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l.

Samenvatting

Door het River and Habour Laboratory (=Vassdrags- og Havne Laboratoriet = VHL) te Trondheim werd in de jaren tussen 1973 en 1979

een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de interactie tussen
bodemvistuigen en onderzeese pijpleidingen.

i

_ Het onderzoek werd verricht in opdracht van Bredero Price B.V.
—
Nederland, Department of Energy - Engeland, Esso Exploration
and
Production Norway Inc.,Norpipe A.S. - Noorwegen,
|
Rijkwaterstaat Directie Noordzee, Shell Internationale
Petroleum

Maatschappij Nederland, Statoil - Noorwegen.
In feite participeerde Ge

Directie Noordzee van de Rijkswaterstaat

en het Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek van de Directie der
Visserijen in dit onderzoek, waarbij de directie Noordzee formeel

als sponsor optrad.
Het werk van het VHL heeft een gedetailleerd inzicht gegeven in de
verschijnselen die zich voordoen bij het aanvissen van op de
zeebodem gelegen pijpleidingen. In het voorliggende rapport zijn de
onderzoekresultaten aan de hand van gegevens van visserij en
pijpleidingen op het Nederlandse deel van het continentale
plat
geïnterpreteerd en vertaald in “anbevel ingen voor het van
overheid:wege te voeren beleid.
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2.

Conclusies en aanbevelingen
Eén van de belangrijkste punten van discussie tussen de bij de
aanleg van onderzeese pijpleidingen betrokken partijen isde
noodzaak tot het begraven van pijpleidingen om schade door in. vloeden van buitenaf te voorkomen.

Het onderzoek door het VHL richtte zich slechts op Één van de
mogelijke bedreigingen voor onderzeese pijpleidingen: de visserij
met bodemvistuigen.
Indien men andere bedreigingen dan de bodemvisserij (stroming
golven, schade door ankers, variaties in de bodemligging e.d.)
buiten beschouwing laat kan t.a.v. de noodzaak tot het begraven
van pijpleidingen de volgende algemene conclusie worden getrokken.
= [Indien bij een "36" pijpleiding een coating van hoge kwaliteit
(gewapend beton) wordt toegepast is begraven uit het oogpunt .
van schade door de visserij niet noodzakelijk.

Ter aanvulling op deze conciwie Girsien de drie opmerkingen te
worden gemaakt.

= Over het gedrag van pijpleidingen met een kleine diameter ("flow-

lines") bij het aanvissen met een bodemvistuig is nog geen uitspraak
te doen. Nader onderzeok op dit punt vindt momenteel plaats.

-- De nu ophet Nederlandse deel van het continentale plat. gelegen
pijpleidingen dienen, met het oog op de visserij, een bedekking van

enkele decimeters te hebben. Dit op grond van de kwaliteit van de
toegepaste coating bij de pijpleidingen met een diameter van 36" en
het nog ontbreken van inzicht in het gedrag van pijpleidingen met
een kleinere diameter.

— Aanpassing van de vorm van de vistuigen - met name bij de boomkor verkleint de kans cp het »liiven haken van het vistuig ("hooking")
sterk <n verlaagt tevens de stootbelasting bij de botsing tussen
vis1úg en pijpleiding enigszins.
Een dergelijke aanpassing dient dûs sterk te worden aanbevolen, omdat
zij werkt tea gunste van vs vissers en de pijpleidingmaatschappijen.

rijkswaterstaat
e
PE
ae
uirectie noordzec

3.

Inleiding
Fn het algemeen zijn pijpleidingen het meest geschikte transportmiddel
voor de afvoer van op de Noordzee gewonnen olie en gas. Ten opzichte
van andere transportmogelijkheden is de capaciteit hoog, zijn
de kosten laag en is de kans op stagneren van de afvoer klein.
De technische problemen bij ontwerp, aanleg en onderhoud van onderzeese pijpleidingen zijn echter — zeker waar het de Noordzee betreft niet gering. Hoewel de waterdiepte beperkt is, stellen het “storm- :
achtige karakter" van de Noordzee en de daarmee samenhangende
hydraulische, morfologische en grondmechanische condities hoge
eisen aan het ontwerp.
Een groot aantal zaken bedreigt het goed functioneren van onderzeese
pijpleidingen. Hierbij kan de volgende indeling worden gehanteerd:
natuurlijke bedreigingen
=

instabiliteit a.g.v. golven en stroom

~

corrosie (zowel intern als extern)
niet ondersteunde gedeelten ("spans")

-

instabiliteit van de zeebodem

bedr. igingen_door_menselijk_hardelen
-

beschadiging tijdens het leggen
beschadiging tijdens het ingraven

_

beschadiging door ankers/scheven
beschadiging door vistuigen.

De Woordzee is - met name ten zanzien van de bodemvisserij -één van
de meest intensief

bevisde zeSen. Wanneer pijpleidingen in de

Noordzee niet worden begraven zullen vistuigen en pijpleidingen

"botsen". Dit zal niet incidenteel gebeuren maar regelmatig. Voor
bepaalde pijpleidingtrajecten wordt het aantal botsingen gedurende
Ge levensduur van de pijpleiding cp 5 ner strekkende meter geraamd.
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Het onderzoek uitgevoerd door het River and Habour Laboratory te
Trondheim had tot doel nader inzicht te verkrijgen in de belastingen
die optreden en de kans op schade bij het aanvissen met een bodemvis-

tuig van een niet begraven pijpleiding.
De uitkomsten van het onderzoek geven wegen aan om de kans op
schade tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

In de “Richtlijnen inzake de toepassing van het Mijnregelement

Continentaal Plat en hoofdstuk VIII-A van het Mijnregelement 1964,
voorzover het betreft onderzeese pijpleidingen voor het transport
van gas" wordt vermeld, dat de ligging zodanig dient te zijn dat:
a.

de pijpleiding niet vrij kan kamen te liggen ten gevolge van
de veranderingen in de hoogteligging van de zeebodem

b.

de pijpleiding geen obstakel kan vormen en niet beschadigd kan
worden door de visserij-aktiviteiten

c.

beschadiging van de pijpleiding door scheepvaart-aktiviteiten

zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Ter beoordeling van punt 2 heeft het VHL-onderzoek, met name waar

het grotere pijpleidingdiameters (16", 20", 24", 36") betreft, de

noodzakelijke informatie geleverd.
Het gedrag ven kleinere pijpleidingdiameters wordt momenteel door
het VHL in opdracht van Shell Fxpro

e.a. in de praktijk oncerzocht.

In het kader van het Marien Technologisch Speurwerk-procramma
(MaTS) wordt een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de
ongevallen tijdens aanleg, testen en gebruik van pijpleiaingen or
de Noordzee. Dit onderzoek zal o.a. informatie opleveren ten aanzien van punt a en de schade, die kan ontstaan, bij de aanleg en het
begraven van de leiding.

|

De aandecht die, tot op heden, is geschonken. aan ie natuurlijke
‘ veranderingen van de zeeboden is sterk: gericht geweest op een

beperkt gebied (o.a. studiegebied “abij Lichteiland Goeree). Het
doel was de wetenschappelijke kennis van de verschijnselen te
toetsen en te verruimen. Voor het grootste dzel van de Noordzee is
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de kennis ten aanzien van de optredende variaties van de bodemligging uiterst beperkt. De variaties van de bodemligging gedurende de
gebruiksduur van een pijpleiding zijn echter in sterke mate bepalend
voor de bij de aanleg te verkiezen ingraafdiepte.

Op dit gebied is nader onderzoek gewenst. De aandacht zal hierbij
primair gericht dienen te worden op de sector van het Nederlandse
plat tussen 52°50' N.B. en 54°00' N.B. waar ook in de nabije toekomst de meeste pijpleidingprojecten mogen worden verwacht.

Beschadiging van een pijpleiding door schepen kan optreden, doordat
een anker de pijpleiding raakt of — bij een niet begraven pijpleiding

— wanneer een schip aan de grond loopt.

Ankeren op volle zee behoort tot de hoge uitzonderingen. Wordt toch
het anker uitgeworpen dan kan de diepte, waarover het anker zich
ingraaft oplopen tot vele meters.
Het begraven van pijpleidingen in diep water om schade door ankers

te voorkomen lijkt dus weinig zinvol.
De kans op ankeren t.p.v. een pijpleiding is klein en een begraaf
diepte äie afdoende bescherming biedt kan vaak technisch moeilijk
worden gerealiseerd.
Redegebieden, scheepvaartroutes en gebieden waarin veel
offshore activitciten plaatsvinden vragen een aparte beschouwing.
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4.

Het VHL-onderzoek
4.1

Historie van het onderzoek

In 1973 liet het Noorse Deep Water Pipeline Project: Committee (DWPL)

een verkennend onderzoek uitvoeren door het VHL. De 'resultaten werden gepubliceerd in het rapport "Influences of
bottom trawl gear on pipelines, Phase I" in 1974. De gelden
voor dit onderzoek waren afkomstig van de Noorse staat. Het
onderzoek was een theoretische verkenning en de resultaten

werden beschikbaar gesteld aan potentiéle sponsors voor het
vervolgonderzoek, een modelonderzoek. Het vervolgonderzoek

vond plaats in 1975 (Phase II). Het werd direct gevolgd door |

een veldonderzoek (Phase III) op een 16" gas/oliepijpleiding,
(totale lengte 2x150 m betoncoating c.q. polyethyleen coating)
neergelegd in een fjord in de buurt van Trondheim (Bjugnfjorden).
Op verzoek van DWPL en sponsors werd een samenvattend onder
zoekingsrapport opgesteld eveneens in 1975,

(Main Report.)

Tijdens de afsluitingsfase van het bevengenoemd onderzoek
kwamen. de vertegenwoordizers van R™/O en RWS Noordzee, via de
collega's van het MAFF Finneries -waboratory, Lowestoft, Suffolk,
Engeland achter het bestaan van het DVrL-project.
In overleg met de beide Directies (Visserijen, Noordzee) werd
besloten te gaan deelnemen aan een vervolgonderzoek (Extension IT:
en met name aandacht te schenken aan Ae bocmkor, een typisch

Nederlands vistuig, dat niet in het Noors « onderzoek was opgenomen. Besloten werd de reeds bestaande 16" pijpleiding opnieuw te gebruiken en deze aan te vissen met zwaardere vis-

tuigen (o.a. de boomkor} dar tijdens Phase III. Hierbij werd
de trawler '"Nvvaraen" gebruikt (145 GRT, t.l. 31.4 m).
Een deel van de Nederlandse inzet aan middeleri: werd geleverd

in realia bestaande uit het uderzoeksvaartuig van de Directie
van de Visserijen, Ministerie van Landbouw en \isserijen, "Tridens"

(1123 ton, t.l. 61 m) en plaatsbepalings- en sonarapparatuur met
bedienend personcel van tijkowacerstaat (Meetkundige Dienst en
Directie Noordzec) .
Fon in feite mislukte proef werd in het najaar 1975 op ae
7

io" test pijpleiding gedaan met het Noorse visserij-onderzoekingsvaartuig
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Het eindrapport van dit onderzoek, waarbij de coating van de
pijpleiding zwaar beschadigd werd, werd gepubliceerd in 1976.
Daar er veel vragen opkwamen en niet beantwoord werden,
werd besloten de opgedane praktijkervaring te benutten bij een

modelonderzoek. Dit modelonderzoek schaal 1:4 werd uitgevoerd
om het botsingsmechanisme van vistuig en pijpleiding (12",
48") nader te bestuderen (Extension II). Het rapport werd in
1977 gepubliceerd. Gezien de resultaten van het eerste veldonderzoek (Extension I) en het modelonderzoek (Extension II) werd

—

door het team van sponsors besloten opnieuw veldproeven uit te
voeren met een 36" pijpleiding voorzien van een geavanceerde be-

tonwapening,zoals toegepast bij de Ekofisk-Emden en EkofiskTeeside-leiding. Deze proeven werden gerealiseerd in de zomer

van 1977 in de Trondheimfjord (Extension III) . De proeven
werden gerapporteerd in 1977 en 1978 (rapport, addendum en

appendix A).
Om de specifieke vragen van twee van de zeven sponsors, te
beantwoorden werd enige uitbreiding gegeven aan het modelonderzoek Extension II t.b.v. Shell en aan het praktijkonderzoek Extension III t.b.v. Norpige. De resultaten vari deze uitbreidin yon werden gedeeltelijk in het totaal onderzoek betrokken.
In het voorjaar 1979 verscheen het samenvattend rapport zeba=
seerä op het gehele onderzoek van 1973-1279,

4.2

Doel vain het onderzoek
Het doel van het onderzoek was een antwoord te vinden voor de

voigende vier vragen.
-

Welke kracticen treden op bij het aanvissen van zen pijpleiding
met een bodemvistuig?

~

Welke schade kan hierbij optreden?

-

Waarvan zijn de krachten en de cmvang van de schade
afhankelijk?

=

Welke maatregelei: zijn “> trefren om de schade tot een
aanvaardbaar niveau te beperken?

rijkswaterstaat
a,
directie noordzee

4.3

Uitvoering van het onderzoek
Het eigenlijke onderzoekprogramma werd aangevangen in 1975 met
een modelonderzoek schaal 1:4 en werd afgerond in 1979 met het

verschijnen van een samenvattend rapport over de in ‘totaal
zeven deelonderzoeken. De volgende variabelen werden bij het
onderzoek in beschouwing genomen.

-

De belastingsfase.

=<

Het type vistuig.

7

De vorm van het vistuig.

=

De diameter van de pijpleiding.

-

De coating van de pijpleiding.

-

De ligging van de pijpleiding op de zeebodem.

-

De hoek van aanvissen.

Per deelonderzoek werd het accent op één of meerdere varia-

belen gelegd.
Tabel 1 ceeft een overzicht van de zeven deelonder zoeken.
De drie modelproeven weiucn uits.vcerd in de testtank van het
VHL op een schaal 1:4/1:5. Figuur 1 geeft een beeld van de
opstelling.
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Belastingsfase
Bij het passeren van een compleet vistuig (vislijnen, l::Drden,
c.q. l:xx)mkor, wekkerkettingen en net) over een pijpleiding kan
m:m 3 belastingsfasen onderscheiden.
belasting a.g.v. de wrijving van de vislijn over de
pijpleiding alvorens bord of l:x:x:mkorslof tegen de pijp--.
leiding st(X)t (wrijvingsbelasting).

a.

De

b.

De

c.

De

st(X)tbelasting, tijdens de eigenlijke l:otsing tussen
bord c.q. l:x:x:mkorslof en pijpleiding.
belasting tijdens het passeren van l:ord c.q. l:oom
korslof, W:kkerkettingen en net over de pijp (passage
belasting)

De �pr:-evingen �rden uitgevoerd rret twee vistuigtypen - de
bodcrntrawl· en de boankor -. Het t!:'awlnet waarbij het-. ,-.1chtc:: het
f"-itir, V(X)rtgesleepte net d(X)r r.e scherende -werking ven c,'= trawl
borden ·>i:.--icngchouden wordt.

TRAWlBORD

HARING
Figuur
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BOIJ!=MTRAWL

_ 12 _

l:xxJmkor waarbij het net door een stalen pijp opgehouden
�rdt. De vislijnen zijn bevestigd aan de uiteinde'n:van
de pijp. Deze uiteinden zijn voorzien van zgn. sloffen
om het geheel over de bodem te laten glijden.
De

VISLIJN

BOOMKOR
Figuu:.:

V!SïUIS
3

Verschillende uitvoeringen van trawli::orden 211 boankorren
zijn in het onà.-=rzoek betrok1;;.e.'1. I'...e trawllx>rde'1 ','arieerden
in gewicht van 500 tot 2320 kg.
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De proeven werden uitgevoerd met rechthoekige, ovale en zgn.

v-vormborden.

Het laatstgenoemde bord is integenstelling

tot de andere niet vlak maar vertoont een knik waardoor de
dwarsdoorsnede een v-vorm heeft.
Naast de normale boomkor werd een gemodificeerde uitvoering

onderzocht. De sloffen, die zich aan beide zijde van-de stalen
boom bevinden, zijn bij het gemodificeerde vistuig zodanig
aangepast dat de kans op haken sterk wordt verlaagd.

Diameter en coating van de pijpleiding

De praktijkproeven

uitgevoerd op een 16" en een 36”

zijn

pijpleiding. De specificaties van de pijpen waren

-

-

-

16"—stalenpijp
Buiten diameter

: 406 mm (16")

Wanddikte

s ll.1umm

Staalkwaliteit

: api - x60

16"_=_corrosiecoating
Type

2: .olyethyleen

Dikte

>

Mastiek

: volyetnyleenpoeder

Bed Ck

16“betoncoating
Type

: “Hevicote"

Dikte

: 35-58 mm, gemiddeid 42 mm

Dichtheid

: 2224 kg/m?

Kubussterkte

5 40.7 N/mm

Wapening

: 1.37 mm gegalvaniseerd gaas

(38x38 mm)
Toeslagmateriaal

: staalvezels (0.35 mm x 20 mm)
(C. 75. volume %)

Specifieke dichtheid
vet

ve

.

pijp met betornnekiedina
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+ 1.18 kg/cm

A
oe

fee

A em

“SeRR:
Buiten diameter

: 914 mm (36")

Wanddikte

: 22m

~

Staalkwaliteit

: api 5: 1x -.60

Dikte corrosie coating

: 7 mm

Dikte beton coating

: 57 mm

Totale uitwendig diameter

: 1042 mm

8 mm staaf als spiraal ~

Beton wapening

in het hart van de beton
bekleding
12.5 mm staven in langsrichting, gepuntlast

Specifieke dichtheid

eo

op de spiraal.

1.26 kg/am>.

Bij de 16"-pijpleiding werd zowel de uitvoering met een betoncoating als met een polyethyleen-coating beproefd.

De betoncoating van de 30"-leidingen op het Nederlandse deel
van het continentale plat komt qua type overeen met de coatiig

van de bij het onderzoek aebruikte 16":-leiding (zie tabel 5,
hoofdstuk 6.2).

Ligging van de pijpleiding op de zeebodem
Bij het modelonderzoek werden drie situaties beschouw.
a.

De pijpleiding gelegen op de vlakke zeebodem:

b.

De pijpleiaing vrij ven de zeebodem, tussen twee op-

legpunten, zoals dit in een ribbelgebied voorkomt.
c.

De pijpleiding gelegen op de bodem van een trench.

Bij de praktijktesten werden situaties a en b onderzocht.

Hoekvanaanvissen
Zowel bij het modelonderzoek als de praktijkoroeven werd de
hoek die de vaarbaan var het schip maakt met de as van de
pijpleiding gevarieerd.
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De aandacht was hierbij met name gericht op de verschijnselen
die zich voor doen bij het onder een kleine hoek aanvissen van

een pijpleiding die gedeeltelijk vrij van de bodem ligt
("spanning") .
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Samenvatting van de resultaten
Zoals onder 4 "belastingfase" is aangegeven kan men bij het aanvissen
van een pijpleiding onderscheid maken tussen de wrijvingsbelasting, de
stootbelasting en de passagebelasting. Normaal gesproken duurt de

interactie vistuig-pijpleiding enkele seconden. Bij elk: van de drie

belastingsfasen treedt een karakteristiek beeld op. Indien het
vistuig vastloopt ('“hooking") treden belangrijke amd dlngenvan
het algemene beeld op.

5.1

Belasting a.g.v. de wrijving van de vislijn over de pijpleiding
Deze belasting is evenredig met de stationaire trekkracht in
de vislijn en zal in vrijwel alle gevallen van dezelfde orde.
van grootte zijn. Maximaal kan deze belasting oplopen tot 1,9
maal de gelijkmatig uitgeoefende trekkracht. Bij een gemiddelde

boomkor (gewicht 4000 kg) met een hoge trekkracht (ca. 8 ton)
zal een belasting optreden tussen 8 en 12 ton met een vertikale
component van 6 tot8 ton.
Trawlborden (gewicht 1550-2000 kg) zullen een maximale belasting van 4 tot 6 ton leveren mec een vertikale component
van 2.tot-4-ton.

De duur van de belasting list is de crde van 1 seconde.

De hierboven gegeven waarden hebben betrekking op een op de
zeebodem gelegen pijpleiding. Indien de pijpleiding in een

trench is gelegen zal de wrijwingsbe!asting geringer zijn.
Belasting a.g.v. de botsing tussenvistuig en pijpleiding
De stootbelasting kan sterk uiteenlopen van ongeveer 10 ton

tot 200 ton. In de meeste gevallen zal de stootbelasting
tussen de 50 en 100 to.: liggen.
De belasting is niet alleen afharkelijk van de snelheid van
het vistuig en het gewicht. ken zeker zo belangrijke rol
spelen o.a. de hoek van aanvissen, de hoogte van het zwaartepunt t.o.v. de pijpleiding en de verhouding tussen de stijf-

heid van vistuic en rijp
Bij de analyse van de stoctkracht dient een "effec -ieva
massa"
‘sanenhangend met de beweging vai het vistuig in het water, re
worden beschouwd.
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De effectieve massa blijkt maximaal ca. 6 maal zo hoog te zijn
als de massa van het visbord. De duur van de stootbelasting
ligt in de orde van 0.01 seconde. Door het VHL is een rekenmodel ontwikkeld dat redelijke resultaten geeft. Incidentele
afwijkingen tot 100% komen voor.

=

Belasting tijdens het passeren van het vistuig over de

pijpleiding
De verschijnselen en effecten die zich voordoen bij de passage
van een visbord en een boomkor zijn niet volledig gelijk.

Visbord
De passagebelasting varieert van 3 tot 5 ton voor de
kleinere (500 kg) tot 10 tot 15 ton voor de grotere

(1500-2000 kg) visborden. De duur van de belasting ligt

in de orde van 1 seconde.
Kleinere pijpleidingen op een vlakke bodem ondervinden
een kleinere passageheïlasting.
Als de pijpleidirg vrij van de bodem ligt ("spanning ) is
de passagebelasting hoger “an kij een pijpleiding die op
de bodem ligt.
Wanneer de pijpleiding i.p.v. op de vlakke bodem in een
trench ligt met taluds 1:4 +55 1:10 treedt geen reductie
van de passagebelasting «49.
Het onder een hoek aanvissen van de leiding doet in het
aigemeen de passagek>..as*ing toenemen.
Men dient hierbij echter te bedenken dat bij visborden de
situatie voor eik van de borden verschiilend is. De

_ borden maken imeers een hoek met de vaarrichting. Een bord

zal vrijwel loodrecht op de as van de pijpleiding bewegen.
De belasting bij de passage van het laatstgenoemde bord
zal dan ook minder zijn.
w+

Boomkor

De passagekracht varicerde tijdens de proeven aanzieniijk
van 7 tot 25 ton.
Vewacht mag worden dat krachten tot 35 tot 40 ton kunnen
optreden.
rijkswaterstaat
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In tegenstelling tot het visbord neemt de passagebelasting toe bij afnemende pijpdiameter.

-

Indien de pijpleiding vrij van de bodem ligt ("spanning"),
is de passagebelasting ca. 20% hoger dan bij een op de
zeebodem gelegen leiding.

=

Bij schuin aanvissen van de leiding neemt de belasting
met ca. 25% toe. De ongunstigste hoek is 60° met de as
van de pijpleiding. Bij kleine hoeken glijdt de boomkor

langs de pijpleiding.
=

De indruk bestaat dat de iaagste belasting optreedt bij
een snelheid van ongeveer 3.5 kn.

De aanpassing van de boomkor door een ronde structuur aan te
brengen op de sloffen, heeft in de praktijk een reductie van
de krachten tot 20% ten gevolg.

Deze reductie treedt niet op bij vrije overspanning. In
de modelproeven met de boomkoraanpassing op een 16-inch pijpleiding
kon een reductie van 45-50% worden verkregen. Er is alle grond
voor om te veronderstellen dat in de praktijk deze aanpassing
van de boomkor zeer effectief zal zijn om de krachten te
reduceren bij pijpleidingen, kleiner dan 16".

5..

Stootbelasting versus passagebelasting
De karakteristiex2 grootte van de stootbelasting is, zoals uit

het voorgaande blijkt, in de orde van 100 ton.
De orde van grootte van de passagebelasting is 10 ton. De belasting a.g.v. de botsing van het vistuig tegen de pijpleiding
is dus een factor 10 hoger dan de berasting bij het over de
pijpleiding trekken (passeren) van het vistuig.
Men dient echter te bedenken dat de karakteristieke duur van
de stoot- en passagebeiasting xespectievelijk 0.01 en 1
seconde bedraagt. Vergelijkt men de totale uitwerking van beide
belastingen (kracht x duur) dan geldt voor het stootmechanisme
Fokint

x

Bog = 100 t x

0.01 s= 1 ts

en voor het passiagemecha ismu
F.assage*
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1s = 10 ts
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Dit geeft aan dat de uitwerking van de passagebelasting op

de pijpleiding als geheel anders is dan de uitwerking van
de stootbelasting. De stootbelasting is verantwoordelijk
voor lokale effecten, zoals beschadiging van de betoncoating.
De passagebelasting beïnvloedt de gehele pijpleiding. Door deze
belasting kan de pijpleiding worden verplaatst of geboden.

De beide belastingen spelen dus ieder hun eigen rol bij de
beschouwing van het ontwerp en de veiligheid van de pijpleiding.

5.5

Het vastlopen van het vistuig
Normaal duurt de passage van het vistuig over depijpleiding
enkele seconden. Door de visser wordt het niet als een bijzonder
gebeuren ervaren, omdat het vistuig regelmatig met op de bodem
gelegen obstakels in aanraking komt. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij het vistuig zich vastwerkt onder
de pijpleiding en volledig tot stilstand komt; een dergelijk
geval noemt men “hooking". In het algemeen treedt dit slechts
op wanneer de pijpleiding plaatselijk vrije overspanningen
vertoond.

De proeven hebben aangeccond dat hij hooking de volgende gebeurtenissen zich kunnen yvoord<a:

a.

Het vistuig loopt vast op een kleine diameter pijpleiding
waarbij de pijpleiding enkele tientallen meter wordt

meegesleurd. Bij grotere pi“vleidingen is dit minder
waarschijnlijk
b.

Een boomkor kan onder een pijpleiding terecht komen en
er langs gaan glijden.

Dit gebeurt bij het schuin aanvissen

van een ieiding met een vrije overspanning. Waar de
pijpleiding weer in het. zand zit, loopt het vistuig vast.
c.

Een plat gevallen visbord, als gevolg van een lage vissnelheid, kan onder een vrije overspanning schuiven.

Fen visbord kan schuin wegspringen over de pijpleiding wanneer
onder een klefr.e hoeï met ae leiding wordt gevisd. Doordat het
schip zijn vaart wehoudt, wordt het bord er snel vveraeen

vetrokken. De kans bestaat cai het bord zich achter de pijn in
de grond boort en zich vastwerkt. Dit geval en de onder a, b

en c geroemde hooking -caevailen zijn tijdens de praktijkproeven
voorgekomen.
rijkswaterstaat
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5.6
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Schade aan pijpleiding en vistuig
Tijdens het praktijkonderzoek deden zich een aantal belangrijke
schadegevallen voor.
=

De betoncoating van de 16"-pijpleiding werd herhaalde
malen ernstig beschadigd door de zware visborden en door

de boomkor (Extension I). De stalen leiding werd sterk
vervormd, maar bezweek niet. Omdat het niet een leiding

onder normale werkdruk betrof, is dit resultaat niet
zonder meer toe te passen op de praktijk.
=

De toegepaste polyethyleen-coating van de 16" leiding
bleek niet bestand tegen de stoot- en passagebelasting
van de vistuigen.

=

De beproefde 36"-pijpleiding werd nauwelijks beschadigd
door de vistuigen. Wat krassen ontstonden in de betoncoating. De blikken gietmallen op de aansluitpunten van
de secties werden stuk gescheurd. De uitsteeksels beschadigde op hun beurt het visnet.

Bovengenoemde ervaringen mogen niet los gezien worden van de
specificaties van de toegepaste pijpleiding zoals deze staan

varmmweld in 4.3 " Diameter en coating van de pijpleidingen".
“2 scliade aan het vistuig was bij beide pijpleidinocdianeters
beperkt. Kraïsen waren te zien op de sloffen van de bcomkor
en de rar.den van de visborden.
Ec trekoog van een visbord vertoonde een breuk. De schade aan
het act werd, met uitzondering van de gescheurde blikken gietmallen, niet door de pijpleiding mazdoor de steenachtige
bodeir veroorzaakt.
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De praktijksituatie

6.1

Nederlandse visserij

De intensiteit van de Nederlandse visserij is weergegeven
in figuur 4.

De visuren, per rces! a statistisch kwadrant

weergegeven, hebben betrekking op 1975. Het laatste jaar

waarvan nog een betrouwbaar overzicht van het verblijf van de
vissersschepen op zee verkregen kan worden. Het dient vermelding dat ca. 80% van de bodemvistuigen door de Nederlandse
visserij gebruikte boomkorren zijn.
Een inventarisatie van de Nederlandse vissersvloot over 1977
leverde het volgende op:

Type schip
I.

Trawlers

gemiddeld

aantal
246

B.R.T.
.

PK.

aantal P.K.'s

55.448

293.019

ca. 1200

347

20.934

113.353

ca...

330

250

10.655

38.504

ca.

150

60

165

1.107

Gas

.-20

(inclusief kotters
met een lengte
27 m)
II.

Kotters

III. “ieine kustvissers-

schepen
07.

Zeer kleine schepen

Samenstelling Nederlandse vissersvloot 1977.

Tabel 2
Van de schepen in categorie I hebben 172 een motorvermogen van

meer dan 1000 PK. Tot categorie II behoren 40 schecer met een
motorvermogen tussen 800 en 1000 PK en 33 schepen met 500 tot

800 PK.
Een volledig opgetuigd boomkorvistuig weegt gemiddeld 4-5 ton.

Maximaal is het gewicht ca. 6 ton. De gemiddelde boomkorkotter
heeft een motorvermogen tussen de 800-1400 PK. Elk schip heeft
twee boomkorren.

1) ICES staat voor Invcmational Council for E:piocation
of the Sea.
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Als vuistregel kan gesteld worden dat een visbord van een trawler
ongeveer 1 kg/pk weegt. De breeksterkte van de vislijnen ligt
tussen de 30 en 40 ton.
Ondanks herhaalde pogingen am betrouwbare schademeldingen te verkrijgen van de visserij is het resultaat zeer pover. Niet volledig
duidelijk is of het aantal gevallen werkelijk zeer beperkt is of de
vissers geen behoefte hebben om te melden.
De bekende schadegevallen beperken zich tot het verloren gaan van
vistuigen in gebieden waar pijpleidingen worden aangelegd en waar

op dat moment vissen niet is toegestaan.
De volgende stätistiek kan verkregen worden. Zij heeft betrekking
op de gehele Zuidelijke Noordzee, dus niet alleen op het Nederlandse
deel. De aanleg van de Ekofisk-Emden-pijpleiding heeft op deze
statistiek een belangrijke invloed gehad.
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2 hade aan Nederlandse Loorkorvictr.igen per 3 maanden in 1975 en 1976
voor de gehele zuidelijke Noordzee.
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Figuur 4

Per 1 januari 1979 liggen op het Nederlandse plat 24 pijpleidingen in lengte variërend van 60 m tot 178 km. Een aantal
interfieldleidingen bestaat uit een bundel van 2 pijpleidingen
gelegen in hetzelfde tracê.

Categorie

Lengte

in inches

in km

Opmerkingen

36

308

2 hoofdtransportleidingen

24

31

1 pijpleiding

20

10

1 pijpleiding

16

16

1 pijpleiding

2. =:12

42

zowel pijpleidingbundels (10 + 2)
als enkele leidingen

Diameter en lengte van pijpleidingen op het Nederlandse plat.
Tabel 4.

In het algemeen zijn de pijpleidingen met een jet-sled ingegeven tot een diepte variërend van 0.5 tot 2.0 m. Het
gruotste deel van de leidingen is meer dan de diameter van de
2ijx ‘ngegraven en heeft enige dekking. Van de beide hoofdtranspo-t+leidingen was in 1978 ca. 11.5 km onkekkt. Vin deze
lengte kwam ca. 11 km voor rekening van de hoofdtransport-

leiding tussen L10 en Uithuizen. Over een totale lengte van
ca. 5 5 kn. kwam de bovenzijde van deze leiding de halve diameter of meer boven de bodem uit.

De specifieke dichtheid van de pijpleiding speelt een a
langrijke roi bij het gedrag van de pijpleiding op en in de

zeebodem. Incjen de specifieke dichtheid dezelfde orde van
grootte heeft of groter is dan de dichtheid van zeebodem zal
de pijeleiding in het algemeen geneigd zijn in de bodem weg te
zakken.
De specifieke dichtheid van de toegevoaste pijpleidingen locp:
sterk uiteen van 1.24 tot 4.00 “g/dm3. De vijpleidinaen met een
diameter van 20" a. groter hebben een specifieke dichtheid ia

de orde van 1.3 kg/dm’. De svecifieke dichtheid van de leidingen
wet een diameter van 16" en kleiner ligt normaal boven de 1.70
kg/d.
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Een overzicht van alle op het Nederlandse plat gelegen
pijpleidingen is gegeven in tabel 5. Hierin is o.a. de
specifieke dichtheid vermeld.
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Benaming

Uitwendige
Diameter

a

Minimum
Wanddikte

Specifieke
Dichtheid

Coating

(ko/am”)
L10A-Uithuizen

36"

0.7507

L525

0.625"
2.67"
in brandings- 0.625"
zone 1.50
4.50"

K13A-Callantsoog

36"

0. 750"

K14FAlK8FA1

24"

0,545"

133

0.217" asfalt
enamel
2.8"
beton

K14FA136"Trunkline

24"

0.54"

1.33

0.217" asfalt
enamel

1525

0.625" somastic
2.72" beton
in brandings- 0.625 somastic
zone 1.50
4.50" beton

2.8"
K15FA136"Trunk-

24"

somastic
beton
somastic
beton

0.547"

1.32

beton

0.138" polyethyleen

line

;
2.8"

K8FAJ-KUAL

6"

K8FA1K8FA2

beton

0.2213"

2.04

0.197" asfalt
enamel
2.4" beton

ic"

0.34"

lee

0,197" asfrlt
enmuael
2.2".
beton

K13AK13B

10.750"
SAAD

0. 363°
0.205

Kl 3AKi3e

207

Kl30=
K13D

10.756"
22375.

TLOA-

16"

.

L7C

-

03419"

tesamen
1.69
-»

¢.710"
0.225"

1.92 beton
0.875" double coat

MSG

tesamen
2.12

3.28". » beton

0.0984"polathyleen
.

eerste 2 km
vanaf L7C
0.688"

1.70

1.25"

beton

overige
0.625."

1.60

1.25"

beton

L10ALi.

107507
2.375"

0.593"
0.343"

tesamen
1.67

0.125” polyethyleen
0.125" polyethyleen

L10AL10C

107507
2,375"

02593"
C. 545

tesamen
1.67

0. 142 po.yethyeen
0.125" polyethyiecn

L10AisLUD

10.750"
25375"

0.593"
0.343"

tesamen
167

0.125" polyethyleen
0.125” polyethyleen
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Benaming

L10AL10E

Uitwendige

Minimum

Specifieke

Diameter

Wanddikte

Dichtheid

10.750"
Eene

L7CL7B

Coating

0.593"
0.343"

tesamen

0.125* polyethyleen

1.67

0.125" polyethyleen

0.6"
0,25:

4.00
2.30

0.065" polyethyleen
0.065" polyethyleen

0.5618”

1.88

0.065" polyethyleen

1.00
1.50”
Specificaties van pijpleidingen op het Nederlandse plat.
Tabel 5
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6.3

Resultaten van het VHL-onderzoek geprojecteerd op de
Nederlandse situatie

De gemeten belastingen die optreden bij het
aanvissen van een

pijpleiding zijn, met inachtname van de pijpleiding diameter,
zonder voorbehoud toepasbaar op een pijpleiding ophet Nederlandse deel van het continentale plat die niet in, maar op de

zeebodem is gelegen. De ligging in een trench verandert zoals

uit het onderzoek blijkt weinig aan de belastingen.
Indien een pijpleiding voor de helft in de zeebodem ligt,
zullen de belastingen door vistuigen sterk afnemen. Hoewel
deze situatie niet in de praktijk is onderzocht, kan dit
worden afgeleid uit de analyse (modelonderzoek) van de verschillende belastingsfasen. Tijdens het passeren van het
visbord over een op de zeebodem gelegen pijpleiding kan een

kracht tot 15 ton optreden (zie 3.3). Hetgeen in theorie
overeenkomt met een gewicht van 18 meter (36") tot 400 meter (6")
pijpleiding.
Een dergelijke gebeurtenis zal zich op één km onbedekte
Pijpleiding per jaar enige tientallen ialen voordoen. Dat de
kans op het meesleuren van een pijpleiding kleiner dan 16" onder
dergelijke omstandigheder: zeer .eéel is, tonen de proeven
duidelijk aan.

De pijpleidingen: op het Nederlandse plat hebben een anticorrosie- en betoncoating die qua dikte en kwaliteit vergelijkbaar is met die van de 16"-testpijp. De betoncoating is
van hetzelfde fabrikaat. fr is geen echte wapening gebruikt.
Metaalgaas is toegepast cm het peton bijeen te houden.
De beschadiging van de coating die kan optteden hij een stootbelasting van 50 ts; 100 ton (zie 3.2) behoeft: bij het zien van
figuur 5 geen verdere toelichting. Het betrof hier geen eenmalig gebeuren.

zij verhogen de kans op bezwijken van de leiding door de verminderde stabiliteit en de toegenomen kwersbaarheid. Deze
schade kan slecits geconstateerd worden door een visuele
inspectie (duikers, remote contre lac submersible;
onbedekte pijpleidingtrajecten.
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Dergelijke beschadigingen deen niet alieen de corrosie toenemen

De-schade aan de geteste 36"-pijpleiding was marginaal (zie
figuur 5). Dit was voornamelijk het gevolg van de toegepaste
gewapend betoncoating (zie 2.3).

De wapening bestaat uit

staven in langsrichting (12.5 mm) die gelast zijn aan een 8 mm

dikke spiraal. De dikte van de betoncoating verschilt weinig
van de dikte die aangebracht is op de in gebruik zijnde
Nederlandse 36"-leidingen en bedraagt 2.25". De specifieke
dichtheid van de totale leiding is eveneens ee gelijk -

(1.25 kg/am?)
Pijpleidingen met een dergelijk type coating werden toegepast
voor de leidingen tussen Ekofisk-Emden, Ekofisk-Teeside en

Brent-St. Fergus (Flags-pipeline). De resultaten van het
VHL-onderzoek waren voor het Department of Energy. (UK) aanleiding om geen ingraving te eisen voor het grootste deel
van de Flags-gasline.
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“Voorbeelden van schade aan de16"-leiding met
en zonder betoncoating.

Figuur
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juni 1976.
Idem. Extension II. VHL rapport nr. STF60 F77028,
november 1977.
Idem. Extension III. VHL rapport nr. STF 60 F77083,
december 1977.
Idem. Extension III Addendum. VHL rapport mr. STF60
F78026, maart 1978.
nxofisk-Emden Pipeline. Field tests with Trawl Gear on
a section of the Pipe. VHL rapgcrt nr. STF 6U F78029,
april 1978.
10.

Idem. Addendum. VHL rapport nr. STF60 F78018,
maart 1978.

El:

Idem. Extension III. A summary of laboratory and fieif
investigations. VHL rapvort nr. SIF6O F79012, mei 1979.

12.

The FLAGS Gasline. Estimated toads from Fishing Gear.
VEL rapport nr. -STE60. F77018, juni 1977.
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7.2

RWS-RIVO-rapportages
L.

Bespreekverslag bezoek 5 en 6 juni 1975 - Bodemvistuigen
versus pijpleidingen, Lowestoft — F. Lous,
S.J. de Groot 5 blz. + bijlagen.
Verslag van het bezoek aan het River and Harbour

Laboratory (VHL) Trondheim, Noorwegen 30 juni,
I juli 1975 — P. Lous, S.J. de Groot, 4 biz. + bijlagen
EEL.

Verslag sponsors meeting River and Harbour. Laboratory,
9 augustus 1975 - S.J. de Groot, F. Lous, 8 blz. +
bijlagen I - Iv.

Verslag proefnemingen invloed bodemvistuig-pijpleiding
met de Tridens te Noorwegen in de periode
11-23 augustus 1975 - S.J. de Groot, F. Lous, 8 blz.

Reisverslag Tridens 11-23 augustus 1975 — S.J. de Groot,
2 biz.
Bespreekverslag "Onderzoek invloeden bodemvistuigen
op pijpleidingen", d.d. 9-10-1975, Trondheim

- F. Lous,

4 blz.
Enkele opmerkingen caer de deelname van de Tridens: aan
het Deep Water Pipeline Project 2-12-1975, — S.J. ae Groot,
2 biz.
Verslag en bespreking "Onderzoek invloed van vistuiger
op pijpleidingen" gehouden op 13-1-1976 te Troncheim F. Lous, S.J. de Groot, 3 blz.

19-20 mei 1976

a.

Inspectie pijpleiding Bjugn - 2 blz.

b.

Vergadering in River and Harbour Laboratory, 3 blz.

S.J. de Groot, F. Lous.
10.

Modelonderzoek naar het gedrag van een boomkor die gas
z.g. oliepijpleiding aanvist uit te voeren toor het
River and Harbour TLoratory (VHL), Trcndheim,
Noor-

wegen (nota t.b.v. Directie van de Visserijen), 2 blz.

rijkswaterstaat
directie noordzee

nende aes

and submarine pirelines",

Hd

Verslag sponsors meet. ng influence of, bottom trawlg2ar

nt IT in
Li.

Verslag bezoek Trondheim 25-11-1976 VHL Influence
of bottom trawlgear on submarine pipelines extension 2 - First sponsors meeting - S.J. de Groot,

F. Lous, 5 blz.
12.

;

Verslag sponsorsvergadering 18 januari 1977 te,Trondheim,
River and Harbour Laboratory (VHL). De invloed van
bodemvistuigen op onderzeese pijpleidingen — S.J. de Groot,
F. Lous, 5 blz. + bijlagen I, II.

13.

Verslag eindbespreking modelonderzoek boomkor VHL
13 april 1977 te Trondheim.

14.

Verslagen le bespreking extension 3 - Fiéld tests with ,
36" Pipeline and Telephone Cable VHL 14 april 1977,
Trondheim.

S.J. de Groot, F. Lous, 5 blz., bijlagen I-III.
15.

Verslag 2e bespreking extension 3 - Field test with

36" Pipeline VHL, 27 May 1977, Trondheim.

.

S.J. de Groot, F. Lous, 5 blz., bijlagen I, II.
16.

Reis Tridens 15-31 augustus 1977 - pijpleidingonderzoek
met VHL.
S.J. de Groot, 4 blz.,

17.

(rersvers ag).

Verslag van kevindirgen tijdens pijpleidingonderzoek
VHL = uitbreiding III, 19-26 augustus, Trondheimfjord,
Noorwegen.
S.J. de Groot, Tj. de Vries, 6 blz. + bijlagen.

18.

Verslag ven bijeenkomst 1? en 13 oktober 197%,
VHL Trondheim.

S.J. de Groot, F.A
19.

vaa Dongen, 4 blz., 2 bijlagen.

Verslag besprekingen “Pijpleiding-vistuig" onderzoek

VHL 8-10 februari 1978.
F.A. van Dongen, S.J. de Groot, 3 blz., 2 bijlagen.
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