.000

-

>

10
40
160
630
2 .500
10 .000
40 .000
40 .000

punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten

Indien aan een punt van de leiding op grond van het puntental de categorie 8 moet worden toegekend, dan wordt de desbetreffende leidingconstructie over dat gedeelte ontoelaatbaar geacht, op grond van de mogelijke schade-omvangI
In zo'n geval zal alleen op andere zwaarwegende gronden of
belangen toestemming tot het leggen van het betreffende leiding gedeelte verkregen kunnen worden. De mogelijkheid tot
het laatste biedt Art. 1.2.
3.5 Verdeling van een pijpleiding tracé.
Het pijpleiding tracé wordt verdeeld in vakken, waarvan de
categorie, zoals deze aan de punten van de leiding is toegekend,
gelijk is. De verdeling van punten langs de leiding moet zodanig
zijn, dat opvolgende vakken van de leiding niet meer dan één
categorie verscnillen. Deze voorwaarde geldt niet indien de categorie voornamelijk wordt bepaald door secundaire schaden.
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III. Indeling van veiligheidseisen in klassen
3.6 Grondslagen
Zoals in paragraaf 3.3 reeds is gesteld, wordt bij de veiligheidsbeschouwingen en de veiligheidseisen van leidingen uitgegaan van het risico van de leidingen. Uitgangspunt is dat het
risico van alle leidingen op eenzelfde niveau moet liggen.
Dit heeft tot gevolg, dat met het effect van een mogelijke schade,
ook de toegestane kans van optreden van deze schade vastligt.
Indien de mogelijke schade groter is, zal de toegestane kans
van optreden kleiner moeten zijn.
De leiding moet dus, naarmate de mogelijke schade groter is,
veiliger zijn. Naarmate de vereiste veiligheid van een leiding
toeneemt, moet tegelijkertijd een grotere inspanning worden gepleegd om er voor te zorgen en aan te tonen, dat de vereiste veiligheid inderdaad aanwezig is en ook blijft. Op grond van dit
laatste worden vier veiligheidsklassen onderscheiden.
In alle fasen van ontwerp tot beheer van een leiding staat het
begrip veiligheid centraal. Bij het ontwerpen, berekenen en
dimensioneren van de leiding met toebehoren moeten de vereiste
gegevens met een grotere zekerheid worden verkregen en de berekeningen uitvoeriger en diepgaander worden uitgevoerd, naarmate
de vereiste veiligheid toeneemt.
Bij de uitvoering en het beheer van leidingen met toebehoren moet,
naarmate de vereiste veiligheid toeneemt, ook de controle en
inspectie toenemen om er voor te zorgen dat de vereiste veiligheid is verzekerd en blijft gewaarborgd.
3.7 Methodische indeling
Zoals is gesteld in de algemene bepalingen is de indeling in
vier veiligheidsklassen gebaseerd op de methode van benadering
van de veiligheid van leidingen met toebehoren.
De methode die moet worden gevolgd voor het ontwerpen, berekenen
en dimensioneren van leidingen met toebehoren in geval van
veiligheidsklasse I, is nog niet als volledig bruikbaar ingenieursgereedschap beschikbaar. De theorie achter de methode is
wel reeds ontwikkeld.
De gegevens die nodig zijn voor het gebruik van deze methode
zijn nog slechts schaars of niet voorhanden.
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Voorbeelden van deze laatsten zijn de voorwaardelijke kansverdelingen van optreden van meerdere grootheden tegelijk
en in onderlinge samenhang, zoals bijvoorbeeld: wanddikte
en materiaalcapaciteit, grondgedragskarakteristieken en
grondbelastingen, etc.
Zolang dergelijke statistische gegevens nog ontbreken kan een
analyse in veiligheidsklasse I op consequent statistische
grondslag nog slechts beperkt of met de nodige benaderende
veronderstellingen worden uitgevoerd.
Bijvoorbeeld door aannamen te doen met betrekking tot de kansverdelingsfuncties, varianties en covarianties kan de al of
niet grote invloed hiervan op de statistische uitkomsten onderzocht worden en in het laatste geval toch een praktisch
bruikbare benadering van de veiligheidsanalyse op consequent
statistische grondslag worden verkregen en ontwikkeld.
Uit het beschikbare arsenaal van ontwerp- en berekeningsgereedschappen is de analyse op deterministische grondslag, in
geval van veiligheidsklasse II, de meest ver ontwikkelde en
daarbij volledig praktisch bruikbare en ingeburgerde methode.
3.8 Vaststelling van de veiligheidsklasse
De aspecten die bepalend zijn voor de vaststelling van de
veiligheidsklasse zijn in de eerste plaats de categorie en
in de tweede plaats het doorsneden terrein en de te transporteren stof.
De samenhang tussen de categorie en de veiligheidsklasse is
vastgelegd in de volgende tabel:

C A T E G O R I E
1
CU
W

co

I ' /

m
10
•H
CU

II

Xi

III

9
>

IV

Ui
•H
rH
-H

1

2

3

<

zy/ -

VV

y/
/ /

4

/ / /
/ /

y

5

y/
/

77

6

/ // / / /

7
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Combinaties van veiligheidsklasse en categorie in het gearceerde gebied zijn toegestaan. De verschillen tussen de
toegestane combinaties komen tot uitdrukking in de grootte
van de bijbehorende veiligheidsfactoren (zie art. 4.13).
De samenhang tussen de veiligheidsklassen, de te transporteren stof en het doorsneden terrein of omgevingsgebied is
in de onderstaande matrix vastgelegd.
^"~"-~---^^

Omgevings gebied

Karakter
schadebeeld

Al

A2

A3

II

12

13

SI

S2

1. inundatie

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

IV

2. erosie

IV

IV

IV

IV

IV

III

IV

IV

moeilijk
ontvlambaar

IV

IV

IV

IV

III

III

IV

III

ontvlambaar

IV

IV

III

III

III

III

III

III

licht
ontvlambaar

IV

III

III

III

II

II

III

II

laag reactief

IV

IV

IV

III

III

II

III

III

gem. reactief

IV

IV

III

II

II

III

II

hoog reactief

IV

II

II

II

II

II

licht giftig

IV

IV

e-

III

III

III

III

IIlj III

III

matig giftig

IV

III

III

III

III

II

II

II

zwaar giftig

IV

III

II

II

II

II

II

II

3. brand

4. explosie

5. intoxicatie

^~-"-—
^^^-~^_^

m

Hierin is bij een gegeven combinatie van het karakter van het
schadebeeld en omgevingsgebied de veiligheidsklasse gegeven, die
minimaal wordt geëist: de zogenaamde 'bodemklasse'.
Indien bij een calamiteit meerdere karakteristieke schadebeelden
tegelijk optreden is de hoogste van de minimaal vereiste veiligheidsklasse per karakteristiek schadebeeld oftewel de hoogste
bodemklasse maatgevend.
Indien de categorie een strengere eis ten aanzien van de veiligheidsklasse stelt, is deze doorslaggevend.

Hoofdstuk 4: HET ONTWERPEN, BEREKENEN EN DIMENSIONEREN
VAN LEIDINGEN MET TOEBEHOREN

I. Algemeen

4.1 Wijze van ontwerp en analyse
Zoals in hoofdstuk 3, paragraaf III is uitgewerkt, wordt
elke leiding ingedeeld in een veiligheidsklasse.
Alle gegevens, werkzaamheden enz. dienen in overeenstemming
te zijn met hetgeen wordt voorgeschreven voor leidingen in
de bepaalde veiligheidsklasse.
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4.2 Veiligheidsberekeninq
In principe doet het er niet toe of een veiligheidsberekening een handberekening, danwei een computerberekening
is. Aan de schematisaties, berekeningsgang en uitkomsten
van beide worden in eenzelfde geval dezelfde eisen gesteld.
Wel wijst de praktijk uit dat de meer omvangrijke en meer
ingewikkelde berekeningen, waartoe de eisen van de ontwerpen analyseklassen I en II leiden, de assistentie en
capaciteit van een computer en geëigende computerprogrammatuur meestal noodzakelijk maken, terwijl aan de eisen
ingeval van de ontwerp- en analyseklassen III en IV in het
overgrote deel van de gevallen met het uitvoeren van een
handberekening of bijna-handberekening kan worden voldaan.
Waar hier en in het volgende wordt gesproken over berekeningen met het doel de aanwezige veiligheid te kwantificeren,
mogen deze berekeningen in de meeste gevallen worden vervangen door het uitvoeren van een experimenteel onderzoek.
Hierbij wordt gedacht aan metingen zowel aan proefstukken op
ware grootte als aan schaalmodellen.
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4.3 D eskundigheid
Met de nieuwste inzichten, die ten grondslag moeten liggen
aan de uitgangspunten, aannamen en methoden van de veilig
heidsberekeningen, wordt zeker niet bedoeld dat nieuwe of
de nieuwste rekenmethoden steeds de voorkeur zouden ver
dienen boven oudere of minder geavanceerde methoden.
Een nieuw inzicht kan evengoed betekenen dat, afhankelijk
van de veiligheidsklasse, een vereenvoudigde of beperkte
berekeningsgang of een andere, oudere rekenwijze even goede
en betrouwbare resultaten oplevert en dus gebruikt kan
worden in plaats van een ver7elijkbare ingewikkelde of
geavanceerde methode.
De inzichten en opvattingen, die zich ontwikkelen en ver
nieuwen, worden in het algemeen niet gedragen door een
enkeling, een kleine groep of een enkele instelling of
instituut. Die nieuwste inzichten worden in het algemeen
bereikt als een communis opinio van een grote groep direct
betrokkenen, de vakmensen, die tezamen de specifieke
deskundigheid in een sector vertegenwoordigen.
Eén van de functies van deze toelichting is bovendien
duidelijkheid te verschaffen omtrent die nieuwste
inzichten en opvattingen, die gemeengoed zijn geworden en
algemeen zijn aanvaard.

■
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II. Bepalingen inzake de grondslagen en uitgangspunten
van ontwerp en berekening van leidingen.

4.4 Schematisatie en spreiding van gegevens

Het bepalen van de vervormingen van de leiding en de spanningen in het leidingmateriaal bij een gegeven configuratie
ten gevolge van in- en uitwendige belastingen, eigengewicht
en opgelegde vervormingen, waarbij de leiding door de grond
niet-lineair ondersteund wordt gedacht, is een complex
drie-dimensionaal vraagstuk.
Om hierop principieel vat te krijgen, zou de leiding geschematiseerd dienen te worden tot een ruimtelijke samenhang van cirkelcylindrische en cirkelvormige toroïde schalen, die over de omtrek en in langsrichting door de grond
zowel gesteund als belast worden.
Een dergelijke schematisatie, hoewel principieel juist, is
praktisch onmogelijk, doordat het berekeningsschema te
complex wordt, de omvang van de berekeningen te groot en
dus de inspanning en kosten onaanvaardbaar. Alleen ter plaatse
van een kritiek knelpunt in de leiding kan een dergelijke
aanpak verantwoord en uitvoerbaar zijn.
Bij nadere beschouwing kunnen aan het gedrag van de leiding
een aantal deelaspecten worden onderkend, die onder bepaalde
voorwaarden los van elkaar kunnen worden beschouwd en welke
onder bepaalde vereenvoudigde aannamen voor berekening
toegankelijk zijn. De afzonderlijke berekeningsresultaten,
uitgedrukt in vervormingen en spanningen, geven na combinatie
het totale spannings- en vervormingsbeeld van de leidingconstructie.
De leiding, welke in het algemeen bestaat uit een ruimtelijk
samenstel van cirkelcylinder en toroïde schalen, kan worden
geschematiseerd, enerzijds tot een ruimtelijk samenstel van
rechte en gebogen liggerdelen, anderzijds tot een aaneenschakeling van cirkelvormige ringen.
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De schematisatie van de leiding tot ligger, waarbij de
stijfheid van de ligger wordt ontleend aan de cirkelvormige
doorsnede, is alleen correct, indien de vervormingen van
de doorsnede zo gering zijn, dat zij een verwaarloosbare
invloed op de liggerstijfheid uitoefenen, of indien deze
invloed niet verwaarloosbaar is, deze invloed wordt verdisconteerd in de berekening van de stijfheid van de ligger.
Dit laatste dient zondermeer te gebeuren voor de bochten en
knikken in de leidingen.
Deze invloed kan o.a. in rekening worden gebracht met
flexibiliteits- en spanningsconcentratie-factoren, die worden
gegeven in de norm ANSI B31.4.
Zo is ook de schematisatie van de leiding tot een aaneenschakeling van naast elkaar gelegen, losgesneden ringen,
belast door zijdelingse in- en uitwendige belastingen,
slechts toelaatbaar, indien de variatie van deze belastingen,
alsmede de variatie van de doorsnede-eigenschappen, gering
is over het verloop in lengterichting van de leiding.
Dit laatste zal bijv. niet het geval zijn ter plaatse van
relatief stijve, lokale ondersteuningen onder de leiding
of plotselinge overgangen in wanddikte.
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4.4.1.1 Deelschematisatie van de_leiding_tot_ligg_er
Bij de schematisatie van de leiding tot ligger wordt het
ruimtelijke samenstel van rechte buizen en bochten geschematiseerd tot een ruimtelijk samenstel van lijnstukken en
cirkelbogen, waarbij de stijfheidseigenschappen van de
constructieve elementen worden toegekend aan deze lijnstukken en cirkelbogen.
Bij het toekennen van deze stijfheidseigenschappen dient
rekening te worden gehouden met het niet-lineaire vervormingsgedrag van buizen en bochten.
Voor wat betreft de buigstijfheden van de cirkelbogen moet
rekening worden gehouden met de doorsnedeveranderingen
welke het gevolg zijn van de bochtbuiging. Voor buiging
in-het-vlak en uit-het-vlak mag dezelfde stijfheidsinvloed
worden verdisconteerd.
Voor de doorsnede stijfheden van de rechte delen kan worden
uitgegaan van de onvervormde doorsnede, indien deze doorsnede — al of niet plaatselijk — door zijdelingse belastingen niet te sterk wordt vervormd. Is dit wel het geval, dan
moeten aangepaste stijfheden in de liggerberekening worden
geïntroduceerd. Deze te sterke doorsnedevervorming wordt
geacht aanwezig te zijn voor
g~max

D
g-min

> i +

4t

D
g

-4/7-

4.4.1.2 Ondersteuning door_de grond
De leiding zal in het algemeen continu worden ondersteund
door de omliggende grond. Indien de leiding verplaatst
ten opzichte van het omringende grondmassief, zullen door de
grond reactiekrachten worden geleverd. Voor kleine verplaatsingen kan een lineair verband tussen verplaatsing en
reactiekracht worden aangenomen. Deze stijfheid van de
grond kan worden uitgedrukt in een veerconstante (beddingsconstante). De veerconstante (beddingsconstante) kan afwijken voor de diverse zijdelingse richtingen waarin de
buis-as zich verplaatst. Door middel van een grondmechanisch
onderzoek moeten deze waarden worden bepaald.
Bij grote verplaatsingen zal in het algemeen grondbreuk
optreden. De maximale weerstand, die de grond boven de
leiding kan leveren bij een relatieve verplaatsing van de
leiding naar boven, wordt passieve bovenbelasting genoemd.
Verplaatst de leiding t.o.v. de omringende grond naar
beneden, dan zal bij grotere verplaatsingen het evenwichtsdraagvermogen van de ondergrond worden overschreden. Zo zal
ook bij zijdelingse horizontale verplaatsingen een maximale
horizontale grondweerstand worden bereikt.
De drie genoemde maximale grondreacties moeten door middel
van een grondmechanisch onderzoek worden bepaald.
Tenzij het grondmechanisch rapport een afwijkend verband
adviseert, moet voor het verband tussen verplaatsing en
grondreactie worden uitgegaan van een bilineair verband,
als volgt geschetst.

max. grondreactie

tg 01= beddingsconstante

relatieve verplaatsing
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1 4 NOV.

Voor verplaatsingen welke noch vertikaal noch horizontaal
zijn, moeten voor de maximale grondreacties en beddingsconstanten een ellipsvormig verband worden aangehouden
tussen de maximale grondreacties en beddingsconstanten in
de vertikale en horizontale richtingen als onderstaand
aangegeven.
passieve

bovenbelasting

horizontale
passieve
weerstand

evenwichtsdraagvermogen
beddings constante

Indien om berekeningstechnische redenen de continue grondsteun wordt vervangen door discrete ondersteuningen, dient
dit zodanig te geschieden, dat de berekende maximale inwendige krachten en momenten in de leiding niet meer dan 2%,5% of
10% afwijken van het theoretisch verloop, uitgaande van de continue
ondersteuning voor respectievelijk veiligheidsklasse II, III of IV.
Aangezien de berekeningen, waarin deze niet-lineaire verbanden tussen verplaatsing en reactie worden verdisconteerd,
in het algemeen een iteratief karakter hebben zal het niet
mogelijk zijn exact aan deze verbanden te voldoen.
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Aangezien echter de grondmechanische parameters ook niet
exact zijn, heeft een zeer nauwkeurige benadering van de
opgegeven verbanden ook weinig zin. Het is voldoende
indien de punten die het verband tussen de berekende verplaatsing en de bijbehorende berekende grondreactie aangeven, liggen binnen een band als onderstaand aangegeven.

bovengrens =(1+a$)R
maximale grondreactie R
ondergrens = ( 1 -a%)R

bovengrens=U±a2iiEr
beddingsconstante =
-

Vo

ondergrens=(1~a%)R
Vo

Vo

Voor de waarde a kan \ van de standaarddeviatie, uitgedrukt als percentage van de gemiddelde waarde van de
desbetreffende reactie worden aangehouden, (zie art. 4.7.2)
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4.4.1.3 Starre_ondersteuningen
Indien de leiding ondersteund wordt door starre of
nagenoeg starre ondersteuningen, moet de relatie tussen
reactiekracht en vervorming van de ondersteuningsconstruc
tie worden bepaald en ingevoerd in de berekeningen.
Voor de relatief starre ondersteuningen door paaljukken
e.d. dienen de veerstijfheden te worden afgeleid uit de
eigenschappen van de ondersteuningsconstructie. Normaal
kan worden uitgegaan van een lineair verband tussen ver
plaatsing en reactie. Indien de ondersteuningsconstructie
daartoe aanleiding geeft, dient een afwijkend verband
tussen verplaatsing en reactie te worden bepaald.
Onderzocht dient te worden of de plaatselijke vervorming
van de doorsnede boven het steunpunt aanleiding is tot
een schijnbare, verminderde stijfheid van de ondersteuning.

3 verplaatsing leidingas
—♦—

I ^ s verplaatsing ondersteuningspunt

Rs steunpuntsreactie

Stijfheid ondersteuning is v^
o

S

De in de berekening in te voeren 'schijnbare* stijfheid
van de ondersteuning is dan
s
3
Indien de leiding in de grond of op de grond is gelegd en
voorzien is van verstijvingsringen, flenzen en/of andere
appendages, die discontinuïteiten in de leidinggeometrie
veroorzaken, moeten deze verstijvingsringen etc. worden
beschouwd als een starre ondersteuning. D oordat deze con
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structies buiten de leiding uitsteken, ontstaat een verankering van de leiding die vooral werkt tegen axiale verplaatsingen. De invloed van deze verankering kan in rekening worden
gebracht door het invoeren van puntveren t.p.v. deze
discontinuïteiten.
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4.4.1.4 Beëindiging van de_leidingconstructie
i_n_de berekeningen
Indien niet de gehele leidingconstructie in de berekening
wordt meegenomen, moeten de beëindigingspunten zorgvuldig
worden beschouwd. In deze punten moeten de randvoorwaarden
bestaande uit optredende verplaatsingen, belastingen en/of
stijfheden worden afgeleid en in de berekening worden ingevoerd. Het volgende moge als voorbeeld dienen van een eenvoudige manier om een deel van een leidingconstructie te berekenen.
Wanneer de berekening van de leiding betrekking heeft op een
bepaald gedeelte (AB) van een totaal leidingtracé, kunnen de
fictieve beëindigingspunten (C en D) van het in de berekening
in te voeren leidinggedeelte zover buiten het te
gedeelte (AB) worden gelegd, dat de keuze van de
ëindigingspunten (C en D) geen invloed uitoefent
ningsresultaten van het te berekenen leidingdeel

berekenen
fictieve beop de bereke(AB) ,

*-e berekenen leidingdeel

C
m

r
Al

AB

"

B

in de berekeninq in te voeren leidingdeel

D
m

Waar de punten C en D dan moeten worden aangenomen, hangt ten
nauwste samen met de stijfheden van grond en leiding.
Voorwaarde zal echter in het algemeen zijn, dat in de punten
C en D de verplaatsingen zo gering zijn, dat een lineair
verband tussen verplaatsing en reactie kan worden aangenomen.
Geen nadere aandacht behoeft aan de randvoorwaarden in deze
beëindigingspunten te worden besteed, indien een krachtsysteem
aangebracht in deze punten geen invloed meer heeft op het te
berekenen leidingdeel.
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4.4.1.5 Deelschematisatie betreffende de_doorsnede
van de_leiding
Bij de schematisatie van de doorsnede van de leiding tot
een lokaal element, dient te worden nagegaan of kan worden
geschematiseerd tot een tweedimensionaal element (de ring)
of tot een driedimensionaal element (de schaal).
Bij de vlakke doorsnedeberekening (ringberekening) wordt
ervan uitgegaan dat opeenvolgende ringen van beperkte
breedte, geen of een te verwaarlozen invloed op elkaar
uitoefenen, ofwel dat de beide begrenzingsvlakken van de
ring vlak kunnen worden verondersteld.
Dit zal algemeen het geval zijn, wanneer de leiding,
belasting en vervormingstoestanden van opeenvolgende ringen
gelijk of nagenoeg gelijk zijn. Aangenomen mag worden dat
dit het geval is als de kleinste afstand tussen een opeen
volgend paar van een maximum en minimumwaarde van belas
tingen, leidinggegevens en vervormingen/spanningen groter is
dan

TTL,waarbij

■

Wanneer in opvolgende doorsneden de wanddikte en/of diameter
van de buis en/of de in of uitwendige druk variëren, dan
zullen radiaalsymmetrische verstoringen in lengterichting
van de buis ontstaan, waardoor de ringdoorsnede niet vlak
blijft.

P^
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Wanneer de genoemde grootheden in lengterichting van de
leiding weinig variëren, d.w.z. dat de kleinste afstand
tussen een max. en een min. paar groter is dan 2rL 2 waarbij
L = \ /D t
2.

g

dan kan deze verstoring worden verwaarloosd.
Is de variatie meer, dan moeten de spanningen welke uit
de doorsnedeberekeningen worden verkregen, worden gecombineerd met de spanningen welke het gevolg zijn van deze
radiaal-symmetrische storingen.
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4.4.1.6 Tweedimensionaal^ element
Bij de schematisatie van de doorsnede van de leiding tot
een tweedimensionaal element wordt ervan uitgegaan, dat
opeenvolgende ringen, gesneden uit de buis, nagenoeg de
zelfde vervormingen ondergaan.
Bij de vlakke doorsnedeberekening wordt de buis opgevat
als een opeenvolgende reeks van losgesneden ringen, welke
onafhankelijk van elkaar beschouwd kunnen worden.
1. Doorsnede t.p.v. een recht buisdeel
Op de ring, gesneden uit een recht buisdeel, werken
 de inwendige krachten welke het gevolg zijn van de
liggerwerking
 de uitwendige belastingen welke evenwicht maken met
de inwendige krachten
 evenwichtssystemen van laterale op de omtrek van de
ring werkende grondbelastingen
 radiaalsymmetrische belastingen uit inwendige of
uitwendige overdrukken.
In de doorsnede kunnen bovendien in langsrichting als
gevolg van nietlineair verlopende temperatuursbelas
tingen evenwichtssystemen van krachten werken.
Hierop wordt in artikel 4.6 teruggekomen.
Aangezien de hierboven genoemde belastingssystemen even
wicht maken, kan de ring zonder verdere ondersteuning
worden berekend. Indien daaromtrent in het grondmecha
nisch rapport geen duidelijk advies wordt gegeven, mag
voor de lokale samenwerking tussen de stijfheden van
grond en doorsnede de stijfheid van de grond in de
analyseklasse II, III en IV niet worden verdisconteerd,
anders dan door middel van belastingen waarop in artikel
4.6 nader wordt teruggekomen. Voor de analyseklassen
wordt verwezen naar de artikelen 4.9 t/m 4.12.
Ingeval van een inwendige overdruk zullen de vervormingen
welke het gevolg zijn van over de omtrek verlopende
belastingen gunstig worden beïnvloed. Deze invloed
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(ook wel "rerounding"-effeet genoemd) mag in de berekeningen worden verdisconteerd.
Ingeval van uitwendige overdruk is de invloed op het
vervormingsbeeld ongunstig en moet deze invloed worden
verdisconteerd.
Doorsnede t.p.v. een bocht.
De doorsnede ter plaatse van een bocht zal door dezelfde
belastingssystemen belast worden als vermeld onder punt 1
hiervoor. Er dient rekening mee te worden gehouden,
dat .de doorsnede tevens wordt vervormd door het buigend
moment als berekend in de liggerberekening.
De berekening van de doorsnede onder invloed van de
overige belastingen moet geschieden op de wijze als
beschreven hiervoor, waarbij de doorsnede mag worden
beschouwd als een ring, gesneden uit een toroïde.
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4.4.1.7 Dr ie^dijnejis ionaal element
Bij de schematisatie van de doorsnede van de leiding tot
een drie-dimensionaal element, wordt ervan uitgegaan, dat
opeenvolgende ringen, gesneden uit de buis, zodanig sterk
verschillende vervormingen ondergaan, dat daardoor een
wederzijdse beïnvloeding plaatsvindt.
De ruimtelijke doorsnedeberekening moet worden uitgevoerd
voor die doorsneden waarvoor de vlakke doorsnedeberekening
niet kan worden toegepast.
Dit zal dus in het algemeen het geval zijn voor die doorsneden, die niet voldoen aan de in artikel 4.4.1.5 gestelde criteria.
Voor de ruimtelijke doorsnedeberekening wordt de doorsnede
opgevat als een snede over een cirkelcylinderschaal, welke
zich ter weerszijden van de doorsnede ten minste
D

J
4 -2/D
t
gt

c.q.
*

2Ï/Dt
g

uitstrekt. Op deze cirkelcylinderschaal werken de inwendige
krachten, welke het gevolg zijn van de liggerwerking, de
uitwendige belastingen welke evenwicht maken met deze inwendige krachten, alsmede evenwichtssystemen van laterale
op de omtrek van de cylinder werkende grondbelastingen, of
de radiaal-symmetrische belastingen uit inwendige of
uitwendige overdrukken.
De randvoorwaarden op de gekozen beëindigingen van de
schaal dienen in overeenstemming te zijn met de aard van
de belastingen, leidingconstructie of ondersteuningen.
Voor het overige geldt hetzelfde als gesteld in art. 4.4.1.6.
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4i4^2_Be2§lingen_inzake_de_schematisatie_van_de
i§i^ïD2toebehoren
Voor de veiligheidsberekeningen aan de leidingtoebehoren
dienen deze zo geschematiseerd te worden dat de berekeningen
een goed inzicht verschaffen in en betrouwbare kwantitatieve
gegevens opleveren wat betreft de inwendige krachtswerking,
alsmede de spanning-rek toestand in het materiaal.
Tot de leidingtoebehoren worden alle tot de leidingconstructie behorende hulpstukken en installaties, zoals
flenzen, afsluiters, T-stukken, expansie-inrichtingen,
verloopstukken, buffers, meetapparatuur, beveiligingsinrichtingen, enz. gerekend.
Voor de schematisatie en berekeningen kunnen de normale,
algemeen geaccepteerde methoden vastgelegd in handboeken,
richtlijnen en normen worden gebruikt. De uitgangspunten,
schematisaties en rekenmethoden, die de basis vormen van
deze gangbare praktijkmethoden, dienen wel in overeenstemming te zijn met of aangepast te worden aan de berekeningsmethode die ten grondslag ligt aan de veiligheidsklasse van
de leiding (zie artikel 3.7, methodische indeling). Dit zal
zeker onderzocht dienen te worden ingeval van de veiligheidsklassen I en II.
Voor constructies in veiligheidsklasse I en II kan bijv.
een berekening met behulp van de eindige elementen methode
(FEM) noodzakelijk zijn.
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4i4_13_Sgreidin2_in_uit2an2sge2evens
De gegevens nodig voor het ontwerp en de berekening van
leidingen zijn de leidingafmetingen, de leidingmaterialen,
de belastingen en de grondeigenschappen. Van al deze
gegevens kan de statistische verdeling worden bepaald.
Deze verdeling wordt vastgelegd door de gemiddelde waarde
en de standaarddeviatie.
Slechts bij ontwerp en berekeningen van leidingen waaraan
veiligheidsklasse I is toegekend, moeten deze statistische
verdelingsfuncties in de berekeningen worden ingevoerd.
Voor ontwerp en berekening van leidingen in de andere
veiligheidsklassen mogen de te gebruiken uitgangsgegevens
van deze verdelingsfuncties worden afgeleid.
De afmetingen van de buis, waaruit de leiding wordt opgebouwd, de diameter, wanddikte en doorsnede-onrondheid
moeten in het algemeen liggen binnen de tolerantiegrenzen
welke voor elk type buis zijn vastgesteld. Indien door de
veiligheidsklasse van de leiding niet anders wordt geëist,
kan voor de berekeningen worden uitgegaan van de nominale
waarden van de leidingafmetingen. Hieronder worden de
gemiddelde waarden van de statistische verdelingen verstaan.
Wat de rekcapaciteit van leidingmaterialen betreft, moet
— tenzij de veiligheidsklasse van de leiding anders voorschrijft — worden uitgegaan van de gegarandeerde minimum
waarde.
De gegarandeerde minimum waarde is die waarde waarvan onderschrijding bij keuring leidt tot afkeuren van de desbetreffende partij.
De belastingen die op de leidingconstructie werken zijn
eveneens te beschrijven met behulp van statistische verdelingsfuncties. Indien de veiligheidsklasse van de leiding
dit niet voorschrijft, hoeft niet met deze verdelingsfuncties te worden gerekend. Het is dan toegestaan te rekenen
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met karakteristieke belastingen. Deze karakteristieke
belastingen worden verkregen door de belastingen te
vermenigvuldigen met een onzekerheidsfactor zodanig dat
de overschrijdingskans minder dan 5% bedraagt. Dit betekent
dat de kans dat de werkelijk optredende belastingen de
karakteristieke belastingen overschrijden minder is dan 5%.
De grondmechanische gegevens, welke worden ontleend aan
een grondmechanisch onderzoek van de grond ter plaatse,
zullen voor een bepaald leidingvak een gemiddelde waarde
en de mate van spreiding om dit gemiddelde voor een bepaalde
grootheid vastleggen, afhankelijk van de mate van inhomogeniteit van de grond, de lengte van het leidingvak en het
aantal uitgevoerde proeven in dit leidingvak. De spreiding
zal een functie zijn van de mate van onzekerheid die bij
de bepaling van de tolerantiegrenzen is gehanteerd.
Voor de grondmechanische grootheden moeten, tenzij de
veiligheidsklasse van de leiding anders voorschrijft, de
karakteristieke waarden worden bepaald.
Deze waarden worden verkregen door de gemiddelde waarden
te vermenigvuldigen resp. te delen door de bijbehorende
onzekerheidsfactor, zodanig dat de overschrijdings- resp.
onderschrijdingskans minder dan 5% bedraagt.
Op de wijze waarop de numerieke waarden van de grondmechanische grootheden in de berekeningen moeten worden ingevoerd zal worden ingegaan in artikel 4.7.
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III. Bepalingen inzake de gegevens voor
ontwerp, berekening en dimensionering

4.5 Ligging
4..5..1

Trac|_keuze

Indien meerdere trace's redelijkerwijze mogelijk zijn,
moet dat tracé worden gekozen, waarvan
1. de hoogste categorie van enig deel van de leiding
minimaal is
2. de gemiddelde categorie per tracé-lengte minimaal is.
De eerste voorwaarde geldt daarbij als maatgevende voorwaarde, indien in bepaalde situaties beide voorwaarden
strijdig blijken te zijn.
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4i5i2_Afstanden_tot_2ebouwen_en_kunstwerken
De afstand van een leiding alsmede van inrichtingen behorende tot deze leiding tot een gebouw of kunstwerk, moet
zodanig zijn, dat ingeval van een optredende leidingbreuk
of leidinglek, geen directe destructieve schade aan het
gebouw en/of kunstwerk kan worden toegebracht.
Onder een destructieve schade aan een gebouw of kunstwerk
wordt een schade verstaan, zodanig dat de constructieve
sterkte en/of stijfheid is aangetast.
Voorbeelden van het aantasten van de constructieve sterkte
en/of stijfheid zijn
- indien de erosiezöne van een leiding de fundering van
een gebouw of kunstwerk snijdt of zodanig benadert, dat
deze fundering zijn dragende of steunende functie verliest
- indien het barsten van een hogedruk leiding een zodanige
drukgolf teweeg brengt, dat de hoofdconstructie van een
gebouw of kunstwerk beschadigd kan worden of een andere
ingrijpende schade kan worden toegebracht
- indien brandbaar gas uit een leiding stroomt, mag een
fakkel die daarvan het gevolg is niet zodanig dicht bij
een gebouw kunnen optreden, dat het gebouw daardoor reeds
ontbrandt.
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4_15i3_Af standen_tot_aardebanen
Leidingen evenwijdig aan aardebanen alsmede inrichtingen
behorende tot deze leidingen dienen op een zodanige afstand
uit de teenlijn van de aardebaan te liggen dat, ingeval
van lekkage of breuk, de stabiliteit van de aardebaan ruimschoots voldoende blijft.
De erosiezöne van een leiding dient zodanig buiten de teen
van een aardebaan te blijven dat ingeval van breuk de
stabiliteit van deze aardebaan voldoende blijft gewaarborgd.
Hieronder wordt verstaan dat
of de aanwezige veiligheid niet wordt beïnvloed
of 1. onder normale omstandigheden de veiligheid tegen
afschuiven tenminste 1,5 bedraagt
2. onder extreme omstandigheden de veiligheid tegen
afschuiven tenminste 1,2 bedraagt.
In deze berekeningen moet uitgegaan worden van zodanige
waarden van de grondparameters, dat minimale veiligheden
worden berekend.
Wordt uitgegaan van gemiddelde waarden van de grondparameters, dan moeten bovengenoemde veiligheden vermenigvuldigd
worden met 1,4. (zie ook art. 4.16)
De genoemde normale en extreme omstandigheden hebben betrekking op de omstandigheden waarin de aardebaan verkeert.
Onder extreme omstandigheden wordt verstaan dat de aardebaan
belast wordt op een wijze die slechts in uitzonderlijke
situaties voorkomt (bijv. hoge waterstand).

-4/24-

4^5i4_Afstanden_tot_bestaande_leidingen
De afstand tussen een te leggen leiding en een reeds
aanwezige leiding, dient zodanig te zijn, dat geen breukveroorzakende schade aan de aanwezige leiding kan worden
toegebracht, ingeval van breuk van de nieuw te leggen
leiding.
Ingeval de afstand door de situatie niet aan de bovenvermelde norm kan voldoen, dient bij de bepaling van de
categorie van de nieuw te leggen leiding uitgegaan te
worden van breuk van de bestaande leiding.
Bovendien mag de aanleg van de nieuwe leiding niet leiden
tot een ongunstiger toestand voor de bestaande leiding dan
waarvan is uitgegaan bij de vaststelling van de veiligheidsklasse van die bestaande leiding.
Ingeval de leidingen parallel lopen moet de onderlinge
afstand tevens zodanig zijn, dat inspectie en/of reparatie
van de afzonderlijke leidingen mogelijk is, zodanig dat
geen ongunstiger toestand voor de leiding wordt geschapen,
dan die welke bepalend is geweest voor de veiligheidsklasse
van de leidingen.
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4i5^5_Onderlinge_afstand_tussen_nieuw_te_leggen
leidingen
Voor de onderlinge afstand tussen gelijktijdig nieuw te
leggen leidingen geldt hetzelfde als gesteld is sub 4.5.4
met de uitzondering dat de onderlinge afstand zodanig
moet zijn dat breuk van de ene leiding geen breuk van de
andere leiding teweeg kan brengen, doch indien dit door de
situatie onmogelijk is, moet aan beide leidingen een
categorie worden toegekend gebaseerd op breuk van beide
leidingen.
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ii§ • 6_Diep_telig2ing
De vereiste minimale afstand van de bovenzijde van de leiding
tot het maaiveld of tot een profiellijn, is afhankelijk van
de veiligheidsklasse van de leiding, de functie en/of het
gebruik van de bovenliggende grond, alsmede van de wijze van
bewerken van de grond of van het gebruik van mechanische
hulpmiddelen daarbij.
De afstand van het maaiveld tot de bovenkant van de leiding
dient tenminste 1,00 m te bedragen.
In bijzondere gevallen kan deze dekking, in overleg met de
vergunning-verlenende instantie, tot 0,7 m worden gereduceerd.
Indien de methode van bewerken van de grond daartoe aanleiding geeft, kan een grotere diepteligging van tenminste 1,00 m
onder het theoretisch profiel en tenminste 0,70 m onder het
aanwezige bodemprofiel, indien deze laatste dieper ligt dan
het theoretisch profiel.
Met de eventueel erbij betrokken waterschappen moet worden
overlegd welke diepteligging wenselijk is. Nagegaan moet
wc den of in de toekomst deze diepteligging toereikend blijft,
gelet op de mogelijke uitdieping van sloten e.d., bijvoorbeeld
bij ruilverkavelingsprojecten.
Indien de soort leiding of de getransporteerde stof daartoe
aanleiding geeft, kunnen grotere diepteliggingen worden
geëist.
Voor kruisingen van leidingen met kanalen, rivieren, havenbekkens en/of meren wordt de vereiste diepteligging onder
het theoretisch profiel bepaald en vastgelegd in de betreffende
overeenkomst.
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4.6

Belastingen

De belastingen die in aanmerking moeten worden genomen
zijn in de algemene bepalingen opgesomd.
Indien de leiding wordt geschematiseerd met behulp van
cirkelcylinder en toroïde schalen, kunnen deze belastingen
doorgaans zondermeer in de analyse worden betrokken.
Indien de leidingconstructie wordt geschematiseerd door
het afzonderlijk analyseren van de liggerwerking en de
ringwerking, moeten voor het in rekening brengen van een
aantal belastingen, zoals bijv. druk en temperatuur, de
invloed die deze belastingen hebben op de ligger- en
ringwerking worden uitgesplitst.
In het onderstaande zal ervan worden uitgegaan, dat de
leidingconstructie wordt geschematiseerd door het afzonderlijk analyseren van de ligger- en de ringwerking. Zoals
reeds is opgemerkt kan dit zonder dat de algemeenheid
wordt geschaad. Ir.dien de leiding wordt geschematiseerd met
behulp van cirkelcylinder en toroïde schalen zou dit onderscheid achterwege kunnen blijven.
De belastingen de in de veiligheidsberekeningen moeten
worden verdisconteerd worden in twee groepen onderverdeeld
- belastingen, die werken op de leiding geschematiseerd als
ligger
- belastingen, die werken op het geschematiseerde doorsnedeelement.
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4i6il_Belastin2§n_die_werken_og_de_leiding
geschematiseerd_als_ligger
Deze belastingen worden verdeeld in twee groepen
- directe belastingen
- opgedrongen vervormingen.

4.6.1.1 Directe belastingen die werken_op_ de_leiding
Bij de veiligheidsberekeningen moeten de volgende directe
belastingen in aanmerking worden genomen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

inwendige permanente overdrukken
uitwendige permanente overdrukken
dynamische drukvariaties
eigen gewicht en/of opdrijvende krachten
verkeersbelastingen
stroom- en windbelastingen
belastingen voortvloeiende uit breuk van naastgelegen
leidingen of bezwijken van naastgelegen constructies.
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4.6.1.1.1

Inwendige permanente overdrukken

Onder een inwendige 'permanente' overdruk wordt verstaan
het verloop langs de leidingas van de over de buisomtrek
constante, inwendige overdruk tengevolge van een permanente stromingstoestand.
Onder een permanente stromingstoestand wordt ook verstaan
de afgesloten leiding, waarbij de pomp(en) onder vollast
draait (draaien).
De inwendige drukken die in de berekeningen moeten worden
verdisconteerd zijn
1. de maximale inwendige druk in de leiding als gevolg van
vollast draaien van de pompen bij afgesloten leiding
aan het benedenstroomse einde;
2. het verloop langs de leidingas van de inwendige druk
bij normale en extreme bedrijfsomstandigheden. Uit deze
bedrijfsomstandigheden moet de voor de optredende rekken
en spanningen maatgevende toestand worden aangehouden.
Stromingsdrukken in bochten van vloeistofleidingen
moeten worden verdisconteerd.
Ingeval van de ANAL klassen III en IV echter alleen
indien zij meer bedragen dan 5% van de aanwezige inwendige
druk.
3. een inwendige druk gelijk aan de atmosferische druk,
d.w.z. de leiding is gevuld met het te transporteren
medium en staat in verbinding met de open lucht.
Voor de belastinggevallen 1 en 2 moet rekening worden gehouden met drukhoogteverschillen als gevolg van hoogteverschillen
in de leidingas.
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4.6.1.1.2

Uitwendige permanente overdrukken

Onder een uitwendige 'permanente' overdruk wordt verstaan
het verloop langs de leidingas van de, over de buisomtrek
constante, uitwendige druk tengevolge van de permanente
belastingen uit de neutrale korreldruk van de omringende
grond en de grondwaterdruk.
Deze uitwendige statische overdruk moet altijd in beschouwing worden genomen in de berekening genoemd sub 4.6.1.1.1.3
Wat betreft de berekeningen genoemd sub 4.6.1.1.1.1 en .2
mag deze uitwendige statische overdruk worden verwaarloosd,
indien de invloed minder bedraagt dan 5% van de minimaal
aanwezige inwendige overdruk.
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4.6.1.1.3.1

Dynamische drukvariaties in vloeistofleidingen

Als gevolg van het bedrijfsgebruik — onder normale en
extreme omstandigheden — van bedrijfsinrichtingen van vloeistof leidingen kunnen belangrijke drukvariaties in de
leidingen optreden. Voor het bepalen van het verloop van
de inwendige druk genoemd sub 4.6.1.1.1.1 moet een hydraulisch onderzoek aan de leiding worden uitgevoerd, uitgaande
van pompkarakteristieken en/of piezometrische drukhoogteverschillen aan het begin en einde van de leiding, waarbij
de wrijvingsweerstanden in de leidingen, stromingsweerstanden
in bochten, diameterveranderingen, toestellen in de leiding,
e.d. moeten worden verdisconteerd.
Uitgaande van het normale bedrijfsgebruik moeten de maximale
en minimale drukvariaties over de leidingen worden bepaald.
In deze analyse moeten de elasticiteit van de leiding en
de compressibiliteit van de vloeistof worden verdisconteerd,
alsmede de karakteristieken van de diverse toestellen in
en aan de leiding.
De maximale drukvariaties moeten worden opgeteld bij de
inwendige drukken als genoemd sub 4.6.1.1.1.1 en vervolgens
moet daaruit de maatgevende toestand worden bepaald.
Een minimale druk in enig punt van de leiding lager dan de
dampspanning van de vloeistof is niet acceptabel.
Behalve de drukvariaties in de leiding als gevolg van
normaal gebruik van de toestellen, moeten ook extreme
toestanden worden beschouwd. Onder extreme toestanden worden
verstaan foutieve behandelingen of noodhandelingen aan
afsluiters, uitvallen van pompen, leidingbreuk e.d., zodanig
dat voor de te beschouwen leidinggedeelten maximale condities worden geschapen, zowel wat betreft de inwendige
positieve als negatieve drukvariaties.
Voor bepaalde leidingen kan onder deze extreme condities
worden toegestaan, dat de dampspanning van de vloeistof
plaatselijk wordt bereikt. In dat geval moet de minimale
druk over dat leidinggedeelte gelijk worden gesteld aan de
dampspanning. Afhankelijk van de ANAL klasse moet deze
minimum inwendige druk worden gecombineerd met de maximale
statische overdruk ter plaatse.
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De maximale toename van de inwendige druk als gevolg van
het snel verdwijnen van de damp in de leiding zodra de
druk weer oploopt, kan gelijk worden gesteld aan de maxima
le positieve drukstoot in de leiding bij plotseling sluiten
van een afsluiter.
Dit is de maximaal optredende drukstoot ingeval van water
kolomscheiding (theorie). In de praktijk zal de optredende
drukstoot meestal lager zijn 1 .
Bij cavitatie in de vorm van het 'small bubbles'
(belmengsel)
model of 'thin cavity' (dunne bel) model bij horizontale
leidingen zal de drukstoot in het algemeen veel lager
i

■

2

liggen

.

4 . 6 . 1 . 1 . 3 . 2 Dynamische d r u k v a r i a t i e s

in

gasleidingen

Voor g a s v o e r e n d e l e i d i n g e n kunnen de d r u k v a r i a t i e s worden
g e s t e l d op 10% van de maximale ' p e r m a n e n t e ' o v e r d r u k , g e 
noemd sub 4 . 6 . 1 , 1 . 1 , 1 , t e n z i j de a a r d van h e t g e t r a n s p o r 
t e e r d e g a s a a n l e i d i n g g e e f t om e e n d y n a m i s c h e b e r e k e n i n g
t e e i s e n of e e n l a g e r e d r u k v a r i a t i e w o r d t a a n g e t o o n d .

4.6.1.1.4

Eigen gewicht e n / o f o p d r i j v e n d e

belastingen

Het e i g e n g e w i c h t v a n de l e i d i n g met v u l l i n g moet a l s
b e l a s t i n g i n de b e r e k e n i n g w o r d e n v e r d i s c o n t e e r d . I n d i e n
de l e i d i n g i n h e t w a t e r l i g t , moet d i t g e w i c h t v e r m i n d e r d
worden met de o p d r i j v e n d e k r a c h t d o o r h e t w a t e r .

1

Tanahaski T. and Kasahara E . , Comparisons between e x p e r i m e n t a l and
t h e o r e t i c a l r e s u l t s of t h e water hammer w i t h water column s e p a r a t i o n ,
B u l l e t i n of the Japan S o c i e t y of Mechanical E n g i n e e r s , 13,
no 6 1 , July 1970, pp 914925

2

Kalkwijk J . P . T h . , Kranenburg C . , Vreugdenhil C.B en de V r i e s A.H.,
C a v i t a t i o n caused by water hammer in h o r i z o n t a l p i p e l i n e s ,
Delft U n i v e r s i t y of Technology and Delft Hydraulics L a b o r a t o r y ,
P u b l i c a t i o n no 9 7 , March 1972.
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4.6.1.1.5

Verkeersbelastingen

Indien de leiding een verharde weg kruist, moet rekening worden gehouden met de verkeersbelasting op deze weg, Aslasten
moeten worden gerekend conform NEN 1008 (VOSB 1963) waarbij
de klasse van de weg moet worden aangehouden.
Indien de weg bestaat uit één rijbaan met twee rijstroken,
moet worden gerekend op één voertuig van deze klasse op één
der beide rijstroken of twee voertuigen, elk op een rijstrook,
van één klasse lager (maatgevende situaties aanhouden). Ingeval van een weg, bestaande uit twee rijbanen met elk meerdere
rijstroken moet worden gerekend op twee voertuigen van de
klasse van de weg per rijbaan. De maatgevende belastingsituatie
moet in de berekeningen worden verdisconteerd, waarbij ervan
uitgegaan wordt, dat het voertuig zich in het hart van de rijstrook bevindt. Met spreiding van de last door het wegdek mag
rekening worden gehouden. Voor niet-verharde terreinen, waar
zich mogelijk voertuigen kunnen bevinden, moet worden gerekend
met een voertuigpassage van klasse 30 of men moet rekenen met
een verkeersbelasting die is afgeleid van het evenwichtsdraagvermogen van de bovengrond. Bij de afleiding van de grootte
van deze verkeersbelasting mag er gebruik worden gemaakt van
de afmetingen van het in de VOSB 19 6 3 gegeven geschematiseerde
voertuig. De ongunstigste waarde van het evenwichtsdraagvermogen moet worden aangehouden. Men dient hierbij rekening te
houden met seizoeninvloeden. Voor de spreiding van de aslast
mag rekening worden gehouden met de soort grond en de maatgevende gesteldheid van het terrein. In het grondmechanisch rapport
dient hieromtrent informatie te worden gegeven. Gerekend moet
worden op een stootcoëfficiënt, afhankelijk van de gronddekking
op de leiding, gelijk aan S = 1 + — 4 — (d = gronddekking op
kruin leiding in meters)% De gegeven stootcoëfficiënt kan als
bovengrens worden beschouwd. T.g.v. spoorvorming kan de gronddekking op de leiding aanzienlijk afnemen. Indien dit verschijnsel
zich voordoet, dient dit in de berekening te worden verdisconteerd.
De spreiding van de wiellasten kan worden berekend volgens
Boussinesq. Op het niveau van de kruin van de leiding levert dit
een verhoging van de vertikale gronddruk op. Behalve echter de
verhoging van de gronddruk op de leiding kan het gehele grond
massief waarin de leiding ligt onder de invloed van deze bovenbelasting een vervorming ondergaan, welke meestal van dynamische
aard is. Onder sub 4.6.1.2.5 wordt hierop teruggekomen.

-4/34-

4.6.1.1.6.1

Stroombelastingen

Indien de leidingconstructie een stroomgeul zodanig kruist
dat de leiding vrij door de geul loopt, dient te worden
gerekend met een stroombelasting op de leiding. Er dient
rekening te worden gehouden met
- traagheidskrachten
- sleepkrachten
- liftkrachten.
De traagheidskracht per lengte van de leiding kan worden
berekend volgens
2
Fm = Cm Kp 45 D.
t a

F m : traagheidskracht per lengte werkend loodrecht op de
leidingas werkend in het vlak gedefinieerd door de
snelheidsvector van het medium en de leidingas
p : dichtheid van het omhullende medium
C : traagheidscoëfficiënt
m
a : versnelling van het omhullende medium loodrecht op de
leidingas
D : totale uitwendige diameter van de leiding (inclusief
bekleding e.d.)
De sleepkracht per lengte kan worden berekend volgens
F D = C D hp u|u|Dt
F

: sleepkracht per lengte loodrecht op de leidingas,
werkend in het vlak gedefinieerd door de snelheidsvector en de leidingas
p : de massadichtheid van het omhullende medium
C D : sleepcoëfficiënt voor stroming loodrecht op de
leidingas
u : snelheid van het medium loodrecht op de leidingas
|u|: absolute waarde van u
D

: totale diameter van de leiding (inclusief bekleding ed)

-4/35-

De liftkracht per lengte kan worden berekend volgens
F

L

= C

L *** U ' °t

F

: liftkracht per lengte, werkend loodrecht op de leidingas
en loodrecht op de snelheidsvector
p : dichtheid van het omhullende medium
C-. : liftcoëfficiënt voor stroming in de richting van F_
u : snelheid van het medium loodrecht op de leidingas op
D

een afstand D, van de wand of de bodem
: totale diameter van de leiding (incl. bekleding e.d.)

De verschillende krachten dienen vectorieel te worden
opgeteld, rekening houdend met fasehoeken.

4.6.1.1.6.2 Wind- en sneeuwbelastingen
Indien de leiding over een gedeelte bovengronds loopt,
dient rekening te worden gehouden met wind- en sneeuwbelastingen op de leiding.
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4.6.1.1.7

Belastingen voortvloeiende uit breuk van
naastgelegen leidingen of bezwijken van
nabijgelegen constructies

Breuk of bezwijken van een naastgelegen leiding of constructie kan diverse belastingsituaties met zich meebrengen
1. Ingeval van breuk van een vloeistofleiding kunnen ontgrondingen optreden waardoor de leiding over een gedeelte
vrij komt te hangen.
Daarnaast is het ook mogelijk, dat een afschuivende
grondmoot belastingen op de leiding gaat uitoefenen.
2. Ingeval van breuk van een hogedruk gastransportleiding
kunnen explosiedrukken op de leiding worden uitgeoefend.
Daarnaast kan het bezwijken van een nabijgelegen constructie extra belastingen op de leiding uitoefenen.
3. Indien de leiding is gelegd in een grondmassief dat
onder bepaalde omstandigheden kan afschuiven, dan moet
hiermede rekening worden gehouden, indien de kans van
bezwijken van dit grondlichaam groter is dan de toelaatbare kans overeenkomstig tabel 4.13.
Met dergelijke belastingen behoeft alleen rekening te
worden gehouden ingeval van veiligheidsklasse ANAL I.
4. Indien de leiding is gelegd in een omgeving waar als
gevolg van aanwezige bebouwing extra belastingen kunnen
optreden als gevolg van instorting van deze bebouwing,
dient deze extra belasting in rekening te worden gebracht,
echter alleen in geval van veiligheidsklasse ANAL I.
5. Indien de leiding is gelegd in een omgeving waar als
gevolg van het bezwijken van waterkerende constructies
ontgrondingen en/of extra bovenbelastingen kunnen optreden, dient hiermede rekening te worden gehouden,
echter alleen in geval van veiligheidsklasse ANAL I.
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4.6.1.2 Aan de_leiding_f_ cjeschematiseerd al,s
opgedrongen vervormingen

^2.9£.rj_

In de veiligheidsberekeningen dienen de volgende opgedrongen vervormingen verdisconteerd te worden
1. opgedrongen vervormingen die het gevolg zijn van in- of
uitwendige permanente overdrukken
2. opgedrongen vervormingen die het gevolg zijn van
temperatuurvariaties in het leidingmateriaal
3. aan de leiding opgedrongen vervormingen c .e het
gevolg zijn van consolidatie-zettingen van de grond
rond de leiding
4. aan de leiding opgedrongen vervormingen die het gevolg
zijn van klinken van de directe ondergrond onder de
leiding, als gevolg van de uitvoering van de leidingwerken
5. aan de grond ter plaatse van de leiding tijdelijke opgedrongen vervormingen welke het gevolg zijn van een
tijdelijke belasting
6. aan de leiding opgedrongen constructie-vervormingen.
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4.6.1.2.1 Opgedrongen vervormingen die het gevolg zijn
van in- of uitwendige permanente overdrukken
De in- of uitwendige overdrukken in c.q. op de leiding
veroorzaken een elastische, radiaal-symmetrische vervorming
van de doorsnede.
Tengevolge van de dwarscontractie worden hierdoor ook
vervormingen en spanningen in langsrichting veroorzaakt
E e = o - va,
x
X
<J)
E e, = a, - va
4>
<J>
x
Indien de leiding in langsrichting vrij kan vervormen,
dus a x - 0/ is
a

p D

e = - v —i —»> — 2
'x
E
2Et
v
E
p

: dwarscontractie coëfficiënt
: elasticiteitsmodulus
: inwendige druk

D
t

: gemiddelde diameter
: wanddikte

Indien de leiding in langsrichting volledig verhinderd is
te vervormen, dus e == (0, is
0„ = V O , = V

x

<j)

.2

2t

In het algemeen wordt echter de leiding in langsrichting
door de omhullende grond, noch volledig vrijgelaten, noch
volledig vastgehouden, zodat het algemene geval bestaat
uit een gedeeltelijk verhinderde vervorming, die een
gedeelte van de kraehtswerking in langsrichting, als hierboven berekend, tot gevolg heeft.
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4.6.1.2.2

Opgedrongen vervormingen die het gevolg zijn
van temperatuurvariaties in de leiding

Wat betreft de ANAL-klassen II, III en IV kan ervan worden
uitgegaan, dat de temperatuur tijdens de constructie-periode
van de leiding + 10 C bedraagt.
De temperatuur tijdens het in bedrijf zijn van de leiding
kan van de initiële temperatuur afwijken, waardoor een
langsvervorming in de buis wordt geïntroduceerd.
De vervorming wordt tegengewerkt door de steun die de grond
aan de leiding geeft. Hierdoor wordt in de leiding, als
gevolg van de gedeeltelijk verhinderde vervorming, een
krachtswerking veroorzaakt.
Indien de temperatuur van de leiding niet gelijkmatig over
de doorsnede verdeeld is, worden bovendien krommingen van
de leidingas geïntroduceerd volgens
a(AT. - A T 2 )
K

=

waarin AT,, AT„ en D
1
2
g
zijn

4Pg

in onderstaande figuur gedefinieerd

ATI

Ook deze krommingen zullen een krachtswerking in de leiding
veroorzaken als gevolg van gedeeltelijke verhindering door
de grond.
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4.6.1.2.3

Aan de leiding opgedrongen vervormingen
die het gevolg zijn van consolidatiezettingen van de grond rond de leiding

Welke de te verwachten zettingen zijn ter plaatse van de
leidingas moet door middel van een grondmechanisch onderzoek worden bepaald. De zettingen hebben een relatieve
verplaatsing tussen het grondlichaam rond de buis en de
buis zelf tot gevolg.
Door deze relatieve verplaatsingen worden krachten
— zettingsbelastingen — op de leiding uitgeoefend, welke de
leiding doen vervormen. Deze vervormingen hebben weer
zettingsreacties tot gevolg. De zettingsreacties tezamen
met de zettingsbelastingen vormen het uiteindelijke
(evenwichts-)belastingssysteem op de leiding.
In onderstaande figuren is het principe van de belastingen,
welke het gevolg zijn van de opgedrongen vervormingen aan
de grond, welke het gevolg zijn van consolidatiezettingen
van de ondergrond, nader toegelicht voor verschillende stijfheden van de leiding.
maaiveld

leidingas (beperkte
lengte) en zettingsfiguur t.p.v. leidingas

zettingsbelasting, uitgaande van een constante beddingsconstante

[T u uin

M

zettingsreactie figuur
in geval van een
oneindig stijve leiding
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137

\i

resulterend evenwichtssysteem van belastingen

reactie figuur in geval
van leiding zonder
buigstijfheid

resulterend evenwichtssysteem van belastingen

1

A A I A A A A A . A . A A .

reactie figuur in geval
van normaal voorkomende
buigstijfheden van de
leiding

resulterend evenwichtssysteem van belastingen
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4.6.1.2.4

Aan de leiding opgedrongen vervormingen die
het gevolg zijn van klinken van de directe
ondergrond onder de leiding, als gevolg van
uitvoering van de leidingwerken

Onder deze vervormingen moeten mede worden verstaan de
vervormingen van de leidingas welke het gevolg zijn van
het gedeeltelijk wegzakken van relatief zware leidingen
in de ondergrond tijdens het uitvoeren van de leidingwerken.
De vervormingen van de grond welke hiervan het gevolg zijn
worden zakkingen genoemd. Welke de te verwachten zakkingen
zijn, moet worden vermeld in het grondmechanisch rapport.
Op grond van deze verwachtingen moeten de zakkingen zodanig
in de berekeningen worden verdisconteerd, dat maximale
voorwaarden voor de leiding worden geschapen. Er mag van
worden uitgegaan, dat een gedeelte van de zakkingen reeds
vóór of tijdens het aanvullen optreedt, een gedeelte plaatsvindt bij verminderde stijfheden van de steunende grond en
het resterende gedeelte over langere termijn optreedt,
d.w.z. wanneer ook de zettingen optreden. De grondmechanisch
achtergronden van de aannamen in de berekeningen moeten
worden uiteengezet in het grondmechanisch rapport.
Voor wat betreft de resulterende belastingen uit deze opgedrongen vervormingen wordt verwezen naar 4.6.1.2.3.
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4.6.1.2.5

Aan de grond ter plaatse van de leiding
tijdelijk opgedrongen vervormingen, welke
het gevolg zijn van een tijdelijke belasting

Onder deze belastingen worden in het algemeen die belastingen
verstaan, die geen blijvende vervorming van het grondmassief teweeg brengen.
Zo'n tijdelijke belasting kan een verkeersbelasting zijn.
Vooral op minder stijve gronden zal een verkeersbelasting
een tijdelijke vervorming van het grondlichaam teweeg
brengen.
Het grondmechanisch rapport moet hieromtrent de gegevens
verstrekken. De belastingen welke uit deze opgedrongen
vervormingen van de grond resulteren, kunnen bepaald worden
als beschreven onder 4.6.1.2.3.
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4.6.1.2.6

Aan de leiding opgedrongen constructievervormingen

Om constructieve redenen wordt soms aan de leidingas,
voordat de sleuf wordt aangevuld, een initiële vervorming
gegeven, bijv. bij zettingen een tegenboog.
Er kan van worden uitgegaan, dat de belastingen, nodig om
deze vervormingen aan te brengen, relatief klein zijn en
in het totale krachtenspel na aanvulling kunnen worden
verwaarloosd.
De initiële vervorming leidt tot een inwendige spanningrek toestand in de leiding. Deze inwendige spanning-rek
toestand dient in de berekening te worden verdisconteerd.
Indien de berekeningswijze voorgeschreven door de veiligheidsklasse van de leiding dit toelaat (lineair-elastische
analyse) mag de leiding worden berekend uitgaande van de
spannings-rekloze toestand. Nadien moet dan de initiële
spanning-rek toestand, afhankelijk van de te gebruiken
toetsingsmethode eventueel vermenigvuldigd met de rekenfactor, gesuperponeerd worden op de berekende spanning-rek
toestand.
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Deze belastingen worden gesplitst in twee groepen
- belastingssystemen,die evenwicht maken met de inwendige
krachtswerking in de leiding
- lokale evenwichtssystemen van belastingen.

4.6.2.1

Be^ast_ingen,_di.e_evenwi.cht_maken_met_de _inwendjlge
krachtswerking_in de_leiding

De volgende evenwichtmakende belastingen dienen in aanmerking te worden genomen
1. Grondreacties, die het gevolg zijn van verplaatsingsverschillen tussen leiding en grondmassief.
Het omtreksverloop van deze grondreacties dient in het
grondmechanisch rapport te worden vastgelegd.
2. Zijdelingse reacties, die het gevolg zijn van ondersteuning van de leiding door een steunpunt.
De verdeling van de steunpuntsreactie dient in overeenstemming te zijn met de aard en constructie van het
steunpunt.
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4.6.2.1.1

Grondreacties die het gevolg zijn van de
verplaatsingsverschillen tussen leiding
en grond

1. Evenwichtmakende grondreactie in axiale richting.
Wanneer een ring uit de leiding wordt gesneden, zullen
op de snedevlakken van de ring normaalkrachten in de
liggeras werken.
Een eventueel verschil in normaalkracht zal, indien de
ring niet anders dan door de grond wordt gesteund, door
middel van wrijving tussen grond en ring moeten worden
opgenomen.
Voor de berekeningen kan ervan worden uitgegaan, dat
deze wrijvingsreactie rotatie-symmetrisch over de ringomtrek aangrijpt.
Eenzelfde werking kan worden verondersteld voor een eventueel aanwezig verschil in wringend moment.
2. Evenwichtmakende grondreactie

in zijdelingse richting.

Wanneer ter weerszijden van de sub 4.6.2.1.1.1 genoemde
ring een verschil in dwarskracht optreedt, zal de evenwichtmakende reactie, indien de ring niet anders dan door
de grond wordt gesteund, door de grond moeten worden
geleverd.
De vorm van de grondreactie, welke in het algemeen zal
bestaan uit een combinatie van normaal- en schuifspanningen,
dient uit het grondmechanisch onderzoek te volgen en in
het grondmechanisch rapport te zijn vastgelegd. In het
algemeen zal deze vorm afhankelijk zijn van de richting
waarin de grondreactie op de ring inwerkt, de grootte
van de reactiekracht en de grondsoort (zie ook artikel
4.7.2.9).
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4.6.2.1.2

Zijdelingse reacties, die het gevolg zijn
van ondersteuning van de leiding door een
steunpunt

De grootte van de reacties is in het algemeen het resultaat
van een liggerberekening.
In het algemeen is het niet zonder meer toegestaan ter
plaatse van een steunpunt de doorsnede van de leiding te
schematiseren tot een twee-dimensionale vlakke doorsnede.
Veelal zal een ruimtelijke doorsnedeberekening (zie art.
4.4.1.7) zijn vereist.
De vraag is dan hoe de reactiekrachten zijn verdeeld over
zowel de omtrek van de leiding als in de lengterichting.
Deze verdeling is ondermeer afhankelijk van
- vorm, afmetingen en stijfheid van het steunpunt
- stijfheid van de buiswand.
Indien het van belang is moeten de aannamen van de belastingverlopen nader worden gefundeerd en zonodig door middel van
onderzoek worden gestaafd.
N.B. Een onderzoek naar het spannings- en vervormingsgedrag
van een buisleiding door een zadel ondersteund is in
1979 uitgevoerd door een werkgroep bestaande uit de
leden van de 'BELIPO Gebruikersclub'* en Raadgevend
Ingenieursbureau Rutten en Kruisman. Het doel van dit
onderzoek was tweeledig.
In de eerste plaats te controleren of het model dat
ten grondslag ligt aan het computerprogramma COPISU
(een gereedschap waarmee de schaalwerking boven steunpunten kan worden geanalyseerd) correct is en juist is
geïmplementeerd.
In de tweede plaats zou de instelling van de in te voeren
parameters kunnen worden bepaald voor enkele veel gebruikte zadels.

* Leden BELIPO Gebruikersclub: Drinkwaterleiding Rotterdam
Gemeentewerken Rotterdam
Nederlandse Gasunie
Publieke Werken Amsterdam
Rijkswaterstaat, Dienst Informatieverw.
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De resultaten van deze studie zijn vastgelegd in een
tweetal rapporten , t.w.
l e 'Metingen proefopstelling COPISU' door bureau
Grondmechanica van Publieke Werken Amsterdam
2S 'Vergelijkend onderzoek naar de overeenkomst tussen
experimenteel verkregen meetuitkomsten en de met
het computerprogramma COPISU verkregen rekenresultaten inzake het spannings- en vervormingsgedrag
van een buisleiding door een zadel ondersteund',
rapport D43 van Raadgevend Ingenieursbureau Rutten
en Kruisman, augustus 1979.
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4.6.2.2

Lokale_evenwi L chtsys temen_van_belas t i n g e n

De volgende lokale evenwichtsystemen van belastingen dienen
te worden verdisconteerd
1. in- en uitwendige overdrukken
2. lokale grondbelastingen en grondreacties, inclusief
steundrukken.
De verlopen van deze grondbelastingen en reacties
dienen in het grondmechanisch rapport te worden vastgelegd
3. eigen gewicht en/of opdrijvende krachten
4. verkeersbelastingen
5. belastingen, welke voortvloeien uit lokale opgedrongen
vervormingen, welke het gevolg zijn van temperatuurverschillen in de leiding
6. belastingen welke voortvloeien uit breuk van naastgelegen
leidingen of bezwijken van naastgelegen constructies.
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4.6.2.2.1

In- en uitwendige overdrukken

In- en uitwendige overdrukken worden geacht rotatiesymmetrisch over de gehele omtrek van de leiding te
werken.
Deze overdrukken hebben een diameter-verandering tengevolge,
waarbij zowel tangentiale spanningen als buigende momenten
in de wand optreden.
Ingeval van inwendige overdrukken, zullen in omtreksrichting trekspanningen optreden, bij uitwendige overdrukken
drukspanningen.
De laatstgenoemde spanningen kunnen bij verdergaande
opvoering van de uitwendige druk leiden tot instabiliteit
van de doorsneden.
In artikel 4.16 wordt nader ingegaan op de veiligheidseisen inzake de ringstabiliteit van de doorsnede.
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4.6.2.2.2

Lokale grondbelastingen en grondreacties
inclusief steundrukken

Onder steundrukken worden de drukken verstaan die door de
grond worden geleverd ingeval de doorsnede tengevolge van
primaire grondbelastingen ovaliseert.
Deze steundrukken werken de ovalisatie tegen. Behalve de
reactiekrachten, welke door de grond worden geleverd als
beschreven onder 4.6.2.1.1.1, zullen ook lokale grondbelastingen met de daaruit voortvloeiende reactiekrachten op
de doorsnede inwerken.
De grondbelasting welke lokaal wordt overgebracht naar de
ondergrond zal voor een doorsnede, die niet is verplaatst
ten opzichte van zijn omgeving, bestaan uit het gewicht
van de bovenliggende grond (neutrale grondbelasting). De
vorm van de aan te nemen belasting- en reactiefiguur dient
uit het grondmechanisch onderzoek te volgen en te zijn opgenomen in het grondmechanisch rapport.
Wanneer als gevolg van de liggerwerking de doorsnede ten
opzichte van zijn omgeving omlaag wordt verplaatst, wordt
er daarbij van uitgegaan dat de neutrale grondbelasting
niet afneemt, terwijl onder de leiding de grondreactie wel
toeneemt.
Wordt de doorsnede opzij verplaatst dan wijzigen noch de
neutrale grondbelasting noch de daarbij behorende grondreactie onder de leiding. Wordt de doorsnede omhoog verplaatst,
dan wordt ervan uitgegaan dat de reactiekracht in eerste
instantie wordt geleverd door een vermindering van de grondreactie aan de onderzijde van de leiding en nadat deze nul
is geworden, door een verhoging van de belasting boven de
leiding, totdat de passieve bovenbelasting wordt bereikt.
Behalve vertikale belastingen uit de neutrale grondbelasting
kunnen ook horizontale belastingen optreden. Het grondmechanisch onderzoek dient hieromtrent uitsluitsel te geven.
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De bij het omhoog verplaatsen van de leiding optredende
verandering van de bovenbelasting en grondreactie is
nader toegelicht in onderstaande figuren.
passieve bovenbelasting
— - neutrale bovenbelasting

0

a
b
relatieve verplaatsing van de buis omhoog

neutrale
bovenbelasting

+

0 £ verplaatsing £ a

verschil in
dwarskracht

grondreactie uit
iggerberekening

neutrale
grondreactie

grondreactie uit
liggerberekening
minus
neutrale grondreaktie
neutrale
bovenbelasting

+

a £ verplaatsing < b

neutrale
grondreactie

verschil in
dwarskracht

neutrale
grondreactie

passieve
' venbelasting
verplaatsing > b

verschil in
dwarskracht
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4.6.2.2.3

Eigengewicht en/of opdrijvende krachten

Het eigengewicht van een geheel lege of geheel volle leiding
kan lokaal worden beschouwd als een verschil in dwarskracht
met de daarbij behorende grondreactiefiguren als omschreven
onder 4.6.2.2.2.
Voor een gedeeltelijk gevulde leiding dient de invloed van
de niet-hydrostatische drukverdeling over de hoogte van de
doorsnede te worden verdisconteerd ingeval van veiligheidsklassen ANAL I en II.

4.6.2.2.4

Verkeersbelastingen

Verkeersbelasting levert een verhoogde gronddruk op de
leiding, alsmede eventuele vervormingen van het grondmassief rond de leiding (zie art. 4.6.1.1.5 en 4.6.1.2.5).
De verhoogde gronddruk dient verdisconteerd te worden als
een toename van zowel de neutrale als de passieve bovenbelasting en in de berekeningen te worden verwerkt conform
4.6.2.2.2.
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4.6.2.2.5

Belastingen welke voortvloeien uit lokale
opgedrongen vervormingen, welke het gevolg zijn
van temperatuurverschillen in de leiding

Gelijkmatig over de doorsnede optredende temperatuurverschillen zullen een rotatie-symmetrische vergroting van de
diameter veroorzaken, terwijl niet gelijkmatig verdeelde
temperatuurverschillen een vervorming van de vorm van de
doorsnede teweeg zullen brengen. Ingeval van relatief
geringe temperatuurverschillen kan ervan worden uitgegaan,
dat de omringende grond de vervormingen die hiervan het
gevolg zijn, niet zal tegenwerken.
Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat nietlineair over de doorsnede verlopende temperatuurverschillen
leiden tot spanningen in langsrichting van de buis, wegens
de verhinderde vervormingen.

4.6.2.2.6

Belastingen welke voortvloeien uit breuk van
naastgelegen leidingen of bezwijken van naastgelegen constructies

Zie toelichting op art. 4.6.1.1.7.

4.7

Bodemgegevens

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4,4 dient van alle
te verstrekken bodemgegevens de gemiddelde waarde en de
te verwachten standaardafwijking te worden verstrekt,
indien dit door de van toepassing zijnde veiligheidsklasse
wordt vereist.
De tijdsafhankelijkheid van de bodemgegevens dient te
worden aangegeven indien de veiligheidsklasse dit vereist,
In het rapport moet vermeld staan welke voertuigbelastingen
op het onverharde terreingedeelte boven de leiding kunnen
worden verwacht uit een oogpunt van terreingesteldheid en
terreintoegankelijkheid. Zie art. 4.6.1.2.5 'Verkeersbelastingen.
In het grondmechanisch rapport dienen gegevens betreffende
de kwaliteit van het grondwater alsmede van eventuele
grondwaterstroming te worden verstrekt. Deze grondwatergegevens behoeven alleen te worden vermeld indien de
kwaliteit van het grondwater aanleiding geeft tot mogelijke
corrosie van het leidingmateriaal.
Grondwaterstroming kan uit een oogpunt van categoriebepaling en/of stabiliteitsbepaling van grondlichamen
van belang zijn.
Dit hangt ten nauwste samen met de situatie..
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De wijze van afleiding van de grondmechanische randvoorwaarden uit het onderzoek dient aangegeven te worden in het
grondmechanisch rapport.
Indien de methode omschreven is in de literatuur, kan hiernaar worden verwezen. Voor een goed begrip wordt in deze
toelichting tevens een aantal omschrijvingen gegeven van
de begrippen zoals deze in het algemeen in de grondmechanische praktijk en in de gangbare veiligheidsberekeningen
worden gehanteerd.
Conform de bepalingen moeten de gegevens worden verstrekt
in de vorm van gemiddelde waarden met bijbehorende te verwachten standaardafwijkingen, indien dit althans volgens de
veiligheidsklasse vereist is. Hierbij moet in aanmerking
worden genomen, dat naarmate de steekproef geringer van
omvang is, de spreiding zowel van het verwachte gemiddelde
als van de verwachte standaardafwijking groter worden.
De standaardafwijking welke op het gemiddelde van het
resultaat van het onderzoek in rekening moet worden gebracht
is dan opgebouwd uit de berekende standaardafwijking plus
de standaardafwijking van het berekende gemiddelde plus de
standaardafwijking van de berekende standaardafwijking.
Deze standaardafwijking wordt vervolgens uitgedrukt als een
percentage van het berekende gemiddelde. Dit percentage
vermeerderd met 100 en vervolgens gedeeld door 100 levert
een factor > 1.
Het gemiddelde van het resultaat van het onderzoek gedeeld/
vermenigvuldigd met deze factor levert respectievelijk de
minimaIe/maximaIe waarde van de desbetreffende parameter
indien met extreme randcondities wordt gewerkt (ANAL II).
Door te delen door deze factor i.p.v. het gemiddelde te
verminderen met de standaardafwijking wordt voorkomen dat
waarden kleiner dan of gelijk aan nul worden gevonden
ingeval van grote standaardafwijkingen.
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Indien bovengenoemde standaardafwijkingen niet uit onderzoek worden bepaald, kunnen de minimale/maximale waarden
van de grond parameters worden bepaald respectievelijk door
deling/vermenigvuldiging met onderstaande factoren
- de neutrale grondbelastingen
op de leiding:

factor 1,1

- de passieve grondbelasting op de leiding
voor zand :
voor klei en veen :

factor 1,2
factor 1,5

- het evenwichtsdraagvermogen onder
de leiding

voor zand :

factor 1,2

voor klei en veen :

factor 1,5

- de maximale en minimale horizontale
grondreacties tegen de leiding
voor zand :
voor klei en veen :

factor 1,2
factor 1,5

- de vertikale en horizontale beddingsconstanten:

factor 1,5

- de maximale wrijving tussen leiding en
grond
voor zand :
voor klei en veen :

factor 1,2
factor 1,5

- de verplaatsing tussen leiding en grond
welke op moet treden voordat maximale
wrijving optreedt
voor zand :
voor klei en veen :

factor 1,3
factor 1,5

- verloop en grootte van consolidatiezettingen en horizontale deformaties:

factor 1,3

- zakkingen:

factor 2,0

- grootte van ondersteunings- en
belastingshoeken:

factor 1,2
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De volgende gegevens zijn in het algemeen voor de veiligheidsberekeningen vereist
1. omschrijving van de grondslag waarin de leiding wordt
gelegd, alsmede van de onderliggende grondlagen;
2. verloop van de grondwaterstand;
3. eigengewichtsbelastingen van de grond op de leiding;
4. verplaatsings-grondreactie relatie in afhankelijkheid
van de richting van verplaatsing, zowel lateraal als
axiaal;
5. het te verwachten verloop en de grootte van consolidatiezettingen ter plaatse van de leidingas (primaire en
secundaire consolidatie);
6. de te verwachten verlopen en de grootten van mogelijke
zakkingen van de grond ter plaatse van de leidingas
(klink van de ondergrond);
7. de te verwachten verlopen en de grootten van mogelijke
tijdelijke vervormingen van de grond ter plaatse van de
leidingas, als gevolg van verkeersbelastingen of andere
tijdelijke belastingen;
8. verplaatsings-reactie relaties in afhankelijkheid van de
richting van de verplaatsing van steunpunten, die hun
steun vinden in de ondergrond;
9. de te verwachten verlopen van grondbelastingen en grondreacties over de doorsnede-omtrek van de leiding;
10. de invloed van breuk van naastgelegen leidingen op de
grondgesteldheid t.p.v. de leiding;
11. de veiligheid van naastgelegen grondconstructies.
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4.7.2.1

Omschrijving_van_de 2 r ° n É _ _ e B. bodemlagen
waarin_de leiding wordt 2 e i e 2 d j_

Geen nadere toelichting.

4.7.2.2

Ver loop_ Y.aH de_grondwaterstand

Voor leidingen in terreinen waar de grondwaterstand goed
geregeld wordt, zullen variaties in de grondwaterstand
in het algemeen gering zijn. In dat geval kan worden volstaan met een opgave van de maximale en minimale te handhaven peilen.
Ingeval van waterkeringen kan het voor het bepalen van de
veiligheid van de grondconstructie van groot belang zijn
hoe de waterstand in het grondlichaam zich onder extreme
omstandigheden zal instellen. In het grondmechanisch
rapport zullen de phreatische lijnen voor normale en
extreme omstandigheden moeten worden vermeld.
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4.7.2.3

Ei2engewichtsbelastingen_van_de g_rond °P_de_
^eidjng

Onder de eigengewichtsbelasting van de grond op de leiding,
ook neutrale grondbelasting genoemd, wordt verstaan de
belasting uit het gewicht van de boven de buis liggende
grond met eventuele bovenbelastingen, welke werken op de
kruin van de onvervormde leiding.
Deze belasting wordt aan de onderzijde van de leiding
tegengewerkt door een even grote neutrale grondreactie.
Indien geen nadere gegevens in het grondmechanisch rapport
vermeld worden omtrent de vorm van grondbelastingfiguren
kan worden uitgegaan van één van de volgende figuren, waarin
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«uuiuut

f flMMI

Tlb = 1A5a1,55

Of

q

o smi/2f30 D

q b - m a x = 7 ibT

'I

lhL

,_JC;

q0-max=Ti0 ■^-

0,90 N
0,05 N

geschematiseerd verloop

"vloeiend" verloop

(Qn= neutrale grondbelasting)

Steundrukken kunnen worden uitgedrukt als een fractie 0
s
van de neutrale grondbelasting
Horizontale steundruk

Q, = 0 o
h
s wn
Indien in het grondmechanisch rapport geen nadere gegevens
worden vermeld omtrent de grootte van de fractie moet er
van worden uitgegaan, dat deze gelijk nul is, behalve
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ingeval de leiding ligt in een zanderige grondlaag beneden
het phreatisch vlak. In dat geval kan worden uitgegaan van
e s = 0,3.
Indien geen nadere gegevens zijn vermeld omtrent het verloop van de steundrukken over de omtrek, kan worden uitgegaan van één van onderstaande figuren, waarbij B s = 120

Tls=1,S5va 1,65
geschematiseerd verloop

"vloeiend"verloop

Voor de aanname ten aanzien van het gedrag van de neutrale
grondbelasting en -reactie ingeval de leiding een verplaatsing t.o.v. het omringende grondmassief omhoog ondergaat,
wordt verwezen naar de toelichting op art. 4.6.2.2.2,
'lokale grondbelastingen en grondreacties, inclusief steundrukken ' .
Verplaatst de leiding t.o.v. het omringende grondmassief
naar beneden, dan wordt ervan uitgegaan dat na verloop van
tijd de bovenliggende grond zich zodanig heeft aangepast
dat opnieuw de neutrale grondbelasting op de kruin van de
leiding aanwezig is.
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4.7.2.4

Verp]1aatsings2;rondreactie_relatie_in afhankel_i jk
heid_yan_de richting_van_ver£laats_inc[,_zowe1
]1ateraal_alLs_axiaal:

Indien de leiding ten opzichte van het omringende grond
massief omhoog wordt verplaatst, zal de maximale reactie
die de grond kan leveren gelijk zijn aan het gewicht van
de grond op de leiding, vermeerderd met schuifspanningen
in de grond. Deze maximale reactie die de grond kan leveren
wordt passieve grondbelasting genoemd.
Wordt de leiding ten opzichte van het omringende grond
massief omlaag verplaatst, dan wordt de maximale waarde van
de grondreactie in het algemeen evenwichtsdraagvermogen
genoemd.
Wordt de leiding ten opzichte van het omringende grondmassief
zijdelings horizontaal verplaatst, dan zal eveneens een
maximale grondreactie optreden. Deze wordt horizontale
passieve weerstand genoemd.
Wordt de leiding ten opzichte van het omringende grondmassief
axiaal horizontaal verplaatst, dan wordt de maximale grond
reactie de maximale wrijving genoemd en de verplaatsing
waarbij deze maximale wrijving gaat optreden wordt de
wrijvingsverplaatsing genoemd.

■maximale wrijving

hg Q=wrijvingsconstante

uw

axiale verplaatsing u

- ^

u w = wnjvingsverplaatsmg

Voor grondreacties in vertikale richting die kleiner zijn
dan de passieve grondbelasting c.q. evenwichtsdraagvermogen,
wordt uitgegaan van een lineair verband tussen grondreactie
en relatieve verplaatsing. De stijfheid van de grond in
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vertikale richting wordt vertikale beddingsconstante genoemd. Hetzelfde geldt voor horizontale grondreacties en
verplaatsingen. De stijfheid van de grond in horizontale
richting wordt horizontale beddingsconstante genoemd.
Voor het verband tussen verplaatsing en grondreactie,
ingeval van verplaatsingen welke noch vertikaal noch horizontaal zijn, wordt verwezen naar artikel 4.4.1.2
'Ondersteuning door grond'.
De aangenomen verbanden kunnen tijdsafhankelijk zijn. Zo
kan tengevolge van de uitvoering van de leidingwerken grondverweking optreden, welke nog niet uitgewerkt is wanneer
de leiding in gebruik wordt genomen.
Na verloop van tijd zal versteviging van de grond optreden,
waardoor het verplaatsings-grondreactie verband wordt
gewijzigd. Treedt daarentegen consolidatie op ten gevolge
van de verhoogde gronddruk, dan zal de grond mettertijd
kunnen consolideren, waardoor de gronddruk afneemt of de
verplaatsing toeneemt.
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4.7.2.5

Het te_verwachten verloog en_de g_rootte van
consolidatie-zettingen_ter_p]1aatse_van_de
leidincjas Jprimaire en_secundaire consolidatie^

Zettingen worden veroorzaakt door de primaire en secundaire consolidatie (tijdsafhankelijk) als gevolg van toename van de korrelspanningen in klei- en veenhoudende lagen.
De zettingen moeten worden bepaald ter plaatse van de
leidingas zonder rekening te houden met de aanwezigheid
van de leiding, indien althans het eigengewicht van de
leiding niet zodanig groot is ten opzichte van het vervangende grondlichaam, dat daardoor reeds zettingen ontstaan.
In dat geval moet het evenwichtsdraagvermogen tijdsafhankelijk worden gemaakt (zie art. 4.7.4).
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4.7.2.6

De_te verwacht e n_verlo£en en_de 2rootten_"an
mojjelijke zakki.ng_en van de_grond_ter_p]1aatse
van de_leidingas_(kl_ink van de_ondergrond)_;_

Zakkingen worden veroorzaakt door een deformatie van de
grond (niet tijdsafhankelijk) onder de leiding als gevolg
van de werkzaamheden tijdens de uitvoering.
De deformatie is vooral afhankelijk van de draagvermogendeformatie karakteristiek van de grond bij het leggen van
de leiding en de klink van de geroerde grond van de
sleufbodem, (zie ook artikel 4.6.1.2.4)
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4.7 .2.7

De_te verwachten_ver lop_en en_grootten van
mo^el^ijke tijdel ij ke_ve^vorming_en van de_grond
ter plaatse van de_leidingas J _ als g_eY_°.lg_van
verkeersbelast_in£en of_andere tijdelijke
be ^a s t_i nge n.

Zoals reeds gesteld in artikel 4.6.1.2.5 worden hier vervormingen van het grondmassief bedoeld, die een tijdelijk
karakter hebben. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij
een verkeersbelasting op een weg in een gebied met relatief
slappe grondlagen. Door de relatief grote snelheid waarmede
deze vervormingen kunnen optreden, kunnen de diverse grondparameters worden beïnvloed.
Soortgelijke situaties kunnen zich voordoen indien bijv.
tengevolge van verkeerstrillingen een los

gepakt, ver-

zadigd zand of slib geheel of gedeeltelijk verweekt.
Alle grondmechanische parameters zuilendoor de veranderde
korrelspanningen worden beïnvloed, terwijl ook het gehele
belastingspatroon, door het ontstaan van een omringende
vloeistof met relatief hoog soortelijk gewicht, wijzigt.
Gevaar voor opdrijven van de leiding kan dan ontstaan.

4.7.2.8

Verplaatsings-reactie relaties_in afhankelijkheid
van de_richting_ X a B É e _ v £ r £l a . a t.sin2 van steun£ u n t e n ± die hun steun vinden_in de_onderg_rond

In het algemeen kunnen de verplaatsings-reactie verbanden
voor steunpunten lineair elastisch worden verondersteld. De
tijdfactor kan echter wel een rol spelen in verband met
consolidatie, zowel vertikaal als horizontaal. Negatieve
kleef op palen kan eveneens tot een tijdseffect leiden.
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4.7.2.9

De_te verwachten_verlo£en van grondbelastingen
en_grondreacties_over de_doorsnede-omtrek van
de_leidingJL

Het verloop van de grondbelastingen en grondreacties over
de doorsnede-omtrek van de leiding is in hoge mate afhankelijk van de grondsoort, de wijze van leggen van de leiding,
de tijd die verlopen is sinds het leggen en de mate van
bereiken van de maximale grondweerstanden.
Indien in het grondmechanisch rapport niet anders wordt
vermeld, kan worden uitgegaan van de volgende onderstellingen
t.a.v. deze verlopen
qr

/dlllllu^

JuLiii

Of

qr-max=vB-

710=1,45 a 155

'vloeiend" verloop

geschematiseerd verloop

R=grondreactie (FL" )

De grondreactie R werkt een relatieve verplaatsing van de
buis omhoog tegen.
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•
•
■

*
qr=

1

Of
.—

R

qrmax=7lrs- -g-

sin T&ftt, D

Ti =1,45^1,65
geschematiseerd ver loop

"vloeiend" verloop

R = grondreactie (FL~ )
R,= maximale passieve grondweerstand.
voor R < ^R,

Brh-120*

voor ^R, < R < 0,9 R,
h —
— '
h

3
rh

R-^R

voor R > 0,9 R,

rh

h

0,4R

60° + 120

180

Voor hoeken 8 . naderend naar 180 zullen de beide afgesnoten gebieden, aangeduid met de waarde 0,05R naderen
naar nul.
De grondreactie R werkt een relatieve verplaatsing van de
buis naar rec hts tegen. Eenzelfde doch tegengesteld verloop
geldt voor een relatieve verplaatsing naar links.
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Of

qr-max=Tlro-g-

sin^-Pro D

Tlro=1A5^4,1
"vloeiend" verloop

geschematiseerd verloop

R = grondreactie (FL )
R
= evenwichtsdraagvermogen
voor R < ^R

6

vo

ro =

30

R-'sR
vo 150
0,4R
vo

voor ^R
< R < 0,9 R
vo —
'
vo

3
ro

voor R > 0,9R

6 r o = 180^

vo

+ 30

Voor hoeken B
naderend naar 180 zullen de beide afgesnoten gebieden, aangeduid met de waarde 0,05R naderen naar
nul.
De grondreactie R werkt een relatieve verplaatsing van de
buis omlaag tegen.
Voor verplaatsingen en grondreacties in tussenliggende
richtingen worden de reacties ontbonden in hun vertikale
en horizontale ontbondenen, waarna voor deze de desbetreffende
gronddrukverlopen worden bepaald en vervolgens in de
berekeningen ingevoerd.
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4.7.2.10 De_inv^oed_van_breuJc_vaji_naas_tc[elec[en Ieidij-ig_en
op_de ^rondgesteldheid^^p^v^ de_leiding_L
Breuk van een naastgelegen leiding kan tot een aantal belastingssituaties voor de leiding aanleiding zijn.
In de artikelen 4.6.1.1.7 en 4.6.2.2.6 is hierop reeds
gedeeltelijk ingegaan.
Vooral de wijze waarop de grond wordt beïnvloed door een
dergelijke breuk is hier van belang.
In elk afzonderlijk geval dient die beïnvloeding van de
grondgesteldheid nader onderzocht en gekwantificeerd te
worden ingeval van de veiligheidsklassen ANAL I en II.

4.7.2.11 De_vei_lig_heid van naastgelegen_constructies
Indien daartoe op grond van artikel 4.5.3 of de artikelen
4.6.1.1.7 en 4.6.2.2.6 aanleiding bestaat, moet de veiligheid van naastgelegen grondconstructies worden onderzocht.
Voor de vereiste veiligheid wordt verwezen naar artikel 4.5.3
en artikel 4.16.
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■

4.8

Leidinqmaterialen

De materiaalgegevens die in de veiligheidsberekeningen
moeten worden verdisconteerd zijn afhankelijk van het
materiaalgedragsmodel dat wordt gehanteerd.
De mechanische gedragsmodellen die kunnen worden gekozen
of eventueel afhankelijk van de veiligheidsklasse van de
leiding worden voorgeschreven zijn ondermeer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

lineair elastisch of ideaal elastisc h
niet-lineair elastisc h
ideaal elasto-plastisc h
plastisch met versteviging
visco-elastisch
visco-plastisch

Het mechanisch gedrag van een materiaal wordt besc hreven
door het verband tussen spanningen en rekken. Indien geen
vloeien optreedt, wordt dit verband elastisc h genoemd. Dit
kan zowel lineair als niet-lineair zijn. In het eerste
geval spreken wij van de wet van Hooke. Indien vloeien
optreedt is het verband niet meer elastisch. Vloeien treedt
op als een zekere grens aan een combinatie van spanningen
(i.h.a. spanningen ên rekken) wordt bereikt. Als deze grens
wordt bereikt kunnen er plastische (irreversibele) rekken
optreden. Het materiaalgedrag voorbij die grens wordt
vloeien genoemd.
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4i8il_Lineair_elastischj/ideaal_elastisch
Bij dit gedragsmodel wordt uitgegaan van een lineair
verband tussen spanningen en rekken. Dit verband is slechts
gedefinieerd voor spanningstoestanden waarbij de zgn.
proportionaliteitsgrens niet wordt overschreden.
Dit gedragsmodel wordt geheel gedefinieerd door
- de elasticiteitsmodulus E
- de constante van Poisson v
- de proportionaliteitsgrens
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£i§j.2_Niet-lineair_elastisch
Dit gedragsmodel wordt gekarakteriseerd door een nietlineair verband tussen spanningen en rekken. Evenals in
het lineair-elastische geval, is het verband tussen spanningen en rekken één-éénduidig, dat wil zeggen onafhankelijk
van de belastinghistorie of volgorde en onafhankelijk van de
reeds opgetreden of nog op te treden rekken en spanningen.
Vloeigedrag of plastische rekken kunnen met dit model niet
beschreven worden.
De totale rekken blijven toenemen zolang een zekere grenswaarde aan een combinatie van hoofdrekken niet wordt bereikt
en overschreden.
Aangenomen wordt dat bezwijken optreedt, indien een rektoestand in de twee- of drie-dimensionale hoofdrekruimte
buiten het oppervlak dat door de genoemde grenswaarde wordt
bepaald, komt te liggen.
Dit gedragsmodel wordt gedefinieerd door
- de niet-lineaire spanning-rekrelatie
- de constante van Poisson
- het grenswaarde-oppervlak in de hoofdrekruimte, ook
genoemd bezwijkoppervlak.
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ii§i^_ï§ê§Ëi_êI§sto-glastisch
Het materiaal gedraagt zich lineair elastisch totdat de
spanning-rek toestand in het materiaal zodanig is dat de
grens bereikt wordt waarbij vloeien optreedt.
Bij dit gedragsmodel wordt ervan uitgegaan, dat de grens
waarbij vloeien optreedt geheel wordt bepaald door de
spanningen en dat, wanneer deze grens wordt bereikt, de
plastische rekken zonder enige hinder kunnen aangroeien.
In geval van ideaal plastisch materiaalgedrag staat vloeien
dus gelijk met bezwijken.
Vloeien treedt op indien een spanningstoestand in de tweeof drie-dimensionale hoofdspanningsruimte buiten het oppervlak komt te liggen, dat door de genoemde grenswaarde
(aan een combinatie van hoofdspanningen) wordt bepaald.
Dit oppervlak wordt daarom ook het vloeioppervlak genoemd.
Tengevolge van het vloeien is als het ware de elasticiteitsmodulus gelijk nul geworden.
Bij vloeien gaat het verband tussen spanningen en rekken
verloren, maar eveneens de onderlinge verhouding tussen de
verschillende rekcomponenten. Voor die onderlinge verhouding
tussen de rekcomponenten ofwel de richting waarin verdere
plastische deformatie optreedt, bestaan zogenaamde 'flowrules', die in afhankelijkheid van materiaalsoort en
-eigenschappen het zuiver plastisch materiaalgedrag modelleren.
Bekend is bijvoorbeeld dat Mohr-Coulomb materialen zich
geheel anders plastisch gedragen dan bijvoorbeeld zacht staal.
Volgens Von Mises mag er ingeval van zacht staal van worden
uitgegaan dat de plastische rekincrementen loodrecht staan
op het vloeioppervlak in de hoofdspanningsruimte (genoemd
het ortogonaliteitsprincipe).
Bij gebruik van het ideaal plastisch materiaalgedragsmodel
wordt het bezwijken van het materiaal overeenkomstig het
bezwijken ingeval van het niet-lineair elastische gedragsmodel gedefinieerd. De plastische rekken kunnen blijven toenemen zolang niet een zekere grens aan een combinatie van
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hoofdrekken wordt bereikt of overschreden. In de hoofdrekruimte bepaalt deze grens een oppervlak, waarop en waarbuiten het materiaal bezweken is. Dit oppervlak heet weer
het bezwijkoppervlak.
Dit gedragsmodel wordt gedefinieerd door
-

elasticiteitsmodulus E
de constante van Poisson v
het vloeioppervlak in de hoofdspanningsruimte
de vloeiregel (flow rule)
het bezwijkoppervlak in de hoofdrekruimte

-.
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4^.8^4 _t/m_4_L8_16_P las tisch_met_yerstevig_ing£
Yi§£2l§iË§tis^h^_yisco-plastisch
Bij het ideaal (elasto-) plastische gedragsmodel is aangenomen dat het vloeioppervlak alleen wordt bepaald door de
spanningen. Dit hoeft in werkelijkheid niet het geval te
zijn. Dit vloeioppervlak wordt in het algemeen mede bepaald
door een aantal interne variabelen die de hergroepering
van het materiaal gedurende plastische vervorming beschrijven. Deze variabelen bepalen de mate van versteviging of
verweking die optreedt. Het vloeioppervlak zal een functie
zijn van deze verstevigings- of verwekingsparameters.
De twee laatste gedragsmodellen onderscheiden zich van de
voorgaande door de visco-elastische of -plastische verschijnselen. Deze worden gekarakteriseerd door het feit
dat de rekken niet alleen afhangen van de spanningen, maar
ook van de tijd. Rekken die zich na verloop van tijd
manifesteren worden kruipvervormingen of kortweg kruip
genoemd. Bij vele materialen is het zelfs zo, dat de kruipvervormingen niet alleen afhangen van de vigerende spanningrek toestand, maar in het algemeen ook van de volledige
historie van zijn ontstaan. Dus om het rekincrement te
bepalen in een gegeven tijdsinterval is het nodig de spanning-rek toestanden in alle voorgaande tijdsintervallen te
kennen.
Voor een beschrijving van en de parameters en grootheden
die de plastische gedragsmodellen met versteviging en de
kruipgedragsmodellen bepalen wordt hier verder naar de omvangrijke literatuur op dit gebied verwezen.
Ingeval van toepassing van een van deze modellen (4.8.4.
t/m 4.8.6) bij de berekening van de veiligheid van leidingen
dient vooraf een bondige omschrijving en definitie van het
materiaalgedragsmodel ter goedkeuring aan het leidingenbureau te worden voorgelegd.
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IV

Bepalingen inzake de veiligheidsklassen in het
ontwerp- en analysestadium van leidingen met
toebehoren.

In het voorgaande zijn alle belangrijke ontwerp- en
berekeningsgegevens van leidingen, die voor de bepaling
van de veiligheid van een leiding en daarmede voor de
afschatting van het risico van breuk of bezwijke van belang
kunnen zijn, aan de orde geweest.
Het is duidelijk dat niet alle factoren en invloeden van
hetzelfde belang zijn en dezelfde reikwijdte hebben voor
alle leidingen en daarmede voor elke leidingcategorie.
Dit belang is het grootst ingeval van de hoogste veiligheidsklasse, ofwel de leidingcategorieën waaraan de hoogste eisen
moeten worden gesteld ter beveiliging en bescherming van
mens, milieu en goed.
Het afschatten en in rekening brengen van die factoren en
invloeden is daarom afhankelijk van de veiligheidsklasse,
die voor een bepaalde leiding geldt of gekozen is.
De omvang en diepgang van de veiligheidsberekeningen is dientengevolge voor elke veiligheidsklasse verschillend. De
onderdelen, waaraan in die berekeningen meer of minder aandacht en uitvoering gegeven moeten worden, zijn steeds
dezelfde. Tot dit vaste patroon van analyse-onderdelen, dat
in elke veiligheidsberekening is terug te vinden, behoren
1. Vaststelling der bedrijfsomstandigheden
- vloeistofleiding (materialen, afmetingen, traject,
getransporteerde stof, drukken, snelheden, temperaturen,
pompen, afsluiters, andere toestellen, hydraulisch
onderzoek)
- gasleiding (idem, pneumatisch onderzoek)
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2. Grondmechanisch onderzoek
- veldonderzoek
- laboratoriumonderzoek
De onderzoeken omvatten in het algemeen
. belastingen ten gevolge van gronddrukken en eigengewicht van de grond
. opgedrongen vervormingen: zettingen, zakkingen, horizontale deformaties en eventuele deformaties en
gevolgen van verkeersbelastingen
. grondmechanische grootheden: stijfheden, wrijvingseigenschappen, grenswaarden van grondreacties, plastische en niet-lineaire gedragskarakteristieken,
bezwijkoppervlakken.
3. Bepaling van sterkte, stijfheid en stabiliteit der
leidingconstructie
Dit omvat modellering en simulatie van
- in- en externe belastingssystemeh en randcondities
- krachtenspel in en vervormingspatroon van de leiding
en omringende grond als gevolg van de liggerwerking
- idem, als gevolg van de ringwerking
- idem, als gevolg van de schaalwerking
- lokale vervormings- en spanningstoestanden in leiding
en grond als resultaat van gecombineerd of geaccumuleerde belastingsystemen
4. Toetsing van ontwerp, berekening en uitvoeringswij ze
van de leiding aan de eisen en voorschriften
- uitgangspunten en aannamen in ontwerp en berekening
- betrouwbaarheids- en veiligheidsnormen en -eisen
- terugkoppeling op interne en externe randcondities,
stabiliteit van leiding en grondmassief, uitvoerings-,
bedrij fs- en omgevingsomstandigheden.
De andere onderwerpen die in de algemene bepalingen worden
behandeld, hebben niet direct betrekking op de veiligheidsberekeningen, maar zijn eisen ten aanzien van maatregelen
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en voorzieningen die, afhankelijk van de veiligheidsklasse,
moeten worden getroffen. Deze moeten in de ontwerpfase wel
al bekend zijn. Hierom worden ze hier genoemd. De uitwerking
hiervan vindt plaats in andere artikelen, nl.:
a. bescherming tegen aantasting en beschadiging in de
art. 4.21, 5.24, 6.16 t/m 6.20
b. waarschuwingssystemen in de art. 4.22 t/m 4.25, 5.16, 5.39,
6.15, 6.17 t/m 6.20
c. meet- en registratiesystemen in de art. 5.34, 5.40, 6.17
t/m 6.20.
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4.9 Ontwerp- en analyseklasse ANAL I
^^^Bedrijfsomstandigheden
Alle van belang zijnde grootheden, als
- inwendige drukken: permanente, niet-permanente
- temperaturen: constante, wisselende
- leidingconfiguratie: verloop, diepteligging, bochten
- leidingafmetingen: diameter, wanddikte
- leidingmateriaal: spanning-rekcapaciteiten
onder normale en extreme bedrijfsomstandigheden, dienen
volledig statistisch gekarakteriseerd te worden, d.w.z. dat
gemiddelde waarden, standaarddeviatie en verdelingsfunctie
voor elke maatgevende bedrijfstoestand nauwkeurig moeten
worden bepaald.
De nauwkeurigheid van bepaling moet tot uitdrukking komen
in het verstrekken van de verwachtingen uitgedrukt in gemiddelde en standaardafwijking van elk der beide eerstgenoemde
statistische grootheden, t.w. gemiddelde waarde en standaarddeviatie.
De statische en dynamische toestand binnen het leidingtraject of -net dient door middel van een volledig hydraulisch
c.q. pneumatisch onderzoek in statistische zin te worden
geanalyseerd en vastgesteld.
De onderzoeken dienen zich uit te strekken tot
1. de permanente stromingstoestand
2. normaal gebruik en bediening van afsluiters en pompen
3. noodafsluitingen in het stroomafwaartse deel van het
leidingnet of -traject
4. uitvallen van de pompen
5. voor vloeistofleidingen: onderzoek naar de mogelijkheid van
het ontstaan van cavitatie. Cavitatie is niet toegestaan.
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4i9i2_Grondmechanisch onderzoek
Door middel van gedetailleerde veld- en laboratoriumonderzoeken dienen alle grondbelastingen, grondmechanische
gegevens en grootheden, zoals deze voorkomen in de artikelen
4.5 t/m 4.8, volledig statistisch te worden gekarakteriseerd.
Dit betekent dat gemiddelde waarden, standaarddeviatie en
verdelingsfunctie voor elke maatgevende toestand zo nauwkeurig mogelijk moeten worden bepaald.
De nauwkeurigheid van bepaling moet tot uitdrukking komen
in het verstrekken van de verwachtingen uitgedrukt in gemiddelde en standaardafwijking van elk der beide eerstgenoemde
statistische grootheden, t.w. gemiddelde waarde en standaarddeviatie .
Tot de maatgevende toestanden behoren in elke geval
- de toestand van het terrein en grond vóór de uitvoering
van de leidingwerken
- de toestand van terrein, grond en leidingconstructie nS
uitvoering van de werken
- de veranderingen in de extreme, door de grond bepaalde
omstandigheden voor de leiding tijdens de levensduur van
de leiding, als gevolg van
. bodembeweging, -verweking, - consolidatie, grondwaterdaling, of -rijzing e.d.
. cultuurtechnische of waterstaatswerken in de toekomst.
De variatie van grondbelastingen en -gegevens langs de
leidingas dient door middel van een groot aantal onderzoekpunten te worden gemeten en vastgelegd.
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-^2i^-i£§£lSt§Zi_sti2fheids-_en_stabiliteitsberekeningen
Gebaseerd op een realistische, drie-dimensionale modellering
van het gedrag van de pijpleiding in de grond, uitgedrukt in
vervormingen, spanningen en mechanisch materiaalgedrag,
en van de belastingen en randcondities dient de statistische
respons van de leidingconstructie op de in- en extern opgedrongen, stochastische belastings- en vervormingssystemen
voor elke maatgevende bedrijfstoestand nauwkeurig te worden
bepaald op alle plaatsen waar lokale maximum vervormingen
en spanningen optreden. De nauwkeurigheid van bepaling der
stochastische respons, uitgedrukt in gemiddelde waarden,
standaarddeviatie en verdelingsfunctie van de maximum en
minimum vervormingen en spanningen, dient tot uitdrukking
te worden gebracht in het verstrekken van de verwachtingen
in statistische zin, d.w.z. uitgedrukt in gemiddelde en
standaardafwijking, van de twee eerder genoemde stochastische
grootheden, t.w. gemiddelde waarde en standaarddeviatie.
Tot die realistische modellering van het gedrag van leiding
en grond behoren in e"k geval de schematiserir.gs- en
berekeningsonderdelen als omschreven sub 4.10.3.
Behalve dat de in- en externe invloeden, als belastingen
en randcondities, statistisch in de berekeningen moeten worden verdisconteerd, is het ook nodig dat de leidingparameters en grondmechanische grootheden, die het simulatiemodel van de leidingconstructie bepalen, als stochastische
parameters in de analyses tot uitdrukking worden gebracht,
opdat in de stochastische respons van de leidingconstructie
ook de spreiding van deze grootheden is verdisconteerd.
De maatgevende bedrijfsomstandigheden, waardoor de stochastische kwantificering van de spanning-rek toestanden dient
te worden uitgevoerd, omvatten in elk geval
1. maximale inwendige druktoestand
2. minimale inwendige druktoestand
3. idem 1 + temperatuurvariatie
4. idem 2 + temperatuurvariatie
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5. maatgevend geval 1 of 3 + zettingen en zakkingen of
stroom- en windbelastingen
6. maatgevend geval 2 of 4 + zettingen en zakkingen of
stroom- en windbelastingen
7. maatgevend geval 5 of 6 + verkeersbelasting ingeval
van ingegraven leidingen
8. idem 7 + eventuele additionele belastingen.
De analyse van de statische en dynamische stabiliteit
van de leidingconstructie, zowel lokaal als over grotere
gedeelten, dient ook in de bovenomschreven statistische zin
te worden doorgevoerd.
De analyse dient in elk geval de onderdelen te omvatten
als omschreven onder 4.10.3.
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4i9i4_Toetsing_aan_eisen_en_voorschriften
De stijfheid, sterkte en stabiliteit in statistische zin
geanalyseerd en benaderd, dienen getoetst te worden aan de
veiligheidseisen als vastgelegd in artikel 4.13.
Voor wat betreft de maatgevende spanning-rek toestanden
dient hiertoe de verhouding tussen de ondergrens van de
verwachting omtrent de gemiddelde waarde van het te hanteren
grensdraagvermogen en de bovengrens van de verwachting
omtrent de gemiddelde waarde van vervormingen en spanningen
groter of gelijk te zijn dan de veiligheidsfactor, zoals
vermeld in de tabel in art. 4.13. De bovengrens en ondergrens komen respectievelijk overeen met de Pr-overschrijdingskans en de Pr-onderschrijdingskans van de betreffende
categorie.
De maxima en minima van tenminste de onderstaande vervormings- en spanningstoestanden dienen op bovenstaande wijze
te worden getoetst voor elke belastingcombinatie.
1. leidingmateriaal
- de vervormings- en lijnspanningsrespons in omtreksrichting van de leiding
- de vervormings- en lijnspanningsrespons in asrichting
van de leiding
- de hoofdrek- en hoofdspanningsrespons van de tweedimensionale vervormings- en vlakspanningstoestand in
het vlak van de wand van de leiding
- de hoofdrek- en hoofdspanningsrespons van de ruimtelijke vervormings- en spanningstoestand in de wand van
de leiding
2. omringende grond
- de uit de analyse volgende respons van grondreactiedrukken
- idem van relatieve verplaatsingen van leiding en grondmassief
De laatste dienen getoetst te worden aan de in de berekeningen ingevoerde statistische grondkarakteristieken
volgend uit het gronimechanisch rapport.
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De controle van de stabiliteit van de leidingconstructie
en de toetsing aan de geëiste stabiliteitseisen dienen op
dezelfde wijze te geschieden. Deze controle dient zich in
elk geval uit te strekken tot
- de leiding, als geheel en in onderdelen: de kritieke
doorsneden
- de grond, voorzover het grondsteunconstructies betreft,
die deel uitmaken van het totale ontwerp van de leidingconstructie.

-4/86-

4.10 Ontwerp- en analyseklasse ANAL II
4^1 (KI

Bedrijfsomstandigheden

De maximum en minimum drukken in het leidingsysteem dienen
te worden bepaald. Voor vloeistofleidingen dient hiertoe
een hydraulisch onderzoek te worden verricht, dat zich uitstrekt tot de normale en extreme bedrijfsomstandigheden van
het leidingsysteem en waarbij zowel de permanente als de
niet-permanente stromingstoestanden in het onderzoek
moeten worden betrokken. Zie hiervoor de art. 4.6.1.1.1 en 2
Voor gasleidingen kan worden volstaan met het gestelde in
artikel 4.6.1.1.2.
Aangaande leidingafmetingen en leidingmateriaal kan worden
uitgegaan van de daarvoor geldende gemiddelde of nominale
waarden.

4.10.2

Grondmechanisch_onderzoek

Het grondmechanisch onderzoek dient zich uit te strekken tot
alle grondmechanische grootheden en invloeden die in par. 4.7
zijn genoemd. Van alle grootheden dienen boven- en ondergrenzen te worden bepaald en opgegeven in het grondmechanisch
rapport.
Bij de vaststelling van de grenswaarden dient de onzekerheid,
die de bepaling van grondmechanische grootheden eigen is, te
worden verdisconteerd. De variatie van grondeigenschappen
langs de leidingen dient nauwgezet te worden onderzocht en
vastgelegd in het grondmechanisch rapport. De verdeling van
onderzoekpunten langs de leidingas dient in overeenstemming
te zijn met de mate van variatie die de grond en zijn gedragingen vertoont.
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!.. IOJ 3_Sterkte-i_stijf heids-_en_stabiliteitsberekeningen
De vervormingen van en de krachtswerking in de leiding en
de grond dient geschematiseerd te worden overeenkomstig de
grondslagen van artikel 4.4
De analyse dient wezenlijk drie-dimensionaal te zijn. Indien
bij de schematisatie is gekozen voor het apart analyseren
van de ligger- en de ringwerking dient overeenkomstig de
artikelen 4.4 en 4.6 bijzondere aandacht te worden besteed
aan
- de liggerwerking
. de onnauwkeurigheid die het gevolg is van het opsplitsen
van het ruimtelijke leidingverloop in korte rechte
stukjes, waarover de leiding- en grondeigenschappen,
belastingen en zetting constant worden genomen, d.w.z.
de verdeling van het leidingverloop in zgn. lineaire
elementen
. de invloed of het voldoende klein blijven van de vervormingen van de ringvormige doorsnede van de leiding
. de schematisatie en verdiscontering in de analyse van de
niet-lineaire ondersteuning van de leiding door de grond
. de schematisering en verdiscontering in de analyse van
lokale en geconcentreerde starre of verende ondersteuningen
. de simulatie van de randcondities die het overige leidingnet of -traject oplegt aan het gedeelte dat uit het
totale leidingnet wordt uitgesneden en dat specifiek
wordt geanalyseerd.
- de ringwerking
. het uitgangspunt van de ringwerking, nl. dat over voldoende breedte ter weerszijden van de te beschouwen ring
de leiding- en grondeigenschappen, belastingen en zettingen niet of slechts weinig variëren
. de schematisering en verdiscontering in de analyse van de
verdeling van belastingen en reacties over de omtrek van
de ring
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. vervormingsafhankelijke steun die de grond aan de ring
geeft als gevolg van de vervormingen van de ringvormige
doorsnede; ingeval van een duidelijk en terzake grondmechanisch advies is het toegestaan de vervormingsafhankelijke grondsteun in de analyse op te nemen, in de
andere gevallen dient uitgegaan te worden van de grondsteun als een belasting
- de schaalwerking
. de afwijkingen ten opzichte van de rechte leidingstrekkingen van buigstijfheden, vervormings- en spanningsberekeningen in bochten
. de invloed van de (grote) inwendige druk op die stijfhede
en spanningen, alsook op die van de ring
. de rotatie-symmetrische buigstoringen in de leidingwand
uitgaande van discontinue overgangen langs de leidingas
. de zgn. rekloze buigingsstoringen in lengterichting van
de leiding als gevolg van dezelfde overgangen, geconcentreerde of lokale ondersteuningen en over bepaalde
afstand sterk variërende belastingen, grondreacties e.d.
(bijv. verkeersbelasting).
In de doorsneden van de leiding waar de grootste spanningen
en vervormingen optreden dient de analyse van de leiding
zich uit te strekken tot
1. uitsluitend maximale inwendige druk (maximale werkdruk
of werkdruk + max. positieve drukstoot)
2. uitsluitend minimale inwendige druk (lege leiding of
minimale werkdruk + min. negatieve drukstoot)
3. maatgevend geval 1 of 2 + zettingen en zakkingen of
stroom- en windbelastingen
4. idem 3 + temperatuurvariatie, indien maatgevend
5. idem 4 + maatgevende verkeersbelasting en eventuele
andere belastingen
waarbij de boven- en ondergrenzen van de grondbelastingen
en grondmechanische grootheden zodanig moeten worden gecombineerd, dat de maximale omstandigheden voor de spannings-
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en vervormingstoestand van de leiding worden geschapen.
Deze maatgevende combinaties kunnen vooralsnog worden
aangenomen op de volgende wijze
Combinatie 1: maximale waarden voor alle grondparameters
Combinatie 2: maximale waarden voor de laterale grondweerstanden en grondstijfheden en minimale waarden
voor de wrijving en wrijvingsstijfheid
Combinatie 3: maximale waarden voor de laterale grondweerstanden, wrijving en wrijvingsstijfheid en
minimale waarden van de laterale grondstijfheden
Combinatie 4: maximale waarden voor de laterale grondweerstanden en minimale waarden voor de laterale
grondstijfheden en wrijving en wrijvingsstijfheid.
Voor de maatgevende toestand van leiding, grond en belastingen dient de stabiliteit onderzocht te worden van
- de leiding, als geheel en van kritieke doorsneden
- de grond, voorzover het grond- en waterkerende constructies
betreft samenhangende met de leidingconstructie,
indien als gevolg van zo *n instabiliteit de maatgevende
belasting- en grondtoestand voor de leiding belangrijke
wijzigingen kan ondergaan of indien breuk c.q. bezwijken
van de leiding als gevolg van instabiliteit niet is uitgesloten.
De analyse van de stabiliteit dient zich uit te strekken tot
en met dynamische invloeden en gevolgen.
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4^ lOi4_Toetsir}2_aan_eisen_en_vogr schriften
De uit de berekeningen volgende maximale of minimale
vervormingen en spanningen in enig punt van de leiding
dienen te worden getoetst aan de veiligheidseisen als
gesteld in artikel 4.13.
De onderstaande vervormings- e~i spanningscomponenten dienen
aan de gestelde normen te worden getoetst
1. leidingmateriaal
- de maximale waarde van de vervormings- en lijnspanningstoestand in omtreksrichting van de leiding
- de maximale waarde van de vervormings- en lijnspanningstoestand in langsrichting van de leiding
- de maximale waarde van de hoofdrekken en -spanningen
van de twee-dimensionale vervormings- en vlakspanningstoestand in het vlak van de wand van de leiding
2. omringende grond
- de maxima en minima van de berekende grondreactiedrukken
- de relatieve verplaatsingen van leiding en grondmassief
Gecontroleerd moet worden of verplaatsingen met bijbehorende grondreacties voldoen aan de uitgangspunten.
De stabiliteit van leiding en grondmassief dient getoetst
te worden aan het daarvoor gestelde in artikel 4.16.
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4.11 Ontwerp- en analyseklasse ANAL III
4^11^1_Bedri^fsomstandigheden
Voor de maatgevende bedrijfsomstandigheden — normale en
extreme toestanden — dienen de gemiddelde waarden van de
maximale en minimale inwendige drukken te worden bepaald.
Indien daartoe wat betreft vloeis afleidingen een drukstootanalyse nodig is, kan worden volstaan met een eenvoudige analyse of bepaling op basis van tabellen van de
gemiddelde waarde van de maximaal optredende drukstoot in
de leiding. De nominale waarden van leidingafmetingen en
leidingmateriaal zijn uitgangspunt voor de berekeningen.

4^1 lj.2_Grondmechanisch_onder zoek
Door middel van een beperkt veld- en laboratoriumonderzoek
dienen de gemiddelde waarden van de grondmechanische grootheden conform artikel 4.7 te worden bepaald en vastgelegd
in een grondmechanisch rapport.
De variatie van het grondprofiel en zijn gedragingen langs
de leidingas kunnen relatief globaal en op grond van een
relatief gering aantal onderzoekpunten worden bepaald en
vastgelegd.
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n*l8V:1983

iiiIi3_Sterkte-i_stijfheids-_en_stabiliteitsberekeni
De drie-dimensionale schematisering en analyse van de
leidingconstructie dient overeenkomstig veiligheidsklasse
ANAL II te geschieden. Geaccepteerd wordt dat de nauwkeurigheid waarmee, met de gekozen schematisatie, de werkelijkheid
wordt benaderd relatief kleiner is dan bij overeenkomstige
berekeningen volgens veiligheidsklasse ANAL II.
Indien bij de schematisatie is gekozen voor het apart analyseren van de ligger- en de ringwerking, dan betekent dit
voor wat betreft de
- liggerwerking, dat
. de elementenverdeling relatief grover genomen mag worden
. de grondsteun- en andere ondersteuningskarakteristieken
vereenvoudigd kunnen worden
. de randcondities op de fictieve beëindigingspunten mogen
worden vereenvoudigd,
- ringwerking, dat
. de uitgangspunten voor de ringwerking nagenoeg uit het
oog verloren mogen worden, d.w.z. dat alle doorsneden
alleen op ringwerking behoeven te worden berekend
. de samenwerking tussen grond en leidingdoorsnede verdisconteerd wordt door de aanname van een grondsteunbelasting op de ring, indien daartoe aanleiding bestaat,
- schaalwerking, dat
. het eenvoudigste benaderingsmodel voor de variatie van
buigstijfheden, spanningen en vervormingen in bochten
toelaatbaar is
. de rekloze buigings- en rotatie-symmetrische buigingsstoringen in de leidingwand geheel buiten beschouwing
kunnen blijven.
De maatgevende belastingtoestanden zijn dezelfde als ingeval
van veiligheidsklasse ANAL II. Het aantal berekeningsgangen
per belastingsituatie is echter beperkt tot één.
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1 4 NOV. m

Bij deze berekeningen moeten voor de grondbelastingen, de
grondweerstanden en de zettingen de maximale waarden worden
aangehouden en voor de grondstijfheden de gemiddelde waarden.
De maximale waarde van een grondparameter kan worden bepaald
door de gemiddelde waarde te vermenigvuldigen met de in art.
4.7.2 genoemde factoren.
De stabiliteit van leidingdoorsnede en grondsteunconstructies
dient zonodig te worden onderzocht,
4J1lli4_Toetsing aan eisen_en_voorschriften
De in enig punt van de leiding berekende maximale of minimale vervormingen en spanningen dienen te worden getoetst
aan de daarvoor gestelde veiligheidseisen in artikel 4.13.
Met betrekking tot de te toetsen vervormings- en spanningscomponenten geldt hetzelfde als gesteld in artikel 4.10.4.
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4.12. Ontwerp- en analyseklasse ANAL IV
5iI2il_Bedri2fsomstandigheden
Alleen de maximale en minimale werkdruk in de leiding en
de nominale waarden van leidingafmetingen en leidingmateriaal
zijn van belang.
Voor gesloten leidingen kan voor de drukstoot de helft worden
genomen van de drukstoot berekend op onderstaande wijze, ervan
uitgaande dat afsluiters niet te snel dichtgedraaid (kunnen)
worden en/of terugslagkleppen niet te snel sluiten.
Hoogte_van_de momentane drukstoot in_gesloten vloeistofleidingen bi2 £lotseling__sluiten_van_een_afsluiter_of
uitvallen van een Domp_volgens_Joukowsky
AH = - 4v
g
waarin
AH = toename van de drukhoogte in m (bij wrijvingsloze
stroming)
Av = afname van de stroomsnelheid in m/sec
g = 10 m/sec2.
Voor leidingen met cirkelvormige dwarsdoorsnede waarbij de
dwarsdoorsnede onder invloed van drukveranderingen cirkelvormig blijft, geldt:
c =

waarin
c
p
Di
t

=
=
=
=

voortplantingssnelheid van de drukstoot in m/sec
dichtheid van de vloeistof in kg/m 3
inwendige diameter in m
wanddikte in m

E
K

= elasticiteitsmodulus van het leidingmateriaal in N/m 2
= compressiemodulus van de vloeistof in N/m
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^l^^Grondmechanisch onderzoek
Dit onderzoek kan beperkt blijven tot eenvoudige bepaling
van de neutrale bovenbelasting en een schatting van
eventueel te verwachten zettingen.

4il2i3_Sterkte=i_stijfheids-_en_stabiliteit
De schematisering en berekening van de leidingconstructie
kan worden opgebouwd uit een aantal deelberekeningen aan
twee-dimensionale schematiseringen. In deze berekeningen
moeten voor de grondbelastingen en de zettingen de maximale
waarden worden aangehouden. De maximale waarden kunnen
worden bepaald door de gemiddelde waarden te vermenigvuldigen met de in art. 4.7.2 genoemde factoren. De
maatgevende doorsnede kan eenvoudig worden berekend op
onderstaande wijze. Spanningsberekening in het onderste
punt van de ring
o

- uit inwendige druk p:
J

P

= *- , "
't

waarin Dg = gemiddelde diameter
t = wanddikte
- uit neutrale grondbelasting + eventuele additionele
belastingen

a

Q

= Uo, /7 2-22.
.2
c

waarin Q = totale belasting per lengte van de leiding
- uit zettingen

a

= —"

°

waarin E = elasticiteitsmodulus van het leidingmateriaal
6 = equivalente zetting (zie navolgende figuur)
1 = equivalente zettingslengte {zie navolgende
figuur)
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Indien volgens het grondmechanisch rapport rekening moet
worden gehouden met een zettingssprong, moeten de hieruit
volgende spanningen worden berekend. Deze spanningen kunnen
bijvoorbeeld worden berekend met de methode Wester (D eze
methode is o.a. gepubliceerd in Geotubomechanika II, blz.
546558, uitgave Provinciale Waterstaat van ZuidHolland).
De spanningen tengevolge van beide effecten (zettingsver
schil c.q. zettingssprong) behoeven niet te worden gesom
meerd. De maximale spanning dient als maatgevend te worden
aangehouden.
Als het zettingsgebied in een bocht ligt, moet a z worden
gesplitst in
a zy = iy az en axz = i xa z,
iX = -°J>2
h 2/3'

•
i = _
2 i
X
y

waarin R = bochtstraal.

waarbij
J

en v
h. = 4tR
—^,
D g2
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De lijnspanningen in asrichting en omtreksrichting van de
leiding zijn nu respectievelijk gelijk aan
x

' p

zx

y

p

Q

zy

De analyse en kwantificering van de spanningen in andere
maatgevende punten van de leiding (bijv. boven paaljukken)
kan op overeenkomstig eenvoudige wijze geschieden.

4^12.4_Toetsing_aan_eisen_en_voorschriften
De maximum gecombineerde spanningen als hiervoor aangegeven
dienen te worden getoetst aan de daarvoor gestelde veiligheidseisen in artikel 4.13.
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V. Bepalingen inzake toetsing en toetsingscriteria voor
de veiligheid en stabiliteit van leidingen en
leidingconstructies.

De veiligheid van een leiding wordt in principe uitgedrukt
in de onveiligheid van de leiding, nl. door de kans per
jaar (PR), dat het grensdraagvermogen van de leiding wordt
overschreden. Hoe kleiner deze kans, hoe kleiner de onveiligheid en ergo hoe veiliger de leiding.
Het grensdraagvermogen (X_J wordt overschreden als een
spanning-rek toestand (X ) in de leidingconstructie tengevolge van de belastingen in de gebruikstoestand groter is
dan het grensdraagvermogen
X

P -

X

B

Indien de statistische verdelingsfuncties bekend zijn, nl.
respectievelijk PR (X) en PR (X) wordt de kans op het
overschrijden van het grensdraagvermogen gegeven door
co

PF =

/ [l - Pp(X)]

PRB(X)dX

— co

waarin
P p (X) =

x
ƒ PR p (X)dX

—co

Aangenomen wordt dat de gebeurtenissen X en X onafhankelijke
stochastische grootheden zijn, elk met een normale verdeling:
l

X

P~ X P

X

B~ X B X

'P

PR(X

B>

=

-T7^

exp

'

* (-

'B
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Indien een nieuwe variabele X_ = X„ - X_, wordt gedefinieerd
F
B
P
dan wordt het overschrijden van het grensdraagvermogen
gelijk aan de voorwaarde
X

F

1°

Indien twee stochastische grootheden, elk met een normale
verdeling, worden opgeteld of afgetrokken, is ook hun som
of verschil een stochastische grootheid met een normale
verdeling en geldt zowel voor de som als voor het verschil
dat de standaardafwijking gelijk is aan
o

+0y , waarbij a

en a~ de standaardafwijkingen van de

twee oorspronkelijke grootheden zijn.
Er geldt dus ingeval van X R en X
X

F " XB " XP
"i

a

2^ 2
B +aP

De statistische kansverdelingsfunctie is gelijk aan
X

F

— X

= — L - exp { - h ( G
FV^

F

)
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De kans dat het grensdraagvermogen wordt overschreden is:
P F = PR

0
X, —< 0j = —ƒoo PRrV (X)dX

hetgeen met U =
P F = PR

X

F

X^ - X„

I0

=

ook te schrijven is als
-n
ƒ PR(U)dU
— oo

De veiligheidsfactor wordt nu gedefinieerd als verhouding
van de gemiddelde waarden van het grensdraagvermogen en de
gebruikstoestand
Y -

xB

Afgeleid kan worden hoe groot deze veiligheidsfactor moet
zijn opdat de kans per jaar dat het grensdraagvermogen van
de leidingconstructie wordt overschreden kleiner is dan
de toegestane kans. Die grens aan het grensdraagvermogen
wordt bereikt voor

xF = 0
Deze voorwaarde is ook te schrijven als
-na F = 0

xB - xp =

2 + 21
nV°B °P
\/

Y - i = n
a
°B
P
met P = — en P n = —
(variatiecoëfficiënten) volgt voor
B
x
x
X
X
B
P
de veiligheidsfactor de volgende uitdrukking
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'PP2

+

P

B2y2

-U-n 2 P B 2 ) (i-n2Pp2)

Y =

d-n2PB2)

Ingeval de gebeurtenissen gebruikstoestand (X ) en grensdraagverraogen (XB) geen onafhankelijke stochastische toestanden zijn, hetgeen hier vooralsnog niet wordt verondersteld, ligt de situatie wat ingewikkelder. In principe
moeten dan vier of op de keper beschouwd twee gevallen van
afhankelijkheid tussen de gebruikstoestand en het grensdraagvermogen worden beschouwd. (Eigenlijk niet alleen
tussen de gebruikstoestand (Xp) en het grensdraagvermogen
(X B ), maar de mogelijke afhankelijkheden tussen alle maatgevende stochastische grootheden van de gebruikstoestand
(bijv. X. i=l,2,3..) en die van: het grensdraagvermogen
(bijv. X._. j = l,2,3..) dienen in zo'n geval in de beschouwing
te worden betrokken).
toename en accumulatie van belastingen in de gebruikstoestand

/

\
\

/

o

1

\
\
afnemend grensdraagvermogen
(slechter wondend)

/
\

/

/

/
n
toenemend grens- * — 9 * - draagvermogen
* B (beter wordend)

A^
/

\

/

\

\
\

i1

0

Ni

\

\

afname en verzwakking van de belastingen in de gebruikstoestand
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De twee hoofdafhankelijkheden zijn dan
1. De stochastische variabelen zijn positief afhankelijk,
d.w.z. een toe- of afname van de één gaat gelijk op met
een toe- of afname van de ander.
2. De stochastische variabelen zijn negatief afhankelijk,
d.w.z. een toe- of afname van de een gaat gepaard met
het omgekeerde van de ander, nl. een af- resp. een
toename, en vice versa.
De afhankelijkheid tussen twee stochastische variabelen
komt tot uitdrukking in een gekoppelde ofwel twee-dimensionale verdelingsfunctie Pr(X p ,X B ) en wordt numeriek in een
getal vastgelegd: de covariantie van X p en Xfi
covar(Xp,X

) =

+ oo

+oo

ƒ

ƒ

— 00

— oo

__

(Xp-Xp)(XB-XB)PR(Xp,XB)dXpdXB

Voor positieve afhankelijkheid (koppeling in het l e en 3 e
kwadrant) is de covariantie positief en ten hoogste gelijk
aan de wortel uit de varianties van X p en X (ingeval van
normale verdelingen) en voor negatieve afhankelijkheid
(koppeling in het 2 e en 4 e kwadrant) is de covariantie
negatief, met hetzelfde maximum, maar dan negatief. Dus
-

a

p C B 1 covar(X p ,X B ) <_ +

°-pGB

var (Xp) = a p 2
var (XB) = a B 2
of

-1 < p < +1
covar(X p ,X B )

met

p =

\/var(Xp) var(X B )'

covar(X p ,X B )
a

P°B
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Indien de gebeurtenissen gebruikstoestand (Xp) en grensdraagvermogen (XD) geen onafhankelijke stochastische
o
toestanden zijn, geldt ingeval van X B en X p voor het
gemiddelde en standaarddeviatie van de nieuwe variabele X p
Xp - xB - Xp

°F = V G B 2

+ G 2

P " 2covar(XB'XP)

De grens aan het grensdraagverraogen wordt bereikt voor
XF = 0
Op dezelfde wijze als in het voorgaande is uitgewerkt kan
nu worden afgeleid hoe groot de veiligheidsfactor y moet
zijn, opdat de kans per jaar dat het grensdraagvermogen
van de leidingconstructie wordt overschreden kleiner is
dan de toegestane kans. Voor y volgt dan:

2

2

2

2

2

2

2

-\

i -pn PBPp Al (i-pn P B P p ) - (i-n PB )(i-n Pp )
Y =
2

(i-n
p = 1 : Y =

i + nP p

p = -1 : Y =

B

P«

i + nP B
i + nP p
1 - nP B

2

)
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In de tabel van de toelichting op art. 4.13 zijn de
leidingcategorieën door middel van een gewogen — onvermijdelijke — kleine kans van overschrijding van het grensdraagvermogen nader gekarakteriseerd. Gegeven deze overschrijdingskans, dan hangt het verder van de spreiding van het grensdraagmogen en de variaties in de gebruikstoestand en van wat
daarover bekend is af, en dus van de veiligheidsklasse,
hoe groot de veiligheidsfactor moet zijn.
De 'afstand' van de gemiddelde gebruikstoestand van de
leiding tot zijn gemiddelde grensdraagvermogen is, afgezien
van onvoorspelbare gebeurtenissen als het stukgraven van de
leiding door een dragline of sabotage, een reële en bruikbare maat voor de veiligheid van de leiding.
Die 'afstand' wordt enerzijds bepaald door de mate van
veiligheid die wordt vereist of de mate van onveiligheid
die aanvaardbaar is, dat wil zeggen, dat hij een functie
dient te zijn van de leidingcategorie; anderzijds wordt die
afstand bepaald door de mate van nauwkeurigheid waarmede de
gebruikstoestand en het grensdraagvermogen van de leiding
bekend zijn of kunnen worden bepaald, in casu de spreidingen
om het gemiddelde van de gebruikstoestand en om dat van het
grensdraagvermogen. Die 'afstand' is dus ook een functie van
de veiligheidsklasse.
Om te toetsen of de vereiste veiligheid aanwezig is, of
anders gezegd of in de gebruikstoestand voldoende reserve
aanwezig is, kunnen drie wegen worden bewandeld. De keuze
van de weg kan worden voorgeschreven vanwege de veiligheidsklasse en is verder afhankelijk van de te kiezen of hanteren
definitie van het grensdraagvermogen.
A._Volledig statistische_toetsing
Getoetst moet worden of de kans per jaar dat het grensdraagvermogen van de leidingconstructie wordt overschreden kleiner
is dan de voor elke categorie geldende maximaal toelaatbare
kans. Deze wijze van toetsen van de veiligheid is voorge-
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schreven voorzover het analyses van leidingen in veiligheidsklasse I betreft.
B. _Reken t oe s tand_<_gr ensdr aag_vermog_en
Getoetst moet worden of een nader te definiëren rekentoestand
het grensdraagvermogen van de leidingconstructie niet overschrijdt.
De rekentoestand wordt verkregen door alle in de gebruikstoestand optredende belastingen te vermenigvuldigen met een
rekenfactor en dan de maatgevende spanning-rek toestand onder
invloed van deze rekenbelastingen te bepalen. Voor de
veiligheidsklasse II, III en IV moet dan gelden dat in de
rekentoestand het grensdraagvermogen niet wordt overschreden.
Deze toetsingsprocedure is toegestaan ongeacht de te hanteren definitie van het grensdraagvermogen. Ingeval van
mogelijk optredende niet-lineariteiten (zowel niet-lineaire
verbanden tussen spanningen en rekken zgn. fysische nietlineariteit
als niet-lineaire verbanden tussen rekken en
verplaatsingen zgn. geometrische niet-lineariteit) geeft deze
toetsingsprocedure een goed inzicht in de reserve die in de
gebruikstoestand aanwezig is. Een verfijning van de methode
(die in een aantal gevallen nodig is, bijvoorbeeld voor de
invloed van eigengewicht) wordt verkregen door de rekenfactoren te differentiëren naar soort belasting.
De rekenfactoren die vooralsnog moeten worden gebruikt
zijn de veiligheidsfactoren die zijn opgenomen in de tabel
in de toelichting op artikel 4.13.
Indien deze toetsingsprocedure wordt gebruikt ingeval van
een lineaire berekening, zal deze methode van het toetsen
van de veiligheidsmarge identieke resultaten geven als
wanneer de gebruikstoestand wordt getoetst aan een criterium
van toelaatbare spanningen c.q. rekken.
C. Gebruikstoestand <_ 2ereduceerd g_rens_draagvermogen
Getoetst moet worden of in de gebruikstoestand een zekere
afstand tot het grensdraagvermogen wordt gerealiseerd. Deze
'afstand' komt tot uitdrukking in de reductiefactor, waarmede het grensdraagvermogen wordt gereduceerd.
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Deze toetsingsprocedure is slechts toegestaan indien de
berekeningsgang geheel lineair verloopt. De keuze van de
definitie van het grensdraagvermogen is vrij. De keuze van
de definitie van de reductiefactor ligt vast met de keuze
van het grensdraagvermogen.
Voor de reductiefactor wordt de veiligheidsfactor, in het
voorgaande gedefinieerd als de verhouding van de gemiddelde
waarden van het grensdraagvermogen en de gebruikstoestand,
gekozen. Hiermee ligt de te hanteren definitie van het
grensdraagvermogen vast (zie toelichting op art. 4.15).
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4.13 Veiligheidsfactor
De veiligheidsfactor, zoals weergegeven in onderstaande
tabel, geeft de minimaal toelaatbare verhouding tussen de
gemiddelde waarde van het grensdraagvermogen en de gemiddelde
waarde van de gebruikstoestand. Voor de veiligheidsklassen
ANAL II, III en IV wordt voor de gemiddelde waarde van het
grensdraagvermogen de nominale waarde aangenomen. De
gemiddelde waarde van de gebruikstoestand is voor die
klassen gelijk aan de berekende spanning-rek toestand in dat
punt van de leiding, waar het leidingmateriaal het zwaarst
wordt belast.
Ingeval van veiligheidsklasse ANAL I moeten niet alleen de
gemiddelde waarden worden bepaald, maar moet de gehele
statistische verdeling: verdelingsfunctie, gemiddelde en
spreidingen, worden vastgelegd of benaderd.
De veiligheidsfactor voor de veiligheidsklassen ANAL II, III
en IV is bepaald door schattingen te maken van die spreidingen
(voor de verdelingsfunctie is de normale verdeling genomen).
Hierbij zijn de veiligheidsfactoren als leidraad genomen, die
in het algemeen voor leidingen worden gehanteerd.
Door nader onderzoek naar de mate van spreiding van het
grensdraagvermogen van leidingen en de spreidingen, die
karakteristiek zijn voor de gebruikstoestand, en door onderlinge vergelijking tussen de veiligheidsklassen, in het
bijzonder tussen deze en veiligheidsklasse ANAL I, kan de
onderlinge verhouding van de veiligheidsfactoren op de duur
nauwkeuriger worden afgestemd.
De benedengrens van de veiligheidsfactor is gesteld op de
waarde 1,2. Op deze wijze wordt rekening gehouden met
1. zeer zeldzame gebeurtenissen en onvoorspelbare verschijnselen (ongelukkige samenloop van ongedachte omstandigheden,
calamiteiten tengevolge van bijv. een dragline of sabotage)
2. spreiding in het grensdraagvermogen als gevolg van uitvoerings-onnauwkeurigheden en fouten en de vereenzelviging
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van de spreiding van het grensdraagvermogen van het
materiaal van de leiding met de spreiding van het grensdraagvermogen van de leidingconstructie in de grond.
In de tabel wordt de samenhang tussen de categorie van de
leiding en de ontwerp- en analyseklasse, uitgedrukt in
veiligheidsfactoren, weergegeven.
De veiligheidsfactoren voor veiligheidsklasse ANAL I, kunnen
met de aangegeven formule worden berekend, voor de veiligheidsklassen ANAL II, III en IV gelden de in de tabel genoemde getallen.

CATEGORIEËN
1
x

PR

=

Tl

=

2
2 332

io" '
2,0

2,6

3

4

3 163

4 u1

io" '

io- '

3,2

io' '

3,8

AN I

4,4

6
6 5 3

io" ' *
5,0

7
7 971

io" '
5,6

-,maar tenminste 1,2

i-niPB)

z
S3

<
_j
£

5
5 267

2

AN II

1,48

1,56

1,64

1,72

AN HI

1,69

1,84

2,01

2,19

AN IV

1,80

;98

1,80

1,88

LU

h
<
z
<

y

waarin
Pr = de kans per jaar, volgens de 'normale verdeling' dat
het grensdraagvermogen van de leiding door een gebruikstoestand wordt overschreden
n

= het aantal malen de standaarddeviatie van de stochastische variabele (X -X ) , dat het gemiddelde X van het
grensdraagvermogen groter is dan het gemiddelde X p van
de gebruikstoestand
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X p = stochastische variabele, karakteristiek voor de geXD
o

bruikstoestand (P)
= stochastische var
variabele, karakteristiek voor het grensdraagvermogen (B)

o = standaarddeviatie
X = gemiddelde waarde
X(+), X(-) = de Pr-bovengrens, resp. Pr-ondergrens van de
verwachting voor het gemiddelde
o( + ) , cr(-) = de Pr-bovengrens, resp. Pr-ondergrens van de
verwachting voor de standaarddeviatie
Pr-bovengrens -\ de grens waarvan de overschrijdingskans, resp.
Pr-ondergrens /onderschrijdingskans gelijk is aan Pr
P

P

P

B

=

oni+)
xp(+)

(+)
= °B

xB(-)

*\

variatiecoëfficiënten
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4.14

Gebruikstoestand

Onder de gebruikstoestand wordt in de richtlijnen verstaan
de maatgevende spanning-rek toestand onder maatgevende
gebruikssituaties. Welke deze gebruikssituaties zijn en op
welke wijze de maatgevende spanning-rek toestanden moeten
worden bepaald, is in het voorgaande uiteengezet en bepaald.
Afhankelijk van het te hanteren, voorgeschreven of te kiezen
grensdraagvermogen moeten de juiste niet-lineaire effecten
in de berekeningen worden verdisconteerd.
Tot de gebruikstoestand moet ook worden gerekend, het
instandhouden van de geometrie of ruimtelijke afmetingen
van de leiding en leidingconstructie. Tengevolge van te
grote vervormingen (bijv. van de leidingdoorsnede) of instabiliteiten van leidingwand en/of leidingconstructie kan de
bruikbaarheid van de leiding verstoord of verminderd worden,
of zelfs te niet gaan. De eisen die hieruit voortvloeien
liggen voor een deel op het terrein van de leidingbeheerder:
ongestoorde en optimale exploitatie van de leiding, en voor
een deel op het terrein van de leidingveiligheid, voorzover
die grote vervormingen en/of instabiliteiten de gebruikstoestand nadelig beïnvloeden ten opzichte van het grensdraagvermogen. Is dit laatste het geval, dan dienen de analyses
van de gebruikstoestand zich ook uit te strekken tot dit
geometrisch niet-lineaire gedrag van leiding en leidingconstructie.
Volstaan kan worden met berekeningen in het lineair-elastische
gebied van het leidingmateriaal indien voor het grensdraagvermogen de gegarandeerde minimum rekgrens (a ) van het
leidingmateriaal wordt aangehouden.
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4.15

Grensdraagvermogen

Het grensdraagvermogen van een constructie wordt bereikt,
indien de constructie geacht wordt onbruikbaar te zijn geworden. Dit is mogelijk door de volgende oorzaken
- de breuk-rek en/of breuk-stuik van het materiaal wordt
overschreden
- te grote vervormingen treden op, zoals te grote onrondheid
van de leidingdoorsnede of instabiliteit (plooien, knikken)
van de leidingwand. (zie voor dat laatste ook 4.16)
Deze definities van het grensdraagvermogen beschrijven de
toestand van uiterste onbruikbaarheid van de leiding.
Andere definities van grensdraagvermogen zijn mogelijk, waarbij de leidingconstructie nog niet die uiterste grens van
onbruikbaarheid heeft bereikt. Het grensdraagvermogen kan
bijvoorbeeld worden gedefinieerd als de toestand waarbij
juist geen vloeien van het materiaal optreedt. Dit is het
geval indien een berekende spanningstoestand in de hoofdspanningsruimte net niet buiten het vloeioppervlak komt te
liggen.
Deze definitie van het grensdraagvermogen neemt een bijzondere
plaats in, omdat indien aan dit criterium wordt voldaan, de
analyses voor wat betreft de eigenschappen van het leidingmateriaal geheel lineair-elastisch kunnen zijn. Fysische
niet-lineariteit van het leidingmateriaal hoeft niet te
worden verdisconteerd. Dit is van belang, omdat een adequate
bepaling van de rek van het materiaal in de gebruikstoestand
vaak een grote opgave is en dit is bij een analyse binnen
het lineair-elastische gebied van het materiaal niet nodig.
Op grond van het voorgaande worden nu de volgende drie
definities van grensdraagvermogen onderscheiden
- Het grensdraagvermogen van een constructie is de toestand,
waarbij juist geen vloeien van het materiaal optreedt.
- Het grensdraagvermogen van een constructie is de toestand,
waarbij de maximale rekcapaciteit van het materiaal juist

-4/113-

niet wordt bereikt. De maximale

rekcapaciteit is die rek,

waarbij het materiaal begint te scheuren.
- Het grensdraagvermogen van een constructie is de toestand,
waarbij de constructie onbruikbaar wordt door het optreden
van te grote vervormingen, zoals te grote onrondheid van
de leidingdoorsnede of het optreden van instabiliteit
(doorslag, plooien, knikken).
Indien de tweede definitie van het grensdraagvermogen wordt
gehanteerd, moet in de berekeningen worden uitgegaan van de
werkelijk optredende spanning-rek relatie van het materiaal
(zie art. 4.8). Voor de rekken moeten de totale rekken
worden genomen die in de constructie in de gebruikstoestand
aanwezig zijn. Dit is de som van de berekende rekken onder
invloed van de belastingen in de gebruikstoestand en de
residuele rekken die al in het materiaal aanwezig zijn
(bijv. t.g.v\ materiaalbewerkingen als lassen, walsen e.d.).
Te allen tijde moet worden nagegaan of scheurvorming in het
materiaal kan optreden tengevolge van een groot aantal wisselingen van de belasting (vermoeiing).
De wijze waarop moet worden getoetst of het grensdraagvermogen
wordt overschreden is afhankelijk van de gekozen definitie
van het grensdraagvermogen. Indien het grensdraagvermogen
is gedefinieerd als de toestand, waarbij de maximale rekcapaciteit van het materiaal juist niet wordt bereikt, moet
worden getoetst of een combinatie van rekken in de hoofdrekruimte het bezwijkoppervlak niet bereikt en overschrijdt.
Op het gebied van het toetsen van grensrekken, zowel als de
criteria daarvoor ingeval van meerassige rektoestanden, is
in de literatuur nog weinig te vinden. Bijvoorbeeld, hoe het
bezwijkoppervlak er in de hoofdrekruimte uitziet is niet
bekend, zelfs niet voor zacht staal. Voor het verkrijgen van
de nodige gegevens hiervoor zal nog veel onderzoek en experimenteel werk verricht moeten worden.
Voorlopig wordt geëist dat de maximale hoofdrek de breukrek
of breukstuik van het materiaal niet overschrijdt. De breuk-
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rek(stuik) van het materiaal is de maximale rek(stuik) die
wordt gemeten aan een trek(druk)staaf onder invloed van een
axiale belasting (lijnspanningstoestand) wanneer breuk
(stuik) van het materiaal optreedt. Bij het gebruik van
zowel de eerste als de tweede definitie van het grensdraagvermogen moet worden getoetst of er vloeien van het materiaal
optreedt. Vloeien treedt op als een spanningstoestand in de
hoofdspanningsruimte buiten het vloeioppervlak ligt.
Uit de literatuur zijn een aantal hypothesen bekend, waarmee
op eenvoudige wijze getoetst kan worden of het vloeioppervlak
wordt overschreden of niet.
Een eventueel criterium moet uit een spannings- (en rek)
toestand iets essentieels naar voren halen, dat voor alle
materialen en voor alle beproevingsmethoden het vloeiverschijnsel karakteriseert en de vloeigrens kwantitatief onderscheidt. Is een criterium als juist bevonden en erkend, dan
kan de vloeikritische grens van een spanningstoestand gekarakteriseerd worden door een zogenaamde 'vergelijkspanning'.
Hieronder wordt verstaan de zuivere lijnspanning, die volgens
het als juist erkende criterium een even vloeikritische
situatie schept als de gegeven spanningstoestand.
De twee belangrijkste criteria worden hier kort besproken.
I. _Hy^po t he s e_van_Cou lomb-Mohr-Gue s t-Tr e se a
Volgens deze hypothese wordt de grens van vloeien bereikt
als ergens de maximale schuifspanning een zekere grens
bereikt en overschrijdt. Voor ieder punt van het materiaal
is de maximale schuifspanning te bepalen m.b.v. de cirkel
van Mohr.
T
Tmax

03f

y72

Vs.

fig.:A

]oi

m

a

TOESTAND O i , 0 2 , ^ 3

fig.:B
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De in fig. a aangegeven T
is de grootste schuifspanning
max
die voorkomt in de spanningstoestand o.o-0~
(hoofdspanningen)
waarvoor de figuur is getekend.
In fig. b zijn de spanningscirkels getekend van de lijnspanningstoestand o', waarbij T
even groot is als bij de
J
J
3
1
max
spanningstoestand van fig. a. Volgens het criterium van
Coulomb-Mohr-Guest-Tresca zijn de spanningstoestanden van
fig. a en b even vloeikritisch. De getekende o! is gelijk
aan de avergelijk
,.., voorde spanningstoestand
van fig.
a.
c
3
3
In formule
a
l " a3
.
T

=

max

-

2

= \ O

verg

Dus:
o
verg

= o. - o, of a
= a
- a
1
3
verg
max
min

Deze vergelijkingen bepalen in de hoofdspanningsruimte een
stelsel platte vlakken. Telkens rekening houdende met wie
van de drie hoofdspanningen ( 0 , 0 . ^ , ) de grootste en de
kleinste is, omsluiten deze platte vlakken een zeshoekig
prismatisch gebied waarvan de hydrostatische as (a =0~=o..)
de centrumas is. Dit regelmatig zeshoekige prismatische oppervlak is het vloeioppervlak behorend bij dit vloeicriterium.
Vloeien treedt op indien o
groter of gelijk is aan de
met een trekproef bepaalde rekgrens (a ) van het materiaal.
vloeicriterium: o
= a.-o.,
> o .
verg
1 3 — e
11^ Hy£Othese van Von Mis_es-Huber-Hencky
Het al of niet optreden van vloeien kan voor staal (en
i.h.a. voor goed taai vervormende materialen) worden bepaald
aan de hand van de vloeihypothese van Von Mises-Huber-Hencky,
Bij deze hypothese wordt ervan uitgegaan, dat het staal gaat
vloeien, indien de gedaantevormveranderingsarbeid per
volume een voor staal vastliggende waarde overschrijdt.
Deze veronderstelling is gegrond op het feit, dat de vloei-
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eigenschappen van het staal niet worden beïnvloed door
alzijdige trek of druk. Von Mises-Huber-Hencky vonden
daarmede voor de vergelijkspanning de volgende uitdrukking
a

verg = V ^ « W *

+ (ü

ra3)2

+

<<V Ü 3 ) 2 }

waarbij a., a„ en a 3 de hoofdspanningen in de drie hoofdspanningsrichtingen zijn.
In de hoofdspanningsruimte bepaalt deze vergelijking een
cylindrisch oppervlak met de hydrostatische as (,0^=02=0^)
tot richtas en met een cirkelvormige doorsnede in vlakken
loodrecht op de hydrostatische as. Dit cirkelcylindrische
oppervlak is het vloeioppervlak behorend bij dit vloeicriterium.
De vergelijking voor
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Gesteld wordt dat vloeien optreedt indien de vergelijkspanninq o
J

de rekgrens van het materiaal overschrijdt.
verg

Uit proeven is gebleken dat dit criterium voor vlakke
spanningstoestanden nogal conservatief is.
Voor vlakke spanningstoestanden geldt als beter criterium
voor niet vloeien dat geen der hoofdspanningen groter mag
zijn dat de rekgrens (a ) , de schuifspanning T niet groter
mag zijn dan 0,58 a en de vergelijkspanning a v e
niet
groter mag zijn dan 1,2 o .
De betekenis van deze verruiming van het criterium is in het
volgende plaatje weergegeven
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Q5&

0,69

Zowel het criterium van de max. schuifspanning als dat van
de max. specifieke gedaantevormveranderingsenergie zijn erop
gebaseerd dat de hoofdspanningen niet alle van dezelfde
grootte zijn. Onder alzijdig gelijke druk en trek zou er
volgens beide hypothesen helemaal geen gevaar zijn dat het
materiaal wordt overbelast. Beide hypothesen zijn niet
geschikt om deze spanningstoestanden op hun vloeigedrag te
karakteriseren.
Nogmaals wordt er de aandacht op gevestigd dat de hypothese
van Von Mises-Huber-Hencky alleen van toepassing is op
materialen voorzover deze een duidelijk taai vervormend
gedrag
(kunnen) vertonen.
Te allen tijde moet worden nagegaan of het grensdraagvermogen:
'te grote vervormingen' niet wordt overschreden. Hierbij moet
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vooral worden gelet op grote doorsnedeonrondheid, het
optreden van grote verplaatsingen en grote normaalkrachten,
In dergelijke gevallen dienen de effecten van de geometri
sche nietlineariteit in de berekeningen van het gedrag
van de leidingconstructie te worden verdisconteerd.
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3.

flfe

Zowel het criterium van de max. schuifspanning als dat van
de max. specifieke gedaantevormveranderingsenergie zijn erop
gebaseerd dat de hoofdspanningen niet alle van dezelfde
grootte zijn. Onder alzijdig gelijke druk en trek zou er
volgens beide hypothesen helemaal geen gevaar zijn dat het
materiaal wordt overbelast. Beide hypothesen zijn niet
geschikt om deze spanningstoestanden op hun vloeigedrag te
karakteriseren.
Nogmaals wordt er de aandacht op gevestigd dat de hypothese
van Von Mises-Huber-Hencky alleen van toepassing is op
materialen voorzover deze een duidelijk taai vervormend
gedrag (kunnen) vertonen.
Te allen tijde moet worden nagegaan of het grensdraagvermogen:
1
te grote vervormingen' niet wordt overschreden. Hierbij moet
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4.16 Stabiliteitsfactor
De stabiliteit van de leiding als geheel en in zijn onderdelen dient voldoende gewaarborgd te zijn onder alle maatgevende omstandigheden.
4.16.1 Stabiliteit_van_de_leidingconstructie
Voor de leidingconstructie is het nodig dat de kritieke
grenzen bepaald worden, waarbij de leiding of leidingconstructie instabiel wordt. Hierbij moet worden gedacht aan
zowel instabiliteit van de doorsnede (doorslag) als plooien knikinstabiliteit van de leidingstrekking.
Van de belastingen of belastingsystemen, die bij aangroeien
deze instabiliteit tot gevolg hebben, moet het optredende
maximum in de gebruikstoestand en van elke maatgevende andere
toestand voldoende kleiner zijn dan de eerder genoemde
stabiliteitsgrens.
De veiligheid tegen instabiliteit kan worden getoetst op de
wijze als omschreven in de inleiding op de toelichting van de
artikelen 4.13 t/m 4.16. Voor de veiligheidsfactor, in dit
geval de stabiliteitsfactor genaamd, moet voor elke leidingcategorie en veiligheidsklasse de betreffende veiligheidsfactor uit de tabel van artikel 4.13 vermenigvuldigd met 1,5
worden genomen.
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4^16^2

Stabiliteit_van_de_2rond

Met betrekking tot het grondmassief waarin de leiding
wordt gelegd, dient onderscheid gemaakt te worden tussen
1. leidingen evenwijdig aan een aardebaan
2. leidingen die een aardebaan kruisen.
Aangaande de laatste wordt verder onderscheid gemaakt tussen
a. de toestand waarbij geen leidingbreuk is opgetreden
b. de toestand waarbij breuk van de leiding heeft plaatsgevonden.
Met betrekking tot ten 1ste wordt geëist, dat de stabiliteit
van de aardebaan onder alle omstandigheden ruimschoots
voldoende blijft (zie art. 4.5.3). Dit geldt eveneens met
betrekking tot ten 2de, indien het de aardebaan van verkeerswegen, spoorwegen en waterkerende dijken betreft.
In alle andere gevallen waarin instabiliteit van een grondlichaam kan optreden, wordt geëist dat de stabiliteitszekerheid van het grondlichaam, waarin de leiding ligt, onderzocht en getoetst wordt. De vereiste verhouding tussen de
kritieke bezwijktoestand van het grondlichaam en de toestand
in de gebruiksfase, uitgedrukt in een stabiliteitsfactor,
moet voor elke leidingcategorie en veiligheidsklasse groter
of gelijk zijn aan de veiligheidsfactor uit de tabel van
artikel 4.13 vermenigvuldigd met
voor toestand a : 1,4
voor toestand b : 1,2.
Voor de consequenties ten aanzien van de leiding wordt
verwezen naar de artikelen 4.6 (4.6.1.1.7 en 4.6.2.2.6) en
4.7 (4.7.2.10).
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VI. Bepalingen inzake de eigenschappen en kwaliteit
van leidingmaterialen, onderdelen en toebehoren

4.17 Leidingmaterialen
Materialen, waarvoor geen geldende algemene specificaties
of normen bestaan, moeten vóór gebruik worden gekeurd door
een terzake deskundige keuringsinstantie, goed te keuren
door het leidingenbureau.
De eigenschappen van leidingmaterialen kunnen worden gesplitst in een drietal soorten
a. fysische eigenschappen
b. chemische eigenschappen
c. mechanische eigenschappen.
Afhankelijk van de voor de analyse van het gedrag van een
leidingconstructie voorgeschreven berekeningsmethodiek dienen
de navolgende eigenschappen en hun samenhangen door middel
van kwaliteitsonderzoek te worden bepaald
ad a: - weerstand tegen fysische aantasting
ad b: ad c: -

chemische samenstelling
weerstand tegen chemische aantasting
ontledingstemperatuur
spanning-rek relatie
vloeioppervlak
bezwijkoppervlak

- verstevigings/verwekingsgedrag
- verloop van de spanning-rek capaciteit in de tijd
(kruipcapaciteit)
- afhankelijkheid van de spanning-rek capaciteit van
de temperatuur
- afhankelijkheid van de spanning-rek capaciteit van
spanningswisselingen (vermoeiingscapaciteit)
- weerstand tegen brosse breuk.
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4J117il_S2§cif ieke_be2alingen_inzake_staal
Het leidingmateriaal moet voldoen aan de kwaliteitseisen
die zijn vastgelegd in de vele nationale en internationale
normen. Enige voorbeelden hiervan zijn
NEN 2323
NEN 2399
DIN 1626

Naadloze stalen pijpen, afmetingen en massa's
Gelaste stalen pijpen, afmetingen en massa's
Gelaste stalen pijpen van ongelegeerd en laag

DIN 1629

gelegeerd staal voor leidingen, apparaten en ketels
Naadloze pijpen van ongelegeerd staal voor

leidingen, apparaten en ketels
DIN 17172 Stahlrohre für Fernleitungen für brennbare Flüssigkeiten und Gase
ASTM A106 Seamless carbon steel pipe for high temperature
service
API 5L

Specification for line pipe

API 5LS Specification for spiral weld line pipe
API 5LX Specification for high-test line pipe.
Met betrekking tot de genoemde eigenschappen wordt het
volgende opgemerkt
chemische eigenschappen
De lasbaarheid van staal wordt bepaald aan de hand van het
koolstofequivalent (C.E.). Het koolstofequivalent wordt
gedefinieerd met de formule
CE = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15.
Ctaal wordt goed lasbaar geacht indien het CE van het pijpmateriaal kleiner of gelijk is aan 0,5. Voor ongelegeerd en
laag gelegeerd staal zullen de laatste 2 termen klein zijn
ten opzichte van de eerste 2 termen van de gegeven formule.
mechanische eigenschappen
De spanning-rekrelatie van het materiaal moet worden bepaald.
Indien mag worden afgezien (zie art. 4.8 en 4.15) van het
gebruik van het voor de desbetreffende staalkwaliteit karakteristieke spanning-rek diagram kan worden uitgegaan van
onderstaand,geïdealiseerd spanning-rek diagram
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Hierin is o de gegarandeerde minimum rekgrens van het
materiaal en ee de vloeirek.
De rekgrens is de materiaalspanning, waarbij na ontlasten
een blijvende rek optreedt, die gelijk is aan 0,2% van de
oorspronkelijke meetlengte.
De rekgrens kan ook de materiaal spanning zijn, waarbij
onder belasting een totale rek optreedt die gelijk is aan
0,5% van de oorspronkelijke meetlengte.
Voor de rekenwaarde van de rekgrens mag nooit meer dan 7 5%
van de breukspanning in rekening worden gebracht.
De beproeving dient te geschieden conform de Euronormen.
De gegarandeerde minimum rekgrens is die waarde van de rekgrens waarvan onderschrijding bij keuring leidt tot afkeuren
van de desbetreffende partij.
Als vloeicriterium kan de hypothese van Von Mises-HuberHencky worden gebruikt (zie toelichting op art. 4.15).
Indien wordt gerekend volgens de plasticiteitsleer moet de
breukrek worden bepaald. Voor de bepaling van de breukrek
kan gebruik worden gemaakt van de ontwerpkromme van Burdekin
& Dawes, die een verband aangeeft tussen COD, rek en defectafmetingen. Dit wordt beschreven in 'Practical use of linear
elastic and yielding fracture mechanics with particular
reference to pressure vessels" van F.M. Burdekin & M.G. Dawes,
1971.
COD = crack opening displacement
defect = materiaalfoutjes, scheurtjes, dubbelingen enz.
De kerfslagwaarde en de bijbehorende overgangstemperatuur
dienen te worden bepaald teneinde inzicht te krijgen in de
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weerstand tegen brosse breuk. Eisen betreffende kerfslagwaarden zijn vastgelegd in Euronorm 25 "Constructiestaai
voor algemeen gebruik", november 1972.
Voor hogedruk gasleidingen moeten kerfslagwaarden, overgangsen stoptemperatuur van het toegepaste staal zodanig zijn,
dat geïnitieerde scheuren, door bijv. een niet-pyrogene
explosie, zich niet tot grote lengten kunnen voortplanten.
Het staal dient hiertoe in ieder geval volledig te zijn
gekalmeerd.

4^17^2

§E§Si£i§?Sê_^ËEËiiS2ËIi_iï}5§3S§_2iêtii5§£

Gietijzeren leidingen moeten voldoen aan de volgende normen
NEN 3045 Gietijzeren pijpen en hulpstukken voor drukleidingen
NEN 7002 Centrifugaal gegoten gietijzeren afvoerbuizen.
Leidingen uitgevoerd in nodulair gietijzer moeten voldoen
aan ISO 2531 'Ductile iron pipes, fittings and accesories
for pressure pipelines' en indien zij gebruikt worden voor
het transport van aardgas aan de keuringseisen van de
Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland.
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iii2il_§Eê£ifieke_bepalin2en_inzake_beton
Het voor leidingen toegepaste beton moet voldoen aan de
in de VB 1974, deel A, gestelde kwaliteitseisen.
Indien een betonleiding wordt gebruikt voor het transport
van gassen dient deze te worden uitgevoerd in voorspanbeton buizen of in gewapende beton buizen met plaatstalen
kern. De gasdichtheid moet worden verzekerd door gasdichte
verbindingen of door de plaatstalenkern door te lassen.
Ook de vloeistofdichtheid van de betonleiding moet zijn
gewaarborgd.
Voor de kwaliteitseisen van gewapende en ongewapende ronde
buizen wordt verwezen naar de volgende Nederlandse normen
NEN
NEN
NEN
NEN

70
71
3261
7025

Ronde beton buizen
Eivormige beton buizen
Ronde buizen van gewapend beton
Ronde rioolbuizen van ongewapend beton met
rubberringverbinding.

4^17i4_Specifieke_bepalingen_inzake_asbestcement
Voor kwaliteitseisen voor buizen van asbestcement wordt
verwezen naar de hoofdstukken/3 en 4 van NEN 3 262 'Kwaliteitseisen voor asbestcementbuizen met bijbehorende koppelingen bestemd voor leidingen voor het transport onder druk
van drinkwater, rioolwater dan wel gas'.
Voor drukloze riolen wordt verwezen naar NEN 3269 'Asbestcementbuizejvmet koppelingen voor rioleringen'.
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4il7i5_Specifieke_b§2alin2en_inzake_kunststoffen
Bij toepassing van kunststoffen voor leidingen wordt onderscheid gemaakt in
a. thermoplasten al dan niet gewapend
b. thermoharders al dan niet gewapend
c. overige toepassingen.
ad a. Een overzicht van de verschillende kwaliteitseisen en
keuringseisen wordt gegeven in hoofdstuk 4 van NEN 2670
'Algemene richtlijnen voor het toepassen van kunststof leidingen ' .
Bij het toepassen van thermoplasten moet rekening worden gehouden met het verloop van de elasticiteitsmodulus van het materiaal met de temperatuur en het
verloop van sterkte en elasticiteitsmodulus in de tijd.
ad b. De mechanische eigenschappen van thermoharders moeten
door proeven worden bepaald. Hierbij dient rekening
te worden gehouden met de onthechting van de samenstellende componenten door vochtindringing, de invloed
van chemische en fysische aantasting, het teruglopen
van de buigsterkte en de elasticiteitsmodulus als
functie van de tijd en de invloed van ontleding van
het materiaal bij hoge temperaturen.
ad c. Ook voor andere kunststoffen, zoals zuivere kunststoffen
of composities van kunststoffen onderling of met andere
materialen, geldt dat de materiaaleigenschappen moeten
worden bepaald door proeven zoals is vermeld sub b.
Bij toepassing van kunststoffen voor gasleidingen moeten de
eigenschappen zodanig zijn, dat een eventuele breuk van het
materiaal slechts over beperkte lengte zal optreden. Er dient
rekening mee te worden gehouden dat kunststoffen gevoelig
zijn voor spanningscorrosie. De beproeving van kunststoffen
kan geschieden volgens bestaande normen of door een met het
leidingenbureau overeengekomen beproevingsmethode bij een
erkend keuringsinstituut.
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4.18 Verbindingen
Op de wijze als is beschreven in de toelichting op de artikelen 4.13 t/m 4.16, dient te worden getoetst of de vereiste
veiligheid tegen bezwijken ook aanwezig is. De vereiste
veiligheid moet minimaal gelijk zijn aan die voor de aansluitende leidingstrekkingen.
1•18^l_Flensverbindingen
FLensverbindingen mogen alleen worden toegepast indien de
veiligheidsklasse van de leiding II, III of IV is.
Wanneer zij toegepast worden, dient rekening te worden
gehouden met de kans op lekkage door de rek in de voortdurend
op trek belaste, al dan niet voorgespannen, bouten en door
het optreden van buiging t.p.v. de flens.
Kwaliteitseisen voor flenzen worden gevonden in vele
nationale en internationale normen, zoals bijvoorbeeld
ANSI B16.5 Steel pipe flanges and flanged fittings.

4.18^2 Niet=stijve_mechanische_verbindin2en
Onder niet-stijve mechanische verbindingen worden verstaan
verbindingen waarbij translaties en/of rotaties in een of
meer richtingen mogelijk zijn. In het algemeen worden deze
verbindingen toegepast bij starre buizen als beton, gietijzer
en asbestcement. Enige voorbeelden van dit type verbinding
zijn: Mof spie verbinding, mof met afdichtringen en trekvaste
koppelingen.
Gezien het grote aantal typen dient de aanvrager vooraf met
het leidingenbureau te overleggen of een bepaald type mag
worden toegepast. De mechanische, fysische en chemische
eigenschappen in de tijd moeten zijn gewaarborgd. Bij de
toepassing van glijmiddelen moet onderzocht worden of de
chemische samenstelling hiervan neutraal ist.o.v. de buis
en de te transporteren stof.
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lii§i3_Lasverbindin2§n_in_stalen_leidingen
Het lassen moet geschieden volgens een door het leidingenbureau goedgekeurde lasprocedure. In de lasprocedure moet
tenminste zijn vastgelegd:

a) Lasproces
b) Lasmethode, o . a .

bevattende

.
.
.
.
.

Samenstelling van de lasploeg
Lasnaadvorm
Lasstaafsoort of elektrodesoort met afmetingen
Booglassen met vermelding van spanning en stroomsterkte
Autogeen lassen met vermelding van de te gebruiken

.
.
.
.

gassen
Aantal benodigde laslagen
Lasrichting
Tijd tussen aanbrengen twee opeenvolgende laslagen
Methode van voor- en nagloeien met vermelding van de
benodigde temperaturen en de wijze van temperatuur meten

. Beschermgas
. Lassnelheid.
c) Pijpmateriaal en pijpafmetingen
d) Methode van inspectie.
De artikelen 3.1 t/m 3.3 van NEN 1091 'Veiligheidseisen voor
stalen gasleidingen met een bedrij fsdruk boven 1 bar' zijn
hierop van toepassing. Het voor- en nagloeien moet worden
uitgevoerd conform de artikelen 3.5 en 3.6 van NEN 1091.
Zonder toestemming van het leidingenbureau mag op geen enkele
manier van de overeengekomen lasprocedure worden afgeweken.
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4.18.4 _Lijmverbindingen_in_stalen_en_kunststof
leidingen
Gelijmde verbindingen zijn toegestaan mits kan worden
aangetoond door middel van proeven, uitgevoerd door een
deskundig keuringsinstituut, dat de kwaliteit equivalent
is met de kwaliteit van het leidingmateriaal.

4.18.5

Lasverbindingen_in_kunststofleidingen

Hiervoor wordt verwezen naar artikel 13,2 van NEN 2670
'Algemene richtlijnen voor het toepassen van kunststofleidingen' .
Het stuiklassen van hard polyethyleen moet geschieden
volgens de 'Lasmethode specificatie voor het stuiklassen
van hard polyethyleen buizen en hulpstukken' van het
Nederlands Instituut voor Lastechniek (NIL).
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4.19 Ondersteuningsconstructies
Of de vereiste veiligheid tegen bezwijken van ondersteuningsconstructies aanwezig is, dient te worden getoetst op
de wijze als is beschreven in de toelichting op de artikelen
4.13 t/m 4.16.

4.20 Hulpstukken en toebehoren
Op de wijze als is beschreven in de toelichting op de art.
4.13 t/m 4.16 dient te worden getoetst of de vereiste
veiligheid tegen bezwijken ook aanwezig is. De vereiste
veiligheid moet minimaal gelijk zijn aan die voor de aansluitende leidingstrekkingen. Onder hulpstukken en
toebehoren worden verstaan: afsluiters, T-stukken, verloopstukken, balgcompensatoren, expansiestukken, pijpscharnieren
enz.
Hulpstukken met beweegbare onderdelen dienen voor installatie
beproefd te worden op vloeistof en gasdichtheid, maximale
over- en onderdruk. De beproeving van hulpstukken die
rotaties en/of translaties toestaan dient te geschieden
onder de maximale ontwerprotaties en/of translaties.
Een star hulpstuk mag door middel van flenzen aan de leiding
worden verbonden indien de veiligheidsklasse niet klasse I is
Als er geen bestaande normen of kwaliteitseisen zijn dan
dient een kwaliteitsonderzoek plaats te vinden.
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4.21 Bescherming tegen aantasting

ii^l^l^lgemeen
Dit artikel is alleen van toepassing op die beschermings
maatregelen die niet als zijnde schade of kansbeperkend
worden gehonoreerd, maar geëist worden om een levensduur
te garanderen.
Indien de te transporteren stof niet neutraal is ten opzichte
van het leidingmateriaal, dan moet de leiding worden voorzien
van een inwendige bekleding die neutraal is ten opzichte van
de te transporteren stof.

■

£•21i2_Specifieke_bepalin2§n_inzake_bescherming_te2en

Erosie van het leidingmateriaal moet worden tegengegaan
bijvoorbeeld door middel van een slijtvaste epoxybescherm
laag.
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^i21i3_Sgecifieke_be2§lin2en_inzake_de_beschermin2
^Ë2ëD_chemische_en^of_eleetro-chemische_aantasting
Staal
Stalen leidingen dienen in- en uitwendig te zijn voorzien
van een beschermende bekleding op basis van bijv. koolteer,
asfaltbitumen, epoxy. Enige normen die betrekking hebben
op de bekleding zijn
NEN 6901 'Voorbehandeling voor het bekleden van ondergronds
te leggen stalen buizen en hulpstukken'
NEN 6902 'Uitwendige bekleding met PE van ondergronds te
leggen stalen buizen en hulpstukken'
NPR 6903 'Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit
aan de buitenzijde met PE beklede stalen buizen
en hulpstukken'
NEN 6904 'Betonommanteling van stalen buizen met corrosiewerende bekleding voor toepassing onder water of
in een slappe bodem'
NEN 6907 'Pijpwikkelbanden - Type A - Asfaltbitumenbanden'
NPR 6912 'Kathodische bescherming'
Ontwerp NEN 6905 'Uitwendige epoxy-bekleding van stalen
buizen en hulpstukken'
NPR 6906 'Aanleg van ondergrondse leidingen, bestaande uit
stalen buizen en hulpstukken, die aan de buitenzijde zijn voorzien van een epoxy-bekleding'
Ontwerp NEN 6909 'Pijpwikkelbanden - Type C - Kunststofbanden
Ontwerp NEN 6910 'Uitwendige bekleding met asfaltbitumen van
ondergronds te leggen stalen buizen en
hulpstukken'
NPR 6911 'Aanleg van ondergrondse leidingen bestaande uit
met asfaltbitumen beklede buizen en hulpstukken'
Ontwerp NEN 6913 'Inwendige bekleding met asfaltbitumen van
ondergronds te leggen stalen buizen, vaten
en hulpstukken'
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De uitwendige bekleding moet worden aangevuld met een
kathodische bescherming als de veiligheidsklasse I is.
Voor de veiligheidsklassen II en III is eveneens een kathodische bescherming verplicht, tenzij aan de voorwaarden,
gesteld in art. Cl. 2 van aanhangsel C van NEN 1091
'Veiligheidseisen voor stalen gasleidingen met een bedrij fsdruk boven 1 bar' wordt voldaan.
Voor de eisen betreffende de kathodische bescherming wordt
verwezen naar aanhangsel C van NEN 1091 en naar de NPR
6912 'Kathodische bescherming'.
Het ontwerp en de berekeningen van het KB systeem moeten
aan het leidingenbureau worden overgelegd.
Gietijzer
Dit materiaal is door het hoge koolstof gehalte goed bestand
tegen deze soort aantasting. Een in- en uitwendige bekleding
op basis van koolteer of asfaltbitumen volstaat in de
meeste gevallen. De onder staal genoemde voorschriften
en ontwerpvoorschriften zijn hier van toepassing.
Kathodische bescherming wordt in verband met het slechte
geleidende vermogen van gietijzer niet aangeraden.
Asbestcement_en beton
Beide materialen zijn in het algemeen goed bestand tegen
chemische aantasting waarbij asbestcement resistenter is
dan beton door een lagere watercementfactor en een hogere
dichtheid.
Electro-chemische aantasting treedt bij beide materialen
niet op. Aantasting van beide materialen wordt veroorzaakt
door de aantasting van de cementst an door o.a. zuren,
zouten en sulfaten. Een uit- en/of inwendige bekleding op
basis van asfaltbitumen of epoxy-hars geeft in het algemeen
een voldoende bescherming.
Kunststoffen
Kunststoffen zijn in het algemeen goed bestand tegen chemische aantasting. Hiervan mag echter niet worden uitgegaan.
De invloed van de te transporteren stof op de chemische
samenstelling van het leidingmateriaal moet worden aangetoond.
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VII Bepalingen inzake voorzieningen en beveiligingsinrichtingen.

4.22 Drukbegrenz ing
Geen nadere toelichting.
4.23 Beveiligingssystemen
Geen nadere toelichting.
4.24 Temperatuurbegrenzing
Geen nadere toelichting.
4.25 Bijzondere voorzieningen
Hieronder vallen o.a. die voorzieningen die de leiding
beschermen tegen van buitenaf komend geweld. Voorbeelden
van zulke voorzieningen zijn: betonommanteling voorzien
van spiraal en langswapening, ontlast-platen of vloeren,
mantelbuizen enz.
Indien de voorzieningen extra belastingen op de leiding
geven dienen deze in de berekeningen te worden verdisconteerd. Dit artikel zal in de toekomst aangevuld worden
met die bijzondere voorzieningen die goedgekeurd zijn door
het leidingenbureau met vermelding van het toepassingsgebied.

HOOFDSTUK 5: HET LEGGEN EN GEBRUIKSGEREED MAKEN VAN
LEIDINGEN MET TOEBEHOREN

I. Algemeen
5.1_Wijze van uitvoerin2_en_gebruiks2f£eed_maken
De relatie tussen uitvoerings-, opleverings- en veiligheidsklasse is vastgelegd in artikel 3.7 van de Algemene
Bepalingen.
5.2_Keuze_van_de_aannemers
Geen toelichting.
5.3 Toezicht_en_verantwoordelijkheid
Als de leidingbeheerder niet beschikt over gekwalificeerd
toezicht houdend personeel, dan dient hij zich te verzekeren
van terzake deskundige hulp.
De continuïteit in het toezicht houdend personeel dient
voor de duur van het werk te zijn gewaarborgd. De namen van
het toezichthoudendpersoneel moeten bij het leidingenbureau
bekend zijn.
.

5^4_Vergunning_van_derden
Geen toelichting.
5^5_Tijdelijke_wijzi2in2_om2evin2_door_aanle2
Wanneer de aanleg van de leiding(en) de verwijdering van
straat, meubilair en/of openbaar groen noodzakelijk maakt,
moeten alle aanwijzingen van Gemeentewerken ten aanzien
van verwijdering, transport, opslag enz. worden opgevolgd.
De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de
leidingbeheerder. Van de te reconstrueren objecten als
wegen, bebakeningen, kademuren enz. komen gedurende een
overeengekomen periode na reconstructie de kosten van onderhoud, voortvloeiend uit de leidingaanleg, voor rekening
van de leidingbeheerder.
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§i6^_W^r^en_in_of_nabij wegen
5i6il_Sgecifieke_bepalin2en_inzake werken in of_nabij
wegen
- De leidingbeheerder moet tenminste 4 weken voor de aanvang van het werk overleggen met de politie en wegbeheerder inzake de te treffen verkeersmaatregelen en de
realisering ervan.
- Onmiddellijk na herstel van de doorgang dient de bebakening te worden verwijderd.
- Wanneer een weg voor alle verkeer ontoegankelijk is
moet de brandweer hiervan in kennis worden gesteld.
De bebakening moet voldoen aan het gestelde in de wegenverkeerswet en het reglement, afdeling 6: "Aanduidingen
bij wegomleggingen en werken in uitvoering".
5i§i2_Sgecifieke_bepalin2en_inzake_werken in of nabij
vaarwater
De bebakening moet zo zijn uitgevoerd, dat het scheepvaartverkeer op elk tijdstip van de dag op adequate wijze
gewaarschuwd wordt voor het in uitvoering zijnde werk.
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5 • 7_Werken_in_de_nabijlieid_van andere_leidiii2en
- Als er gewerkt wordt in de nabijheid van een leiding
waarvan de veiligheidsklasse I of II is, dan moet er
boven deze leiding een bescherming aangebracht worden,
die de leiding beschermt tegen mechanisch geweld.
Hoever de bescherming moet reiken uit de zijkant van
de leiding wordt bepaald aan de hand van de dagmaat van
de leiding.
- Boven een bestaande leiding mag geen opslag plaatsvinden
van grond, materiaal en materieel.
- Wanneer een bestaande leiding in het veld gekruist moet
worden door transportmaterieel, dan moeten boven de
bestaande leiding ontlastplaten worden aangebracht.
- Voor werken in de nabijheid van hoogspanningslijnen wordt
verwezen naar de paragrafen 6.1 en 6.2 van het concepteindrapport van de commissie "Wederzijdse beïnvloedincr van
pijpleidingen en bovengrondse hoogspanningsverbindingen".
Onder hoogspanning wordt verstaan een spanning >^ 15 kV.
- Werken in de nabijheid van ondergrondse hoogspanningskabels .
De in acht te nemen veiligheidsmaatregelen en voorzieningen moeten voor de aanvang van het werk in overleg
met het G.E.B., E.Z.H, en eventuele derden worden bepaald.
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5i8_Ter_beschikkii}2 stellen_van_faciliteiten
De eventueel door het leidingenbureau te geven voorschiften
inzake de door de leidingbeheerder ter beschikking te stellen faciliteiten worden minimaal vier weken voor de aanvang van het werk kenbaar gemaakt.

5_.9_Tekenin2en en_bestekken
Richtlijnen omtrent de tekenwijze en de aanduiding van
pijpleidingen en hulpstukken worden gegeven in NEN 2663,
NEN 3048 en NEN 3116.
Tenminste vier weken voor de aanvang van het werk dienen
alle tekeningen en bestekken door de leidingbeheerder ter
goedkeuring aan het leidingenbureau te worden aangeboden.
Eerst na goedkeuring van het leidingenbureau mag er met
het werk worden aangevangen.
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II. Bepalingen inzake planning en organisatie
5iI2_Werkplan
Twee weken voordat met de uitvoering wordt aangevangen,
dient het leidingenbureau te beschikken over een door de
leidingbeheerder in drievoud te verstrekken werkplan,
hetwelk door het leidingenbureau is goedgekeurd en tot in
details is uitgewerkt.
In dit werkplan dienen o.a. te zijn vermeld
- de naam van de leidingbeheerder alsmede de naam, het adres
en het telefoonnummer van zijn vertegenwoordiger c.q.
gemachtigde voor de duur van het werk;
- de namen van de aannemer(s) en de onderaannemer(s);
- de werkzaamheden die door de aannemer(s) en die, welke
door de onderaannemer(s) verricht zullen worden;
- het tijdstip (dag en uur) van de aanvang van het werk;
- de tijdsduur;
- het tijdstip en de wijze, waarop kruisingen van wegen,
dijken, spoorwegen en leidingbundels worden uitgevoerd;
- de diameter van de te leggen leiding en de (diepte)ligging
van de leiding;
- de gedeelten van het werkterrein, waar de sleuf machinaal
mag worden gegraven en die gedeelten van het werkterrein
waar de sleuf met de hand moet worden gegraven;
- de te treffen tijdelijke voorzieningen die nodig zijn voor
een goede en veilige uitvoering van het werk;
- de wijze waarop zal worden aangetoond, dat aan eventueel
gestelde voorwaarden uit het grondmechanisch rapport is
voldaan;
- de wijze waarop de totstandbrenging van verbindingen van
de diverse leidinggedeelten wordt uitgevoerd; (in geval
van lassen de lasprocedure).
- de wijze en het tijdstip waarop controle en beproeving
in het werk wordt verricht;
- een tijdschema, waarin duidelijk wordt aanaegeven nn welke
wijze, in welke volgorde, met welk materieel en met welke
hulpmiddelen het werk zal worden uitgevoerd, gerelateerd
aan de tijdsduur, benodigd voor de uitvoering van elk
onderdeel;
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- het werkplan, met bijbehorend tijdschema, moet door de
leidingbeheerder zijn ondertekend.
Van dit werkplan mag slechts na schriftelijke toestemming
van het leidingenbureau worden afgeweken.

5iii_Yol2orde_werkzaamheden
Ter voorkoming van afwijkingen van het tijdschema dient
een wekelijkse voortgangscontrole te worden gemaakt, waarvan
de resultaten worden doorgegeven aan het leidingenbureau.
5.12 Onvoorziene omstandicheden
Geen toelichting.
III. Bepalingen inzake realisatie ontwerpgegevens
5i13_Lig2ing
Een tekening met maten volgens welke de leiding moet worden
gelegd, zal door het leidingenbureau worden verstrekt.
Het uitzetten van het tracé geschiedt uitsluitend door de
afdeling Landmeten van de Dienst van Gemeentewerken, circa
een week voor de aanvang van het werk.
Het inmeten van de leiding geschiedt eveneens door de afdeling Landmeten van de Dienst van Gemeentewerken.
Teneinde genoemde afdeling in staat te stellen de leiding
in te meten, moet de leidingbeheerder bij het aanvullen van
de sleuf om de 50 m, of zoveel minder als naar oordeel van
het leidingenbureau noodzakelijk is, i.v.m. bochten e.d. in
de leiding, deze niet afdekken. De leidingbeheerder is verplicht genoemde afdeling minimaal twee dagen voor het aanvullen van de sleuf te waarschuwen ten behoeve van het inmeten van de leiding. Een stel landmeetkundige tekeningen
van de gelegde leiding wordt door het leidingenbureau aan
de leidingbeheerder beschikbaar gesteld.
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^ l ^ A f me tingen
Geen toelichting.

5^15_Materialen
5.i5^_l_S£ecifieke be£alingen_inzake staal
Het bepalen van de spanning-rek relatie moet geschieden
volgens 'Euronorm 2', maart 1930.
De kerfslag-waarde dient bepaald te worden in Joule per
staaf. De temperatuur-keus moet zodanig zijn dat ook de overgangsen stoptemperatuur worden bepaald. Uitvoering van de kerfslagproef moet geschieden volgens 'Euronorm 45', juni 1963.
Als de COD-waarde bepaald moet worden, dient dit te geschieden bij de laagste gebruikstemperatuur. Indien de pijp
langsnaad gelast is, dient het proefstuk voor de bepaling
van de COD-waarde een gedeelte van deze las te bevatten.
Het bepalen van de COD-waarde moet geschieden met in achtneming van de eisen gesteld in BS 5762-1979 'Crack opening
displacement (COD) testing' van het British Standard
Institution. (BSI)
De afmetingen van de proefstukken ter bepaling van de
COD-waarde zijn vastgelegd in fig. 1. Met behulp van de
gevonden COD-waarde en de maximaal toegestane defectparameter a is de rekcapaciteit van het materiaal te bepalen.
COD

=

2TT(E -

.25e

) a

e = de som van de berekende rek en de restrek
e
= de vloeirek.
In figuren 2 en 3 wordt de relatie tussen de wanddikte en
toegestane maximale defectparameter gegeven voor zowel
oppervlaktedefecten als ingesloten defecten. Deze grafieken
zijn ontleend aan: "Guidance on some methods for the
derivation of acceptance levels for defects in fusion
welded joints" van het BSI.
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5.15. 2_S£ec if_ieke be£alingen_inzake beton
Voor de beproevingsmethoden en wijze van uitvoering hiervan
wordt verwezen naar hoofdstuk A6 van de VB 1974.
5_. lL5^3_S£ecif ieke be£a^ingen_inzake gietijzer
Overgangs- en stoptemperatuur met bijbehorende kerfslagwaarden moeten bepaald worden.
5_.jL5J_4_Sp_ecif_ieke be£alingen_inzake asbest-cement
Voor de beproevingsmethoden en wijze van uitvoering hiervan
wordt verwezen naar de hoofdstukken 4 en 5 van NEN 3262.
5_.JL5^5_S£ecif_ieke be£alingen_inzake kunststoffen
De hoofdstukken 5 t/m 9 van NEN 2670 zijn van toepassing.
Methoden voor het bepalen van de volgende materiaaleigenschappen moeten bepaald worden door een door het leidinqenbureau goedgekeurde instantie.
- verloop van de E-modulus in de tijd (veroudering)
- bepaling kruipcapaciteit
- afhankelijkheid van de spanning-rek capaciteit met de
temperatuur
- vermoeiingscapaciteit (voor dynamisch belaste leidingen)
- weerstand tegen chemische en fysische aantasting
- ontledingstemperatuur.

j>.16_ Beveiligin2sinrichtingen_en voorzieningen
Geen t o e l i c h t i n g .
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IV. Bepalingen inzake de uitvoering
en het gebruiksgereed maken

5i17_Al2emeen
Geen toelichting.

5iI§_Grondmechanische_randvoorwaarden
Als in de ontwerp- en analyse-fase een bepaalde uitvoeringswij ze wordt gekozen, met het doel de spanningstoestand van
het leidingmateriaal in gunstige zin te beïnvloeden, dan
moet de invloed van de uitvoeringsmethode op de randvoorwaarden door de grondmechanische adviseur worden bepaald.
Voorbeelden van beïnvloeding van de randvoorwaarden door
de uitvoeringsmethode zijn: het zorgvuldig verdichten van
het aanvulmateriaal, het plaatselijk aanbrengen van andersoortige materialen om de stijfheid van de ondersteuning
te beïnvloeden.
Het verdient aanbeveling, dit ter voorkoming van overmatige
zettingen, grote ophogingen boven de leiding achterwege
te laten.
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Machinaal graven is slechts toegestaan met behulp van
hydraulische machines, welke voorzien zijn van bakken
zonder tanden.
Bij kruisingen met leidingen mag binnen een afstand van
1.00 meter van de buitenkant van deze leidingen slechts
met de hand worden gegraven.
Voordat wordt aangevangen met machinale graafwerkzaamheden,
dienen op aanwijzing van Gemeentewerken om de 10 meter of
zoveel minder als nodig mocht blijken, met de hand dwarssleuven te worden gegraven van zodanige lengte en diepte,
dat een juiste oriëntatie ten opzichte van de reeds gelegde
leidingen mogelijk is.

t

Leidingen, welke de te leggen leiding kruisen, dienen eveneens voor de aanvang van de machinale graafwerkzaamheden
door middel van graven met de hand te worden gelokaliseerd.
Indien zich bij het graven van de sleuf voor de leiding
bijzondere omstandigheden voordoen, beslist het leidingenbureau waar alsnog niet-machinaal moet worden gegraven.
In het algemeen moet, wanneer de afstand van de sleufwand
tot de buitenzijde van de naastliggende leidingen kleiner
is dan 50 cm, met de hand worden gegraven.
Voor 15 kV-kabels bedraagt deze maat 1 m en voor leidingen
in veiligheidsklasse OPUS I en II is deze maat 2m.
In het voorgaande wordt onder de sleufwand verstaan het
talud waaronder de grond na ontgraving blijft staan.
Indien in de nabijheid van leidingen in veiligheidsklasse
OPUS I en II moet worden gewerkt, of indien deze leidingen
moeten worden gekruist, mag binnen een afstand van 2 m van
de leiding in het geheel niet meer machinaal worden gegraven.
Ter beperking van uitvoeringszakkingen moet een overdiepte
van de te graven sleuf worden vermeden.
In leidingstraten is de onderlinge afstand tussen leidingen
vaak kleiner dan 50 cm, zodat volgens bovenstaande regels
geheel met de hand zou moeten worden gegraven. In voorkomende
gevallen kan door het leidingenbureau toestemming worden
gegeven van deze regels af te wijken. Wel zullen in deze
gevallen dan aanvullende eisen worden gesteld met betrekking
tot de uitvoering.
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5•20_Ti2deli2ke_voorzieningen
In overleg met de leidingbeheerder en de leidingbeheerders
van de aangrenzende leidingen en de aannemer(s), zal door
het leidingenbureau worden beslist waar, welke (tijdelijke)
voorzieningen nodig zijn voor een goede uitvoering. Deze
voorzieningen moeten er o.a. op gericht zijn, dat de
naburige en kruisende constructies voor verplaatsing en/of
beschadiging worden behoed.
De leidingbeheerder blijft verantwoordelijk voor de gekozen
werkwijze en de daaruit voortvloeiende consequenties.
Bij transport van materiaal over de leidingstrook kan door
het leidingenbureau worden verlangd, dat de nodige
(tijdelijke) voorzieningen worden getroffen.

5i21_Verbindin2en
5_. 2_1^1_F l.ensverb_indingen
Indien deze verbindingsmethode wordt toegepast moet erop
worden toegezien, dat de vlakken die zorg dragen voor de
afdichting en krachtsoverdracht schoon en gaaf zijn en een
schone gave pakking van de juiste afmetingen en kwaliteit
wordt gebruikt. De pakkingen moeten nieuw zijn. Bij het
gebruik van voorspanbouten moet d.m.v. metingen worden gecontroleerd of de juiste voorspankracht wordt aangebracht.
In bijzondere gevallen kan het leidingenbureau eisen, dat
de grootte van de aangebrachte voorspanning, na het aflaten
van de vijzels, wordt gecontroleerd door middel van metingen.
Bij de toepassing van flensverbindingen moet het opstarten
van de leiding op een zodanige manier geschieden, dat de
pakking vlaktedruk niet nul wordt, waardoor de pakking
los komt te liggen en de verbinding gaat lekken.
Dit betekent dat de druk geleidelijk aangebracht moet worden
waarbij de bouten worden aangetrokken en op de juiste voorspanning worden gebracht.
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5i.21i2_Niet_stijve_mechanische verbindingen
Tijdens de constructie dient erop te worden toegezien,
dat de juiste werkvolgorde in acht wordt genomen en dat
de afdichtende onderdelen gaaf en van de juiste soort en
kwaliteit zijn.
Als tijdens de constructie de verplaatsingen en/of rotaties
zo groot zijn dat de samenhang van de verbinding wordt
verbroken of toelaatbaar geachte waarden worden overschreden,
dan moeten afsluitende onderdelen als bijv. rubberringen
worden vervangen.
5z.2Iz.l_L§sye£^iQ^iD3e2_i2_§E§ieD-^yi5eD
In geval met de hand te lassen verbindingen moet de vakbekwaamheid van de lassers blijken uit diploma's en lasproeven. Voor de toetsing van de lassers gelden de bepalingen in hoofdstuk 3.0 van API STD 1104 "Standard for
Welding Pipelines and Related Facilities". Hierbij zij opgemerkt dat in alle gevallen de proeflas moet worden onderworpen
aan zowel het niet-destructieve onderzoek (NDO) als het
destruktieve onderzoek. Voorts moet de lasser bekend zijn
met het lasproces en de lasprocedure en deze beheersen.
Indien tijdens het werk de lasprocedure met goedkeuring van
het leidingenbureau wordt gewijzigd dan kan dit inhouden dat
de vakbekwaamheid van de lassers opnieuw moet worden getoetst.
Na het voltooien van een produktielas moet deze worden gemerkt
met het persoonlijke lasmerk van de lasser.
De namen van de lassers en hun persoonlijke lasmerken moeten
aan het leidingenbureau worden opgegeven. Het leidingenbureau bepaalt welke lassers moeten worden getoetst. Het
aantal lassers waarvan de vakbekwaamheid moet worden getoetst
is afhankelijk van de veiligheidsklasse.
Tijdens de constructie dient er nauwkeurig op te worden
toegezien, dat de laskanten gaaf, schoon en van de juiste
vorm zijn en dat de juiste lasvolgorde, electroden, eventueel toeslagmaterialen enz. worden toegepast.
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De kwaliteit van het laswerk moet, afhankelijk van de
veiligheidsklasse, op de volgende wijzen worden onderzocht.
- visueel, waarbij gelet moet worden op randinkartelingen,
over- en onderdikte en overvloeiingen. Het lasoppervlak
moet vrij zijn van defecten.
- penetrant onderzoek
- magnetisch onderzoek
- radiografisch en/of ultrasoononderzoek ter opsporing
van lasonvolkomenheden die tot afkeuring leiden
De resultaten van het niet-destructief onderzoek (NDO)
moeten getoetst worden aan artikel 3.8 van NEN 1091 'Veiligheidseisen voor stalen gasleidingen met een bedrij fsdruk
boven 1 bar'.
Het leidingenbureau kan een destructief onderzoek verlangen.
Ter beoordeling van het laswerk moet hiertoe een volledige
las worden uitgesneden. Het uitsnijden van een gedeelte
van een las t.b.v. onderzoek is niet toegestaan. Als door
het leidingenbureau een destructief onderzoek geëist wordt,
dan moet dit tenminste bestaan uit: het bepalen van de
spanning-rek relatie, het bepalen van de kerfslagwaarden,
het uitvoeren van buigproeven.
De beproeving moet geschieden volgens de bladen TO205 en
TO220 van 'Regels voor toestellen onder druk' van het
Stoomwezen. Indien er gerekend wordt volgens de plasticiteitsleer, dan moet altijd een destructief onderzoek uitgevoerd worden om te bepalen of de rekcapaciteit van de
las voldoende is. Hiertoe moet de COD-waarde van de
verbindingslas bepaald worden, (zie toelichting op
art. 5.15.1).
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5^2li4_Lasverbindingen_in_kunststofleidingen
Voor het lassen van kunststof buizen gelden in het algemeen
dezelfde eisen als bij het lassen van stalen buizen.
Het lassen van hard poly-ethyleen buizen moet geschieden
volgens de 'NIL-lasmethode specificatie voor het stuiklassen van hard poly-ethyleen buizen'.
5i21^5_Lijmverbindingen
De te verlijmen oppervlakken moeten schoon, gaaf en vlak
zijn. Er dient op te worden toegezien, dat de juiste lijmsoort gebruikt wordt tijdens de constructie ter voorkoming
van aantasting van het leiding materiaal.
Voor lijmverbindingen in kunststofleidingen is art. 13.1
van NEN 2670 van toepassing.
Een terzake deskundige instantie moet de deugdelijkheid van
de lijmverbinding bepalen en een controle-procedure voorschrijven.
§i22_Hulpstukken_en_ toebehoren
In het algemeen blijven de proefnemingen beperkt tot niet
destructief onderzoek. Van beweegbare hulpstukken moet de
vloeistof- en gasdichtheid vastgesteld worden door het
hulpstuk af te persen met een vloeistof. Bij een afsluiter
moet er ook gecontroleerd worden of de inwendige afdichting
is verzekerd.
5i23_Beveiligingsinrichtingen
Bij de aanleg van de beveiligingsinrichting moet er een
zodanige zorg aan de uitvoering worden besteed, dat de
leiding constructie op geen enkele wijze beschadigd kan
worden door de beveiligingsinrichting.
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5^24_Beschermin2_te2en_aantastin2_en_beschadi2Ïn2
Er moet voor worden gezorgd dat de uit- of inwendige bekleding t.p.v. de verbindingen van een vergelijkbare kwaliteit
is als elders in de leiding. In het algemeen zal dit bij
mechanische verbindingen geen probleem opleveren, daar de
uitvoeringsmethode de beschermende lagen niet aantast.
Bij lasverbindingen kan dit problemen opleveren voor de
inwendige beschermlaag. Als de inwendige diameter groot
genoeg is, kan de inwendige beschermlaag achteraf met de
hand worden aangebracht. Is dit met het oog op de diameter
niet mogelijk, dan kan men t.p.v. de las een inwendige
roestvast stalen buis aanbrengen.
Een andere oplossing is het oplassen van roestvaste buiseinden met een diameter gelijk aan de leidingdiameter.
Aan deze beide oplossingen kleven echter ook nog wel enige
bezwaren. De eerste heeft bijv. als nadeel een diameterverkleining en de mogelijke opeenhoping van vuil tussen
de roestvaste buis en de leidingwand. Een nadeel van
beide methoden ligt in het feit, dat er een galvanisch
element kan ontstaan, waardoor een van de metalen gaat
fungeren als opofferingsanode.
Indien van deze oplossingen gebruik wordt gemaakt, moet de
uitvoeringsmethode zodanig zijn dat aan het bovenstaande,
tw. de kwaliteit van de bescherming, wordt voldaan.
Bij de toepassing van zgn. 'inhibitors' ter bestrijding
van inwendige corrosie moet grote aandacht worden besteed
aan twee punten, nl.
- aanbrengen van de inhibitor laag
- het instandhouden van de inhibitor laag.
Hierbij moeten de adviezen van de fabrikant omtrent de
hoeveelheden chemicaliën per tijdseenheid strikt worden
aangehouden. Als de concentratie van de inhibitor te
gering is, is het mogelijk dat het metaal niet volledig
bedekt wordt zodat de kans op putcorrosie wordt vergroot.
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De gebruikte hoeveelheden chemicaliën moeten worden geregistreerd.
De aanleg van K.B. moet worden verzorgd door een terzake
deskundig bedrijf.
5i25_Mee^yoor^ienincfen
De uitvoering moet zodanig zijn dat de aangebrachte meetvoorzieningen geen bedreiging vormen voor de leiding.
Er moet vooral op worden toegezien dat de meetvoorziening
de bescherming tegen corrosie niet mag aantasten.
5

i26_Ti2d^g^_a^nyoe^_iiyim^_b^proevin^_e^J<eur^n^

In afhankelijkheid van de omvang van de beproevingen en
keuringen dient tussen de aanvoer van leidingonderdelen
en -toebehoren op het werk en het begin van verwerken
van deze onderdelen en toebehoren een tijd te liggen
variërend van twee tot zes weken.
5i27_Maaiveld_markering
De maaiveld markering zal bestaan uit merktekens die
voorzien zijn van een zodanige kleur dat indentificatie
van de leiding mogelijk is. Het aantal markeringen moet zo
groot zijn dat het tracé van de leiding goed wordt weergegeven.
De hoogte van de markering is afhankelijk van de terreingesteldheid en zal in overleg met het leidingenbureau
worden bepaald.
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V. Bepalingen inzake de veiligheidsklassen
in het uitvoerings- en opleveringsstadium
van leidingen met toebehoren.
5i2§_üitvoerin2sI_en_gpleverin2sklasse_gpyS_I
Het op volledig statistische wijze aantonen van de kwaliteit van de uitvoering en constructies is vooralsnog niet
geheel mogelijk. Wel moet er naar worden gestreefd van
zoveel mogelijk samenstellende onderdelen de kwaliteit op
statistische wijze aan te tonen.
Inzicht in de kwaliteit van de uitvoering kan bijv. worden
verkregen door het aantal controles en het totaal aantal
daarbij geconstateerde fouten weer te geven in een frequentie
diagram. Het aantal klassen van het frequentiediagram mag
gelijk worden genomen aan de wortel van het aantal controles.
Het aantal controles moet zo groot zijn dat een statistisch
verantwoord beeld wordt verkregen van de kwaliteit van uitvoering, materialen en constructies. Dit betekent dat met
een hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid de verdelingsfunctie en standaardafwijking van genoemde grootheden moeten
worden bepaald.
Hiertoe moeten de gemiddelde waarde en standaardafwijking
van de genoemde statistische grootheden worden bepaald.
Voor het aantonen van de juiste werking, kwaliteit en levensduur van systeemonderdelen mag er gebruik worden gemaakt van
een gegevensbank om te komen tot een verantwoorde afleiding
van de verdelingsfunctie en standaardafwijking van genoemde
grootheden.
Eisen hieromtrent zijn vastgelegd in paragraaf V I , hoofdstuk 5.
Algemene eisen betreffende de omvang van een veiligheidsprogramma en het calamiteitendraaiboek zijn vastgelegd in
de artikelen 5.41 en 5.42 van de algemene bepalingen.
Eisen omtrent de omvang en inhoud van de opleveringsbescheiden
zijn vastgelegd in paragraaf VII, hoofdstuk 5 van de algemene
bepalingen.
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5i29_t/m_5i31_yitvoerings-_en_ogleverin2§klassen
De kwaliteit van uitvoering, materialen en constructies
moet uit de resultaten van de controles worden bepaald.
Eisen betreffende de frequentie en diepgang van de
beproeving en keuring zijn vastgelegd in paragraaf VI,
hoofdstuk 5.
In de artikelen 5.41 en 5.42 zijn de eisen betreffende
veiligheidsprogramma en calamiteitendraaiboek vastgelegd.
Bepalingen aangaande het documentatiesysteem zijn vastgelegd in paragraaf VII, hoofdstuk 5 van de Algemene
Bepalingen.

VI Bepalingen inzake de inspectie, beproeving en
goedkeuring van leidingen met toebehoren
5.i32_Algemeen
In dit hoofdstuk zijn de specifieke eisen omtrent de
kwaliteit van de controles vastgelegd.
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5i33_Laboratorium_be2roevin2
De omstandigheden waaronder beproevingen van materialen,
hulpstukken, inrichtingen en voorzieningen worden uitgevoerd
moeten zodanig zijn dat deze geen invloed hebben op het
resultaat van de beproevingen. Voor beproevingen op het
werk kan dit betekenen dat er tijdelijke maatregelen moeten
worden getroffen om dit te realiseren zoals bijv. het afschermen tegen weer en wind.
Voor de veiligheidsklasse II t/m IV moet de kwaliteit van
materialen, hulpstukken, inrichtingen en voorzieningen blijken uit de door de fabrikant meegeleverde certificaten met
de resultaten van de chemische, mechanische en eventuele
andere beproevingen. Van elk afzonderlijk deel, dus ook voor
elke pijplengte, moet een certificaat worden afgegeven
voorzien van een nummer. Dit nummer moet corresponderen met
het nummer van het onderdeel.
Het leidingenbureau kan aanvullende onderzoeken en beproevingen eisen.
Voor de veiligheidsklasse I moeten aanvullende beproevingen
worden uitgevoerd als men niet tot een statistisch verantwoorde bepaling van de kwaliteit kan komen op basis van de
certificaten.
Als er gerekend wordt volgens de plasticiteitsleer, moet van
elke honderdste pijplengte een materiaalmonster worden
genomen waarvan de COD-waarde moet worden bepaald.

5.34_Controle_en_be2roeving_in_het_werk
De toelichting van dit artikel geschiedt m.b.v. een tabel.
In deze tabel zijn de eisen vastgelegd ten aanzien van de
kwantiteit van de te verrichten handelingen, beproevingen en
controles.
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OPUS I

OPUS II

OPUS III

OPUS IV

A. Vóór aanaarden
Inmeten van de leiding

lx

lx

lx

lx

Meten onrondheid leiding- 2x per pijplengte lx per pijplengte
doorsneden
50% van de leiVerificatie van de grond- 100% van de lei 80% van de leidinglengte
dinglengte
dinglengte
mechanische randvoorw.
Keuren en beproeven van
de verbindingen.
NDO

20% v/d verbind.

F Iensverbindingen

20% v/d verbind.

80% v/d verbind. 50% v/d verbind
100% v/d verbind 80% v/d verbind. 50% v/d verbind
Niet-stijve mechan. verb.
100% v/d verbind 80% v/d verbind, 50% v/d verbind
Lasverbindingen
radiografisch en radiografisch of magnetisch of
ultrasonoor
ultrasonoor
ultrasonoor
100% v/d verbind 80% v/d verbind. 50% v/d verbind
Lijmverbindingen
DO
Lasverbindingen

Li jmverbindingen
5. Controle en beproeving van
voorzieningen, hulpstukken enz.
6. Controle v/d in-uitwendige
bescherming
7. Doormeten en testen meetsystemen en waarschuwingssystemen

1 op 200 verbindingen met min.
van 1. Indien er
gerekend wordt
vlgs plasticiteitsleer. 1 op
100 verbind, met
min. van 2

20% v/d verbind.
visueel
20% v/d verbind .

Indien dit door
leidingenbureau
noodzakelijk
wordt geacht.

Indien dit door iet leidingenbureau noodzakelij ; wordt geacht.
100%

100%
100% van de
leidinglengte

80% van de
leidinglengte

100%
50% van de
leidinglengte

20% van de
leidinglengte

100%

100%

100%

100%

80%
(minimaal 1)

50%
(minimaal 1)

20%
(minimaal 1)

1.2* max. bedrij f sdruk

1.2* max bedrijf sdruk

1.3* max. bedrijf sóruk

1.5* max. bedrijf sdruk

dicht bebouwd gebied

1 per 500 ia
leiding

1 per 750 ni
leiding

open gebied

1 per lOOO m
leiding

leiding

8. Controle op metallische
contacten middels electriöche testmetingen
9. Aanbrengen waarsch.lint
10. Toetsen lasbekwaamheid
lasser

3. _^a_aanaarden
11. Afnersen
12. Aanbrengen van bovenqrondse markeringen:

1 per 1500 m

Bij elke richti ïgverandering
van de leiding

* handeling moet worden uitgevoerd
- niet voorgeschreven
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5

•35_Afwijkende_uitvoering

Als zich tijdens de uitvoering omstandigheden voordoen,
waardoor het werkplan niet kan worden aangehouden, moet
een gewijzigd werkplan worden ingediend. In afwachting
van de goedkeuring van dit gewijzigde werkplan moet het
werk worden gestaakt, tenzij het leidingenbureau anders
beslist. Het werk kan worden voortgezet na goedkeuring.
Als een nieuwe veiligheidsberekening wordt geëist, moeten
de door de afwijkende uitvoering gewijzigde gegevens en/of
randvoorwaarden volledig worden verdisconteerd.

VTT. Bepalingen Inzake opleveringsbescheiden en procedures
5.36_Revisietekeningen
öp'revisietekeningen moeten tenminste de volgende gegevens
worden vermeld
- de juiste ligging van de leiding
- plaats van de appendages en voorzieningen
- het profiel van de leidingsleuf en het gebruikte aanvulmateriaal
- plaats en hoogte ligging van de meetvoorzleningen en
het gebruikte referentiepunt
- gegevens van de leiding:
diameter, wanddikte, materiaalgegevens, max. bedrijfsdruk,
max. bedrijfstemperatuur in graden Celsius en de te
transporteren stoffen
- beschrijving van de markering waarmee de leiding geidentificeerd kan worden.
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5i37_Verklarin2eni_garanties_en_certificaten
Van alle controles en beproevingen van de leiding met
toebehoren moeten rapporten worden overgelegd aan het
leidingenbureau.
Deze rapporten moeten tenminste de volgende gegevens bevatten
- Korte omschrijving van alle, in opdracht van de leidingbeheerder, uitgevoerde controles en beproevingen alsmede
een korte omschrijving van de eventuele controle of proefopstelling.
- Het aantal uitgevoerde controles en beproevingen van een
bepaald type.
- Het beoogde doel van bovengenoemde controles en beproevingen.
- Overzicht van gebruikte informatie uit een gegevensbank.
- Resultaten van de controles en beproevingen in de vorm
van foto's, grafieken, tabellen enz.
- Certificaten waarin de conclusies omtrent de kwaliteit
en levensduur, gebaseerd op de resultaten van de controles
en beproevingen, zijn vastgelegd.

§i38_Grondonderzoek_na_het_leg2§n_van_de_lei
Het te leveren grondmechanisch rapport moet voldoen aan de
eisen gesteld in hoofdstuk 4. Zie voor de specifieke eisen
per veiligheidsklasse tabel II. (pag. 5/31).
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5i29_Storin2sogheffingshandleidingen
Met behulp van de in de handleiding vastgelegde procedures
moet een storing herkend en op een adequate wijze kunnen
worden verholpen.
Hiertoe moeten een groot aantal procedures worden vastgelegd
die mogelijke storingssituaties beschrijven en waarin
opheffingsmethodieken zijn opgenomen.
Specifieke eisen per veiligheidsklasse zijn opgenomen in
tabel II. (pag. 5/31)
De handleiding moet voorts de volgende gegevens bevatten
- naam, adres, telefoonnummer van de fabrikant van de
inrichting of voorziening
- naam, adres, telefoonnummer van de onderhoudsinstantie
- doel en werking van de inrichting of voorziening.

5

i40_Handleidin2_inzake_meet2rgcedures

De handleiding moet tenminste de volgende gegevens bevatten
- de te meten grootheid
- korte omschrijving van de meetmethode
- korte omschrijving van het doel van de meting
- plaats van een eventueel referentiepunt
- uitvoerige beschrijving van de tijdens de meting te
verrichten handelingen
- naam, adres, telefoonnummer van de fabrikant
- naam, adres, telefoonnummer van de onderhoudsinstantie.
Voor de eisen per veiligheidsklasse wordt verwezen naar
tabel II. (pag. 5/31)

-5/25-

5i41_en_5i42_Veili2heids2ro2ram^_en_calamiteitendr
Algemeen
Indien zich een calamiteit voordoet is het noodzakelijk, dat
bestrijding van de gevolgen en/of hulpverlening op gang komt
en indien de calamiteit een ramp tot gevolg heeft of kan
hebben, de hulpverlening wordt gecoördineerd.
Om hier vooraf op in te kunnen spelen is het nodig een
inventarisatie van de mogelijke ongewenste gebeurtenissen
te maken. Dit gebeurt door het verzamelen van bijv. gegevens,
plattegronden, rekenmethoden, literatuur en ongevalstatistieken. Hierna kunnen mogelijke rampscenario's worden opgesteld, bijv. bedreiging door een giftige gaswolk. Mogelijk
moeten er meerdere scenario's voor één ongevalsgebeurtenis
worden opgesteld, afhankelijk van ligging, grootte schadegebied, plaats van ontstaan, windrichting en weerstabiliteit
enz. Afgestemd op elk van deze mogelijke calamiteiten moet
een bedrijfsnoodplan worden gemaakt.
Dit is een draaiboek van waarschuwings- en alarmeringsactiviteiten, van bestrijdings- en evacuatie-acties, opstellingsplaatsen materieel enz. Ook te definiëren als een samenstel
van maatregelen dat voorbereid is voor het geval zich een
ongewenste gebeurtenis voordoet, die naar plaats, aard en
gevolgen voorzienbaar is en een zekere mate van waarschijnlijkheid heeft.
In het bedrijfsnoodplan staan zoveel mogelijk relevante
gegevens, die nodig kunnen zijn voor een veilige en doeltreffende hulpverlening, zoals tekeningen en plattegronden
van de omgeving, fabriekscomplexen, woonwijken, installaties,
gegevens over getransporteerde en opgeslagen stoffen in de
omgeving, hulpmaatregelen bij intoxicatie, uitgewerkte denkschema's, besluitenlijsten en actieplannen.
Er moet tenminste aandacht worden besteed aan de volgende
punten:
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a. maatregelen bij operationele afwijkingen
b. maatregelen bij brand, explosie, vloeistof- en gasontsnapping
c. communicatie
d. interne alarmering
e. externe alarmering.
Voor de ingebruikname van de leiding moet het plan aan het
leidingenbureau en aan de burgemeester ter beschikking
worden gesteld. Beoogd wordt daarmee aan de burgemeester
tijdig die informatie te geven, die hem in staat moet stellen
in overleg met het bedrijf een effectief rampbestrijdingsplan als onderdeel van het gemeentelijk rampenplan op te
stellen.
Het bedrijfsnoodplan hoeft niet openbaar te worden gemaakt.
Gegevens die nodig zijn voor de samenstelling van het bedrijfsnoodplan, maar waarvan geheimhouding door het bedrijf
noodzakelijk wordt geacht, behoeven niet in het rapport te
worden opgenomen. Deze gegevens mogen in een dossier worden
verzameld, waar dan in het rapport naar wordt verwezen.
Dit dossier blijft in het bedrijf, maar moet te allen tijde
beschikbaar zijn voor inzage door de bevoegde autoriteiten
en zodanig worden opgeslagen dat de geqevens niet verloren
kunnen gaan.
Het is gewenst dat aan het rapport een inventarislijst van
dit dossier wordt toegevoegd.
Het bedrijfsnoodplan moet uit twee delen bestaan, het
veiligheidsprogramma en het calamiteitendraaiboek.
Het veiligheidsprogramma moet een overzicht zijn van de
benodigde gegevens en meldingsprocedures.
Het calamiteitendraaiboek moet een overzicht geven van de
handelingen die ingeval van calamiteiten door personeel
moeten worden verricht, gebaseerd op het veiligheidsprogramma
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A. Veiligheidsprogramma
Afhankelijk van de veiligheidsklasse van de leiding moet
het programma voor zover van toepassing de volgende
punten omvatten
1. De belangrijkste leidinggegevens.
Hieronder wordt verstaan de beschrijving van de leidingconstructie, de ligging, de omgeving en de invloeden van
plaatselijke aard, die van betekenis kunnen zijn voor
het veilig functioneren van de constructie. Dit veilig
functioneren dient te worden gezien in de wederzijdse
relatie tot de omringende activiteiten (aanwezigheid van
externe potentiële gevarenbronnen enerzijds en van kwetsbare objecten anderzijds). De te leveren informatie
dient te bestaan uit
- een beschrijving van het terrein met een opgave van de
potentiële gevarenbronnen in de omgeving, voorzover
deze van invloed zijn op het functioneren van de leiding
- een beschrijving van het terrein met gegevens van
andere kwetsbare objecten
- een beschrijving van de wijze van aan- en afvoer en
opslag van significante hoeveelheden gevaarlijke stoffen
met hun eigenschappen,voorzover van belang in een veiligheidsstudie, zoals
. acute toxiciteit (mogelijkheid tot het veroorzaken
van schadelijke biologische effecten op levende organismen zoals plant, dier en mens door blootstelling
aan chemische stoffen)
. thermische stabiliteit
. minimum ontstekings- of ontbrandingstemperatuur (de
laagste temperatuur, waarbij onder bepaalde omstandigheden een stof of mengsel van stoffen (vast, vloeibaar, gas) tot 'zelf-onderhoudende' verbranding kan
worden gebracht)
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. minimum ontstekingsenergie (de minimum energie
(uitgedrukt in Joule) benodigd voor het inleiden
van een verbrandings- of explosiereactie van een
bepaalde stof of een mengsel van stoffen)
. explosiegrenzen in lucht
. relatieve dampdichtheid (de dichtheid van een bepaald
volume van dat gas ten opzichte van eenzelfde volume
lucht onder gelijke omstandigheden van temperatuur
en druk)
. vlampunten (onderste en bovenste)
(de temperatuur van de vloeistof waarbij de dampconcentratie gelijk is aan de onderste resp. bovenste
explosiegrens)
. dampspanning (verloop)
. verbrandingswarmte
. vlamsnelheid
. gevoeligheid voor vlamversnelling
. reactiviteit/gevaarlijke reacties (het gedrag van de
betreffende stof ten aanzien van oxydatie- en reductiemiddelen, water, stoom en te gebruiken constructiematerialen)
. corrosiviteit
. instabiliteit
- de mogelijkheid van vorming en de aanwezigheid van
instabiele verbindingen en de mogelijkheid tot het
vormen van brandbare onledingsprodukten
- de mogelijkheid tot polymerisatie met sterk
exotherme effecten onder buitengewone omstandigheden (thermische explosie)
- de oorzaken die bovengenoemde processen kunnen inleiden zoals warmte, wrijving en/of schokken, de
katalytische invloed van verontreinigingen, zuren,
vocht en lucht.
Voorts gegevens over bestrijdingsmiddelen.
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2. De belangrijkste exploitatiegegevens.
Hieronder wordt verstaan een beschrijving van alle van
belang zijnde procesparameters, zoals de druk, de temperatuur, instelwaarden van beveiligingsinrichtingen en
tevens een beschrijving van de redelijkerwijs voorzienbare gevaren, die door storingen in het proces of door
foutieve handelingen kunnen optreden tijdens alle fasen
van het proces met inbegrip van het in werking stellen
en het tot stilstand brengen daarvan en het onderhoud.
Op systematische wijze moet een inventarisatie worden
gemaakt van de afwijkingen welke kunnen ontstaan door
onregelmatigheden als procesfouten, apparaatfouten,
bedieningsfouten, externe invloeden (uitval van voorzieningen, invloeden van brand en explosie) en wat daarvan
de kwalitatieve gevolgen kunnen zijn.
Te onderscheiden zijn hierbij
. storingen die kunnen leiden tot een rechtstreekse
ontsnapping van een gevaarlijke stof
. storingen die gevaar veroorzaken doordat veilige
grenzen van vitale procesparameters worden overschreden.
3. De wijze van beveiliging en inspectie.
Hieronder wordt verstaan een beschrijving van de technische en organisatorische voorzieningen en/of maatregelen
die zijn getroffen ter voorkoming van ongewenste gebeurtenissen of ter beperking van de gevolgen.
4. De wijze van waarschuwing en alarmering.
Hieronder wordt verstaan een beschrijving van de procedures volgens welke de interne alarmering en communicatie
moet verlopen na het constateren van een ongewenste
gebeurtenis.
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5. De gegevens die direct na constatering van een calamiteit moeten worden verstrekt aan de gemeente, in het
bijzonder gemeentepolitie.
Deze gegevens hebben betrekking op de aard van de calamiteit, nl. welke stof komt vrij, in welke hoeveelheid,
wat is het mogelijke rampscenario, welke maatregelen
moeten worden getroffen, is er sprake van een zodanige
calamiteit dat assistentie van andere hulpverleners gewenst is, moet het gemeentelijk rampenplan in werking
worden gesteld.
punten 6 t/m 9: geen nadere toelichting

B. Calamiteitendraaiboek
Aan de hand van elk van de bepaalde rampscenario's moet
worden nagegaan welke maatregelen moeten worden getroffen
om de gevolgen van een ongewenste gebeurtenis te bestrijden
en beperken. Uitgewerkt moet worden hoe de personeelsleden
worden gealarmeerd en welke opdrachten of instructies zij
hebben met betrekking tot hun handelen bij het optreden
van een ongewenste gebeurtenis, hoe dit handelen wordt gecoördineerd en wie de leiding van de activiteiten heeft.
Deze analyses moeten worden vastgelegd in een draaiboek,
dat een systematisch overzicht moet geven van alle te nemen
maatregelen en onmiddellijk uit te voeren handelingen en
werkzaamheden. Deze handelingen en werkzaamheden dienen
gerangschikt te zijn in tijdsvolgorde en naar belangrijkheid.
Aangegeven moet worden wie voor de beschreven handelingen
en werkzaamheden de verantwoordelijkheid draagt.
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HOOFDSTUK 6: HET HEBBEN, GEBRUIKEN, ONDERHOUDEN EN
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I. Algemeen
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6.2 Aanleg openbare werken
Geen nadere toelichting.

6.3 Lichten van een leiding
Indien het leidingenbureau het ter beoordeling van de
aanwezige veiligheidsmarge van een leidingconstructie
noodzakelijk acht, moet de leiding worden gelicht.
Het College van B&\: kan de leidingbeheerder verplichten
deze werkzaamheden uit te voeren.

6.4 Onderhoudswerkzaamheden
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Uitgangspunt bij het aangaan van een overeenkomst is, dat
de leidingconstructie zodanig moet worden beheerd, dat een
zekere levensduur is verzekerd. De veiligheidsmarge die
in de gebruikstoestand aanwezig moet zijn, mag in de tijd
niet veranderen.
Om dit te bewerkstelligen zal aan de leiding goed en regel
matig onderhoud moeten worden gepleegd. Het leidingenbureau
kan indien zij hiertoe termen aanwezig acht, de leiding
beheerder verplichten bepaalde aanvullende onderhoudswerk
zaamheden te verrichten.

6.5 Werkzaamheden aan leidingen
Geen nadere toelichting.
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II. Bepalingen inzake de exploitatiegegevens
en -omstandigheden.

6.6 Opgave te vervoeren stoffen
Voor de leidingen in de veiligheidsklassen I, II en III
moeten deze gegevens worden verwerkt in het veiligheidsprogramma.
Voor de toelichting op dit artikel wordt dan ook verwezen
naar de toelichting op de artikelen 5.41 en 5.42.
Voor leidingen in de veiligheidsklasse IV is een veiligheidsprogramma niet vereist. In dat geval moeten de hier
gevraagde gegevens schriftelijk aan het leidingenbureau worden opgegeven.

6.7 Wijzigingen in de exploitatie
Geen nadere toelichting.

6.8 Veiligheidsberekening bij wijziging
Geen nadere toelichting.

6.9 Melding van calamiteiten
De melding van ongewenste gebeurtenissen moet worden uitgevoerd op een wijze die in het veiligheidsprogramma is beschreven. Ingeval het leidingen betreft in veiligheidsklasse
I en II dient elk jaar schriftelijk aan het leidingenbureau
een overzicht te worden gegeven van de ongewenste gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan. Ook die gebeurtenissen
die niet direct hinder of gevaar veroorzaakten, maar slechts
een afwijking van de gewenste situatie gaven, moeten hierin
worden vermeld. Dit overzicht mag in het algehele toestandsrapport worden opgenomen.
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6.10 Algehele toestandsrapport
Het algehele toestandsrapport moet tenminste de volgende
onderwerpen bevatten
1. de algehele toestand van de leiding
Een beschrijving van de algehele toestand van de leiding
moet duidelijk maken of de veiligheidsmarge in de
gebruikstoestand van de leiding zoals die op grond van
de veiligheidseisen overeenkomstig de veiligheidsklasse
van de leiding aanwezig moet zijn, ook nog aanwezig is.
2. het verslag van een nieuwe hydraulische beproeving
conform 5.34
De wijze van beproeving is afhankelijk van de veiligheidsklasse van de leiding. In de toelichting op art. 5.34
wordt deze afhankelijkheid beschreven.
3. een verslag van het gebruik van de leiding in de voorafgaande periode
In dit verslag moet worden beschreven of er bij het
gebruik van de leiding in de voorafgaande periode (tot
het tijdstip van het vorige algehele toestandsrapport)
problemen zijn geweest, of zich ongewenste gebeurtenissen
hebben voorgedaan.
Indien deze zich hebben voorgedaan moet de oorzaak worden
beschreven en evenzo de maatregelen die eventueel zijn
getroffen om in de toskomst deze gebeurtenissen te voorkomen .
4. een omschrijving van wijzigingen in het bedrijfssysteem
sinds de aanleg of laatste rapportering
Alle wijzigingen in het bedrijfssysteem, de bedrijfsvoering, de leidingconstructie, de operationele condities,
de instructies van bedienend personeel enz. moeten worden
beschreven, opdat het leidingenbureau kan beoordelen of
de wijze van exploitatie van de leiding en de beheerorganisatie blijven voldoen aan de veiligheidseisen.
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het veiligheidsprogramma en calamiteitendraaiboek
Indien er wijzigingen in de bedrijfsvoering of beheerorganisatie of aan de leidingconstructie zijn aangebracht, dienen het veiligheidsprogramma en het calamiteitendraaiboek hierop te worden aangepast. Als onderdeel
van het algehele toestandsrapport moet de laatste versie
van het veiligheidsprogramma en calamiteitendraaiboek
aan het leidingenbureau worden overgelegd. Het is niet
voldoende alleen de wijzigingen op te geven, wel moeten
de wijzigingen als zodanig herkenbaar worden gemaakt.
een overzicht van alle tot dan verschenen rapporten,
tekeningen e.d. welke op de leiding betrekking hebben
Dit overzicht moet alle stukken bevatten, zowel de stukken
die aan het leidingenbureau zijn aangeboden als de stukken
of dossiers die in het bedrijf aanwezig zijn en waarnaar
in de aan het leidingenbureau ter beschikking gestelde
stukken wordt verwezen.

-

-6/6III Bepalingen inzake periodieke metingen, controles en
rapportages
6.11 Inspectie
Een inspectie van bestaande leidingen moet aantonen dat
er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan, welke kunnen
leiden tot een ongunstiger belastingsituatie voor de
leiding dan de situatie ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst. Dat de veiligheid van de leiding mogelijk is
aangetast, kan o.a. worden geconcludeerd doordat
- grote vervormingen van de doorsnede zijn opgetreden,
hetgeen o.a. kan blijken uit moeilijkheden tijdens het
gebruik van schoonmaakmaterieel.
Grote vervormingen worden geacht aanwezig te zijn indien
geconstateerd wordt, dat
D -max
..
_H
> i + ±È.
1 +
D -min
D '
u
g
waarin : D = afstand tussen twee evenwijdige raaklijnen
ter weerszijden van de doorsnede
t = nominale wanddikte
D = nominale gemiddelde diameter van de doorsnede.
g
- grote vervormingen van de leiding-as zijn opgetreden,
hetgeen o.a. kan blijken uit het ontstaan van zichtbare
grondbreuk t.p.v. bochten of uit het meten van verplaatsingen
van de leidingas. Grote vervormingen van de leidingas worden
verondersteld aanwezig te zijn indien plaatselijke zettingen
meer bedragen dan 1,2 x het zettingsverloop waarop de oorspronkelijke berekeningen zijn gebaseerd.
- gedurende de tijd dat de leiding in bedrijf is geweest,
breuk is opgetreden, anders dan door onvoorzichtigheid
met een graafmachine, indien althans de aanwezigheid van
dergelijke graafmachines incidenteel is geweest
- kenmerken van niet-permanente stromingstoestanden in het
terrein bespeurbaar zijn
- corrosie wordt geconstateerd.
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Voor de frequentie waarmee de inspectie moet worden uitgevoerd , wordt verwezen naar de toelichting op één van de
art. 6.17 t/m 6.20, afhankelijk van de veiligheidsklasse
van de leiding.

6.12 Controlemetingen
Voor de toelichting op de frequentie en omvang van de
controlemetingen, alsmede de te meten grootheden en variatie, wordt verwezen naar de toelichting op één van de art.
6.17 t/m 6.20, afhankelijk van de veiligheidsklasse van de
leiding.
Een uitzondering hierop is het meten van de verplaatsing
van de leidingas. Deze meting is niet altijd verplicht.
Slechts op plaatsen waar dit, gezien de optredende omstandigheden, naar de mening van het leidingenbureau gewenst is,
kan het leidingenbureau een controle op de verplaatsing van
de leidingas eisen.
Voor de frequentie waarmee deze metingen moeten worden uitgevoerd, wordt verwezen naar de toelichting op één van de
art. 6.17 t/m 6.20.

6.13 Controle grondbelastingen en grondgegevens
Indien het grondmechanisch rapport daartoe aanleiding geeft,
of indien het naar de mening van het leidingenbureau
gewenst is, kan het leidingenbureau een éénmalige of voortdurende controle op de variatie van de grondbelastingen en
grondgegevens eisen. De frequentie en omvang van deze
controle is afhankelijk van de veiligheidsklasse van de
leiding. In art. 4.7 (blz. 4/55 e.v.) wordt beschreven welke
grootheden worden gerekend tot de grondbelastingen en grondgegevens .
Voor de toelichting op de frequentie en omvang wordt verwezen naar de toelichting op één van de art. 6.17 t/m 6.20.
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6.14 Controle steunpunten
De frequentie en omvang van de eventueel noodzakelijke
controle op het gedrag van steunpunten is afhankelijk van
de veiligheidsklasse. In de toelichting op de art. 6.17
t/m 6.20 wordt dit nader uitgewerkt.

6.15 Controle beveiligingsinrichtingen en voorzieningen
Voor de omschrijving van de frequentie en omvang van de
controles

wordt, afhankelijk van de veiligheidsklasse

van de leiding, verwezen naar de toelichting op één van de
art. 6.17 t/m 6.20.

6.16 Controle beschermingen tegen aantasting en
beschadiging
Voor de omschrijving van de frequentie en omvang van de
controles wordt, afhankelijk van de veiligheidsklasse van
de leiding, verwezen naar de toelichting op één van de
art. 6.17 t/m 6.20.
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IV Bepalingen inzake de veiligheidsklassen in het gebruiksen beheerstadium van leidingen met toebehoren
6.17 t/m 6.20 Gebruiks- en beheerklassen COOPI t/m COOPIV
In de artikelen 6.17 t/m 6.20 van de algemene bepalingen
wordt een overzicht gegeven van die gegevens en omstandigheden die moeten worden bepaald. De omvang van de gegevens
en de methode en frequentie, waarmee deze gegevens moeten
worden vastgelegd, zijn afhankelijk van de veiligheidsklasse .
Deze afhankelijkheid wordt — voorzover het de methode van
benadering betreft — omschreven in art. 3.7 en — voorzover
het de bepaling van de bedrijfsomstandigheden en externe
omstandigheden betreft — omschreven in de artikelen 4.9 t/m
4.12. Dit zal hier niet worden herhaald.
De toelichting op de art. 6.17 t/m 20 zal worden gegeven
in de vorm van een tabel, waarin de frequentie, waarmee de
gevraagde gegevens moeten worden bepaald, is opgenomen.
Deze frequentie is voor elke veiligheidsklasse anders,
omdat deze frequentie de faalkans van het leidingsysteem
kan beïnvloeden en wel als volgt.
Er kunnen twee verschillende faalkansen worden onderscheiden.
De ene faalkans is dimensieloos.
Dit wordt de faalkans per vraag genoemd en heeft betrekking
op componenten, die slechts één enkele beweging uitvoeren,
zoals
- niet starten van een electromotor
- niet sluiten van een afsluiter.
De andere faalkans heeft de tijdseenheid als dimensie. Deze
faalkans heeft betrekking op een component die continu een
functie verricht. De faalwijze slaat dan op deze functie,
bv.
- niet blijven draaien van een electromotor
- lek of breuk in afsluiterhuis
- voortijdig sluiten van een afsluiter.
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De eerst genoemde faalkans wordt niet beïnvloed door testfrequenties van de betreffende component. Als de faalkans
een constante is, dan heeft een functionele test geen
invloed (starten motor zegt niets over starten de volgende
keer).
Als de faalkans per tijdseenheid is, dan heeft een functionele test wel degelijk invloed op de betrouwbaarheid van
die component.
Iedere keer dat een functionele test wordt uitgevoerd, wordt
de betreffende component nl. weer als nieuw verondersteld.
Het verkleinen van de faalkans kan dan worden verkregen
door het verkleinen van het testinterval.
Met behulp van een faalkansanalyse van een systeem kan de
relatie tussen faalkans, testintervallen en reparatieperioden worden bepaald en hiermee de optimale testintervallen,
De toegestane faalkans van het leidingsysteem is afhankelijk
van de categorie van de leiding.
Deze faalkans is gegeven in de tabel met veiligheidsfactoren
in de toelichting op art. 4.13.
Indien met een faalkansanalyse wordt aangetoond dat de
optimale frequentie anders dan de voorgeschreven frequentie
is, kan in overleg met het leidingenbureau worden besloten
van de in de onderstaande tabel opgenomen frequenties af
te wijken.
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_^___^ GEBRUIKS- EN BEHEERKLASSE
coopii

COOPI
GEGEVENS

COOPIII

COOPIV

idem

idem

~~^~^^____^

1. Onderzoek bedrijfsomstandigheden
volgens resp. art. 4.9 t/m 4.12

bij inge-

idem

bruikname

2. Algeheel toestandsrapport

lx/jaar

lx/3 jaar

lx/5 jaar

3. Controlemetincren - druk

4x/jaar

2x/jaar

lx/jaar

4x/jaar

2x/jaar

lx/jaar

- lekken

4x/jaar

2x/jaar

lx/jaar

- wanddikte

4x/jaar

lx/jaar

- rekken

4x/jaar

lx/jaar

- onrondheid

4x/jaar

lx/jaar

- meten verplaatsing

2x/jaar

lx/jaar

- temperatuur

lx/10 jaar

leidingas

4. Controle - grondbelastingen en
lx/jaar

lx/2 jaar

lx/5 jaar

4x/jaar

2x/jaar

lx/2 jaar

4x/jaar

4x/jaar -

4x/jaar

a. bekleding

lx/5 jaar

lx/5 jaar

lx/10 jaar

b. testmetingen KB

2x/jaar

2x/jaar

lx/jaar

lx/5 jaar

lx/5 jaar

lx/10 jaar

grondgegevens (o.a. zettingen)
- steunpunten
- beveiligingsinrichtingen
en voorzieningen

4x/jaar

- bescherming tegen aantasting
en beschadiging :

- verbindingen

5. Storingsopheffingsprocedure

bij storingen in bedrijfsgang,

leiding of toebeho-

lx/jaar

-

-

ren dienen de te nemen
maatregelen te zijn voorbereid en in instructies
vastgelegd

6. Inspectie externe toestand:
maaiveld, leidingen, leidingverken,
kabels, tunnels, constructie en

2x/week

lx/week

lx/maand

3x/jaar

onderhoudswerkzaamheden

7. Opnieuw leiding categoriseren en maken
veiligheidsanalyse

o. Realistische alarmoefeningen

Bij wijzigingen en/of afwijkingen in bedrijfsomstandigheden of omgeving

lx/jaar

lx/2 jaar

-

-
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V. Bepalingen inzake verantwoordelijkheden

6.21 Controle van gegevens en rapportages
Geen nadere toelichting.

6.22 Nalatigheid bij melding van calamiteiten
Geen nadere toelichting.

6.23 Wijzigingen in het veiligheidsprogramma
Geen nadere toelichting.
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Ingenieursbureau

MEMO

Aan
Van
Ingenieursbureau
Telefoon
Datum

ir R.A.J. de Koek (provincie Zuid-Holland)
ir G.A.M. Poiesz
Wegen en Groen
010 4896247
19 september 1996

Betreft:

Handboek leidingen van de gemeente Rotterdam

Het bijgaande wordt u zonder begeleidend schrijven toegezonden:
"
,
Prov. Bestuur van Zuid-Holland
D i e n s t Water en Milieu
V
ter informatie
o

ter goedkeuring/ondertekening

o

ter inzage; daarna graag retour afzender

V

kan behouden worden

o

retour, met dank voor inzage

o

volgens afspraak/ n.a.v. uw vraag/brief d.d.

o

met verzoek om advies/commentaar

o

met verzoek hierover mondeling/telefonisch contact te hebïïê"h"ö"p
)Jro]ecInr

o

met verzoek te behandelen/uit te voeren

o

dringend

o

niet dringend

Ingekomaaxtó. Reg.
eg. nr.

3 SEP. « 6 i DWM

Kiass.nr.

Zaak. nr.

Geachte heer De Koek,
Naar aanleiding van uw opmerking en mijn belofte bij de bijeenkomst gisteren (18
september 1996) naar aanleiding van het commentaar op de ontwerpnorm NEN
3 6 5 2 bij de Gastee te Apeldoorn, vindt u bijgaand het Rotterdamse 'Handboek
leidingen' (ook wel met 'Rotterdamse code' aangeduid).
De bedoeling is binnenkort te bekijken hoe voor een aantal zaken verwezen kan
worden naar NEN 3 6 5 0 en om het handboek op een aantal punten te actualiseren.
Wanneer u suggesties ter verbetering heeft wil Gemeentewerken dat gaarne van u
vernemen.
Ik wil er wel bij aantekenen dat de status van het stuk nog steeds met 'voorlopig'
aangeduid moet worden voor w a t betreft de aanduiding 'Leidingenverordening
Rotterdam', deze is immers nog steeds niet van kracht. Het Handboek leidingen
vormt wel de basis voor de privaatrechtelijke vergunning die aan leidingeigenaren
afgegeven wordt.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht en ben altijd bereid om e.e.a.
nader te (laten) toelichten.

'

