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Elementaire grondme chani ca«
Les I, 1 «

U HET ONTSTAAN VAN DE GRONDSOORTEN.

De meeste kunstwerken, gebouwen, dijken en kanalen worden gebouwd
of aangelegd op, of betrekkelijk dicht onder het oppervlak -van de
aardkorst*
Mijnbouw of olie- en gasboringen vinden plaats tot aai»ienlijk
grotere diepte*
Voor al deze activiteiten is kennis van de aardkorst nodig,
De samenstelling van de aardkorst houdt nauw verband jB&t helt
of de wording. Daarom is het goed eerst de wordings gA3&6hiedtonis na
te gaan*
,^>r
De wetenschap die zich met het reconstrueren van het oirtstaan en het
vormen der Aarde bezighoudtf heet Geologic,
.~.
c
Van deze geologie is de gr ondme chani ca eigenlijk een onderdeel*
De wordings-geschiedenis van de aardkorst begint 5 miljard jaar
geleden* In die tijd is de aardkorst voortdurend aa^. ^erandaringi/ ?0
onderhevig geweest* Daarbij zijn perioden van veel feeweging of
betrekkeli jke rust te onderkennen,
. . !r r f
In de perioden met veel beweging worden de gesteenten onder invloed
van enorme krachten in elkaar gedrukt, verplaatst en oiihoog gedrukt,
Hierdoor werden gebergten en zeeSn gevormd.
In de perioden met betrekkeli jke rust werd door erosie veel materiaal
van die gebergten af gezet langs de randen van de massiBven«r Op deze
wijze ontstonden de continentenf die aan voortdurende verantieringen
onderhevig zijn* Met name langs de rahden van de continenten treden
vele variaties op*
De "groeiti jdfl van de aardkorst wordt in 5 ti jdperkeiv
en wel s
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kwartair
s "
1 miljoen jaar geleden totp&eden*

Deze tijdperken zijn geologisch gezien alle even i^jerjptssant * In verband met de gr ondme chani ca is alleen het kwartair het tijdperkf dat
aandacht verdient. In dat tljdperk werden namelijk de aardlagen gevormd?
waarop de gr ondme chani ca wordt toegepast*
3i
Het kwartair wordt weer verdeeld in twee tijdperken, namelijk:
1* het pleistoceen: van 1*000*000 jaar tot 10*000 jaar geleden
2, het holoceen
: van 1O*000 jaar geleden tot heden*

De kleimineralen zijns
illiet

: komt veel voor in Nederlandse kleisoorten, heeft een
structuur als mica
montmorilloniet% is van vulkanische oorsprong
kaoliniet
% is een onoplosbaar aluminium silieaat, gevormd bij
de verwering van gesteenten,
Veens bestaat uits resten van organische oorsprong, zoals pi ant cmresten en is ontstaan door conservering van
plantenresten in een zuurstofloze om^eving,
5. GRANULAIRE SAMENSTELLING.
Voor het bepalen van de gramilaire samenstelling van de grond moeten de
korrelgrootten en de korrelverdeling bekend zijn, Om deze te leren
:
kennen, staan twee methoden ter beschikking, die het meest worden
gebruikt* Dat zijns
a* Zeven
b, Bezinken of afslibben*
Het milieu waarin de grond gevormd is, is bepalend voor zijn uiteindelijke granulaire samenstelling*
6* EIGENSCHAPPEN VAN DE GROND^
In het voorgaande is reeds naar voren gekomen, dat grond uit drie
componenten bestaat, namelijk: korrels, water en lucht (gas).
De verhouding van de hoeveelheden van deze componenten, zoals zij
in een bepaalde grondsoort voorkomen9 bepaalt de mechanischphysische eigenschappen van die grondsoort*
De voor deze kursus van belang zijnde mechanisch-physische eigen—
schappen van de grond, welke achtereenvolgens worden besproken zijns
Dichtheid
Doorlatendheid
Samandrukbaarheid
Inwendige wrijvingsweerstand,
6. 1. DICHTHEID*
De grootheden, die de dichtheid van de grond bepalen zijn:
Soortgelijk gewicht
PoriSngehalte of holtepercentage
PoriSngetal
Volumegewicht
Vochtgehalte
Verzadigingsgraad
Luchtgehalte «

6* 1,1* Soortelijk gewicht (s*g,)«
Met het soortelijk gewicht wordt altijd bedoeld het gewicht van de
korrels als zodanig per voluwe-eenheid.
Het is dus het gewicht van de zuivere materie, die in de korrels
aanwezig is en is afhankelijk van de mlneralogische samenstelling
van de korrels,
Het soortelijk gewicht van de korrels van in Nederland voorkomende
zand- en kleisoorten, die voornamelijk bestaan uit silicaten, is
gemiddeld 2,65 t/m of g/cm3.
Voor veen ligt de zaak anders.Veen is een materie, die bestaat uit
plantaardige resten ronddrijvend in een waterig milieu*
Die plantenresten zijn voor een deel gevuld met gas (moerasgas of
methaan)*
Nu wordt voor de "korrels11 van het veen, in dit geval dus plantaardige
resten, een soortelijk gewicht van 1 aangehouden.
Dit is echter een simplificatie, want het soortelijk gewicht van de
zuivere plantaardige resten zonder gas, bedraagt 1,4*
Niettemin wordt voor veen altijd gerekend met een s*g* = 1 f dus het
soortelijk gewicht van de plantaardige resten + gas*
Dat is dus geen zuiver soortelijk gewicht, maar een schijnbaar
soortelijk gewicht* Maar of deze grootheid nu soortelijk gewicht of
schijnbaar soortelijk gewicht wordt genoemd, maakt niet uit, Het is
in ieder geval het soortelijk gewicht van de materie, zoals zij in
de grond voorkomt*
Duss schijnbaar soortelijk gewicht van veen « 1 t/nr (wordt altijd
mee gerekend)
re$el soortelijk gewicht van veen
= 1,4 t/m^(prettig om
te onthouden)
Dit zelfde verschijnsel komt ook voor bij een ophoogmateriaal9 dat
bekend staat onder de verzamelnaam Plugsand (vliegzand)*
Dat is een vulkanische as, welke in de Eifel wordt gevonden en ook
wel Eifellith of Lavalith wordt genoemd,
Het wordt gebruikt als licht ophoogmateriaal voor wegenbouw e,d.
Het materiaal bestaat uit bolletjes, welke zijn doorregen met fijne
kanaaltjes en holten. Die kanaaltjes zijn ontstaan doordat na
eruptie (uitbarsting) van de vulkaan de daarbij ontstane gassen zich
een weg naar buiten hebben gebaand*
Daardoor heeft die korrel een aantal poriSn, die geheel open zijn,
doch ook een aantal die gesloten zijn* Die laatste zijn dus luchtof gasinsluitingen*
Het aantal van de gesloten poriSn is beperkt* De open pori§n zijn tot
een zekere grens capillair gevuld met water*
Deze vochthoeveelheid kan als natuurlijk vochtgehalte worden beschouwd,
Dat is de hoeveelheid water, die het materiaal van nature opneemt,
Wordt namelijk een bepaald volume van het volkomen droge materiaal
overgoten met water of met de voet in water gezet, dan zal na verloop van tijd in het materiaal ongeveer dezelfde hoeveelheid water
aanwezig zijn,
De in het eerste geval achtergebleven hoeveelheid water is ongeveer
gelijk aan de in het tweede geval opgezogen hoeveelheid*
In de poriSn kan een bepaalde hoeveelheid water worden vastgehouden
en dat gebeurt dan ook, Niet meer en niet minder.

Het gevolg is, dat de korrels, die ongeveer eenzelfde korrelverdeling hebben als grof zand (s«g* = 2,65)§ niet een daarmee overeenstemmend soortelijk gewicht hebben, maar een veel lager, namelijks
1,6 t/m3«
Door de doorgassing en doorwatering is dus een verlaging van het
korrelgewicht ontstaan van 2,65 naar 1,6,
Dat korrelgewicht is dan weer een schijnbaar soortelijk gewicht,
waarmede kan worden gerekend, alsof het materiaal een soort zand is
van een bijzondere samenstelling, Een soort licht zand dus,
Vandaar dat dit materiaal vliegzand (Flugsand) wordt genoemd,
Dus bij veen en Flugsand wordt gerekend met een schijnbaar soortelijk
gewicht en bij andere grondsoorten met een re$el soortelijk gewicht,
6* 1*2* PoriSngehalte of holtepercentage,
Het poriSngehalte van een grondsoort is de verhouding van het
poriSnvolume tot het totale volume van de beschouwde hoeveelheid
grond,
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Het poriSnvolume wordt bepaald door een zeker volume grond te
drogen en van die gedroogde hoeveelheid g^ond het gewicht te
bepalen* Dat gevonden gewicht gedeeld door het soortelijk gewicht
van de korrels geeft dan het korrelvolume.

Het verschil tussen het totaal volume van de grondhoeveelheid en het
korrelvolume is dan het poriSnvolume*
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Het poriSngehalte wordt in de praktijk nog al eens ten onrechte
pori8nvolume genoemd, Dit is niet juist, want het poriSnvolume is
het verschil tussen totaalvolume en korrelvolume, terwijl het
poriSngehalte de verhouding is
tussen poriSnvolume en totaalvolume.
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Het poriSngehalte is tevens een
maatstaf voor de pakking van de
grondlagen,
:i'vjS^vS;v.
Vele
grondlagen kunnen een losse
v
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hebben, welke door ver;; M^dichten
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worden verbeterd*
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Bij zand heeft een statische
belasting (hoe groot ook) weinig
invloed op de pakking, Ook losfig. .1 - Porlfcn - korrala
gestapelde zandkorrels kunnen
grote belastingen opnemen,
Dynamische belastingen, zoals
trillen, heien, verkeer, veroorzaken een grote verdichting van zand,
waardoor het pori§ngehalte kleiner wordt,
Samenhangende gronden hebben veelal vrij grote poriSngehalten* Dat
wordt veroorzaakt door onderlinge aantrekkingskrachtjes tussen de
korrels en electro-chemische krachtjes*
Bij deze gronden is verdichting door trilling niet mogelijk, wel door
druk en kneden (masseren).
poHSn

n

6, 1.3* PoriBngetal,
Een andere grootheid, die nog al eens wordt genoemd, is het poriSngetal,
Het poriSngetal is de verhouding van het poriSnvolume tot het
korrelvolume.
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.2 - Pori»n - korrela

korr*U-

Het poriSngehalte en het pori§ngetal hebben beide betrekking op de
hoeveelheid poriSn die in het monster aanwezig is.
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Daar moet dus een verband tussen bestaan* Dat verband is uit fig,
*3* te zien en dat is?

IE
por ifcn

— n

~

dus

V totaal

f

"

fig.

3

n

- Verbnrvi tussen n «n F. . -

6* 1,4. Volumegewicht*
In een bepaald volume grond zijn aanwezig: mineraalkorrels, water en
lucht* Dit wordt wel een 3-fasen toestand genoemd,
Dat volume grond heeft een bepaald gewicht, dat ten dele is toe te
schrijven aan het mineraalaggregaat en gedeeltelijk aan het water,
dat in de poriSn zit,
De in de poriSn aanwezige lucht weegt verwaarloosbaar weinig,
Het volumegewicht van die grond is dan het totale gewicht van dat
volume grond gedeeld door het volume.

ir-

totaal
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Het volumegewicht is dus heel wat anders dan het soortelijk gewicht,
Het soortelijk gewicht wordt in het algemeen bepaald door weging van
een bepaalde hoeveelheid massieve materie (uitgezonderd bij grondsoorten waarvoor een schijnbaar s,g, geldt),
Bij de bepaling van het volumegewicht wordt het gewicht van een
composiet (samenstelling) bepaald, en dat gewicht gedeeld door de
inhoud van dat composiet,
Zijn de waarden, welke bij die beide definition behoren, vastgesteld,
dan is er daartussen natuurlijk een verband, dat als volgt kan worden
geschreven.

waarins

volumegewicht
pori^ngehalte
volumegewicht van water
soortelijk gewicht van het homogene materiaal (de
korrels zelf).

Hierbij wordt verondersteld, dat de pori§n geheel met water zijn
gevuld. Is dat niet het geval, dan moet het poriengehalte worden
opgesplitst in een gedeelte gevuld met water en een gedeelte gevuld
met lucht*
De berekening van het volumegewicht van een volledig met water verzadigd monster volgens deze formule houdt dus het volgende in,
Het poriSnvolume wordt vermenigvuldigd met het volumegewicht (s,g.)
van water (n,lf ) en het overblijvende deel van het volume (1 - n),
dat dus door tie korrels wordt ingenomen, wordt vermenigvuldigd met
het soortelijk gewicht van de korrels ((1 - n),^l ),
De som van beide producten is het volumegewicht van het monster,
Het verband tussen volumegewicht, soortelijk gewicht en poriSngehalte
kan ook in een grafiekje (fig,
.4.) worden weergegeven.

Droog,
Volume met n =

2.C3

Q°/oi volumegew. = s,g,
korrels,
Volume met n =1OO9£: volumegew, • 0
Nat,
Volume met n =

Volume met n
too*/.

5OV.

poriengehaltt n

rig.

s volumegew, = s,g.
korrels
s volumegew, = s,g,
water

- Verband tussen vol.gew., s.g. en
pori'^ngehalte. -

Bij wisselend poriSngehalte en vochtgehalte ligt het volumegewicht dus in
het gearceerde gebied*
Droog zand
i n = 5Q% s ) = 1f325
Verzadigd zand: n = 5O°/o % ¥ = 1,825

6. 1*5« Vochtgehalte of watergehalte.
Wanneer de pori§n volledig gevuld zijn met water, dan is de grond
volledig verzadigd, Het kan echter ook zijn, dat de pori^n slechts gedeeltelijk zijn gevuld met water en verder met lucht.
De grond is dan niet volledig verzadigd.
In beide gevallen kan het vochtgehalte worden bepaald door een ^roiid—
monster te wegen v66r en na drogen bij 1O5 S. 11O°C,
Het verschil in gewicht van het natte en het droge monster is dan het
gewicht van het water, dat aanwezig was.

10

In tegenstelling tot het poriSngehalte, dat wordt uitgedrukt in een
percentage van het totale volume, wordt het vochtgehalte uitgedrukt
in gewichtsprocenten droge stof,
Dat wil zeggen: het vochtgehalte is de verhouding tussen het aanwezige gewicht aan water en het aanwezige gewicht aan korrels.
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Het feit, dat het vochtgehalte wordt uitgedrukt in % van het drooggewicht, vloeit voort uit de wijze waarop het vochtgehalte moet
worden bepaald*
Het water wordt ingedampt, het vochtverlies geregistreerd en het
restant is droge stof,
Deze wijze van aanduiding heeft wel tot gevolg, dat er vochtgehalten
kunnen worden gevonden, die meer dan 10O% bedragen,
Dat lijkt wat vreemd, want in eerste instantie wordt een verzadigd
grondmonster altijd bezien als bestaande uit een gedeelte korrels
en een gedeelte water, Tezamen *(QQ°/o
Het vochtgehalte zou dan altijd kleiner moeten zijn dan 100^6,
Dit zou Juist zijn, wanneer het vochtgehalte zou worden gedefinieerd
als de verhouding tussen het gewicht aan water en het gewicht van het
totale monster* Dus **w
G
totaal
Daar echter om eerdergenoemde redenen het vochtgehalte wordt uitgedrukt in een percentage van het droog gewicht, dus £w , kan het
vochtgehalte meer dan 100$ bedragen*
G,1C
Bij zand zal dit niet zo gauw het geval zijn, doch bij klei met soms
een poriSngehalte van 0,8 (= 80% porien) kan dat wel zo zijn,
Een voorbeeld ter verduidelijking,
Een kleimonster bevat 8O% poriSn, Het poriSngehalte n = O,8, Het
monster is volledig verzadigd*
Uifc het verband tussen s.g, en volumegewicht volgt dans

+ (1 - n)yk = 0,8.1 + (1 - 0,8).
0,8 + 0,53-'-/= 1,33 t/m3
Vochtgehalte is:
Gt
¥ = G

k

2,65 = 0,8 + 0,2.

2,65 =

6, 1,6* Verzadigingsgraad,
De verzadigingsgraad van een grondmonster is het percentage poriSn,
dat gevuld is met water en wordt weergegeven door de verhouding van
het volume van het in het monster aanwezige water en het volume van
de poriin.
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6, !,?• Luchtgehalte *
In een niet volledig verzadigd grondmonster, zijn de niet met
water gevulde poriHn gevuld met lucht (gas), *
Het luchtgehalte is het percentage poriSn, dat gevuld is met lucht
en wordt weergegeven door de verhouding van het volume van de in
het monster aanwezige lucht tot het totale volume van het monster,
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6, 2 , DOORLATENDHEID,
De doorlateimeid van grond moet in vele gevallen bekend zijn in
verband met onder andere$
de bepaling van dijkskwel (waterstroming onder een dijk door).
de bepaling van de mogelijkheid en de capaciteit van bronbemaling.
de bepaling van andere drainagemogelijkheden,
Het bepalen van de doorlatendheid van grond is in feite het meten
van de hoeveelheid water, die per tijdseenheid bij een bepaalde temperatuur door een bekende doorsnede stroomt,
Alvorens tot de bespreking van de doorlatendheid over te gaan, eerst
enige bij de bepaling daarvan van belang zijnde begrippen.
6, 2.1* Drukhoogte a potentiaal, potentiaalverschilt verhang.
In een bak grof zand, verzadigd
met water, staat het water in de
verticalen A en B even hoog* De
hoogte van de punten A en B is
verschillend. Punt A ligt hoger
dan punt B,
De drukhoogte, of kortweg druk,
in punt A wordt bepaald door de
hoogte van de waterkolom h«1 boven
punt A en in B door de hoogte van
de waterkolom h2 boven punt B.
Het is duidelijK, dat de drukhoogte in B groter is dan in A,
Niettemin gebeurt er verder niets,
het water is in rust en blijft
in rust,
Het water staat in de verticalen
A en B even hoog ten opzichte van

i.
A,*t~

• .1
-I

AM.
fig.

b.v, de bodem van de bak,
Het water gaat niet stromen, Voor waterstroming is namelijk potentiaalverschil nodig, De hoogte van het water in de verticalen A en B
t,o,v* de bodem moet dan verschillend zijn.

pot en t tool ve schil

Worden nu in de punten A en B van
een grondlaag peilbuizen geplaatst,
dan zal het water in de buizen
stijgen tot een bepaalde hoogte,
afhankelijk van de ter plaatse
heersende waterspanning.

H« = stijghoogte
of potentiaal
in A
stijghoogte
of potentiaal

in B

en

^-vergelijkingsvlak

De hoogten h} en h2 zijn de
drukho o g t en (drukken) in A en B,

fig .6

- Potentiaal on potentiaalverschil. -

De hoogten Z.. en Z2 van de punten A en B ten opzichte van een aan
te nemen vergelijklngsvlak worden de plaatshoogten van A en B genoemd.
De som van drukhoogte en plaatshoogte is de stiJghoogte
Duss H s h -i- Z

De stijghoogte in A en B is tevens de potentiaal in die punten,
Onder de potentiaal in een punt wordt verstaan het hoogteverschil
tussen de bovenkant van de waterkolom in dat punt en een aangenomen
vergelijkingsvlak*
Het verschil tussen de potentiaal (stijghoogte) in A en B is het
potentiaalverschil,
Voor de stroming van water tussen twee punten volgens bepaalde
sfcrooniliJnjBrj^ i s a
i
t
^
j
^
^
,
_ _
_
De verhouding tussen het potentiaalverschil van twee punten en de
afstand tussen die punten is een gegeven* dat veel in de vloeistofmechanica wordt gebruikt, namelijk het verhang,
Het verhang tussen twee punten van een stroomlijn is de verhouding
van het potentiaalverschil tussen die punten en de lengte van de
stroomlijn die deze punten verbindt.
Dus het verhang iss
H

1

i

-.

H

2

1

De hoeveelheid water Q, die bij een bepaalde temperatuur per tijdseenheid door een bepaalde doorsnede stroomt ten gevolge van het
potentiaalverschil, gedeeld door het oppervlak van die doorsnede F,
wordt het specifiek debie t q genoemd*

of

Het specif iek debie t q wordt ook wel ideele - of f iltersnelheid
genoemd en heeft de dimensie van een snelheid. Het is een rekengrootheid*
F is het oppervlak van de volledige doorstroomde doorsnede* Het
water stroomt in grond echter alleen door de poriSn, waarvan de
gezamenli jke doorsnede kleiner is dan F* De snelheid van het water
is dus groter dan q*
De werkelijke snelheid van het water is dan;
V

=

n

of

waarin n = poriSngehalte

Vf= filtersnelheid

V =
r

snelheid

Darcy heeft nu op experimentele wijze gevonden, dat het specifiek
debiet q rechtevenredig is met het verhang i,
Dus s

of

Hieruit volgts k,i, = 2
»

Q = k,i,F

V

l_f

= k*i*

ens

per tijdseenheid t

Dit is de wet van Darcy*
De ingevoerde constante k (met de dimensie van een snelheid) is de
doorlatendheidscoefficient*
6*3

en 6*4* SAMENDRUKBAARHEID EN INWENDIGE WRIJVINGSWEERSTAND.

De samendrukbaarheid en de inwendige wrijvingsweerstand worden
apart behandeld, tezamen met de daarbij betrokken grondmechanische
aspecten, zoals zettingen (samendrukking) en afschuiving (inwendige
wrijvingsweerstand),
Bij de bespreking van deze mechanisch-physiche eigenschappen van de
grond worden nog al eens de begrippen: grondspanning* korrelspanning
en waterspanning genoemd.
Daarom zullen deze begrippen eerst worden behandeld, alvorens over
te gaan tot de behandeling van de eigenschappen samendrukbaarheid
en inwendige wrijvingsweerstand met de daarbij behorende grond~
mechanis che aspecten•
7, DE SPANNINGEN IN DE GROND.
Bij het berekenen van spanningen in de grond is het nodig er van
uit te gaan, dat grond uit de meergenoemde componenten korrels,
water en lucht bestaat en zich daarom niet als een homogeen materiaal
gedraagt,
Elke component heeft zijn eigen spanning, Vandaar dat in de grondmechanica gerekend wordt met:
korrelspanningen
waterspanningen
luchspanningen
De twee eerstgenoemde spanningen zullen worden besproken, De luchtspanning is in dit kader van minder belang,
Drukspanningen worden in de grondmechanica positief en trekspanningen
negatief gerekend*

-
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7* 1* Korrelspanningen*
Bij volkomen droge grond worden in de contactpunten tussen de
korrels krachten overgebracht, Zijn de korrels in rust dan geldt
voor iedere korrel, dat de daarop werkende krachten met elkaar in
evenwicht zijn. Door het grote aantal korrels is het niet te doen om
met de krachten te rekenen, die op
elke korrel worden uitgeoefend,
Daarom moeten een aantal schematisaties worden ingevoerd, die hanteerbare rekengrootheden moeten
opleveren.
In een willekeurig doorsnijdingsvlak
van de korrels kunnen de krachten
worden aangegeven, die de korrels op
elkaar uitoefenen,
Wordt nu in de grond een vlak V
beschouwd, dan werken in dat vlak de
resulterende krachten K op de korrels,
die evenwicht maken met de krachten
in de contactpunten,
Korrolapanningen
In
droge
grond.
fig. 7
Qua richting en grootte zijn deze
krachten voor iedere korrel verschillend*
Het is daarom dan ook beter te rekenen met de gemiddelde spanning over een zeker vlak F, dat ten op—
zichte van de korreldiameter grote afmetingen heeft*
De ter plaatse van de verschillende korrels op dat vlak in allerlei
richtin^en werkende krachten worden ontbonden in componenten lood—
recht op het vlak F en componenten T evenwijdig aan F*
en

De gemiddelde normale korrelspanning op vlak F is dan:
de gemiddelde schuifspanning in vlak F is dan:

r

—

*9
**

I
•*•

-

De gemiddelde korrelspanningen zijn aanmerkelijk lager dan de spanningen
in de aanrakingspunten van de korrels zelf*
7* 2* Waterspanningen,
Bij geheel met water verzadigde grond zijn de poriSn geheel gevuld
met water* In die poriSn heerst dan een alzijdige waterspanning u,
Worden nu zeer kleine aanrakingsvlakjes tussen de korrels tot punten
geschematiseerd, dan kan worden aangenomen, dat die waterspanning u
op het gehele korreloppervlak werkt.

-

16 Als aan da buitenzijde van een
korrel een alzijdige spanning heerst,
is er ook in de korrel een alzijdige
spanning aanwezig*
Hieruit volgt, dat wanneer - evenals
in het vorige geval — een vlak F in
de grond wordt beschouwd, in dat
vlak ook die spanning heerst,

fig. S

- Korrel- en waterspamlngen. -

Ter plaatse van de doorsneden korrels
heerst dus de alzijdige spanning in
de korrels en ter plaatse van de
doorsneden poriSn de alzijdige spanning van het poriSnwater, In beide
gevailen een spanning u,

Deze spanningen u tezamen worden de
waterspanning (J** genoemd, Dit is
een normaalspanning*
Schuifspanningen zijn niet aanwezig, want water is frictieloos, het
kan geen wrijvingskrachten opnemen,
Behalve de door het water op de korrels uitgeoefende krachten,
oefenen de korrels onderling ook weer krachten op elkaar uit, eve&als
bij droge grond*
De daaruit voortvloeiende gemiddelde spanningen op vlak F zijn dan
£ N ener*
k=
F
^k
7* 3« Gronds panning *
De som van de normale korrelspanningen en de waterspanning is de
grondspanning of totale spanning* Dus:

De grondschuifspanning is gelijk aan de korrelschuifspanning, Dus:
De indices g en k worden verder dan
ook nooit gebruikt.
De hier ingevoerde korrelspanning{TV is slechts een rekengrootheid en
niet de werkelijke spanning in de korrels zelf,
Die werkelijke spanning is, vooral bij de aanrakingspunten, aanmerkelijk groter dan de gemiddelde korrelspanning, waarmede wordt gerekend,
De als rekengrootheid ingevoerde gemiddelde korrelspanningen^,^ en *£
zijn bepalend voor de deformaties en het evenwicht van de grond,
De alzijdige waterspanning u veroorzaakt nauwelijks deformatie van
de korrels zelf, omdat deze vrijwel niet samendrukbaar zijn,
De deformaties in het korrelskelet van de grond worden hoofdzakelijk
veroorzaakt door wijziging in de structuur van het skelet of de
korrelstapeling.

- 17 -

De krachten tussen de korrels onderling zijn daartoe in staat,
want:<T- = .I_N
en {£* _ ZT
waaruit volgt, dat de korrelJC

r

K

r

spanningen de invloed van de krachten tussen de korrels onderling
weergeven*
7* 4, Bepaling van grond- , korreli» en water spanningen*
Bij een uitgestrekt terrein met horizontaal bovenvlak is het vrij
eenvoudig de spanningen op lager dan het maaiveld gelegen horizontale vlakken te bepalen*
De wijze, waarop de bepaling van de spanningen, die kunnen optreden
als gevolg van de componenten korrels en water, plaats vindt, zal
successieveli jk worden opgebouwd,
7* 4*1* Volledig droge grond«
De grondspanning op een horizontaal
vlak op een diepte h. onder het
maaiveld wordt gevonaen uit het verticaal evenwicht van een kolom grond
met een hoogte h. en een doorsnede F,
Het gewicht van ae grondkolom is:
waarin

W s

volumegewicht

van de droge grond*
De spanning in het vlak F is dan:

vj

Rekenende vanaf het maaiveld neemt de grondspanning 0" dus lineair
met de diepte h toe*
In de poriSn zit geen water, dus (Fg -&**•
K
Uit symetrie-overwegingen volgt* dat op de zijvlakken van de kolom
en in het horizontale vlak geen schuifspanningen werken*
7* 4,2, Volledig droge grond met bovenbelasting.
Wordt nu op het maaiveld een
bovenbelas ting q aangebracht, clan
verhogen,
zal deze grondspanning
o
Het gewicht van de grondkolom is
weer :

De bovenbelasting per eenheid van
oppervlakte is q en vertegenwoordigt dus een gewicht:

Het totale gewicht is

= q.F

dan: W = W r

* 'Ad

q*F.+

V

2 * W1

W
F
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Ook hier is geen water in de poriSn aanwezig, dus:
» Met wat er verzadigde grond *

7»

In het geval dat de grond tot aan
W

is het gewicht van de grondkolom:
^^V
^^V
1j
^^^k

h

1

W

=

h1 *F*y , waarin f
= volumege—
"n wicht van de natte grond.
De spanning in vlak F is dan:

W

It

1

1

, fhui

g

1?

I?

f' °g
0

1

M—

, ir^'ifLi? "(i" T'--fTi». ,, —

= hi .V *^

Ou

*"

1

**

1
i*o_ - h . . yn

^=

fig. II

hi.xf
"

*"

Nu zit er water in de poriSn en
dan is:

e
Nu moet rekening worden gehouden met de waterspanning*
Deze is aan het maaiveld = 0 en zolang het water in rust is, verloopt de waterdruk hydros tat is ch, Dat wil zeggen: de waterdruk neemt
lineair met de diepte h toe*
Het gewicht van de kolom water op F is dant W = h<|*F*^w*
vi T? \F
«
^= 1
w
De waterspanning in vlak F is dan: u
w
F

fc = VJw
Het is reeds bekend dat:

= (JT1

w

is bekend. (T^W is bekend, dus <TTK is te berekenen, namelijk:

<r=
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7, k.k* Waterspiegel boven het maaiveld,
Ook nu kunnen weer uit het verticaal evenwicht van de kolom grond
4- water de spanningen in vlak F worden berekend.
Het gewicht van de kolom met
water verzadigde grond is:
Het gewicht van de kolom water
boven het maaiveld is:
W2 = h2,F
Het totale gewicht is dan:
W s W 1 4De grondspanning in F is dan:

*;-?-

Ook nu verloopt de waterdruk
hydrostatisch vanaf de waterspiegel,
Het gewicht van de waterkolom
boven F is: (h1 4- h2),P,/

De waterspanning in F is

De korrelspanning is dan weer te berekenen uit:

<rk =

crk=
Ilieruit volgt, dat de korrelspanning in dit geval dezelfde grootte
heeft als in het geval waarbij de grondtot aan het maaiveld verzadigd
is met water.
Met andere woorden: verhoging van de waterspiegel tot boven het
maaiveld geeft in volledig verzadigde grond geen verhoging van de
k o rre1s panningen,

20

7, ^*5* Waterspiegel beneden het maaiveld,
Dit geval kan worden behandeld als een combinatie van

W =
De grondspanning in F is dan:

W

..

+

Het gewicht van de waterkolom
op F is :

De waterspanning in F is dan:
13

W

De korrelspanning is dan weer te berekenen uit

jfd -

h

1-jfw

+

h

2fw

Bij de waterspiegel onder maaiveld is (J*^. =

Bij met water verzadigde grond is

,h^ + (jA "*" Jfw

-
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Uit vergelijking van de korrelspanningen in beide gevallen blijkt,
dat door het verlagen van de waterspiegel de korrelspanningen
toenemen,
Het geval met de grondwaterspiegel onder het maaiveld komt in de
praktljk het meeste voor.
In het voorgaande is steeds uitgegaan van 66n homogene grondlaag
en zijn de grond-, water- en korrelspanningen steeds apart bepaald,
Aan de hand van een eenvoudig voorbeeld wordt nu aangegeven, wat de
in de praktijk gebruikelijke manier is om dergelijke berekeningen
uit te voeren en het verschil is met de besproken methode.
Volgens de methode zoals in de voorgaande gevallen is aangehouden,
wordt eerst de grondspanning bepaald onder invoering van de droge of
natte volumegewichten van de grond,
Daarna wordt de waterspanning bepaald.
Be korrelspanning wordt dan verkregen door de waterspanning van
grondspanning af te trekken (ift = f - £* ) *
" 1C
g
W
Dit is een vrij omslachtige manier, die vrijwel nooit wordt
toegepast.
Hij geeft wel een goed inzicht wat er wordt berekend.
7. 4,6. Overspannen en onderspannen water,
Het verloop van de waterspanningen is niet altijd hydrostatisch,
zoals in het voorgaande is aangenomen,
Wanneer in het grondprofiel slecht doorlatende lagen aanwezig zijn,
is er vaak een afwijking van het hydrostatisch verloop te constateren,
Bij overspannen water is de waterspanning in een bepaalde laag
groter dan overeenkomt met het hydrostatisch drukverloop,
Bij onderspannen water is de waterspanning kleiner dan de hydrostatische druk.
In beide gevallen zullen grondwaterstromingen ontstaan die ook weer
nun repercussies hebben op spanningen en stabiliteit.
In het navolgende is een geval van overspannen grondwater aangegeven
en een geval met onderspannen grondwater.

overspanncn water

flf. I ^

- Over- on onderspannen water. -

onderspannen water

-
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7« 4,7« Spanningen in niet horizontale vlakken,
In het voorgaande is steeds uitgegaan van een uitgestrekt grondmassief, waarin de spanningen op horizontale vlakken werden bezien.
In een dergelijk massief werken echter ook spanningen op niethorizontale vlakken,
Daar deze materie nog ter sprake komt bij de behandelirig van (Jo
inwendige wrijvingsweerstand, wordt er hier niet verder op ingeguan,
8* SAMENDRUKBAARHEID, CONSOLIDATIE, INWENDIGE WRIJVINGWEERSTAND.
Wordt op een grondmassief een belasting aangebracht, dan zal de
grond onder invloed van die belasting worden samengedrukt•
Die samendrukking van de grond wordt zetting genoemd,
Het is bij allerlei constructies van groot belang die samendrukking
of zetting te kennen,
Voorbeelden hiervan zijn:
de zettingen of zettingsverschillen van op staal gefundeerde
gebouwen
de zakking van een dijk
de daling van het maaiveld als gevolg van grote verlaging van de
grondwaterspiegel*
(Geeft korrelspanningsverhoging, dus zetting),
de zettingen of zettingsverschillen van transportleidingen*
Alvorens het begrip van de samendrukking zal worden besproken
moet eerst het begrip Consolidatie worden ingevoerd*
8* 1, Consolidatie,
Wanneer een met water verzadigd grondmassief wordt belast door
b,v* een grondophoging dan zal dit grondmassief onder die belasting worden samengedrukt, Het totale volume van de grond wordt
hierbij kleiner, Daar echter het volume van de gronddeeltjes
niet kleiner wordt omdat die deeltjes zelf vrijwel onsamendrukbaar zijn, betekent dit dat er water moet worden weggeperst of
zoals men dit zegt, moet afstromen, Hiervoor is echter tijd
nodig en kan bij slecht waterdoorlatende gronden tientallen
jaren duren, Het korrelskelet van klei en veen is zowel sterk
samendrukbaar als slecht waterdoorlatend,
Omdat het aanwezige water dat moet afstromen, zoals bekend,
nagenoeg onsamendrukbaar is wordt de bovenbelasting in eerste
instantie door het aanwezige poriSnwater gedragen, Het water
krijgt door die belasting tijdelijk een hogere spanning die
wateroverspanning wordt genoemd, Als gevolg van het wegstromen
van het water wordt het totale volume van de korrels en het
water kleiner, Hierdoor komen de korrels dichter bij elkaar
te liggen en kunnen zij geleidelijk een groter deel van de
aangebrachte bovenbelasting dragen, Hierdoor wordt de overspanning van het water geleidelijk kleiner en gaat de afstroming steeds langzamer*
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De samendrukking van de grond verloopt dan ook steeds lang—
zamer, Zodra de korrels de gehele belasting van het water
hebben overgenomen is de eindzakking bereikt. Men zegt dan dat
de grond geconsolideerd is,
De tijd waarin deze plaats vindt noemt men de hydrodynamische
periode,
De Consolidatie kan door figuur 15 worden verduidelijkt*

figuur

.15.

In een met water gevulde cylinder kunnen een aantal waterdicht
afsluitende zuigers bewegen. Die beweging wordt wrijvingsloos
verondersteld,
Tussen de zuigers bevindt zich een aantal veren,
Bij belasting van de zuigers zullen deze niet zakken, want
water is vrijwel onsamendrukbaar en het kan niet ontsnappen,
Het water neemt dus de totale belasting op en komt onder
spanning te staan,
Zitten er nu kleine gaatjes in de zuigers, dan wordt weer direct
na belasting van de zuigers de volledige belasting door het
water gedragen,
De waterspanning wordt hoger dan voorheen, doch het water kan
nu als gevolg van die overspanning door de gaatjes in de zuigers
wegstromen,
De bovenste zuiger zal eerst dalen, de bovenste veren worden wat
samengedrukt en nemen een gedeelte van de belasting over,
Hierdoor vermindert in het bovenste compartiment de waterover—
spanning, zodat het water uit de lager gelegen compartimenten
naar boven stroomt,
De afstroming wordt steeds minder door de afnemende spannings—
verschillen,
Zodra de veren de totale belasting dragen, is de uitstroming
geSindigd en is de oorspronkelijke spanning in het water weer
bereikt*
Hier komen de veren overeen met het korrelskelet van grond en de
uitstroming van het water door de gaatjes in de zuigers is te vergelijken met de stroming van het grondwater door de poriSn.

8, 2* SAMENDRUKKINGSPROEF,
Om de Consolidatie qua grootte en tijd te kunnen bepalen, moet
de samendrukbaarheid van grond bekend zijn.
Die samendrukbaarheid kan in het laboratoriura worden bepaald,
dioor op een grondmonster uit een te beschouwen grondlaag de
samendrukkingsproef uit te voeren,
De samendrukkingsproef

gaat als volgt.

.meethorloge of
zett ingsmeter

p o r e u x e steen

poreuze steen

- Schema samondrukklngi.proef. -

Het grondmonster wordt in een stijve stalen ring geplaatst,
Het monster wordt aan de onder- en bovenzijde door poreuze
stenen afgesloten. Hierdoor kan het poriSnwater vrij af- en toestromen,
Het geheel zet men in een bakje water om het uitdrogen door verdamping uit te schakelen, Het bakje wordt nu onder een belastingsmechanisme gezet, waarmee een willekeurige belasting op het monster
kan worden aangebracht. Door middel van een meethorloge wordt dan
op vastgestelde tijdstippen de door de aangebrachte belasting
veroorzaakte zetting gemeten*
8* 2*1* Logari tmi s che samendrukkingswe 11en *
De wetten zijn ontwikkeld door von Terzaghi, Keverling Buisman
en ir, A.W* Koppejan,
Terzaghi ging uit van een zettingsproces dat na het opbrengen
van de belasting begint totdat na verloop van tijd, die de
hydrodynamische periode wordt genoemd, de eindzetting is bereikt, Hij vond onder meer dat de eindzetting evenredig is met
de logaritme van de belasting*

In formule uitgedrukt!

Hierin is Z
h
P

ap

SB
SB
SB
SB

zetting in m
dikte samendrukbare laag in m
^
oorspronkelijke korr el spanning in die laag in kN/m*
aangebrachte belasting in kN/m2

= een constante die
wordt genoemd*
Hieronder volgen enige C-waarden;
zand
klei
veen

samendrukkingsconstante

1OO a 5OO
1O a 2O
5 a 1O

8* 2.3* Seculair effect*
Buisman heeft gevonden dat bij de Nederlandse grondsoorten
echte eindzetting wordt bereikt, Er treedt nog een soort nazakking op die evenredig met de logaritme van de tijd blijkt te
zijn en seculair effect wordt genoemd*
Ook Buisman vond echter dat zijn "eindzettingen11, die dus nu bepaald
moeten worden voor een bepaald tijdsverloop, evenredig zijn met
de logaritme van de belastingen*
Gaan we er nu gemakshalve even van uit dat we te maken hebben
met een zeer doorlatende grondsoort, die dan dus een zeer korte
hydrodynamische periode heeft, dan kan de theorie van Terzaghi
worden voorgesteld door figuur »17« ©n die van Buisman door .18.
De logaritmische wet voor de belasting-zettingsrelatie blijkt
uit figuur \19*
10* t

tind setting

figuur

.17.
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log

figuur

.18.

figaur

.19.

Koppejan heeft voor deze beide theorieUn 64n formule opgesteld, die
thans algemeen wordt gebruikt en luidt:

Z B h (£P
Hierin is

+ 3— log t) {n £-is

: Z
h
t
p
&p
log
|n

« zetting in m
SB laagdikte in m
= tijd in dagen
2
= oorspronkelijke korralspanning in kN/m
SB aangebrachte belasting in kN/m2
= gewone logaritme
SB natuurlijke logaritme ( = 2,3 x log)

en

SB samendrukkings cons tan ten voor directC
en seculair effect,
p
s
Verwaarloost men in de formule van Koppejan het seculair effect
dan is 77- = 0 en gaat zijn formule over in die van Terzaghi.
Cs
Verder zien we dat de eindzetting van Terzaghi gelijk is aan de
directe zetting van Buisman,
ed

8. Z.k. Tijdseffect*
Het uitgangspunt voor de figuren 17 en 18 was dat de grond erg
goed doorlatend was waardoor de directe zetting vrijwel direct
optreedt en dus geen hydrodynamische vertraging ontstaat* Dit
is bij zand het geval maar bij klei en veen is er altijd sprake
van een aanmerkelijke hydrodynamische periode.
De zettingen met de tijd verlopen in dat geval volgens
figuur 2O.

103 i

lot

Ttr

figuur

.20.

8. 2*5* Laagdikte effect,
De tijdsduur van de hydrodynamische periode hangt in hoofdzaak
af vans
- de doorlatendheid van de grond en
- de lengte van de weg die het afstromende poriSnwater moet
afleggen,
De formule waarmee de duur van de hydrodynamische periode kan
worden berekendluidt:

T =
e
Hierin iss

*A

m
w

h
k
"V
<<

SB

T

SB

laagdikte in m
verticale doorlatendheid in m/sec
soortelijke massa water in t/nrP
factor die verband houdt met de zetting van
de laag in m^/N
einde periode in sec

De formule geldt voor 2-zijdige afstroming d*w,z, zowel naar
boven als beneden*
Een kleilaag zal b*v, naar 2 zijden afstromen als hij reikt tot
maaiveld en aan de onderzijde door zand wordt begrensd*
Kan de laag slechts eenzijdig afstromen dan moet men voor h de
dubbele laagdikte nemen*
Komen we nog even op de formule terug dan zien we dat de laagdikte kwadratisch voorkomt, dit betekent:
Bij een 2 x zo dikke laag duurt de hydrodynamische periode
k x zo lang* Men spreekt dan ook van het kwadratisch laagdikte
effect*
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8* 3* Wri Jvings e igens chappen *
Naast de reeds behandelde samendrukbaarheid van de grond is er
nog een eigenschap, die van groot belang is namelijk de inwendige wrijvingsweerstand,
8, 3 » 1 « Inwendige wrijvingsweerstand*
De inwendige wrijvingsweerstand speelt een grote rol als het gaat
om de beoordeling van evenwichtsproblemen zoalss
de stabiliteit van ophogingen en ingravingen
de gronddruk op grondkerende constructies
het evenwichtsdraagvermogen van de grond,
Wanneer op een bepaald terrein een plaatselijke ophoging wordt
gemaakt dan zal die een zakking van de onderliggende lagen
veroorzaken*
Is de ondergrond erg slap dan bestaat het gevaar dat een deel
van de ophoging met een deel van de eronder gelegen ondergrond
af schuif t* Het geheel is in figuur 21 schematise!! aangegeven.

figuur

2.1

Ook in de grondmechanica kan de inwendige wrijvingsweerstand van
grond via een direkte schuifproef, op eenvoudige wijze, worden
bepaald. Met hierbij gevonden verband tussentf**,y en <p
kan
met behulp van de formule van Coulomb worden werergegeven en luidt i

Het verband is in figuur 22 in beeld gebracht, waarbij zij opgemerkt dat de grafiek door de oorsprong gaat*
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figuur 2.2.
8, 3,2,

Cohesie,

In een aantal gevallen loopt de grafiek niet door de oorsprong
zoals figuur 23 aangeeft.

(T,

<J2

figuur 2.3

Dit verschijnsel, dat de cohesie wordt genoemd, doet zich voor
bij samenhangende gronden als klei en veen, De cohesie wordt
veroorzaakt door de moleculaire krachtjes tussen de korrels, Bij
zand wordt g££n cohesie gevonden en is de C. dus O,
9. SPREIDING VAN TERREINBELASTINGEN IN DE ONDERGROND NA CONSOLIDATIE,
In de voorgaande beschouwingen over samendrukking is steeds uitgegaan van de hypothese van een onbegrensd horizontaal terrein met
stilstaand grondwater, dat over de gehele oppervlakte wordt belast
met een nieuwe eveneens in twee richtingen oneindig uitgestrekte
gelijkmatig verdeelde belasting, onder invloed waarvan spanningen
optreden in de ondergrond.
Daarbij is op grond van symmetrie de horizontale rek = 0 en kon
worden volstaan met beschouwing van de verticale samendrukking
(££ndimensionaal probleem)* De korrelspanningsverhoging na aanpassing op een horizontaal vlak in de ondergrond als gevolg van de
nieuw opgebrachte belasting is dan op iedere diepte gelijk aan
deze belasting, omdat belastingsspreiding niet optreedt.
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Spreiding kan alleen plaatsvinden via het korrelskelet, daar
water geen interne frictie bezit.
Wanneer in het hier navolgende wordt gesproken van spanningen,
worden de korrelspanningen na Consolidatie bedoeld.
Wanneer een nieuwe belasting slechts plaatselijk wordt aangebracht,
wordt het probleem driedimensionaal en zeer lastig te berekenen,
zodat met een vereenvoudige benadering wordt volstaan.

fig. 2,4$

- Spanningen In de ondergrond t.g.v. ecn puntlast. -

Daarbij wordt de grond voorgesteld als een oneindig groot, homogeen
en isotroop halfmedium, waarvoor de wet van Hooke geldt* Dat wil
zeggen, dat de elasticiteitsmodulus E en de contraotiecoefficient
constant zijn op alle plaatsen (homogeen) en in alle richtingen
(isotroop), Dat lichaam wordt belast door een bekende verticale
last P,
Op basis van deze aannamen werden door Boussinesq formules opgesteld
voor de spanningen op een stukje uit een ring met rechthoekige
doorsnede op een diepte z als gevolg van de loodrecht op het terreinoppervlak werkende puntlast P,
Die formules zijn:
cos

sine

tTR

1

(cose -

1 -i- cos0

ft R
<T~r - 2

'
( 3 cos 0 sin
TfR*

1 - 2I
1

4-

COS
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COS 0

_ 2.

s

irs

COS'

is voor de bepaling van de belastingsspreiding wel de belang
rijkste en kan worden omschreven als de norraaalspanning op een
horizontaal vlak in een punt met de codrdinaten & en R,
in een bepaald horizontaal vlak is dus afhankelijk van z en
In de verticaal onder P is
het grootst.
B O en cos"©
1 dus

\-l-

TTz'

Hoe groter & wordt voor de punten
in een bepaald horizontaal vlak
op diepte z, des te kleiner wordt
De verdeling van de vertieale
spanning op een horizontaal vlak
onder een puntlast P heeft een
klokvorm,
Bij toenemende diepte vindt afvlakking van die klokvorm plaats,
Immers, in de verticaal onder P is
(p^ maximaal en alleen afhankelijk
van de diepte z. Op diepte z9 is
is
Dus hoe groter z
fig.

- Vertical* spanning op horizontal*
vlftkken op versehillende dlepten.

o, : c o n s t a n t

wordt, des te kleiner wordt (j ,
doch deze blijft voor het vlak op
grotere diepte onder P ook maximaal «
Ook voor het dieper gelegen horizontale vlak geldt, dat bij toememenafneemt*
Nu zijn in de ondergrond lijnen
aan te wijzen, waarin als gevolg
van de belasting P dezelfde ver—
ticale spanning heerst. Die lijnen
worden isobaren genoemd*
Uit proeven is gebleken, dat de
door Boussinesq aangenomen eigenschappen niet alle voor grond
gelden. Die eigenschappen waren:

K. 2.6

- Lijnen van gelljke j (-

half -one indige uitgestrektheid,
elastic! teit (geldigheid van de wet
van Hooke) f
homogenitei t ,
isotropie,

Door Buisman is daarom de spanningsverdeling berekend met als uitgangspunt $ dat de elasticiteitsmodulus E met de terreinspanning
toeneemt,
Progressief-elastisch (E =<f^,C),
Hij vindt dan voor het verloop van vertlcale spanningen op een
diepte z:

<r; = 2. p

TTz

2

• cos6 a

Volgens deze formule worden de spanningen meer onder de puntlast
geconcentreerd en de belastingsspreiding is geringer (sneeuwbaleffect;
de spanningen onder de last zijn als gevolg van zuiver geometrische
spreiding volgens Boussinesq al hoger dan naast de last* Het hierdoor opgewekte stijfheidsverschil versterkt dit verschijnsel nog)*
Wordt de ondergrond belast door een plaatselijk gelijkmatig verdeelde belasting, dan kan met behulp van de formule van Boussinesq worden
berekend, welke spanningen als gevolg daarvan in de ondergrond
ontstaan, Hierbij wordt dan ieder
stukje van de gelijkmatig verdeelde belasting q werkend op een oppervlakje dF opgevat als een puntlast q*dF*
Indien nu wordt aangenomen, dat
voor de ondergrond het beginsel
van superpositie van spanningen
en vervormingen geldt, Man door
integratie over het gebied, waarop gelijkmatig verdeelde belasting q werkt, de als gevolg daarvan optredende totale spanningverhoging worden gevonden*
Bij het beginsel van superpositie
wordt aangenomen, dat de spanningen
en vonnveranderingen, welke als
• Spanning t.g.v. elndige gelijkmatig
fig.
verdeelde belasting. gevolg van een tweede last ontstaanf
onafhankelijk zijn van die tengevolge van de eerste reeds aanwezige
last, zodat de spanningen en vormveranderingen, die ontstaan als
gevolg van beide lasten, samen dan
zijn te beschouwen als de resultante van de door iedere afzonderlijke last teweeggebrachte spanningen en vormveranderingen (homogeen-elastisch)*
Het bepalen van de spanningsverhoging in de ondergrond als gevolg
van een opgebrachte plaatselijke gelijkmatig verdeelde belasting is
op analytische wijze wel mogelijk doch vergt veel rekenwerk*
Newmark heeft op basis van de formule van Boussinesq een diagram opgesteld (het zogenaamde "zon—diagram")f waarmede op vrij eenvoudige
wijze de spanningsverhogingen kunnen worden bepaald*
Dat diagram is als volgt afgeleid*

Een cirkelvormig gebied met straal r wordt belast met een gelijkmatig verdeelde belasting q en de spanningsverhoging Q~ in de
verticaal door het middelpunt van dat gebied op dieptezz wordt
berekend*
Uit dit gebied wordt ter hoogte van het maaiveld een elementaire
ring genomen met breedte dr en gelegen op een afstand r van het
middelpunt*
Op de elementaire ring werkt dan een kracht P = q.dr.2f|1?, Elk stukje
van de ring ligt even ver van het middelpunt en levert dus een zelfde
bi jdrage aan
De bi jdrage aan (p' is volgens Boussinesq
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Wanneer dit anders wordt geschreven, ontstaat:

i

G** -q 1 — - ?!
z

JoTSl = M

+ r.

Wordt nu de term I 1 «

5

1

"7

IJoTS

TTo"! achtereenvolgens gelijk gesteld aan

O f 1 f O f 2 f O*3f enz*9 dan kan worden berekend dat bij:
0.1 ~» r^ = 0*2?zf zodat (pz c O f 1q bij r^ = O.2?z
H
0.2 —>
= 0*4 zf
B Of2q "
« 0.4 z
tf
0,3-*
= Of52zf
"
=
O
3q
=O.52z
f
w

0,4-^
0.5-^

= Of64zf
= 0.77z,

"

0.6-*
0.7-*
0.8-*

s Of92zf
= 1f11zf
8 1.39zf

"
"
"

= Of4q "
« Of5q ftff
8 0,6q
= 0.7q
* Of8q

ff

»

= O.64z
= Of77z

8 Of92z
= 1f11z
8 1f39z

Worden nu de cirkels met r s ***,,*z getekend, dan levert dus elke
ring tussen twee opeenvolgende cirkels een bijdrage van O f 1q aan0"^
Elke ring wordt verdeeld in 1OO stukjes. Elk stukje ligt op dezelfde af stand van het middelpunt en levert dus eenzelfde bi jdrage aan (f
Die bi jdrage is dan
= O.OOIq.
leder vakje van het gehele veld levert dus een bijdrage van
O.OOIq
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1.39.x
-r = 0,27.1

fig. 2.S

- Zondiagrtm van N*wmark. -

Berekeningsvoorbeeld,

4.OOm

1 iOm
(5OOm

Gegeven: Een rechthoekig gebied
4x6 m is gelijkmatig
verdeeld belast met
q s 2O t/m2 s 2 kg/cm2
Gevraagd: De spanning t,g,v, q op
6 m diepte onder A,

Met z s 6m kan de schaal van de in
net diagram te tekenen rechthoek
worden bepaald,
In het diagram i s r = z = 1 O cm,
Bij z s 6 m is dus voor dit geval
de schaal 1 :60 (is b,v, z s 4 m
dan zou de schaal 1 s4O zijn en de te tekenen rechthoek veel groter,
meer hokjes, groter j~ ) * De rechthoek Wfcrdt nu op die schaal in het
diagram getekend op zodanige wijze, dat punt A in het middelpunt van
het diagram valt, waarna het binnen de rechthoek vallende aantal
vakjes wordt geteld. In dit geval is dat ongeveer 168.
m
.
0,366 kg/cm .

fig,
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Newmark heeft ook nog een diagram samengesteld, waarmede voor rechthoekige oppervlakken direct een invloedsco§fficient Ig~ kan worden
afgelezen, die afhankelijk is
B
L
van de twee factoren m = —
z en n = —
z*
De spanning op diepte z onder een hoekpunt van de rechthoek is dans

Ligt het te beschouwen punt midden in de rechthoek of halverwege
van de zijden, dan moet de gevonden waarde voor (p* worden vermenigvuldigd met het aantal van de aangrenzende evengrSte rechthoeken.
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m en n zijn onderling verwisselbaar.

H

Ook asymetrische gevallen kunnen met deze methode worden berekend*

f)

1

- ACDH - ABFG + ABJH).q.

10. GRONDONDERZOEK*
In dit gedeelte zal het primaire grondonderzoek worden behandeld
dat door Nederlandse laboratoria, bureaus en bedrijven in binnenen buitenland wordt gehanteerd*
Aan de hand van een uitgevoerd grondonderzoek kan een fundering
van een gebouw, kunstwerk, leiding e*d, worden ontworpen,
De belangrijkste techniek bij het grondonderzoek is het sonderen,
Teneinde het onderzoek te completeren kan het sondeerwerk worden
uitgebreid met boringen en laboratorilamproeven* Verder is het
mogelijk (voor de bepalingen van de korrelspanningen) waterspanningsmetingen te verrichten,
Tenslotte wordt hierbij nog opgemerkt, dat bij de aanleg van
leidingen, wegen e*dU luchtfoto's en/of geo-elektrisch onderzoek
een belangrijke bijdrage kunnen leveren voor het ontwerp van een
fundering*
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1O* 1* Bonderen,
De Nederlandse methode van sonderen wordt algemeen omschreven als
11
druk~sonderentf, dit in tegenstelling tot het "slag-sonderen",
Bij het fldruk~s onder en" wordt een conus met een tophoek van 60° en
een doorsnede (basiscirkel) van 1000 mm2 toegepast*
De conus wordt met een constante snelheid van 20 mm/sec de grond
ingedrukt* Tijdens het drukken wordt de door de conus ondervonden
weerstand gemeten* Het is hierbij tevens mogelijk de tdtale wrijvingsweerstand op de sondeerbuizen of de plaatselijke wrijvingsweerstand,
m*b*v« de zogenaamde kleefmantel van Begemann, te meten*
1O* 1,1, Sonde ersys t emen,
De thans gebruikte sondeersystemen zijn te onderscheiden iss
a) mechanisch
bj elektrisch
10, 1,2, Typen sonderingen,
Veelal wordt bij het onderscheiden van de verschillende typen
sonderingen de totaaldruk als indikatie gebruikt.
Men komt dan tot de volgende in het algemeen gebruikte benamingens
- middelzware sonderingen met een totaaldruk variSrend van
2O tot 35 kN (2 tot 3 f 5 ton) afhankelijk van de gebruikte
apparatuur
- zware sonderingen met een totaaldruk van 1OO kN (1O ton)
- extra zware sonderingen met een totaaldruk van 2OO kN (20 ton),
De indringingsdiepte voor elk van de bovengenoemde typen sonderingen
kan vooraf niet worden opgegeven, Deze diepte wordt grotendeels
bepaald door de bodemgesteldheid,
1O, 2, Boren*
Bij het sonderen wordt een indikatie verkregen over de weerstanden
(vastheden) in de diverse grondlagen* Naast deze informatie uit de
sondeerresultaten staan, teneinde meer inzicht te krijgen in de
bodemopbouw en de eigenschappen van de verschillende grondlagen,
verschillende boormethoden ter beschikking, Enkele daarvan worden
hieronder besproken*
10, 2,1, Boorsystemen,
a) Pulsboring
b; Ackermannboring
c) Begemann boring (continuboring)*
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a, Pulsboring *
Bij een pulsboring wordt het boorgat, dat van een buis is
voorzien, verkregen door de grond met behulp van een puls uit het
gat te verwijderen, Hiertoe wordt grond gemengd met water door
middel van het op en neer halen van de puls, waarna het mengsel
uit het gat wordt gehaald door de puls op te halen*

"figuur 31

De pulsboring is dus eon natte boring, die uitsluitend wordt toegepast in grondlagen gelegen beneden de grondwaterspiegel* Tot aan
de grondwaterspiegel kan de grond over het algemeen eenvoudiger
worden verwijderd met behulp van een schroefboor,
Zoals uit het boorsysteem blijkt verkrijgt men met water vermengde
en sterk geroerde grond uit het boorgat, Indien geen ongeroerde
monsters worden gestoken, geeft de pulsboring dus een globaal beeld
van de bodemopbouw, waarbij men in sterke mate afhankelijk is van
de vakkundigheid van de boormeester en deels van zijn beoordeling
van het uitgepulste materiaal,
Het steken van ongeroerde monsters geschiedt in het algemeen piet
een slagapparaat of met een druksteekapparaat* Bij het slagapparaat
wordt een monsterbus, meestal met een inwendige diameter van 66 mm
en een lengte van 45O mm, onderin het boorgat in de grond geslagen
juist onder de boorbuis uit,
Veelal worden monsterbussen gebruikt met een wanddikte van 1 mm*
maar in harde gronden is het gebruik van een grotere wanddikte
noodzakelijk*
Geroerde grondmonsters worden bij de pulsboring ontleend aan het
mengsel, dat uit de puls komt, dan wel voor lagen boven de grondwaterspiegel aan de grond afkomstig van de schroefboor*Bij sterk
samenhangende gronden, zoals vaste klei en vast veen, kan men ook
beneden de grondwaterspiegel nog wel met de schroefboor grond uit
het boorgat verwijderen. Men dient hierbij voorzichtig te zijn,
want bij zanderige lagen en op grote diepte beneden de grondwater—
Spiegel ontstaat het gevaar, dat door de waterdrukverschillen de
grond van onderaf in de boorbuis wordt geperst, zodat een volkomen

In verband hierraede wordt volledigheidshalve opgemerkt, dat
de waterstand in de boorbuis bij de pulsboring ten minste gelijk,
liefst hoger, dient te zijn dan de stijghoogte van het water in
de te passeren grondlagen*
b, Ackermannboring*
Indien het gewenst is dat er een zo continu mogelijk beeld
van de ondergrond wordt verkregen dan kan men opdracht geven
een Ackermannboring uit te voeren, Hierbij worden de grondmonsters
in opeenvolgende steekbussen naar boven gebracht* De monsters
worden ter plaatse uit de bussen verwijderd en in de lengte
doorgesnedenf daarna worden gootjes (300 x 25 x 25 mm^) in de
opgesneden monsters gedrukt en op volgorde in een kist verzameld*
De beschrijving van de grondlagen gebeurt in de regel in het
laboratorium*
c, Begemann boring* (continuboring)
De meest ideale wijze van verkennen van de ondergrond wordt
gevormd door het uitvoeren van een continuboring volgens het
systeem Begemann. Deze boormethode geeft een ongestoord en ononderbroken beeld van de grondslag over een grote diepte (een en ander
is afhankelijk van de indrukcapaciteit en de aanwezige grondslag)*
Het steekapparaat om dit
monster aan de ondergrond
te kunnen ontlenen is door het Laboratorium voor Grondmechanica
te Delft gedurende een lange reeks jaren van intensief researchwork ontwikkeld en vervolmaakt, Het Laboratorium heeft de beschikking over steekapparaten met een monsterdiameter van 29 nun en van
66 mm, die ieder hun eigen toepassingsgebieden hebben*
De Begemann boring ^ 2°/ mm geeft aanvullende informatie op de
sonderingen, uitsluitsel in twijfelgevallen, Tevens verschaft
zij een eerste indruk van de mechanische eigenschappen van de
ondergrond* Het verkregen monster is geschikt voor het maken van
korrelverdelingen terwijl ook het volumegewicht per hele of halve
meter kan worden bepaald*
De Begemann boring ^ 66 mm heeft zowel andere toepassingsgebieden
als andere funkties dan de continuboring ^ 29mm*
Het ongeroerde ononderbroken monster dat door middel van het
grote steekapparaat £ 66 mm wordt verkregen, is bij uitstek geschikt
om aan alle mogelijke soorten beproBvingen of bepalingen in het
laboratorium te worden onderworpen, Een groot voordeel bij deze
methode is het feit, dat pas in het laboratorium behoeft te worden
vastgesteld welke representatieve monsters uit de boringen ter
beproeving zullen worden genomen*
11. WAARNEMING VAN ZAKBAKEN EN WATERSPANNINGSMETERS.
Uit het voorgaande is gebleken, dat het gewenst is tijdens de ophoging zakbaken en waterspanningsmeters nauwkeurig waar te nemen*
Deze contrdlemiddelen worden in het navolgende besproken.
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11. 1. Zakbaken,

ophoging laagsgewijs
aanbrengen

Alvorens met een ophoging wordt
begonnen, behoren op het oorspronkelijke maaiveld zakbaken te worden
geplaatst, vooral daar waar de
grootste ophoging zal komen*

De zakbaken worden vooral op die
plaatsen gezet* waar door middel
fig.
- Plaatc takbaak. van boringen en sonderingen alle
grondmechanische gegevens bekend
zijn*
De zakbaken worden v66r de ophoging getuid. Later, wanneer de ophoging
zelf voldoende steun geeft, worden de tuien weer losgemaakt,

1.0O

-verlengstuk

*-$chroefmof
voor be(OU-ogen
vestiging tuien

2.00

O.50

" geperforeerd
en omgeven m«t
tressengaas

voetplaat^
073
.

Een zakbaak bestaat uit een stalen
voetplaat, bijvoorbeeld 0,75x0,75*
0,01 m, met loodrecht daarop gelast
een 2 pijp Van circa 2,00 m lengte,
Naarmate de ophoging vordert, kan
die pijp worden verlengd, door er
verlengstukken op te schroeven van
telkens 1,00 m,
Het is dan gebruikelijk, dat de
onderste O,50 m van de zakbaak
wordt geperforeerd en omgeven door
tressengaas,
Tressengaas is van koper en laat
wel water doch geen grond door.
Op deze wijze doet de zakbaak
tevens dienst als open peilbuis
en kan de waterstand in de zand(ophoging) worden gemeten,
Dit heeft vooral zin, wanneer de
ophoging tot stand wordt gebracht
door middel van het opspuiten van
zand*
Bij kleiophogingen heeft dit geen
zin.

fig.

- Zakbaak. -

De zakbaken moeten van e<en stevige
constructie zijn, want zij worden
belast door negatieve kleef als
gevolg van de klink van het ophoogmateriaal *
Trouwens,de kans op mechanische beschadiging vraagt ook een stevige
constructie en een zo goed mogelijke beveiliging*
Het voornaamste doel van een zakbaak is het waarhemen van de samendrukking van de ondergrond mogelijk te maken*
Doordat de voetplaat op het oude maaiveld is geplaatst, wordt de
eigen klink van het ophoogmateriaal niet waargenomen, en geven de
zakbaken dus de zuivere samendrukking van het oorspronkelijke pakket
aan.

Het waarnemen van de zettingen is om twee redenen noodzakelijk,
a) voor de bepaling van het aanpassingspercentage tijdens het werk,
b) voor de contrdle van de prognose van de grondmechanisch adviseur.
De grondmechanisch adviseur geeft voor een bepaalde ophoging onder
andere de te verwachten zetting op, de belasting, die in ££nmaal mag
worden opgebracht (laagdikte) en het tempo, waarin het ophogen mag
geschieden,
Daarbij is het zeer belangrijk, dat
behalve de eindzetting tevens wordt
o to 2O 3O 4O 3O 6O 7O 6O OO TOO '/.wit ^
opgegeven, welke zetting naar verCM
wachting tijdens het werk zal
i letting tijdens werk
optreden,
J/
Het verschil tussen eindzetting en
60- restze tting s overhoogte
zetting tijdens het werk moet in de
laatste fase van het werk als overhoogte worden aangebracht*
10 O
eindzetting
•/.vonl
Die overhoogte is dus gelijk aan de
restzetting.
De bepaling daarvan zou kunnen gebeuren aan de hand van het tijd-zakkings* - R08tzetting - overhoogte. diagram van Terzaghi*

1C?

3

3

4 5 6 78 Old3

rwacnie zetung

i
|

rest zettmg = over hoogte
volgens prognose

(

correctie prognose van
de zetting en overhoogte

- Extrapolatic van de waargenomen tettingen. -

Door middel van zakbaakwaarnemingen is dus na te gaan in hoeverre de
prognose van de grondmechanisch adviseur juist was of nog correctie
behoeft*
Het aanbrengen van een eventuele correctie in de overhoogte kan het
best geschieden in de laatste fase van het werk,
Een dergelijke correctie wordt aangebracht in overleg met de grondmechanisch adviseur*

Om na te gaan of correctie al of niet nodig is, worden de tijdens
het werk waargenomen zettingen op half-logarithmisch papier uitgezet tegen de tijd,
Zoals bekend, behoort dit een rechte lijn te geven, Deze rechte is
dan met een redelijke zekerheid te extrapoleren naar het tijdstip,
waarop de eindzetting is bereikt (einde van de hydrodynamische
periode),
11, 2, Peilbuizen en waterspanningsmeter,
Kennis van het verloop van de water(over)spanningen in de grond
is dikwijls van groot belang,
De waterspanningen verlopen meestal niet hydrostatisch tengevolge
van wateroverspanning,
Daarom moeten waterspanningen op 44n bepaalde plaats op verschillende diepten worden gemeten om het verloop van de wateroverspanning
in een bepaalde verticaal te leren kennen (hart filter in het hart
van de diverse slappe lagen),
De waterspanningen kunnen op verschillende manieren worden gemeten.
Die methoden zijn:
open peilbuizen,
hydraulische waterspanningsmeters,
electrische waterspanningsmeters•
1 1 * 2,1, Open peilbuizen*
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- Peilbuis. -

Bij de zakbaken is reeds besproken,
dat deze ook als open peilbuis kunnen
dienst doen, voornamelijk in zandophogingen*
Peilbuizen kunnen in enkele omstandigheden ook worden gebruikt om de
waterspanningen op een bepaalde
diepte te meten.
(t
Daartoe wordt een buis (b.v, 2 ),
aan de onderzijde voorzien van een
filter van O,5O-1,OO m lengte, dat
bestaat uit perforatie van de buis
(sleuven) omgeven door tressengaas,
d.m,v, een pulsboring in de grond
gebracht tot de gewenste diepte,
waarop de waterspanning moet worden
bepaald*
Het grondwater stijgt in de buis op,
totdat de waterkolom evenwicht maakt
met de waterspanning ter hoogte van
het filter* De lengte van die waterkolom is de stijghoogte en de op te
meton waterspanning in dat punt,
Deze methode van waterspanningsmeting
is echter alleen practisch toepasbaar in goed doorlatende grond, waar
een vlotte in- en uitstroming van
water in de peilbuis plaats vindt.
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Dit is in grind en niet te fijn zand het geval, Daaroa wordt deze
methode voornamelijk toegepast om de waterdruk (onder- of overdruk)
in de pleistocene zandlagen te meten.
Hiervan kan dan gebruik worden gemaakt bij de overwegingen om aan te
brengen zandpalen tot in het diepe zand door te zetten, zodat
tweezijdige afstroming (naar boven en naar beneden) ontstaat, hetgeen
de afvloeiing van het water enigszins bevordert,
Ook kan het voorkomen, dat zandpalen alleen maar toegepast kunnen
worden wanneer afwatering naar het diepe zand mogelijk is, Dat is
bijvoorbeeld het geval bij buitendijkse kleiophogingen tegen een
bestaande waterkering of bij ophoging tegen tweezijdig kerende dijken,
In alle gevallen moet echter zekerheid bestaan, dat in die zandlagen
permanent een lagere dan wel gelijke druk heerst ten opzichte van
het phreatisch vlak, zodat de beoogde afstroming inderdaad zal plaats
vinden* Hierbij dient met seizoensfluctuaties in grondwater onttrekkingen in de omgeving rekening te worden gehouden,
Dit impliceert, dat niet mag worden afgegaan op een momentopaame,
doch dat de meest recente zomer - en wintergegevens moeten worden
geraadpleegd* Ook de getij-invloed moet worden bezien*
Tevens bestaat dan de garantie, dat de tot in het diepe zand aange~
brachte zandpalen geen wel kunnen vormen, die het water in de
ophoging brengt.
In minder doorlatende lagen, zoals klei of veen, is de toepassing
van open peilbuizen niet aan te raden,
De toestroming van water naar de peilbuis gaat dan heel langzaam
en het duurt dan zeer lang voordat de waterstand in de peilbuis
zich heeft aangepast aan de waterdruk ter plaatse van het filter,
Dit geeft altijd foutieve waarnemingen*
Bovendien moet tijdens het ophogen de wateroverspanning direct
bekend zijn om aan de hand daarvan het aanpassingspercentage en dus
het tempo van ophogen te kunnen bepalen*
Een open peilbuis werkt in weinig doorlatende lagen dan te traag*
Daarom worden in dat geval waterspanningsmeters gebruikt,
11, 2,2, Hydraulis che waters panningsme t ers,
Een hydraulische waterspanningsmeter bestaat uit een buis 0 3/k"
aan de onderzijde voorzien van een filter en een kegelvormige punt,
Aan de bovenzijde is de buis afgesloten door een Bourdonmanometer
en een afsluitbaar peilglas.
Dit laatste om na te gaan of de
waterspanningsmeter goed met water
schroefdop^ ~V7^ Bourdonmanometer
net aani tmg voor

gOVUld

manometer n

zonodig bij te vullen (b.v. na
verlenging of ontgassing in veengrond)* De buis wordt met behulp
van een sondeerstelling tot de gewenste diepte in de grond gedrukt,
waarna de buis wordt gevuld met
water en de Bourdonmanometer en
het peilglas worden aangebracht,
Dit levert een gesloten systeem,

-bu.s03/4

kegelvormige punt

rig. 38

- Hydrauiiacho waterspanningsn^ter. -

is

tot
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de

aanSluiting

waarin de manometer vrijwel direct
reageert op enige wijziging van <le
waterspanning in het grondmassief
rond de waterspanningsmeter, De
wijziging van druk wordt reeds bij
^tQEW S&CiA£^v'liU^QAV&£^

de manometer geregistreerd.

dQOr

Alvorens goede waarnemimgen met de waterspanningsmeter tijdens het
werk kunnen worden gedaan, moet deze eerst aangepast zijn aar, de
aanwezige waterspanning,
De waterspanningsmeters moeten dus ruim v<5<Sr de aanvang van het
werk worden geplaatst,
Omdat de grondslag meestal uit meerdere lagen is opgebouwd en het
verloop van de waterspanning in een gehele verticaal bekend moeten
zijn, worden op 46n plaats meerdere waterspanningsmeters geplaatst,
Dit wordt - vrij verwarrend - een
oo
raai genoemd*

. '
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'
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Wanneer zofn raai in het midden
van de bijvoorbeeld 6 m hoge ophoging wordt aangebracht, kunnen de
manometers vd<5r de aanvang van het
werk niet op 6 m boven het maaiveld
worden geplaatst*
Tijdens de ophoging moet de buis
dus regelmatig worden verlengd,
f
s Winters kan het water in de
waterspanningsmeters bevriezen, Om
dat te voorkomen wordt dan paraffine
aan het water toegevoegd,

waterspajiniitgstBeters, -

De schaal van de Bourdonmanometer (manometer tevens vacuiimmeter) is
zo ingericht, dat zowel positieve - (overdruk) als negatieve (onderdruk
waarden kunnen worden geregistreerd,
Wat is namelijk het geval,
De aflezing op de manometer geeft de
over- of onderdruk in meters waterkolom weer ten opzichte van hart
manometer*
J=
Een aflezing van -t-4 wil dus zeggen,
dat het grondwater bij een wijde open
- Schaal Bc»ur<kmpeilbuis met veronderstelde goede
maneaeter. wateraanvoer tot k m boven de hoogteligging van de manometer zou stijgen,
Een aflezing van -1 wil dan zeggen, dat het water in die peilbuis 1 m
beneden die hoogteligging blijft.
/hart iTKinometer
n m*t*r hoger
/ d«.m in A
hart
manometer

I

water sp«nn ings/meter

wat«r»pannr»d»neter
^^

Wanneer nu de hoogte van hart manometer ten opzichte van bijvoorbeeld
N,A,P, bekend is, kan het piSzometrisch niveau (de potentiaal) worden
berekend ui t1
hoogte hart manometer jh aflezing
manometer,
Stel de aflezing van de manometer is
v<5dr de aanvang van het werk -1 m,
Na ophoging is de aflezing +4 m, De
wateroverspanning is dan 5 m waterkolom.

1

• Aflezing nanometer. -

Ligt nu hart manometer op N*A*P*, dan was de aanvankelijke potentiaal N*A.P,~ 1 m en de potentiaal na ophoging N,A,P.+ k m, Het
verloop van de waterspanningen (potentialen) kan in een grafiek
worden bijgehouden* Het voordeel van deze wijze van registratie
(potentiaal = plaatshoogte + drukhoogte) is, dat wijziging in de
hoogteligging van de manometer door verlengen van de buis en door
zakking tengevolge van negatieve kleef, niet tot uitdrukking komt
in de grafiek,
De laatste verplaatsing kan wel tijdelijk een verstoring (verhoging)
geven tengevolge van puntweerstand (bijvoorbeeld direct na het
aanbrengen van een nieuwe laag), Wordt dus in fig, 41 de manometer
1 m hoger geplaatst, dan zal bij overigens dezelfde omstandigheden
de aflezing zijn +3 m respectievelijk -2 m,
Het voorbijtrekken van een depressie kan invloed hebben op de
aflezingen van de manometer*
Een luchtdrukdaling van enige centimeters kwikkolom a 13f6 gr/cm
betekent een stijging van de waterspanning met enige decimeters
waterkolom*
(1 atmosfeer ^ ?6 cm kwik c^ 1OOO millibar).
1 1 * 2*3* Electrische waterspanningsmeters*
Waterspanningen kunnen ook worden geregistreerd met een electrische
waterspanningsmeter*

Q

o

Ook dan wordt een buis de grond
ingedrukt, maar nu is onder aan
die buis een met water gevulde
meetruimte aanwezig*
De bovenzijde van de meetruimte is
afgesloten door een membraan,
De druk van het grondwater veroorzaakt doorbuiging van dat membraan,
die kan worden gemeten door middel
van een rekstrookje en een maat is
voor de waterspanning, De verandering
in lengte (rek) beinvloedt (vergroot)
de electrische weerstand van dat
rekstrookje,

"L-afsluitdop met aanH sluitpunten voor
meetkast
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- r«kstrook/e
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»
3 - membraam

met water gevulde
meetruimte

fig.

- Electriich*
waterspanni ng»meter. -

De verdere buis is nu niet gevuld
met water*
Door de buis loopt een kabeltje vanaf het rekstrookje naar een aan de
bovenzijde van de buis aangebracht
aansluitpunt *
Hierop kan meetapparatuur (amp&re—
meter) worden aangesloten, waarmede
dan de waterspanning wordt afgelezen*

2?

figuur

8

herziene bladzijde

.20.

* 2*5* Laagdikte effect*

De tijdsduur van de hydrodynamische periode hangt in hoofdzaak
af van:
- de doorlatendheid van de grond en
- de lengte van de weg die het afstromende poriSnwater moet
afleggen.
De formule waarmee de duur van de hydrodynamische periode kan
worden berekend luidt:

f.
Hierin is:

h
k

=
s
s
a

laagdikte in m
verticale doorlatendheid in m/sec
soortelijk gewicht water in kN/m3
r
factor die verband houdt met de zetting van
de laag in m2/kN
T
s
einde periode"in sec
De formule geldt voor 2-zijdige afstroming d*w,z, zowel naar
boven als beneden*
Len kleilaag zal b.v. naar 2 zijden afstromen als hij reikt tot
maaiveld en aan de onderzijde door zand wordt begrensd*
Kan de laag slechts eenzijdig afstromen dan moet men voor h de
dubbele laagdikte nemen*
JKomen we nog even op de formule terug dan zien we dat de laagdikte kwadratisch voorkomt, dit betekent:
Bij een 2 x zo dikke laag duurt de hydrodynamische periode
4 x zo lang. Men spreekt dan ook van het kwadratisch laagdikte
effect*

28
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8, 3» Wrijvingseigenschappen,
Naast de reeds behandelde samendrukbaarheid van de grond is er
nog een eigenschap, die van groot belang is namelijk de inwendige wrijvingsweerstand,
8, 3*1* Inwendige wrijvingsweerstand*
De inwendige wrijvingsweerstand speelt een grote rol als het gr
om de beoordeling van evenwichtsproblemen zoals:
de stabiliteit van ophogingen en ingravingen
de gronddruk op grondkerende construeties
het evenwichtsdraagvermogen van de grond,
Wanneer op een bepaald terrein een plaatselijke ophoging wordt
gemaakt dan zal die een zakking van de onderliggende lagen
veroorzaken*
Is de ondergrond erg slap dan bestaat het gevaar dat een deel
van de ophoging met een deel van de eronder gelegen ondergrond
af schuif t* Het geheel is in figuur 21 schen*atisch aangegeven.

figuur

2.1

Ook in de gr ondme chani c a kan de inwendige wrijvingsweerstand van
grond via een direkte schuifproef, op eenvoudige wijze, worden
bepaald* tfret hierbij gevonden verband tussen f", y en ^
kan
met behulp van de formule van Coulomb worden w0ergegeven en luidt:

Het verband is in figuur 22 in beeld gebracht, waarbij zij opgemerkt dat de grafiek door de oorsprong gaat*

herziene bladzijde

n e t waarnemen van de zettingen is

om twee redenen n o o d z a k e l i . j k .

a) voor de bepaling van het aanpassingspercentage tijcLens het werk.
b ) voor de contr61e van de prognose van de grondmechanisch adviseur,
fie prondmechanisch adviseur geeft voor een bepaalde ophoging onder
andere de te verwachten zetting op f de belasting, die in ££njnaal mag
worden opgebracht (laagdikte) en het tempo f waarin het ophogen mag
geschieden,
Daarbij is het zeer belangxijk, dat
behalve de eindzetting tevens wordt
0
VD 2O 3O 40 5C CC 7O 6O 00 1OO
opgegeven, welke zetting naar ver\ :
wachting tijdens het werk zal
optreden,
Het verschil tussen eindzetting en
- resue ttmg * ov«rnoogte
zetting tijdens het werk moet in de
50-S
laatste fase van het werk als overhoogte worden aangebracht.
Die overhoogte is dus gelijk aan de
restzetting,
w_l

1

-I

1

.
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t

De bepaling daarvan zou kiknnen gebeuren aan de hand van het tijd-zakkingsiS ' - Fastletting * overtioogtt. diagram van Terzaghi,
De verzamelde gegevens behoren regelmatig met de grondmechanisch adviseur te worden
besproken en zeker v66r de aanvang van de laatste fase van het werk in verband me"c
het eventueel corrigeren van de prognose en het bepalen van de nog benodigde overhoogte om tot een opleveringshoogte te komen.
Er zijn altijd twee prognoses, namelijk de te verwachten zetting en de tijd cir
daarvoor nodig is. Beide kunnen onjuist zijn.
Dat zijn twee variabelen en die zijn pas op te lessen, wanneer er twee vergelijkingen zijn.

Dan zijn er twee onafhankelljke waarnemingen ncdig, namelijk van zaKbaken en waterspanningsr.a'cers.
Wordt nu tijdens het werk minder zetting gemeten dan werd verwacht, terwijl er nog
een behoorlijke wateroverspannlng heerst, dan zou de prognose voor de hydrodynamische periode onjuist kunnen zijn.
Is er daarentegen bij die geringere zetting vrijwel geen wateroverspanning meer,
dan zou kunnen worden geconcludeerd, dat de zetting te pessimistisch Is bezien.
Alieen waarneming van de zakbaken is dus niet genoeg om de prognose te kunnen ccntroleren.
Wanneer de zetting tijdens het werk sterk afwijkt van de te verwachten zetting,
zijn tevens waarnemingen van waterspanningsmeters nodig om te kunnen beoordelen
wat er aan de hand is, een foutleve zettlngsprognose of een tijdsduur die zal afwljken van de berekende hydrodynamische periode.
wa'nneer de te verwachten zettingen en de
t in */.
0 10 20 30 40 30 60 70 80 90 100
gemeten zettingen in een tljd-zakklngsk
I
diagram
worden uitgezet en daartussen is
20- \\
1
Yy-g erne ten zettingsv*rtoop
een
grote
afwijking, dan kunnen twee vra\V
J
4OV\
|
gen
rijzen.
60V>^
v.rk«*r*Upro*nott
Is de prognose van de zetting verkeerd ge^ y^
««rd« |Mdpro«no«*
80weest
en de tijdsduur goed berekend, zcN ^^ ^-^ . \j v«rwoc*it d 'ttingsverieop
^
^-^^> J*--'
•
j
13O
dat uiteindelijk toch op het juiste tijdstip een andere eindzetting wordt bereikt.
Of is de zetting goed voorspeld en de
ngsprognos*
tijdsduur niet.
In beide gevallen kan dan de registratie
in'/
van
nog aanwezige wateroverspanning net
t
fig. 35 *
middel zijn om na te gaan welke prognose
onjuist is geweest.
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Wanneer buiten de ophogingswerkzaarhederi
van de ene meting OD de andere ineens een grotere zetting dan norrr.5-1 is ongetreden,
kan dit duiden op een lichte afschuiving, v;aarbij het grondnassief na een kleine
verplaatsing (nivellering) Juist weer evenwicht heeft gevcnden (grenstoestand, geer.
reserve).
In die gevallen moet het verder ophogen rr.et vocrzichtigheid geschieden.
Er kan tijdens die lichte afschuiving bovendien verkneding van de grond zijr. crgetreden, die in het vervolg als een soort smeerlaag werkt, zodat de grond weer cerr.akkelijk in een afschuivende beweging komt.
1 1 . 2. Peilbuizen en waterspanningsmeter.
Kermis van het verloop van de water( over) spanningen in de ^ronci
is dikwijls van groot belang,
De waterspanningen verlopen meestal niet hydrostatisch tenicevol t^e
van wateroverspanning,
Daarom moeten waterspanningen op 46n bepaalde plaats op verschillende diepten worden gemeten om het verloop van de wateroverspanning
in een bepaalde verticaal te leren kennen (hart filter in het hart
van de diverse slappe lagen),
De waterspanningen kunnen op verschillende manieren worden gemeten.
Die methoden zijn:
open peilbuizen,
hydraulische waterspanningsmeters,
electrische waterspanningsmeters•
» 2,1, Open peilbuizen.

flg.

• Pellbult. -

Bij de zakbaken is reeds besprokeaf
dat deze ook als open poilbuis kunner.
dienst doenf voornamelijk in zanciophogingen,
Peilbuizen kunnen in enkele omstandigheden ook worden g-ebruikt orn ae
waterspanningen op een bepaaide
diepte te meten,
fl
Daartoe wordt een buis (b,v, 2 ) t
aan de onderzijde voorzien van een
filter van 0,50-1,00 m lengte, dat
bestaat uit perforatie van de buis
(sleuven) omgeven door tressengaasf
d.m.v. een pulsboring- in de grond
gebracht tot de gewenste diepte,
waarop de waterspanning moet worden
bepaald,
Het grondwater stijgt in de buis op,
totdat de waterkolom evenwicht maakc
met de waterspanning ter hoogte van
het filter, De lengte van die waterkolom is de stijghoogte en de op te
metan waterspanning in dat punt,
Deze methode van waterspanningsmeting^
is echter alleen practisch toepasbaar in goed doorlatende grond, waar
een vlotte in- en uitsrroming van
water in de peilbuis plaats vindt.
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Les 1-2; Spanningen en vervormingen bij fundering op staal.
A. Inleiding.
Deze voordracht zal worden besteed aan het funderen van
een kunstwerk. Zo'n kunstwerk kan zijn een huis, een sluis,
een stuw, een tunnel en natuurlijk een pijpleiding.
Hoewel de cursus uiteindelijk over pijpleidingen gaat, is het,
omdat deze les over algemene grondmechanica handelt, eenvoudiger een huis als voorbeeld te nemen.
Stel, er wordt een huis gebouwd (Fig. la). Het is dan de bedoeling, dat het niet wegzakt (b).

x>
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Fig.
Het mag ook niet te diep in de grond terecht komen (c) en
scheefzakken (d) maakt de zaak ook onbewoonbaar.
Een huis kan nog zo stevig of mooi geconstrueerd zijn, het
moet op de juiste manier aan de ondergrond zijn verbonden.Dit
is nu de taak van de fundering.
Een goede fundering zorgt er voor, dat de krachten' die op een
kunstwerk komen, zoals wind, eigen gewicht, gewicht van mensen, van verkeer, aan de ondergrond worden overgedragen en wel
zo, dat er geen te grote vervormingen optreden.
Voor men gaat bouwen, moet men dus eerst bekijken wat voor
soort grond het is.
Er zijn twee extreme vormen van grond te bedenken.
!• rots. Hier behoeven we normaal gesproken niet veel aandacht
aan de fundering te besteden. Er zal wel een soort verankering moeten worden aangebracht tegen storminvloeden.
2* raoeras. Bijna alles wat je er op bouwt zinkt weg. Een woonboot is misschien wel haalbaar, maar een degelijk bouwwerk
is niet te maken.
In ons land komen deze twee genoemde uitersten niet voor.
Hier zijn de enigszins vergelijkbare extremen zand en klei/
veen.
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Hebben we zand en maken we on2r de muren van het huis stroken volgens fig. 2, dan is de
stabiliteit wel verzekerd.
Het is een fundering "op staal",
dat wil zeggen een fundering,
die direct, zonder speciale voor
zieningen op voldoend vaste onFig. 2
dergrond is aangelegd.
Hebben we klei/veen dan zal men een huis niet op staal kunnen
bouwen. Met behulp van heipalen moet dan een vaste draagkrachtige laag bereikt worden. Over de palenfundering handelt het
volgende uur.
Gelukkig zijn pijpleidingen relatief licht en, hoewel bijna alle grond in Zuid-Holland een slechte draagkracht heeft komt het
niet vaak voor, dat een pijpleiding op palen gefundeerd behoeft
te worden.
Op welke wijze gedragen de fundering.en de grond zich.
Als voorbeeld nemen we de strokenfundering van figuur 3. On de
strook werkt de kracht P naar beneden. De grond levert een reactie van Q. Er dient evenwicht te zijn, dus P=Q. Dit echter is
iet wat te simpel voorgesteld, de grond veert in en de plaat
buigt door.
Een betere voorstelling geeft figuur 4.

ft T T TTTTTTTTtTTT
Fig. 3

Fig. 4

De grond wordt hier door veren voorgesteld. De plaat buigt iets
door. De veren onder P worden meer ingedrukt dan die aan de buitenkant van de plaat en leveren dus een grotere kracht.
Bij verdere doorvorsing van het krachtenspel komen we enige begrippen tegen welke eerst apart besproken zullen worden.
Deze begrippen (waarvan de mee-ste wel bekendheid zullen hebben)

zijn:
1. E plaat
2. I plaat
3. E grond
4. k-waarde grond
5 . Pwe
Het bespreken van 1 en 2 is misschien overbodig, maar het kan
geen kwaad het geheugen wat op te frissen, hoewel het geen
grondmechanica is.
B. Begrippen.
1. E_glaat.
De E staat voor elasticiteitsmodulus.
Oefenen we een kracht uit op een lichaam, dan vervormt het volgens de wet van Hooke.
In figuur 5a wordt een staafje met doorsnede F en lengte L uitgerekt door een kracht P. Het staafje wordt langer en wel Al.
PL
Het verband tussen dit alles heeft de wet van Hooke: Al =FpHet verband tussen P en Al is in figuur 5b weergegeven.

-f
AL
—P\I I
L

-»> A

Figuur 5

/

Gebruikelijker is de figuur 5b als volgt om te zetten.
/i
P
Noem —^— de specifieke lengteverandering en =• de spanning,
" cf
dan is
£ = —.
£j
t wordt dan horizontaal uitaezet en cf vertlkaal.
We zien, dat als E hoog is e laag is, dus we moeten een materiaal kiezen met hoge E, dan blijft de vormvera ndering e laag,
Een rubber plaat zou dubbel klappen, een betonnen plaat blijft
goed. De elasticiteitsmodulus is eigenlijk de spanning die optreedt als het materiaal tot 2x zijn oorspronkelijke lengte is
uitgerekt ( e is dan 1, er = E) .

-4Dit kan

voor rubber wel, voor staal of beton is het niet

reeel .
Trouwens de wet van Hooke geldt maar voor een bepaalde
lengteverandering, de elastische rek. In dit gebied wordt
A 1=0 zodra P=0.
Wordt P groter dan het elastisch gebied, dan geldt de wet
van Hooke niet meer. Er treedt dan ook blijvende vormverandering op. Dus als P=0 wordt

Al^O. We noemen dit het plas-

tisch gebied. De theoretische behandeling van het gebied
waarin de wet Hooke geldt, is de elasticiteitstheori^het plastische gebied wordt in de plasticiteitstheorie behandeld.
Kiezen we een buis, dan moet terdege bekeken worden, welke
eigenschappen het materiaal heeft. Meestal is het staal,
soms beton. Soms PVC of HPE met een lage elasticiteitsmodulus; zo'n buis wordt dan eerder samengedrukt.
2 .I
De I betekent traagheidsmoment en zegt iets van de afmetingen. Van een rechthoekige doorsnede is deze b.h . V\i
Een te dunne f underingsplaat breekt gewoon stuk, ondanks het
feit, dat het materiaal misschien wel goed was. Het traagheidsmoment van een buis wordt berekend volgens
4
4
7? /(D
4
,-4
T
,
.
uitw.
inw.
rN
x
D
}
' o f ' 9 lobaal volgens - 64
uitw."
3. JLgrond
Het is logisch, dat grond ook een elasticiteitsmodulus
heeft. Trek kan buiten beschouwing worden gelaten. Druk is
wel van belang.
De waarden van E grond zijn niet uit een tabellenboekje te
halen. Zij moeten volgen uit een grondmechanisch rapport.
Er zijn diverse instanties die zulk een rapport samen
stellen, L.G.M. Fugro, DHV, gemeenten Amsterdam en Rotterdam
zijn de belangrijkste.
Indien men een berekening indient om vergunning te vragen
voor een leidingkruising behoort ereen grondmechanisch
rapport bij geleverd te worden.

-54. De k-waarde van de grond.
Deze wordt ook uit het grondmechanisch rapport gehaald,
is afhankelijk van E en zegt iets over de mate van indrukking.
In figuur 4 is de grond weergegeven door veren. k is de
veerconstante van die

veren, oftewel de druK in kg/cm2

welke die veren 1 om doet samendrukken.
Bij de funderingsplaat en bij een pijpleiding gaat het over
een lichaam, dat als het ware in de grond is ingebed. Daarom
wordt de k in de grondmechanica de "beddingconstante" genoemd.
Het verband tussen de druk <f en de indrukking 6 is in figuur 6 gegeven.
cotg. <x = -ro

k is de waarde bij 1 cm J 6 is dan 1

cotg. » = Y

k = cot~g.

k

,

„

a

.

<r

^

figuur 6
De k-waarde wordt vaak bepaald volgens de formule van
Schleicher k = m

(1./2f

A

JT = contractiecoef f icient
A = oppervlakte oplegvlak
m = faktor afhankelijk 1 en b oplegvlak (bij cirKel
vierkant is deze =1)
5. Pwe

of

oftewel het evenwichtsdraagvermogen.

Als we te hard op een materiaal drukken, dan bezwijkt het
op een gegeven ogenblik. Dat is met grond ook het geval, men
zakt er dan in weg.
De grenswaarde noemen we het evenwichtsdraagvermogen, het
verschijnsel "bezwijken" van de grond heet grondbreuk.
Voor beschouwing van de theorie hebben we figuur 6 weer nodig, met een uitbreiding. Zie figuur 7.

'/I Pw6

LAST-ZAKKIW6S1

Figuur 7

Bij een strook van 1 m breed
is meestal bij \ Pwe de elastische grens bereikt, dat wil
zeggen dat de wet van Hooke dan
nog geldt.
De invering bij zand is dan
*1 cm, dus daar is \ Pwe<^ k.
Bij klei/veen bedraagt de indrukking 5 a 10 cm.
Bij een gegeven Pwe kan dus de
k-waarde globaal worden bepaald.

Pwe zelf wordt door middel van de formule van Prandl bepaald:
Pwe = VbPb + Vc.c + Vg.f. .b
t/m .
Pb = korrelspanning op buis-as -niveau
c = cohaesie
y, = volumegewicht grond
b = breedte plaat (of pijp).
Vb, Vc en Vg zijn faktoren die afhankelijk zijn van de inwendige wrijvingshoek.
Oefenen we een druk uit die ligt tussen k Pwe en Pwe, dan
wordt de grond plastisch vervormd.
Als Pwe bereikt is, dan zien we dat de verplaatsing .snel toeneemt bij gelijkblijvende druk.
Als enige onbekende grootheid is nu nog;
6. cohaesie
Deze cohaesie wordt vaak verwaarloosd en dat is niet zo
erg, daar men zonder cohaesie in een berekening te betrekken
aan de veilige kant blijft. Met andere woorden: de krachten
die uit een berekening voortkomen zijn groter dan ze in werkelijkheid zijn.
De cohaesie bestaat uit 3 soorten.
a. de echte cohaesie, namenlijk de moleculaire aantrekkingskracht;
b. de schijnbare cohaesie. Deze wordt veroorzaakt door de
capjilaire werking. De korrels van de grond worden als
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het ware tegen elkaar aangezogen. Onder water is die
capijlaire werking er niet en is de schijnbare cohaesie
dus =O;
c. de haakweerstand. Onregelmatige korrels of vezels grij-

pen in elkaar.
C. Wat gebeurt er in de grond.
In figuur 8a staat een funderingsstrook op de grond. In
8b is er belasting op gekomen en de grond is een weinig
ingeveerd. Naar mate de belasting nog groter wordt^wordt
Pwe bereikt. De fundering zakt weg en de grond wordt volgens de breuklijnen zijdelings weggedrukt. Er is grondbreuk
ontstaan.
Voor de gewone huizenbouw is grondbreuk niet wenselijk, er
treedt scheurvorming op en de zaak wordt onbewoonbaar.
Bij pijpleidingen is grondbreuk alleen in enkele gevallen
gunstig voor het spanningsverloop.

|

1

1p

Uit figuur 8c blijkt ook, dat de krachten die op de plaat
werken en op de grond worden overgebracht, daar ook verder
hun weg vinden.
Er vindt krachtenspreiding plaats.
Gemakshalve wordt er wel aangenomen, dat de druk zich spreidt
over 45°, beter is het een krachtenverdeling aan te houden
volgens de methode Boussinesq.
Een en ander zal besproken worden bij de invloed van verkeersbelasting op ondergrondse leidingen.
De hierboven besproken vervormingen zijn niet de enige die
voorkomen. Het gebeurt weleens dat de draagkrachtige laag
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dun is en er zich die laag en gedeelte slappe grond bevindt.
De funderingsconstructie heeft dan nog te veel invloed op die
slappe laag, deze grond vervormt en de bovenlaag + fundering
gaat mee.
Dit is een voorbeeld dat duidelijk maakt, dat er goed grondmechanisch onderzoek moet worden verricht.
Ook moet rekening gehouden worden met de voorgeschiedenis
van een terrein.
Indien pas geleden een ophoging is aangebracht, dan is de
grond vaak nog niet in rust en zullen er extra zettingen
kunnen worden verwacht.
Een gedempte sloot geeft hetzelfde idee.
Vanzelfsprekend moet er ook met de toekomst rekening worden
gehouden. Een huis bouwen, op een plek waar volgend jaar
een weg komt is niet zo verstandig. Hier komt de afdeling
planologie om de hoek kijken.

W.J. v.d. Geest.

-1Les 1 - 3 2 SPANNINGEN EN VERVORMINGEN BIJ FUNDERING OP PALEN,
DAI/IWANDEN. (met 2 b i j l a ^ e n )

I. ^

^

^

i). Algemeen
Wanneer voor een fundering op staal de toelaatbare funcieringsdruk van de bovenste
lagen te gering is of een dieper aanlegnlveau niet economisch is, wordt een fundering op palen toegepast, waarbij de gebouwbelasting via de palen naar dieper gelegen vaste grondlagen wordt overgebracht.
In vroeger Jaren werden in de Nederlandse bouwpraktijk vrijwel uitsluitend houten
palen gebruikt. ZiJ worden ook nu nog wel toegepast, doch in steeds mindere mate.
Die teruggang in toepassing hangt natuurlijk samen met het geringe draagvermogen
per paal (8 b 10 ton) ten opzichte van dat van betonnen en stalen palen.
De huldige ontwikkeling gaat in de richting van palen met zeer grote draagvermogens.
Een voorbeeld hiervan is de boorpaal met een draagvermogen variSrend van enkele
honderden tonnen tot circa 3500 ton.
Bij die ontwikkeling speelt ook de vooruitgang in het fabricageproces een rol.
De toe te passen paalbelasting hangt in sterke mate af van het type en de zwaarte
van het te funderen bouwwerk.
Zo wordt bijvoorbeeld wel voor de fundering van flatgebouwen de vulstregel gehanteerd, dat de paalbelasting bij betonpalen in tonnen 10x het aantal bouwlagen bedraagt.
Bij een flatgebouw van 10 lagen betekent dit dus een nuttige paalbelasting van
100 ton.
Naast vergrotlng van het paaldraagvermogen is er ook een tendens om het lawaaiproducerende heien meer en meer te vervangen door uitvoeringsmethoden, die met minder
lawaai gepaard gaan, ondanks het felt, dat.de kosten van die methoden vaak belangrijk hoger zijn.
Deze moderne paalfabricage- en inbrengmethoden (in de grond) bieden echter veel
minder rnogelijkheid van controle op het te bereiken draagvermogen dan het heien
(kalenderen, slagdiagrammen).
Het grondmechanisch onderzoek en de interpretatie daarvan worden dan ook steeds
meer onmisbare schakels in het gehele ontwerprroces om technisch en economisch optimale resultaten te bereiken.
Vroeger werd het draagvermogen bepaald met thans vrijwel niet meer toegepaste methoden, namelijk door middel van kalenderen en toepassing van ££n van de vele heiformules.
De praktische waarde van deze theoretische heit'ormules moet wel wat in twijfel
worden getrokken.
Een bevredigende berekeningswijze voor het draagvermogen is het niet, hetgeen ook
wel blijkt uit het grote aantal heiformules en de sterke variatie in het met behulp van die verschillende formules voor gelijke omstandigheden gevonden draagvermogen.
Dat deze heiformules niet voldoen, is niet zo verwonderlijk, omdat dynamische en
statische werkingen met elkaar worden vergeleken.
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Thans worden lengte en draagvermogen van een paal op een andere wijze bepaald, namelijk op basis van diepsonderingen. Hierop wordt later nog nader ingegaan.
Soms wordt in dat geval nog een extra
controle uitgevoerd door voor enkele palen
conusweer sto rvd
a onto I slagen
een slagdiagram te maken.
Hiertoe wordt gedurende het heien van begin tot eind het aantal slagen per lengteeenheid paalzakking bepaald.
Wordt nu in een slagdiagram het aantal
slagen uitgezet tegen de daardoor bereikte diepte, evenals dit in het sondeerdiagram gebeurt met de conusweerstand, dan
moet het slagdiagram een afspiegeling van
het sondeerdiagrara zijn.
i
5a.
Dus naarmate de sondeerwaarde hoger is,
moet ook meer heiweerstand worden ondervonden.
Meestal wordt deze controle achterwege gelaten en wordt, stuit of geen stuit, de
paalpunt op het geadviseerde niveau gebracht en de berekende paalbelasting daar- Sondeer- en slagdl*«raai. -

Op toegelaten.

2)t

Berekening paaldraagvermogen m.b.v. sonderingen.

Zoals reeds eerder werd vermeld, wordt het grondmechanisch onderzoek meer en meer
een onmisbare schakel in het gehele ontwerpproces van funderingen.
Dat grondmechanisch onderzoek moet gegevens verschaffen voor de berekening van het
draagvermogen en de vormveranderingen van de fundering om op die wijze een zo goed
mogelijke voorspelling te geven van het te verwachten gedrag van een paalfundering.
Het moet dus zo goed mogelijk antwoord geven op vragen ten aanzien van het vereiste
puntniveau (basisniveau) van de palen en de mogelijkheden van uitvoering bij het
op diepte brengen van de palen.
In Nederland is de normale praktijk, dat voor een op palen te funderen bouwwerk een
aantal diepsonderingen wordt uitgevoerd al of niet met toepassing van de kleefmantelconus. Dit laatste biedt de mogelijkheid prognoses te maken over de schachtwrijving (kleef), die een funderingpaal in de grond zal ondervinden.
De beschouwingen van Keverling Buisman, welke zijn gebaseerd op de theorie van
Prandtl voor het evenwichtsdraagvermogen van een wigvormig element op de grond,
hebben er toe geleid, dat thans voor niet te grote paalpuntafmetingen en homogene
grond een direct verband kan worden aangenomen tussen sondeerresultaten en het
draagvermogen van een paalpunt, welke vele malen groter is dan een sondeerconus,
Hieruit worden weer rekenmethoden afgeleid voor de berekening van het grensdraagvermogen van een paalpunt uit het conusweerstandsverloop in niet homogene grond.
Uit een sondeerdiagram kan over het algemeen vrij goed een Inzicht in cle grondgesteldheid ter plaatse worden verkregen en een gunstig paalpuntniveau worden bepaald,
omdat de draagkrachtige zandlagen daarin en in het eventuele diagram van de plaatselijke kleef duidelijk zijn te onderkennen.
Een sonderingsonderzoek kan echter niet volledig zijn, zodat altijd rekening moet
worden gehouden met het voorkomen van afwijkingen.
Bij de interpretatie van diepsonderingsresultaten ten behoeve van de bepaling van
het paaldraagvermogen is de wijze van uitvoering van groot belang.
In dit verband kan de volgende indeling worden gemaakt.
1. Palen met grondverdrijving, zoals ingeheide, ingetrilde en ingeschroefde paalsystemen, alsmede buispalen met gesloten punt.
2. Palen zonder grondverdri jving, zoals geboorde- en gepul'ste palen en open buispalen zonder grondprop.
Bij palen met grondverdrijving treedt over het algemeen rond de paalvoet verdichting van de grond op.
Bij palen zonder grondverdrijving is dat niet het geval, daar moet juist rekening
worden gehouden met enige afname van de aanvankelijke draagkracht van de grondslag
onder de paalvoet.
De bepaling van het draagvermogen van de paalvoet geschiedt echter zonder een
principieel onderscheid te maken tussen geprefaoriceerde - en in de grond vervaardigde palen.
Er bestaan wel verschillen doch die zijn niet fundamenteel.
Voor de schachtwriJving moet wel onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende
paalsystemen, omdat hierbij de wandruwheid en de bij de fabricage uitgeoefende
horizontale gronddrukken een rol spelen.
Voorts moet rekeping worden gehouden met het verschil in afmetingen van de paalpunt
en de sondeerconus.
De conusweerstand mag niet direct op de paalvoet worden betrokken.
Dat vindt zijn oorzaak in het feit, dat bij een paal het gebied waarln de grond
zich in een bezwijktoestand bevindt, veel groter is dan bij een sondeerstang.
Uitgaande van gelijkvormigheid tussen beide gevallen is de lengte van het schuif-

vlak bi 1 een paal n x zo groot als bij een sondeerconus, waarbij n = —conusdiameter
-r:
r—
^ 10.
Het draagvermogen van een paalvoet wordt veel meer bepaald door de grondschuifweerstand in een vrij grote zone onder en boven de paalpunt.
Een sondering kan praktisch worden beschouwd als een afbeelding van de plaatselljke
draagkracht van de grond, zodat het grensdraagvermogen van een oaalvoet vrij goed
kan worden benaderd door de conusweerstand in een bepaalde zone onder en boven de
paalpunt op een speciale manier te middelen.
Daarbij wordt om tegemoet te komen aan het feit, dat in niet-homogene grond geen
gelijkvormigheid in het bezwijkpatroon bij paalvoet en sondeerconus aanwezig is,
aan de laagste conusweerstanden meer gewicht toegekend dan aan de hogere waarden,
ervan uitgaande dat het bezwijken van de grond vooral zal optreden In de slappere
lagen in de nabljheid van de paalvoet.
Deze berekeningsmethode wordt in het navolgende uiteengezet en toegelicht.
Een paalpunt kan worden gezien als een fundering op diepgelegen staal met een relatief klein oppervlak. In de bezwiJktoestand van de grond (het overschrljden van het
evenwichtsdraagvermogen) ontstaan rond de paalpunt glijvlakken volgens logarithmische spiralen. "
Een logarithmische spiraal heeft de eigenschap, dat de raaklljn aan die kromme een
constante hoek maakt met de voerstraal naar dat raakpunt.
Bij de logarithmische spiralen rond een paalpunt Is het ff passieve lf driehoekje
samengeperste grond, dat onder een strokenfunderlng wordt gevormd, vervangen door
de paalpunt. Van daaruit spruiten de logarithmische spiralen voort, die dan omhooglopen en ergens de paalschacht snijden.
Grond is samendrukbaar, zodat de glijvlakken slechts in een klein gebied rond de
paalvoet optreden, waarbij de zijdelings weggeperste grond wordt samengedrukt in
het binnen de glijvlakken gelegen gebied.
Het gewicht van het bij een paal weggeperste grondlichaam Is verwaarloosbaar klein
ten opzichte van de boven het gestoorde gebied gelegen grond, die als bovenbelasting wordt beschouwd.
Een paal wordt meestal in zand geheid, zodat de cohaesie ook is te verwaarlozen.
Het uit de formule van Prandtl af te leiden evenwichtsdraagyermogen van een paal
per eenheid van oppervlakte is dan, zoals reeds eerder werd behandeld:
p 1 ! = V'.p, (bijdrage V .Y, .b te verwaarlozen, b klein).
we
b b
g k
In deze formule komt de breedte niet voor, waaruit volgt, dat het evenwichtsdraagvermogen per eenheid van oppervlakte niet afhankelijk Is van het puntoppervlak,
zodat het vergelljken van sondeerwaarden met het evenwichtsdraagvermogen van een
paal zonder meer aanvaardbaar is.
Uit laboratorium- en praktijkproeven Is gebleken, dat uitgaande van een gladde
ronde paal de glijvlakken voornamelijk optreden in de grondlagen met een hoogte van
8 x de paaldiameter boven het basisniveau en In de lagen met een diepte van 4 x de
paaldiameter onder het basisniveau.
Dat betekent, dat voor de bepaling van het gre'nsdraagvermogen van een paal (= evenwichtsdraagvermogen) ter hoogte van het basisniveau alle sondeerwaarden welke in
dat gebied voorkomen in beschouwing moeten worden genomen.
Hleruit volgt vanzell'sprekend, dat het ontoelaatbaar is het grensdraagvermogen ge11jk te stellen aan de enkele sondeerwaarden ter hoogte van het basisniveau, nog
afgezien van de in te voeren veiligheidsfactor.
De invloed van de glijvlakken strekt zich over het gehele gebied tussen 4d onder en 8d boven het basisniveau uit en niet alleen maar ter plaatse van dat basisniveau.
Het basisniveau of inheidiepte van een paal is de diepte waar de paalvoet gerekend
vanaf de punt zijn eerste volledige doorsnede heeft.

-5Op grond van het voorgaande kan voor pnlen
die over voldoende lengte in het zand staan
de toelaatbare paalpuntspanning worden bepaald uit:

0

H b

H

a - 2 n

ghjvlak
(log spiroal)

a - toelaatbare paalpuntspanning op het
gekozen basisniveau (Inheidiepte).
o = bijdrage van de glijvlakken voor zover
gelegen in de zone 4d onder het basisniveau.
b = bijdrage van de glijvlakken voor zover
gelegen in de zone 8d boven het basisniveau.
2 = factor wegens verstoring van de grondslag langs de paal.
n = veiligheidsfactor.

conusweerstand
2QO

eerste veiled ige
doorsnede
basisniveau

v

waarln:

bij de bepaling van
het draagvermogen betrekken

- In rckening t« brengan sand*«rwaard«n. -

Uit de verklarlng voor a blijkt, dat het
basisniveau wordt gekozen. Aan de hand van
het sondeerdiagram wordt een naar verwachting voldoende draagkrachtige laag opgezocht.
Voorts worden de af met ingen van de paal en
vooral van de paalpunt gekozen. Hierbij
wordt uitgegaan van een voor het basisniveau geschatte toelaatbare paalpuntspanning a en de paalbelasting P.
o

De toelaatbare paalpuntspanning kan globaal met bovenstaande formule worden bepaald.
P
Het benodigde puntoppervlak van de paal Is F = — .
a

s

In eerste instantie wordt uitgegaan van een ronde paalvoet, waarvan de docrsnede
later wordt omgerekend tot een equivalente andere doorsnede.
De diameter van de paal (rond) volgt dan uit F = 1/4 Tld —* d = 2W—.
De grootte van de paalvoet is dus afhankelijk van de ter plaatse van het op een
bepaalde diepte gelegen basisniveau op de grond toe te laten soanning (toelaatbare
paalpuntspanning).
De diepte van de paalpunt en de afmetingen staan daardoor In verband'met elkaar.
In 6£n en dezelfde locatie kan op vrij grote diepte a veel groter zijn dan op
hoger gelegen niveaux. Dat houdt dus in, dat soms een keuze moet worden gedaan
tussen korte palen met verzwaarde punt of lange palen zonder verzwaarde ount.
Er moet worden gezocht naar afmetingen van de paal, waarbij het product van paalpuntoppervlakte en toelaatbare paalpuntspanning het grootst is.
Ma berekening wordt de werkelijke toelaatbare paalpuntspanning gevonden.
V/anneer deze kleiner is dan de globaal bepaalde waarde, kan de inheidieote worden
veranderd en/of de paalpuntafmetingen.
Daarna wordt de berekening herhaald.
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Wanneer basisniveau en paaldiameter (ronde paal) zijn gekozen, kunnen in het betret'fende sondeerdiagram de zones 8d boven- en 4d onder het basisniveau worden uitgezet.
De bijdrage o kan nu worden bepaald (4d-zone onder basisniveau).

conusweer stand in kg/cm
KDO

2OO

2

30O

Hiertoe wordt het gemiddelde bepaald van
de^conusweerstanden in de 4d-zone aoor de
sondeerv/aarden om de 20 cm af te lezen uit
het diagram, deze op te tellen en de som
te delen door het aantal afgelezen sondeerwaarden, waarna van het gevonden gemiddelde en de laagste in het traject
voorkomende sondeerwaarde nogmaals het gemiddelde wordt genomen.

V
o =
10-

15-

gemiddeide van
sondeerwaarden
om de 20cm =
laagstewaarden Sn

10-

15-

gemiddeldevan
sondeerwaarden
om de 2O cm =
laagstewaarden Sn

-f S
n

Komt echter in de W-zone een sterke teruggang in het sondeerdiagram voor. dan
wordt niet het gemiddelde genomen van de
sondeerwaarden in de gehele 4d-zone, doch
slechts van de waarden tot aan die teruggang.
Er wordt dus gerekend tot aan de laagste
waarde, die in het traject voorkomt.
Hierbij wordt er van uitgegaan, dat een
teruggang buiten de 4d-zone geen invloed
meer op de glijvlakken zal hebben, terwijl
bij een binnen de ^d-zone gelegen teruggang wordt aangenomen, dat het glijvlak
niet zijn normale route, maar een afsnuiting zal volgen.
Vandaar dat gerekend wordt tot aan die
teruggang en niet verder.
De bijdrage b. van het glijvlakgedeelte
in de 8d-zone boven het basisniveau wordt
op een andere wijze bepaald.
Vanuit de laagste in rekening gebrachte
waarde S onder het basisniveau wordt

- Berekeninjg bijdrage o. -

n

loodrecht omhooggegaan tot de sondeerkrom
me in de 8d-zone wordt gesneden.
Vanaf dat snijpunt worden alleen de terug
gangen gevolgd, de toenamen worden afgesnoten door een lijn loodrecht omhoog.
Er wordt dus een soort ! ' ingeschreven sondeerkromme ' f beschreven, die het voor de
bepaling van b in rekening te brengen gedeelte van het sondeerdiagram Insluit.
Van dat gedeelte wordt het gemiddelde genomen door de som van de om de 20 cm afgelezen sondeerwaarden te delen door het aantal afgelezen waarden.
Hier is het niet nodig het gevonden gemiddelde nog eens met de laagste waarde te
middelen.
De bedoeling is dus, dat de gearceerde oppervlakken A en B gelijk zijn, zodat de
lijn b het gemiddelde weergeeft van de in rekening gebrachte sondeerwaarden.
Nu kan het voorkomen, dat een sondeerdiagram gegeven is als in fig. VI. 54 getekend.
Dus slappe lagen met direct daaronder met een zeer scherpe overgang goede draagkrachtige lagen zonder teruggangen binnen 4d.
In dat geval wordt de bijdrage van het glijvlakgedeelte onder het basisniveau (o)

-7conusweerstand m.kg/cm^
100

200

conusweerstand in kg/cm?
10O

300

2OO

3OO

b = gemiddelde sondeerwaarde
A=B

gemiddelde van
sondeerwaarden
om de 2Ocm =

T+
> gemiddelde van
sondeerwaarden
Si »S 2 *
15-

Sn

15-

iaagste waarde Sn

flg. VI.54 - Sonderlng met scherp* overgang slap draagkrachtig * zondor teruggangen
binnen de 4d-z8n*. -

10-

15-

- Berckenlng bijdrage b. -

geacht aanwezig te zijn in een zone met een diepte 0,7d beneden dat niveau.
Overlgens wordt op dezelfde wijze gehandeld als hiervoor werd uiteengezet.
De veiligheidscoefficient n Is evenals bij een strokenfundering afhankelijk van de
afmetingen van de fundering en stijgt dus naarmate de diameter van de paal groter
wordt.
Hoe groter de paalafmetingen des te dieper zullen de glijvlakken zich manifesteren
en een grotere lengte hebben, waardoor meer grond (lagen) bij de glijvlakken is
(zijn) betrokken, hetgeen grotere onzekerheden met zich brengt door de kans op grotere wisselvalligheden in de grondslag. Tevens treedt meer zakking op door relatlef minder sprelding.
De veiligheidsco'efflcient kan worden afgelezen In fig. VI.57 en VT.58. In wezen
geven beide grafieken dezelfde waarden, alleen Is in fig. VT.57 de breedte van
vierkante palen llneair uitgezet en de doorsnede is daaraan aangepast (= b^), terwljl in fig- VI.58 de doorsnede llneair is uitgezet en de breedte daaraan is aangepast ( V"F).
Bij toepassing van palen met verzwaarde punt verlopen de glijvlakken op dezelfde
wijze als bij gladde palen. Tussen de verzwaarde punt en het ontmoetingspunt van
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glijvlak met paalschacht is een betrekkeli jk nolle ruimte aanwezig, omdat het tijdens het heien door de verzwaarde punt
veroorzaakte gat groter Is dan de paalschacht.
Die ruimte wordt door nastorting van de
grond gedeeltelijk en los aangevuld, zonolle of losoangevuide
dat de door de punt verdrongen grond zich
ruimte
gemakkelijker volgens het glijvlak kan
verplaatsen.
glijvlak
Dit werkt ten opzichte van een gladde paal
ongunstiger, zodat de veiligheids co'dfficient voor palen met verzwaarde punt 1,25
x groter wordt genomen dan die voor gladde palen.
Voor houten palen geldt een veiligheidscogfficient, welke een factor 0,75 kleiner
Holla ruimte boven
is dan die voor gladde betonpalen. Houten
verzwaarde punt. palen lopen naar onderen taps toe. De punt
is kleiner dan de schacht. De grondverdringing gaat moeilijker.
De grotere veiligheidscoefficient voor palen met verzwaarde punt kan worden ontgaan door de verzwaarde punt zo groot te
nemen (indien verkrljgbaar), dat hij zich
uitstrekt tot boven de 8d-zone.
Dan kan een veiligheidsco<§fficient in rekening worden gebracht gelijk aan die voor
een gladde paal met de diameter van de verzwaarde ount.
8d

- Paal met verzwaarde punt
ter lengte van 8d-z8ne. -

Voor het draagvermogen van een paal worden
twee criteria gehanteerd.
a) De optredende paalpuntspanning mag de
toelaatbare niet overschrijden.
b) De optredende drukspanning In de schacht
(hout, gew.beton) moet beneden de toelaatbare blijven.
Meestal is de paalpuntspanning voor beton
zonder meer maatgevend.

Voor hout geldt: a, , onder water = 2/J. waarde ' 'winddroog1
_
_
grenen: a,
= 60 kg/cm . a . = 2/3.60 = 1*0 kg/cm .
droog
not
Er kunnen zich gevallen voordoen, dat controle van de betondruksnanning aanbevelenswaardig is.
Dat doet zich onder andere voor wanneer grote negatieve kleef optreedt, welke moet
worden gecompenseerd door positieve kleef.
Hiertoe noet de naal een flink eind in het zand worden geheid, waardoor in de eerste olaats de puntweerstand groter wordt en in de tweede olaats positieve kleef
langs het in het zand staande paalgedeelte optreedt.
De betondoorsnede net boven de zandlaag is dan de zwaarst belaste doorsnede, want
daar moeten de maximale positieve kleef en de paalpuntweerstand evenwicht maken
met de paalbelasting en de negatieve kleef.
Tn dat geval kan de toelaatbare betoridruk spanning wel eens worden overschreden.
Bij toepassing van de in het voorgaande omschreven berekeningswi jze moet wel worden
bedacht, dai, deze voornamelijk geldt voor palen in homogene zandlagen.
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Et]EgHEHHSHp
r0r i-H ! I ! I IrhrrrrHtr—

V I . S? - Veiligheldacoefficitot funderlngpalen. -

- Veiligheldaooefflcl»nt fundering pal en. -
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Komen namelijk op grotere diepte slappe lagen voor, dan zullen de glijvlakken op
een onbekende wijze afwijken van de hier gehanteerde (logarithmische soiralen),
daar deze laatste bij de benaling van p_ zijn gebaseerd op homogene of vrijwel
we
homogene grond.
Overigens moet toch bij de berekening van funder ingen met kermis van zaken worden
gehandeld, want het is niet voldoende om alleen en uitsluitend op de grondmechanische gegevens af te gaan bij de bepaling van paallengte en paaldraagvermogen.
Constructieve kennis omtrent de aard en het gebruik van het te funderen object is
zeker ook noodzakeli jk.
Wanneer bijvoorbeeld een keuze tussen lange en korte palen mogelijk is, moet bij
die keuze ook de bekendheid met de reacties van het bouwwerk op zakklngen worden
betrokken.
Een ander voorbeeld is, dat de funderingsadviseur op de hoogte moet zijn met de
constructie van het gebouw. Bij een onderkelderd gebouw moet voor de kelder grond
worden ontgraven en ontgravingen zullen de conusweerstand nadelig belnvloeden
p ontgraven
(S = V'.p, : sondeerdiagram reduceren met
, , m.v.
oorspronkelijk
b b

•3). Negatieve- en positieve kleef.
In een groot gedeelte van Nederland wordt een voldoende draagkrachtige laag dikwijls eerst op grote diepte beneden het maaiveld aangetroffen.
De grond daar boven bestaat uit slappe of in ieder geval voor zware funderingen
ongeschikte materialen zoals klei en veen.
Gebouwen en kunstwerken moeten dan ook dlkwijls op palen worden gefundeerd, die
vrijwel algemeen tot in de vaste draagkrachtige laag reiken.
De nodige react ie van de grond op de paalbelasting wordt geleverd in de vorm van
puntweerstand en schachtwrl Jving.
Bij de ontwikkeling van die reacties ondergaat de paal een geringe zakking van
enkele mm f s, waardoor op de grond neerwaarts gerlchte krachten worden uitgeoefend,
die in de samendrukbare lagen enige zetting zullen veroorzaken.
Wanneer geen andere grondzettingsfactoren aanwezig zijn, zullen de verschillende
paaldoorsneden meer zakken dan de omringende grond.
De wrijvingskrachten van de grond op de paal blijven dus naar boven (positief) gerlcht en dragen, ondanks enige relaxatie van deze wrijvingskrachten, bij aan het
draagvermogen van de paal.
Zijn echter de samendrukbare lagen als
gevolg van recente terreinophogingen of
verlaging van de grondwaterstand (die belastingsverhoglng veroorzaakt) aan een
__|»£ — ""-"_:
zetting onderhevig, die groter is dan de
n i i 1 1 y 1 1 1 in 1 1 11 1 1 1 1 1 1 i 1 i 1 1 1 1 1
zakking van de paal, dan treden voorname—\T"
lijk over het bovenste gedeelte van de
%<6
paalschacht neerwaarts gerichte (negatieve)
wrijvingskrachten van de grond op de paal
negat level 1
op, die een 'extra belasting van de' paal
Positieve
1 kleef
kleef
f t
veroorzaken.
Zg <6p

P

I1

| :M
till i

T

zf

T

- Positieve- en negatievo kleef. -

"

Dus:
Wanneer de neerwaartse verplaatsing van
de paal groter is dan de zetting van de
omringende grond, zijn de wrijvingskrachten naar boven gericht en dragen bij aan
het paaldraagvermogen.
Dit wordt positieve kleef genoemd.
Is de zetting van cle omringende grond groter dan de neerwaartse verplaatsing van de
paal, dan zijn de wrijvingskrachten naar

-11beneden gerlcht en veroorzaken een extra belasting van de paal.
Dit wordt negatieve kleel' genoemd.

a). Negatieve kleer.

( algemeen )

De ontwikkeling van negatieve kleef is afhankelijk van vele factoren, en wel:
a.
b.
c.
d.
e.

de
de
de
de
de

bovenbelasting
samendrukking van de grond
samendrukking van de paal
penetratieweerstand van de draagkrachtige laag
schuifspanning-vervormingsrelatie tussen de grond en de paalschacht.

Negatieve kleef is dus een complex probleem, waarbij een interactie bestaat tusjen
het deformatiegedrag van grond en paal.
Daarbij kan dan nog worden gevoegd het probleem als gevolg van de heterogeniteit
van de grondslag, die zich over het algemeen moeilijk in cijfers laat uitdrukken.
In de beginperiode van de grondmechanica werd de grootte van de negatieve kleef bij
gebrek aan kermis niet berekend, doch geschat.
Het is thans wel mogelijk door middel van sterk gesimplificeerde benaderingsmethoden een aanduiding van de orde van grootte van de negatieve kleef te verkrijgen.
De uitkomsten van de diverse methoden kunnen echter sterk verschillen, hetgeen
uiteraard onbevredigend is.
In de loop van de jaren is het probleem negatieve kleef op verschillende manieren
benaderd en is een aantal berekeningsmethoden naar voren gebracht, die echter nog
geen van alle universeel toepasbaar zijn.
Enige daarvan zijn die van Terzaghi, Zeevaert, Habib, Verruijt, Poulos en Mattes,
Begemann.
Het heeft geen zin in dit kader op alle methoden dieper in te gaan. In de literatuur is hierover voldoende informatie te verkrijgen.
De aspecten van negatieve kleef zijn zo gevarieerd, dat het zeer moeilijk is een
universele rekenmethode te ontwikkelen.
Het inzicht in het Drobleem wordt echter steeds vergroot, niet alleen door allerlei
ontwikkelde theorie£n, maar ook door proefner.ingen.
Uit dergelljke nroeven is gebleken, dat de invloed van negatieve kleef niet zo nanr
geschat kan worden, doch dat daarmee terdege rekening moet worden gehouden.
Wanneer bij het funderingsontwerp niet, of in onvoldoende mate, rekening wordt gehouden met negatieve kleef, zal dit een ongunstige invloed hebben op vooral net
vormveranderingsgedrag van de paalfundering.
Bij het vaststellen van de toelaatbare paalbelasting moet het effect van negatieve
kleel' dan ook zo goed mogelijk in rekening worden gebracht.
Zolang dat nog steeds vrij moeilijk is, moet het probleem met een zo groot mogelijke kermis van zaken worden benaderd en een grote veiligheidsmarge worden aangehouden.
In het navolgende zullen enige benaderingsmethoden worden behandeld.
De negatieve kleef bereikt reeds bij een zetting van het boven de draagkrachtige
laag gelegen slappe pakket van circa 2 cm vrijwel de maximale waarde. Enige toename met de tijd kan nog optreden, waarna eindwaarden kunnen worden bereikt van circa
120 ton, zodat dan bij de normaal gebruikelijke betonpalen vrijwel geen ruimte meer
overblijft voor de nuttige paalbelasting.
Een dergelijke zetting treedt in de Hollandse bodem al snel op. Een geringe polderpeilverlaging of terrelnophoging is al voldoende.
Naast zetting van de slappe lagen treedt ook enige zakking van de paal op. Neerwaartse paalpuntverplaatsing geeft positieve kleef, die een reducerende werking
heeft op de negatieve kleef.

-12b.) . Negatieve kleef blj peilverlaging.
Bij peilverlaging wordt alleen door de zettende grondslag een neerwaartse wrijvingskracht op de paal uitgeoefend. Die wrijvingskracht kan worden berekend door de
langs de paalschacht optredende schuifspanning T te sommeren over het schachtoppervlak.

Die schuifspanning treedt op tussen grond
en een vreemd voorwerp zodat, zoals bekend,
de daarvoor In rekening te brengen wrijvingshoek lager Is dan tussen grond intern. Dit in analogie met damwanden.

conusweerstond
slop

pakket

•I
lI
lI
U

".;:.'• '.'• • ' ' • ' • • •'•'•

•„ : • » * . . • • • •
'. .' • « • • , ' ' * . .

- Schuifspanning langs
p&alachacht. -

De negatieve kleef kan op diverse manieren worden bepaald, en wel;
1.
2.
3.
4.

door toepassing van de vuistregel c = 1/14 S bij 6 = 1/2 cp,
met behulp van een kleefberekening (zonder kleefmetingen),
uit de gesommeerde mantelwrijving,
uit de gesommeerde plaatselijke kleef.

Vuistregel.
Reeds eerder is de vuistregel voor het bepalen van de vervangende cohaesie behandeld.
Deze luidt c = 1/14 S.
Onder invoering van de wandwriJving uitgedrukt In 5 = 1/2 <p, wordt de negatieve
kleef dan Denaderd door:

T = 1/2 . 1

/U s

in kg/cm

2

2
of t/m

Dit is een methode om snel even de orde van grootte van de negatieve kleef te oepalen.
In Zuicihollandse omstandlgheden, waarbij dikwljls een klei- en veenpakket wordt
aangetroffen met een gemiddelde sondeerwaarde van 1,5 kg/cm^ s 15 t/m2, is de orde
van grootte van de negatieve kleef dan 1/2.1/14.15 «* 0,5 t/m2 manteloppervlak.

-13Uit gesommeerde mantelwriJving.
De gesommeerde mantelwrljving wordt bij
diepsonderingen gemeten door de benodigde
kracht bij het nadrukken van de sondeerstang te meten (niet bij V-sonderingen).
Die gesommeerde mantelwrijving wordt altijd opgegeven in kg. en is de totale
wrijvingsweerstand, welke langs de gehele
sondeerstang wordt ondervonden In het traject boven het te beschouwen punt (grens
slap-zand).
Deze waarde moet nu worden betrokken op de
paalomtrek. Door die waarde te delen door
de sondeerstangomtrek = 11,3 cm. wordt de
mantelwrljving per cm omtrek verkregen.
Vermenigvuldiging daarvan met de paalomtrek 0 geeft de in rekening te brengen

wrijving in kg
0

1OOO

20OO

30OO

4OOO

50OO

negatieve kleef. Dus:
- Qesomneerde mantelwrijving voor
negatieve kleef. -

Voor een paal met verzwaarde punt wordt een factor 1/2 ingevoerd in verband met
verstoring van de grond door de bredere paalpunt.
0
T1

n.k

1/2. W .
m

P

11,3

Voorbeeld:
Volgens het diagram is W

= 4500 kg = 4,5 t, omtrek sondeerstang = 1 1 , 3 cm.

Gladde paal $ 40 cm-^ omtrek 160 cm. T
= 4,5. - = r = 64 t.
n.k

C

X Negatieve kleef bij terreinophogingen.

,

Wanneer de zettingen van het slappe pakket worden veroorzaakt door terreinophoging
(b.v. met zand), wordt de negatieve kleef groter dan bij pellverlagingen, omdat nu
ook de zakkende terreinophoging invloed op ae paal uitoefent. Die extra invloed
wordt in de berekening betrokken.
In geval van terreinophoging zijn er voor de bepaling van de negatieve kleef diverse berekeningsmethoden, namelijk:
1. Amsterdamse methode
2. Methode volgens Terzaghi
3- Berekening uit de ophoging.
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Amsterdamse methode.

T

, = 0,8 t/m .F
n« K
waarln F = O.h = omtrek paal x hoogte
slappe laag en 0 = TC a ( equivalent e ronde paal).

slappe laag

duss
T

n. K

= 0,8. n d.h

- Amoterd*ma«
roethode. -

Berekening uit de ophoging.

T

Berekening uit de ophoging

n
.•Vbphpg'tn'g .>! ••;•• V- ,

K-_-''.'.v

. . • • " ' • ,v • • ' ' •

•'- ;. '"

slappe toag

; v ;:V v
: :
':VV^:
!^*' '" -<---:.^?--:'v
:'•.•;'• ;•••"."•
vaste'laog."..
•'.-,';•;;'-'•!.'•'.. 3 V.-iV: --- ; "•.'•'/ ''. . :i'x- V'V-.' ••.".'
:

= 30

50

' '• ' '•'. '-

/ " * : 0 . "• • ••• " '••". • •,••'••' -•« . • ''
• '. •.;•'•;•'. V " - '^ ••'"•' * - '•

f

n.K

::

waarln: p
F = 1/4Tld = oopervlakte doorsnede van
equivalente ronde paal.
h = hoogte waarover de paal zich in de
ophoging bevindt.
y = volumegewicht ophoging.

- Uit de ophoging. -

d)* Reductie van negatieve kleef.
De negatieve kleef op bijvoorbeeld een paal" kan worden gereduceerd door tussen de
paal en de omringende grond een glljlaag aan te brengen. De neerwaarts gerlchte
grondverplaatsing ten opzichte van de paal veroorzaakt dan een afschuiving In de
glljlaag.
De materiaaleigenschappen van deze laag moeten zodanig zijn, dat voor de afschuiving slechts een geringe schuifspanning nodig is.
AsfaIt-bitumen is een geschikt materiaal gebleken voor dergelijke glijlagen.
Het aan deze elsen voldoende bitumen moet speclaal worden bereid en is een heel
ander bitumen dan In de wegenbouw gebrulkelijk is. Het Is een geblazen bitumen.
Dat wil zeggen, dat tijdens het vervaardigen .lucht bij hoge temperatuur door het
materiaal wordt geblazen. Het karakter van het bitumen verandert daardoor zodanig
dat het minder temperatuurgevoellg wordt en meer rubberelastisch.
Normaal asfaltbltumen is bij hoge temperatuur dun-vloeibaar en bij normale gebrulkstemperatuur hard.
Geblazen bitumen Is ook bij kamertemperatuur enigszlns zacht en zeer dlk-vloeibaar.
Het Is aan te vergelijken met een dik stljf brooddeeg. BIJ heftlge beweglngen
(heien) is het stijf, bij langzame beweglngen (zettingen) meevloeiend.
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Een aergelljk bitumen wordt niet weggeperst door verschillen
in horizontale gronddruk en grove grondlagen zullen nauwelijks in de bitumenlaag dringen. Voorts is een
dergelijke bitumenlaag bes~cand tegen scheuren en afschuiving tijdens korte belastingstijd en stroopt dus niet af tijdens het heien.
Proeven In het laboratorium en in de praktijk hebben aangetoond, dat de negatieve
kleef op funderingpalen met circa 90$ kan worden gereduceerd, wanneer die palen
over het negatieve kleeftraject worden voorzien van een circa 1 cm dikke glijlaag
van een dergelijk bitumen.
Daarbij dient de paal over een afstand van circa 10 £ Vd x de diameter van de paal
onbekleed te blijven om het puntdraagvermogen niet te belnvloeden (werkingssfeer
van de glijvlakken).
Afhankelijk van de wijze van functeren en de structuur van de grond kan door het
aanbrengen van bitumenglijlagen het benodigd aantal palen met 20 - 50$ worden verminderd of kunnen kortere en/or slankere palen worden gebruikt.
De kosten voor het aanbrengen van bitumenglijlagen zullen, afhankelijk van de omvang van het werk 10 b 20$ van de kosten van de paall'undering bedragen.

e). Positieve kleef.
In sommlge gevallen, zoals bij grote nuttlge paalbelasting en/of grote negatieve
kleef, is het nodig alle grondmechani3che reserves aan te spreken om de benodigde
reacties te kunnen leveren.
E4n van die reserves is de positieve kleef die, zoals reeds eerder werd vermeld,
optreedt bij een zeer geringe zakking van de paal ten oozichte van de grond.
Om voldoende positieve kleef te ontwikkelen, moet de paalpunt diep genoeg in het
zand worden gezet.
De berekening van positieve kleel' geschiedt vrijwel analoog aan die van de negatieve kleef.
De toe te passen berekeningsmethoden zijn:
1. met behulp van een kleefberekening,
2. uit gesommeerde mantelwrijving,
3. uit gesommeerde plaatselijke kleef.

Uit gesommeerde mantelwrijving.
U'rt gesommeerde mantel wnjv ing
~
~~
wriiving in kg
9
100O
2000
309O
4000
5000

t

Per eenheid van paallengte (over traject
a) is de wrljving:
W

P

= — .—~~i—^r.

a 11,3

<p

p.k

en

W°p
n . . „ -+- — *1A
a 11 ,3

E

.£

waarin:
h
= paallengte in positieve kleeftraject.
0
= omtrek paal.
11,3 cm = omtrek sondeerstang.
4
= veiligheidscoefficient.
- Qaaommeerdo mantelwriJving
voor positiarve kle«f. -
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Positieve kleef Is een gunstig werkende factor om de onzekerheden daarin te verdisconteren
wordt een veiligheidsfactor 2 ingevoerd. Deze veiligheidsfactor moet nog eens met
2 worden vermenigvuldigd om het verschil weer te geven tussen een paal met een eindige verplaatsing met daarbij behorend gronddraagvermogen (<evenwichtsdraagvermogen) en een sondeerstang met een oneindige verplaatsing met daarbij behorend, niet
meer toenemend evenwichtsdraagvermogen.
4), Trek palen.
Palen worden dikwijls op trek belast. De benodigde reacties moeten worden verkregen uit de wrijvingseigenschappen van de grond na aftrek van het gunstig werkende
eigen gewicht van de paal.
Bij experlmenteel spanningsonderzoek is gebleken, dat het grootste gedeelte van de
benodigde schuifweerstand langs het oncierste gedeelte van de paal wordt geleverd.
Dat is bij een grondopbouw van slappe lagen met daaronder zand duidelijk, omdat
een zandlaag nu eenmaal meer wrijving levert, doch het doet zich ook voor in homogene kleigrond en kan in dat geval worden verklaard uit de hogere korrelspanningen
op grotere diepte.
n van de beschikbare berekeningsmethoden slult aan op die voor de bepaling van
negatieve kleef uit de ophoging, waarbij een cylinder zand wordt geacht aan de paal
te hangen.
Zo wordt ook bij de berekening van trekpalen er van uitgegaan, dat er bij verplaatsing van de paal onder invloed van een trekkracht een aan de paal hangende zandcylinder met een oppervlakte 30 & 50 F wordt meegetrokken, waarbij F weer de oppervlakte van de (ronde) paaldoorsnede voorstelt.
T

Aangenomen wordt, dat de benodigde wrijvingskracht langs de paal alleen door het
zand wordt geleverd. Wat is namelijk het
geval.
Voor de ontwikkeling van de maximale wrijvlng Is een bepaalde verplaatsing van de
paal nodig. Die verplaatsing is een funclagen
slappe
tie van de glijdingsmodulus en die is voor
klei en veen aanmerkelijk lager dan voor
zand.
Dit betekent, dat bij een trekpaal, die
gedeeltelljk in zand en gedeeltelijk In
slappere lagen staat, eerst de schuifweerstand In het zand volledig tot ontwikkeling komt en pas bij doorgaande verplaatsing kan de wrijving in de slappere lagen
goed tot ontwikkeling komen.
- Trekpaal mat *andcylind«r. Door de keuze van de veiligheidsfactor als
functie van de toelaatbare verplaatsing zal dat stadium vrijwel noolt worden bereikt, zodat ervan moet worden uitgegaan, dat de nodige schuifweerstand alleen
wordt ontwlkkeld langs het In het zand staande paalgedeelte.
Evenals bij negatieve kleef is het beeld van de hangende zandcylinder een physlsch
onjuiste veronderstelling, die wel een gemakkelljke rekenmethode oplevert, doch
niet het werkelijke krachts- en spanningsverloop weergeeft.
De op de trekpaal toe te laten trekkracht Is dan:
I
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T » 30 b 50 F.Y-h.l/n

waarln:
F
h
y
n

=
=
=
a

2
1/4 Tl d = oppervlakte doorsnede van equlvalente ronde paal
hoogte waarover de paal zich in het zand bevindt.
volumegewicht van het zand (Y
-Y )
na w
w
veiligheidsfactor = 2.

Bij de berekening van negatieve kleef volgens de analoge methode moet bij grote
paalafstanden een limiet aan de oppervlakte van de zandcylinder gesteld worden.
Wanneer de paalaf stand groter was dan V 30 b 50 F, wordt voor die oppervlakte
30 & 50 F aangehouden.
BIJ trekpalen is het omgekeerde het geval. Daarbij bestaat de verleldlng de palen
zo dicht mogelijk bij elkaar te zetten om zoveel mogelijk toelaatbare trekbelasting
te verkrijgen. De aan de paal hangend gedachte zandcylinders gaan elkaar dan echter
overlappen.
Daarom wordt hier de limiet gesteld, dat wanneer de paalafstand kleiner Is dan
50 F, de paalafstand wordt aangehouden als diameter van de zandcylinder.
Bij trekpalen wordt veilig gerekend met 30 F.
De aan te houden oppervlakte van de zandcylinder van 30 & 50 F heeft de volgende
achtergrond.
Een gemiddelde paalafmeting Is $ 35 cm en de paalafstand varieert dikwijls tussen
de 2 m en 2,50 m.
F
Voor F
wordt
51 , gesteld op JO * 50.
cyUnder

Uiteraard kan de berekening van de toelaatbare trekkracht ook weer geschieden
aan de hand van de gesommeerde mantelwrijving of de gesommeerde plaatselijke
kleef over de in het zand staande paallengte h.
Bij gesommeerde mantelwrijving:

waarln:

- Diagram geaommeerde nrnntelwrijving
of - plaatselijke kleef -. -

W In kg,
4 = veiligheidscoeffIcient (2) en verplaatsingsverschil bij conus en paal
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aan av punt
over 2m een
plaat opiassen

opgeioste
plaat
>-opgelaste plaat

- Staler* paal net opgelaete platen. -

Als trekpaal worden nog wel eens stalen
palen toegepast (b.v. Peiner-proflel).
Ook hiervoor kan gelden, dat de paalomtrek gelijk is aan de omgeschreven rechthoek van het profiel, zodat bij de berekeningsmethode met aan de paal hangende
zandcylinder met een oppervlakte van 30
b ^0 F de in rekening te brengen oppervlakte van de paaldoorsnede F veel groter
is dan van de profleldoorsnede.
Dat kan worden bereikt, door aan de punt
twee platen tussen de flenzen te lassen.
Die platen bewerkstelligen tijdens het
heien een zodanige comprlmerlng van de
grond tussen de flenzen, dat deze meegerekend mag worden als behorende tot de
paaIdoorsnede.
De stalen paal en de zich tussen de flenzen bevindende grond samen kunnen worden
gezien als een massieve vlerkante paal met
st Fg

5/. Horizontale paaldruk.
Het probleem van de horizontale paaldruk doet zich voor wanneer naast de paalfundering van gebouwen of kunstwerken een
belasting van de grondslag aanwezig is
of wordt aangebracht. Het doet er veel
bouwwerk
toe of het bouwwerk reeds aanwezig is,
voordat de ophoging wordt aangebracht
(verhoging van dijken langs bebouwing)
slappe lagen
of het bouwwerk wordt gebouwd nadat de
oohoging tot stand is gebracht (viaduct
in reeds aangelegde aardebaan van een weg),
Dus voorbelasting.
In beide gevallen ondergaan de slappe lagen
onder invloed van de aangebrachte bo- Bouwwerk met n&aatgelegen
venbelasting een horizontale det'ormatle,
ophoging. die een horizontale belasting op de palen
veroorzaakt.
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Alleen kan in het tweede geval de horizontale paaldruk drastlsch worden verminderd
door Consolidatie van de ondergrond alvorens de palen worden geheid (Toepassing
van zandpalen).
Ook in het eerste geval is toepassing van zandpalen annex geleidelijk ophogen aan
te bevelen (verhoogde glijdingsmodulus G).
Voornamelijk de eerste rij palen moet de horizontale belasting opvangen. De daarachter staande palen worden afgeschermd en zijn voor het onderhavige probleem als
het ware te beschouwen als een verankering, die er voor zorgt, dat het bouwwerk
min of meer op zijn plaats blijft, daarbij geholpen door een eventueel aanwezige
toplaag (zand).
Het gehele bouwwerk zal wel lets verplaatsen, doch die verplaatsing is ten opzichte
van de verplaatsingen in de ondergrond te verwaarlozen.
De eerste paal is dus opgelegd In het gebouw en in de diepe zandlaag.
De door die paal op te nemen belasting is groter dan wanneer deze paal alleen in
het diepe zand zou zijn opgelegd (verend ingeklemd). Dan zou die paal onder invloed van de horizontale druk afhankelijk van zijn stijfheid gemakkelijker kunnen
meebuigen.
Het vraagstuk van de horizontale paaldruk wordt nu als volgt geschematiseerd.
bovenbelasting

' opgespotrri:;

;";;;.. toplaag;--:'; ;

slappe lagen

diepe ?anp)

,M

O
scharnierend

- Schema horizontals paaldruk. -

In een terrein bestaande uit slappe lagen met een hoogte h en daaronder de draagkrachtige zandlaag is een paal geheid, nadat op de slappe lagen al of niet een
toplaag van zand is aangebracht.
Na het heien van de paal wordt de bovenbelasting p aangebracht, bijvoorbeeld een
terreinophoging of de belasting van een magazljnvloer.
Is de toplaag wel aangebracht, dan is de paal te beschouwen als tweezijdig scharnierend opgelegd of eventueel gedeeltelijk ingeklemd.
Is de toplaag niet aanwezig, dan is het boveneinde van de paal in het gebouw opgelegd (scharnierend of gedeeltelijk ingeklemd).
Het eerste geval komt het meest voor. Qua berekening zijn beide gevallen identlek
en zullen hier nader worden uitgewerkt.
Daarbij zijn twee extremen te beschouwen, namelijk:
1. de paal is oneindig slap.
2. de paal is oneindig stljf.
Is de paal oneindig slap, dan buigt hij volledig mee met de deformatie van de grond.
HiJ ondergaat dan wel een vrij grote deformatie doch neemt vrijwel geen horizontale belasting op, zodat de optredende spanningen van geen betekenis zijn.
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De praktische werkelljkheld ligt dan weer tussen beide extremen in. De paal is
noch oneindig stijf noch oneindig slap, doch heeft een bepaalde stijfheid en die is
van invloed op het In de paal optredende moment.
De werkelijke stijfheid van ae paal moet dus In relatle tot het werkelijke gedrag
van de grond In het probleem worden betrokken.
Dat wordt in het navolgende gedaan volgens de methode IJsseldiJk, waarbij in een
soort relatiediagram het gedrag van de grond bij oneindig stljve- of oneindig
slappe paal wordt ultgebeeld door een 'fgrondlljnf' en de stijfheid van de paal
door een ff paallijn 1f . De werkelijkheld wordt dan gevonden bij het snijpunt van
beide lljnen.
De grondlljn.
De door de bovenbelasting als gevolg van gronddeformatle op de palen uitgeoefende
q
. en de doorbuiging die de paal onder Invloed daarvan
horizontale paaldruk
ondergaat = 5
paal
Wanneer er geen paal aanwezig is en de
grond onder invloed van de bovenbelasting
vrijelijk kan deformeren, treedt een
maximale verplaatsing van de grond op ter
grootte van 6
grond max.
slappe lagen
Is nu een in die grond aangebrachte paal
oneindig slap, dan kan hij die grondvernlaatsing 6
, volledig meemaken, tergrond
wijl de grond op de paal geen belasting
uitoefent.
- Belasting en verplaatsing. BIJ een oneindig slappe paal is dus
q
,=0en6
. = 6
,
paal
paal
grond max.
Is ae paal daarentegen oneindig stijf,
dan wordt ae grondverplaatsing locaal
volledig verhinderd, zodat de grond dan daar bij de maximale belasting op de paal
uitoefent.
Dus bij een oneindig stijve paal i s q
,, = q
,
en 6
.=0.
paal Hgrond max
paal
Uit deze gegevens is de grondlljn te construeren, die dus het gedrag van de grond
weergeeft.
De paallijn.
Bij belasting van de paal q

3 grond.
max,

paal

0 is de

doorbuiging 6 n = 0.
paal
De belasting, die nodig Is om de paal
te latens doorbuigen is
grond max
paal = Q-.

a. paal

&paal

*grond,max.

Uit deze gegevens is de paallijn te construeren, die dus de elasticitelt (stijfheid) van de paal weergeeft.

- Grondlijn. -

Worden nu beide lijnen in &&n figuur verenigd, dan ontstaat een relatiediagram,
waarin de extremen tegenover elkaar wordei
gesteld.
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grond max
en q ,
, . .
= q..
doorbuiging
n

' grond max

bijq=0 is 6paal = °
q

bij q =q 1 (S&paaU^grond,max.

Het snijpunt van grond- en paallijn geeft
de werkelijke belasting q , die op de
paal wordt uitgeoefend en de werkelijke
doorbuiging respectievelijk verplaatsing,
die de paal en de grond ondergaan 6 .

poal

Spaa I

Bgrond/nax.

Bepaling van a en q .
De maximale horizontale grondverplaatsing
in het midden van het slappe pakket tengevolge van de bovenbelasting o kan worden
bepaald uit:

- Paallijn. -

a —

q

grond .max.

p.h.

3nG

waarin:
a
p
h
G

X

6grond.max.

=
=
=
=

maximale horizontale verplaatsing
bovenbelasting
hoogte slappe pakket
glijdingsmodulus = 1/3 E(lasticlteitsmodulus).

De doorbuiging van de paal

= aa = 5 V h
paal
grond max
HIerin Is a uit het voorgaande bekend, h
is bekend, El Is bekend, zodat q is te
bepalen.

wn-Ei-

- Relatiediagram volgens
IJsseldlJk. -

Aangenomen wordt, dat de paal scharnierend is opgelegd.
De glijdingsmodulus van grond is G = 1/3 E
of E = 3 G.
De formule a =

' zou dus ook kunnen
3TIG
luiden: a = ——.

De veiligste rekenwijze is uit te gaan van
zeer slappe grond en een zo laag mogelijke
E aan te houden (10 - 15 kg/cm2).
De laagst bekende E voor grond is 10 kg/cm
Derhalve kan als ongunstigste glijdingsmodulus worden aangehouden:
G = 1/3 E = 1/3.10 b 15*»3 b 5 kg/cm2.
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Een onelndig stljve

gronddeformatie en de belasting is dientengevolge q

d

max

paal weerstreeft de
= Q ' die kan worden

bepaald uit:

waarin:
— = de maximale verticale spanningsverhoging, die door spreidlng van p over de
voile hoogte van het slappe pakket aanwezig kan zijn.

0

r"iB <:
i
..-[..< _ _-«
,-.f— , _ _ _

terrasbelasting
(semi -oneindig)

^

234-

—

..

0^80.6,. B2.B3.^.««.

= 0,50OO.P
•-

- Terrasbelastlng volgens
JUrgenson. -

Volgens JUrgenson is voor een seml-oneindig uitgestrekte ophoging n =0,5, doch
dit is in het algemeen sterk afhankelijk
van de breedte van de bovenbelasting p
ten opzichte van de dikte van het slappe
pakket, omdat daarvan de bij die methode
gebruikelijke verdeling van horizontaleen verticale raalen afhangt.
Alle elndlge ophogingen geven echter lagere uitkomsten zodat nz = 0,5 een veilig
uitgangspunt is.
Deze verticale spanningsverhoging veroorzaakt een horizontale gronddruk, welke
2.
gelijk is aan X .1/2 p, waarln X
De horizontale gronddruk is dus

Nu rest nog 2 d = 2 x diameter van de paal.
2 d wordt als fictieve paaldiameter ingevoerd om daarmede de wrijving, welke als
gevolg van de grondverplaatsing langs de paal en geblokkeerde grondmoot optreedt,
te verdisconteren.

qdoorbotsing

qdoorwnjving

- Fictieve
paaldlaraeter.

Bij de grondverplaatsing botst eon gedeelte ter breeate van d tegen de oaal en de
rest scnuift er langs, zodat de grond een grotere weerstand ontmoet dan alleen uit
cte paaldiameter zou volgen.
Die grotere weerstand wordt dan weerporeven door aan te nemen, dat de horizontale
groncidruk ontreedt on een 1'lctieve pna Idinmeter 2 d.
Dit is physisch volkomen onjuist, doch is alleen een manier van aangeven (vergelijk

-23Beoaling van 6 en a en M
In oaal.
j
__
r
^r
max
a, q

en q^ zijn nu bekend, zodat het reiatiediagram kan worden getekend door de

grond- en paallijn uit te zetten.
Het snijpunt van beide lijnen, die t'lctieve extreme toestanden weergeven, geet't dan
de re'del optredende doorbuiging en paalbelasting 6 . . respectievelijk q
.
Nu beide bekend zijn, kan het optredend maximum moment in de paal worden berekend.
druk paal:
M
H

max

2
= 1/8
, ).(& + A& )
7 Hq .h +K (P 4- T
r
n.k'
r
r'

trekpaal: M
= 1/8 q .h2 - T. (6 - AS )
max
r
r
r
(vergelijk progressie en recuperatie bij pijpleidingen).
Het moment kan zo hoog oplopen, dat voorgespannen betonpalen of zelfs stalen palen
moeten worden toegepast.
Ook wordt dikwljls geadviseerd in de richting van de gronddeformatie in de eerste
paalrij 3 £ 4 palen zo dicht mogelijk bij elkaar te zetten (steunbeer).
Indien mogelijk kan ook voorbelasting van het terrein waar palen moeten worden geheid, de horizontale paaldruk verminderen.
Voorbelasting geeft Consolidatie c.q. aanpassing en daarmede verbetering van de
cp-waarde en verhoging van de elasticiteitsmodulus en dus van de glijdingsmodulus.
E is arhankelijk van het aanpassingspercentage. Grond waarvan het water In overspannen toestand verkeert, heeft een lagere E dan volledig geconsolideerd materiaal.
Toepassing van zandpalen kan het consolidatieproces nog versnellen.
Wordt in de nabijheid van een reeds aanwezig op palen gefundeerd bouwwerk een terreinophoging aangebracht, dan kan alleen worden nagegaan of de palen de horizontale
paaldruk kunnen opnemen.
Is dat niet het geval, dan moet of de belasting worden verminderd, of achterwege
worden gelaten.
Vermindering van de horizontale paaldruk kan plaatsvinden doort
a. verlaglng van de aan te brengen hoogte van de terreinophoging,
b. verlaging van het volumegewicht van de ophoging (Plugsand),
c. be'eindiging van de terreinophoging op een a f stand-van 1 1/2 £ 2 x de dikte van
het slappe pakket uit het bouwwerk (de bekende 30 m veillgheidsafstand van N.S.),
d. verlaging van het ophoogtempo onder toepassing van zandpalen (langzame gronddeformatie geeft minder (stuw)druk),
e. toepassing van ontlastvloeren,
f. het heien van damwand V-schermen v66r de bedreigde palen, een vlakke damwand
Is te slap.
Het V-scherm werkt als een remmlngwerk.

V-aoherro. -

6)- Paalgroepen.
Het voorgaande over paalfunderingen had vrijwel geheel betrekking op het draagvermogen van een enkele paal.
Onder een bouwwerk worden echter meer palen geplaatst, meestal min of meer gelijkmatig onder de dragende wanden van het bouwwerk verdeeld.
Ook is het denkbaar, dat om 66n of andere reden palen in groepen worden geheid,

bijvoorbeeld onder zwaar belaste kolommen, brugpijlers e.d.
Het evenwichtsdraagvermogen van paalgroepen Is in het algemeen groter dan de som
van de draagvermogens van de afzonderlijke palen.
Dus wanneer bij het funderingsontwerp ook voor een paalgroep alleen rekening wordt
gehouden met het draagvermogen van de enkele paal, wordt meestal veilig gerekend.
Alleen wanneer verkneding van kleilagen of verstoring van zeer dicht gepakte zandlagen (krijgen lossere pakking bij at'schuiven) tijdens het heien kan voorkomen,
kan dit niet zonder meer worden gesteld en zullen evenwichtsberekeningen voor de
paalgroep moeten worden uitgevoerd.
De belastingsspreiding onder een paalgroep geschiedt moeilijker dan bij een enkele
paal, terwijl de toegevoegde spanningen zich dieper In de ondergrond voortzetten,
en wel tot ongeveer 2 x de funderingsbreedte.
kolom
De zakking van een paalgroep Is dan ook
groter dan van een enkele paal, terwijl
ook, evenals bij funderingen op staal is
behandeld, in dieper dan de draagkrachtige
laag gelegen samendrukbare lagen door die
zich dieper uitstrekkende invloed zettingen
kunnen ontstaan.
De draagkrachtige laag, waarop de palen
steunen, gaat dan zakken en het bouwwerk
zakt mee.
Bij ongelijkmatige zettingen kan scheef
zakken en scheuren van het bouwwerk ootreden.
Daartegenover staat, dat door het dicht
op elkaar heien van de palen de grond
wordt gecomprimeerd, zodat hei: maximale
draagvermogen van de paal toeneemt.

Belastingsspreiding bij
paalgroepen. -

Het grensdraagvermogen van in groepen geheide trekpalen wordt bepaald door het
gewicht van het grondmassief, dat door de
omhullende van de paalgroep wordt ingesloten, en de wrijving langs het oppervlak
van die omhullende.

7). Heien.
Heien is het in de grond drijven van een geprefabriceerd lichaam, dat qua vorm,
afmetingen en materiaal van geval tot geval verschillend kan zijn (palen, damwanden, buizen).
Reeds meerdere malen is naar voren gebracht, dat, een paal zonder extra voorzleningen
in ae grond kan worden geheid tot een diepte, waar de grafiek van de gesommeerde
mantelwrljving de waarde van 64OO kg passeert.
Moet de paal nog dieper worden geheid, dan zijn bijzondere maatregelen nodig.
Zo'n maatregel kan zijn de toepassing van een paal met enigszins verzwaarde punt,
waardoor de wrijvingsweerstand in de voorgaande lagen wordt verminderd. Dit is
vooral el'fectief wanneer de naal door een tussenzandlaag moet worden geheid (bijvoorbeeld schacht $ 40 cm en punk , cf) 45 cm).
Een en ander imoliceert eenvoudige aanpasslng van de bekisting door inwendige bevestiging van duims nlanken over de schachtlengte.
Een andere effectieve maatregel Is de grond onder ae naalmmt met water onder druk
los te snuiten.
Daartoe kan, wanneer heimoeiliJkheden worden verwacht, reeds bij de fabricage in de
naal een centrale spuitlans worden ingestort, waardoor centrisch snuiten mogelijk
is. Wordt er langs de naal gespoten, dan moet met tv/ee spuitlansen worden gewerkt.
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dat de paal verloopt, waardoor het valblok niet centrisch op de paal valt en er
momenten In de paal kunnen optreden, die breuk tot gevolg kunnen hebben.
Bij het heien kan gebruik worden gemaakt van diverse soorten helblokken, namelijk:
a. Valblok (hollandse heistelllng, licht heiwerk)
b. Stoomblok (zwaar heiwerk)
c. Dieselblok (constante energie afgifte per slag, slagkracht naar ondervonden
weerstand)
d. Hydroblok (bij constante energie per slag, slagkracht regelbaar)
e. Trilblokken (eigenlijk geen heiblokken, worden gebruikt voor inbrengen en
trekken van damwanden).
Vroeger werd alleen gewerkt met de hollandse heistelling voorzien van een vrijevalblok. Het valblok wordt opgehesen en op een bepaalde hoogte (valhoogte) boven
de paalkop losgelaten. Een dergelljk heiblok levert alleen slagenergie.
1 tonmeter slagenergie ontstaat wanneer een gewicht van 1 ton over een hoogte van
1 meter vrij naar beneden valt.
Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de slagenergie In tm en de slag- of heikracht in tonnen.
Deze laatste is de kracht, waarmee de paalkop door het blok wordt getroffen of de
kracht, die door de klap in de paal wordt opgewekt.
Thans worden meestal voor het heien van palen stoom- en dieselblokken gebruikt.
In feite zijn dit ook valblokken, want de toevoeglngen stoom - en diesel - hebben
alleen betrekking op de wijze, waarop het blok na de heislag weer omhoog wordt gebracht voor de volgende heislag.
Een stoomblok wordt door middel van stoom omhooggebracht, een dieselblok door middel van explosie.
Ook het stoomblok levert alleen slagenergie.
Bij toepassing van een dergelijk blok moet ernaar worden gestreefd, dat het gewicht van het blok groter is dan het gewicht van de paal.
Tijdens het heien vindt namelijk energie-overdracht plaats tussen blok en paal en
omgekeerd.
Is nu het blok lichter dan de paal, dan wordt een groot gedeelte van de botsingsenergie door het heiblok opgenomen. Dat krijgt bij de ontmoetlng tussen blok en
paalkop een enorme kracht in opwaartse richting en springt als het ware terug, terwijl maar weinig energie op de paal wordt overgedragen.

500 k<

Overdracht botsingsenergie. -

Wanneer namelijk twee llchamen van verschillende gewichten botsen, wordt het
grootste deel van de botsingsenergie op
het llchtste lichaam overgedragen.
Stel een klelne auto van 500 kg en een
grotere van 1000 kg komen met elkaar in
botsing,
De gewichten verhouden zich als 1 : 2.
Van de botsingsenergie zal nu 2/3 op de
lichte auto en 1/3 op de zware worden overgedragen.
De zware auto heeft meer massa en krijgt
daardoor relatief minder energie te verwerken dan de lichte.

Bij heien moet het gewicht van het blok dus rninstens een gewicht hebben gelijk aan,
of liever groter dan het paalgewicht. Dan wordt de meeste energie aan de paal afgegeven en het grootste effect gesorteerd.
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namelijk:
a. de bijdrage van het valgewicht of de slagarbeid,
b. de bijdrage van de explosle.
Als het blok naar beneden valt en de paalkop treit, wordt de bijdrage van het valgewicht geleverd, terwijl de bijdrage van de explosie vooral wordt geleverd door
het omhoogbrengen van het blok.
De som van die twee bijdragen is altijd constant, doch de verhouding tussen die
twee niet.
De verhouding Is namelijk mede ai'hankelijk van de weerstand, die de paal c.q. de
grond levert.
Wordt de paal In slappe grond geheid, dan zal het blok nauwelijks omhoogspringen.
De bijdrage van het valgewicht is dan beperkt en de explosieblJdrage groot.
In grondlagen met grote weerstand springt het blok hoog op, de bijdrage van het
valgewicht is dan groot en de explosiebijdrage beperkt.

a = bijdrage valgewicht
b i bijdrage expjos*e

Dit is in een arbeidsdiagram weer te geven.
Daarin is het geleverde vermogen uitgezet
tegen de tijd voor twee gevallen, namelljF
1) vol vermogen en geringe puntweerstand
(getrokken lijn)
2) vol vermogen en grote puntweerstand
(gestreepte lijn).

- Arbeidsdiagram dieselblok. -

Uit aat diagram blijkt nog eens duidelljk,
aat de totale argegeven energie (vermogen
x tijd) constant blijft, doch dat bij
grote paalweerstand door het valgewicht
in eenzelfde tijdsbestek een grotere hoeveelheid energie op de paal wordt overgebracht aan bij geringe puntweerstand.
Heien kan paalbreuk (eventueel scheuren)
tot gevolg hebben.

Komt namelijk een paal in bijvoorbeeld
een tussenzandlaag met grote weerstand,
dan werkt die laag als klankbord voor de drukgolven, die door de enorme klappen in
de paal ontstaan.
Die drukgolven reflecteren op de vaste
laag en gaan weer als drukgolf door de
paal terug.
Dat is voor een betonpaal niet zo erg,
mits de toelaatbare betondrukspanning
maar niet wordt overschreden.
Het gevaarlijkste moment treedt echter on
zodra de paal net door de vaste laag is
geheid en weer in slappere lagen terechtdrukgolf heen, drukgolf terug
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drukgolf heen, trekgolf terug

- Druk- en trekgolf. -

Op dat moment wordt de drukgolf niet als
drukgolf gerel'lecteerd, doch gaat door tot
het ! f vrije l f einde en gaat dan als trekgolf door de paal terug.
Dit kan als volgt worden gelllustreerd.
Stel een betonpaal bestaat uit een aantal
door veren verbonden blokken.
Een on deze wijze verdeelde paal kan worden vergeleken met een rij spoorwagons.
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Wanneer nu een locomotief de eerste wagon een stoot geeft, zal no. 1 die stoot op
no. 2 overbrengen, no. 2 op no. 3 en zo vervolgens.
Iedere voorgaande wagon drukt tegen de volgende (drukgolf heen).
Is aan het eind van de trein een stootblok aanwezig dan brengt no. 6 de stoot over
op dat stootblok, het stootblok kaatst die*stoot terug op no. 6, no. 6 op no. 5 en
zo vervolgens. Ook nu drukt iedere wagon tegen de voorgaande (drukgolf terug).
Is echter het stootblok niet aanwezig, dan ontvangt no. 6 de stoot van no. 5> doch
vindt geen weerstand, schiet vooruit en geeft daarbij op zijn beurt een ruk aan
no. 5 en no. 5 aan no. 4 en zo vervolgens.
Iedere wagon geeft een ruk aan de voorgaande (trekgolf terug).
In een dergelljke situatie is het dan verstandig bij een stoomblok de valhoogte te
beperken en bij een dieselblok op half vermogen te gaan heien. De energie-overdracht
is gematigder en de kans om de paal zonder breuk op diepte te krijgen (als dit al

gelukt) is groter.
Er zijn dan echter meer slagen nodig, waardoor de kans op stukheien van de paalkop
groter wordt.
E4n of meerdere malen opstorten kan dan noodzakelijk zijn. Dat is echter niet zo
ernstig als paalbreuk.
Het arbeidsdiagram is dan gelijkvormig aan dat bij vol vermogen, alleen is alles
met een factor 1/2 verlaagd.
Met een dieselblok wordt dus constante energie geleverd, die op een vrij gematigde
manier op de paal wordt overgedragen, zodat er meer kans bestaat, dat de paal heel
blijft.
De keerzijde van de medaille is, dat bij
grote weerstand de inheidiepte beperkt is.
Bij grote paalweerstand is het daarom beter een zwaar stoomblok te gebruiken.
Dat levert in vergelijking met een dieselblok de totale energie in kortere tijd.
Die totale energie bestaat uitsluitend uit
slagenergie, welke echter In dezelfde
tijdseenheid bij het stoomblok groter is
dan bij een dieselblok.
Het hydroblok is 6en van de laatste ontwikkelingen op het gebied van heiblokken.
E6n van de belangrijkste eigenschappen van
dit blok is, dat de heislag niet, zoals
- Arbeidsdlagraa voor dieselbij andere blokken, een volledige botsing
en artoorablok. is, doch dat slechts 10^ volledige botsing Is en de rest een nagenoeg statische
krachtsoverdracht.
De paal blijft als het ware even onder invloed van de heikracht staan. Paalkopbreuk
komt niet voor.
Voorts is het, in afwijking van andere heiblokken, mogelijk bij constante slagenergle de slagkracht te varieren, af te -lezen en te registreren.
Het hydroblok bestaat uit een mantel, waarin het valblok beweegt.
Het valblok bestaat uit een zware cylinder met aan de onderzljde een massief slagstuk, dat in de cylinder kan bewegen.
De cylinderruimte boven het slagstuk Is gevuld met olie en stikstof, welke worden
gescheiden door een zwevende zuiger.
De olie en dus ook de stikstof staan onder een hoge variabele druk (max. 3^0 atm.)
Die variatle kan worden verkregen door wijziging van de inhoud van de olieruimte
/(stugheld
t- j j schokbreker:
T- i i- i
volume olie
,
: —r
. •" . -).
volume stikstof
Bij de neerwaartse beweging van het valblok treft het slagstuk de paal. Daarbij

-28-

'*— mantel

' V////////

* ,

**-'- • — olie
?

,
'

'

' ',

zwevenc
zuiger

f

-t-!- 5

If

j

stikstof
slagstuk

I///////J

wordt een slagkracht ontwlkkeld, welke
gelijk is aan het product van stikstofdruk en slagstukoppervlakte.
Die slagkracht is regelbaar en wordt zodanig ingesteld, dat hij groter is dan de
paalweerstand.
Het valblok stuit niet meteen terug, maar
zakt nog door tot het door de stikstofdruk is afgeremd en weer onhoog wordt gestuwd.
Zolang de onwaartse beweging nog niet in
begonnen, drukt het slagstuk on de naal
met de inprestelde slagkracht.

Het hydroblok is uitermate geschikt om
onder water te heien. Het heeft een geheel
gesloten mantel, waarbinnen het valblok
-— Paal
kan bewegen, ook het energiesysteem is
gesloten (geen last van waterdruk op grote
kleme slagkracht
grote slagkracht
diepte).
Met andere heiblokken is heien onder water
ook wel mogelijk, maar dan moet een aantal
voorzieningen worden getrot'fen.
- Principe hydroblok. De heiklap moet niet in water plaats vinden, zociat het heiblok in een over ae
oaalkop aangebrachte, aan de onderzijde
open auikerklok moet werken, waarbij het water uit de klok wordt gehouden door de
lucht erin onder een lets grotere druk te houden dan de ter plaatse heersende waterdruk.
Voorts moet de uitlaat van verbrandingsgassen, afgewerkte lucht ol* uitlaatstoom
tegen de heersende waterdruk in functioneren, hetgeen op grotere diepte problemen
oplevert.
Het heien of trekken van damwanden geschiedt of met een dieselblok of met en trllblok.
Zowel dieselblok als trllblok veroorzaken lawaai en trillingen voor de naaste omgeving.
Thans is in Nederland een installatie verkrijgbaar, waarmede damwanden vrijwel geluid- en trillingvrij kunnen worden ingedreven of getrokken. Dat is de zogenaamde
hydraulische Pilemaster, een installatie bestaande uit een stalen frame met 8 hydraulische persen, een geleidesysteem en een electrisch bedienirxgspaneel. Het geheel hangt aan een kraan.
Deze kraan plaatst de Pilemaster bovenop een paneel van 8 damwandplanken. Daarna
v/orden de buitenste twee damplanken een eind in de grond gedrukt door de twee daarboven gelegen, met een vorkconstructie aan die planken bevestigde persen, welke
daarbij worden geholpen door het eigen gewicht van de Pilemaster (10 b 12 ton).
Daarna drukken de andere zes persen de overige damwandplanken de grond in, waarbij
naast bekrachtiging van de persen en het eigen gewicht van de Pilemaster tevens
gebruik kan worden gemaakt van de door de reeds ingedrukte damwandplanken te leveren reactiekracht.
De Pilemaster kan een drukkracht ontwikkelen van 230 ton en een trekkracht van 168
ton.
8J. Paal typen.
De diverse typen funderingspalen kunnen op verschillende manieren worden onderscheiden.
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Volgens de paalweerstand; kleefpalen, stuitpalen.
Volgens het materiaal

: hout, beton, staal, combinatles van hout en beton (oplangers) en van staal en beton (buispalen).

Volgens de invloed o p d e grond; met grondverdrijving, zoals ingeheide, ingetrilde,
ingeschroefde en ingedrukte oaalsystemen en buispalen met gesloten punt.
: zonder grondverdrijving, zoals geboorde- of gepulste
palen en open buispalen zonder grondprop.
Volgens de wijze van vervaardiging; geprefabriceerde palen, zoals houten palen,
stalen palen, betonpalen (gewapend of voorgespannen) glad of met verzwaarde of bijzondere
punt (Sprengerpaal, vleugelpaal, Kondorpaal,
wigpaal, Wacopaal, explosiepaal).(Zie fig.
VI.102).
: in de grond vervaardigde palen, zoals VIbropaal,
Frankipaal, Alphapaal, pulspaal, boorpaal, Atlaspaal, De Waalpaal, Witbetonpaal, M.V.-paal
(Zie fig. VI.103 t/m VT.111).
Enige In ae grond vervaardigde betonpalen, stalen palen en combinaties daarvan
worden in bijlage 1 beschreven.( geen examenstof )
9. Paalgegevens.
draagverdiameter
paalschacht mogen
in ton
in err

De Waalpalen.

20
23
26

15
20
25

28
30
32
34

30
35
40
45

diameter
paalschacht
in cm

36
38
40
42
45
43
51

draapvermogen
in ton

50
55
60
70
80
90
100

De verbrede punt heeft een oppervlakte van 1600-1800
Frankipalen.

uitwendige
buisdiam.
in cm

draagvermogen
in ton #

31,8
35,5
40,5
45,5
47,0
52,0

40
60
65
75 a 80
100
125

opneembaar moment in tm
bij 6 0 16 en bij 6 0 10 en
40 t 20 t
20 t
40 t
2,3

1,73

2,6

1 ,92 •

5,4

5,8

6

6,1

bij puntdiameter ^ 1,5 x paaldiameter.

o

puntoppervlakte = (1,5) x buisoppervlakte = 2,25 x buisoppervlakte
buislengte
= 2 - 22 m
wanddikte
= 25 - 40 mm.
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Schokbetonpalen.(gewa pend)
type
schacht/voet
r£ err

max
paall .
in m

doorsnede in crn2
schacht verzv;.
punt

draagvermogen in
ton
#

max.buigend rr.oment
gescheurd
ongescheurd
beton
tm beton

20/20
20/2 «
20/34

7
7
6,50

390
390
390

770
1140

10-15
15-20
20-25

0,8
0,8
0,8

0,65
0.65
0,65

22/22
22/31
22/38

9
9
8,50

470
470
470

940
1430

15-20
25-30
30-35

1,1
U
1,1

0,9
0,9
0,9

25/25
25/35
25/43

11,50
11,50
11,-

61 b

615
615

1210
1830

20-25
30-35
40-45

1,6
1,6
1,6

1,4
1,4
1,4

28/28
28/39
28/48

14
13,5
12

770
770
770

1500
2290

25-30
40-45
50-55

2,1
2,1
2,1

2
2
2

30/30
30/42
30/52

I6,t?0
16
15,50

890
890
890

1700
2690

30-35
45-50
60-65

2,6
2,6
2,6

2,5
2,5
2,5

32/32
32/45
32/55

1b
17,50
17

1010
1010
1010

2010
3010

35-40
55-60
70-75

3,5
3,5
3,5

3
3
3

35/35
35/49
35/60

20

19,50
19

1215
1215
1215

2380
3580

40-45
60-65
80-85

4,3
4,3
4,3

4
4
4

38/38
38/53
3»M

22
21,5
21

1430
1430
1430

2790
4210

45-50
70-75
90-95

5.5
5,5
5', 5

5
5
5

40/40

40/56
40/69

24
23
22,50

1590
1S"0
1590

3120
4740

50-55
75-80
100-110

6,5
6,5
6,5

6
6
6

42/42
42/59
42/73

25
24
23,5

1754
1754
1754

3460
5310

55-60
85-90
110-120

8
8
8

7
7
7

* zonder negatieve kleef.
2
2
= 50 kg/cm , a = 1 400 kg/cm
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H. DAMWANDEN, K 1ST DAMME N EN DIEPWANDEN
Darrwanden zijn grond - en/of waterkerende constructies, bestaande uit elementen
(damplanken) van hout, beton of staal, die middels bepaalde verbindingen een min of
meer grond- en waterdicht scherm vormen.
ZiJ worden toegepast als definitieve constructie bij kademuren, sluizen, overbrugglng van niveauverschillen en als tijdelljke constructie ter begrenzing van bouwputten.

krrende
zone

niveau verschil
actieve druk

v

\

steunende
zone

passieve druk•*

Meestal overbruggen damwanden een hoogte verschil.
De lengte van de damwand kan dan in het
algemeen worden verdeeld In twee zones,
namelijk:
de kerende zone, waar slechts achter de
damwand grond aanwezig is, die belasting op de damwand uitoefent (actieve
druk),
de steunende zone, waar aan beide zijden van de damwand grond aanwezig is,
die de reactiekrachten moet kunnen leveren (passieve druk).

• Kerende en steunende idne. -

1). GRONDDRUK TEGEN GRONDKERENDE CONSTRUCTIES.
Gronddruk tegen b.v. damwanden kan zijn;
a. neutrale gronddruk
b. actieve gronddruk
c. passieve gronddruk.

. Neutrale gronddruk.
Op verticale vlakken c.q. oneindig stijve wanden in een horizontaal oneindig uitgestrekt terrein werkt neutrale gronddruk.
Deze neutrale gronddruk treedt dus alleen
op wanneer in de natuurlijke toestand van
een terrein geen verandering wordt gebracht.
Tn de bodem werken, zoals In III.3.2.2.
reeds werd vermeld, In horizontale en
verticale vlakken geen schuifspanningen
(symmetrieoverwegingen). De op deze vlakken werkende normaalspanningen zijn dan
hoofdspanningen.
De verticale hoofdspanning in een bepaald
punt is p = a = ^.h en de horizontale
- Neutrale gronddnok. -

hoofdspanning in dat punt is
= X
= X
Po =
h
n
X geeft de verhouding weer tussen a

en

a. en is te bepalen uit de vrij moderne
h
empirische formule:
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X

= 1 - sin qp

Bij een oneindig stijve grondkerende wand wordt de neutrale gronddruk benaderd,
wanneer ae aanvullingsgrond achter de wand In horizontale lagen wordt aangebracht.
Dat betekent een ongunstige belastingaanname.
Als oneindig stijf kunnen worden beschouwd: zware keermuren, sluiswanden, tunnelwanden, diepwanden.
Bij dergelijke construeties moet met X worden gerekend, ook al zal neutrale gronddruk niet voor 100$ optreden. Zeer voorzichtige constructeurs gaan hierbij uit van
X

= 1 (cp = 0 ), dat wil zeggen frictieloos conform waterdruk.

Actieve gronddruk.
Wanneer een verticale wand in zijn geheel evenv/ijdig aan zichzelf in voldoende
mate in horizontale richting verplaatst, oefent de achter de wand gelegen grondrriassa een gronddruk on de wand uit, die kleiner is dan de neutrale gronddruk.
De grondlagen verliezen hun zijdelingse steun en gaan zich onder benaalde omstandigheaen ook In de bewegingsrichting van de wand verplaatsen, doordat de horizontale grondlagen als gevolg van het gewicht van de bovenliggende lagen als het v;are
zijdeiings worden weggeperst.
De dan optredende minimale horizontale korreldruk is de actieve gronddruk.
Bekend is reeds, dat de spanningen op horizontale en verticale vlakken in de grond
hoofdspanningen zijn. Dat blijven ze in dit geval, wanneer v/ordt aangenomen, dat
tijdens de beweging van de wand geen wrijving tussen grond en wand optreedt.
Voor ieder punt van de wand wordt dan op het moment van afschuiving de critieke
hoofdsnanningsverhouding bereikt, zoals die uit de celproef wordt gevonden en in
ITT.3.2.2. is afgeleid.
Ter herinnering: bij de celproef is p = de verticale druk op het monster (grootste
hoofdspanning) en p^ - alzijdige steundruk (kleinste hoofdspanning).
P

2 = Pl

ts2(45

° ~ 1/2 ^ "2c ^(^5° - 1/2 cp).

Bij berekening van de actieve (en ook de passieve) gronddruk wordt dikwijls de cohaesie buiten beschouwing gelaten. De formule gaat dan over in:
Po - P-, tg2(45° - 1/2 cp), waarin tg2(45° - 1/2 cp) = X , zodat p0 = X . P-.
d.

1

a

Hierin is p. de verticale korrelspanning = a,

d.

B

\

= ^.h.t wanneer h = de dieote van

het benohouwde punt onder het maaiveld.
Voor cp - ^0°(zand) wordt tg2(45° - 1/2 op) = tg2(45° -15°) = tg230° = 1/3,' dus X^i/3.
Voor cp = 0°

wordt tg2(45° - 1/2 cp) = tg2(45° - 0°) = tg245° = 1

, dus X p = 1.

De son": van de aldus voor ieder punt van de wand te bepalen minimale horizontale
korreldrukken geeft de totale op de wand uitgeoefende actieve gronddruk.
In het algemeen kan dus worden gesteld, dat de specifieke actieve gronddruk a op
enig punt van een verticale wijkende wand gelijk is aan de verticale korrelspanning
a ter hoogte van dat punt vermenigvuldigd met X .
•K
a
Dus a, = X .a. .
ha
a kv
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- V«rb«nd tuasen verticale korrelspanning en actieve gronddruk. -

i.I Passieve gronddruk.
Bij voldoende verplaatsing van een verticale wand evenwijdig aan zichzelf oefent
de voor de wand liggende grondmassa een gronddruk op de wand uit, die groter is
dan de neutrale gronddruk. Deze maximale horizontale korreldruk is de passieve
gronddruk.
Oo het moment van afschuiven is de critieke hoofdsoanningsverhouding bereikt en
wordt beoaald door:

P1 = P2 tg2(45° + 1/2 cp) 4- 2 c.tg(45° + 1/2 cp).
£>nder verwaarlozing van de cohaesie gaat deze formule over In:
P1 = p 2 tg2(45° -H 1/2 cp), waarin tg2(45° -H 1/2 cp) = Xp, zodat p 1 = X p -P2
Hierin is p

nu de verticale korrelspanning a

= Y-h, waarin h = de diepte van het

beschouwde punt onder het maaiveld.

Voor cp = 30° (zand) wordt tg2(45° 4- 1/2 cp) = tg2(4^° + 15°) = tg260°= 3, dus X p = 3
Voor cp = 0

wordt tg^(45° + 1/2 cp) = tg^(4S0< +

0°) = tgd45°= i , du

De som van de aldus voor ieder punt van de wand te bepalen maximale horizontale
korreldrukken geeft nu de totale op de wand uitgeoefende passieve gronddruk.
De grondlagen voor de wand worden bij de wandverplaatslng opgestuikt, hetgeen wordt
tegengewerkt door de inwendige wrijvingsweerstand van de grond.
Bij verplaatsing van de wand neemt de grondweerstand toe en heeft als grenswaarde
de passieve gronddruk.

Evenals de actieve gronddruk Is ook de
passieve gronddruk een driehoeksbelastlng,
waarvan P de resultante Is.
P
Analoog aan hetgeen bij actieve gronddruk
is vermeld, is de specifieke passieve
gronddruk gelijk aan de verticale korrelspanning ter hoogte van dat punt, vermenigvuldigd met X
P
(rig. VII.6),
Dus a, = X .a
P kv*
Door superpositie van het actieve en passieve gronddrukdiagram wordt de resulterende belasting verkregen, waarop de damwand in principe moet worden berekend.
(fig. VII.7).

verloop verticale
korrel spanning^
resulterende
actieve
gronddruk

fig. VTT.6 - Verband tu«i«n
a en paccicvc
gronddruk. -

- Superpoftitle actieva- *n pa*sl«v« gronddruk. -

Overigens is altijd bij gelijke cp-waarde: Xa .X^p = 1
Immers: tg2(45° - 1/2 cp) . tg2(45° ^ 1/2 cp) = cotg2(45

1/2 cp).tg 2 (45° + 1/2 cp)

cotg2 .tg 2 = 1 , dus Xa .X p = 1
dj. Invloed van wandverplaatsing OD de gronddruk.
Voor de ontwikkeling van actieve- en passieve gronddruk is wandverplaatsing nodig,
die aan de achterzijde van de wand strekking en nastorten van de grond tot gevolg
heeft (actieve gronddruk) en aan de voorzijde opstuiking (passieve gronddruk).
De voor de actieve- en passieve gronddruk nodige wandverplaatsing is voor iedere
grondsoort verschillend en afhankelijk van de glijdingsmodulus G.
Het is reeds eerder gezegd: strekking en nastorten van de grond veroorzaakt een
X < X en opstuiking een X > X .
a
n
p
n
Bij een oneindig stijve wand is de korreldruk afhankelijk van de wijze van aanvullen (verdichting). X kan dan liggen tussen X en X . Bij samenhangende grond is
\ ^
~s* X
\ .
a
X
^p
n
a
Reeds bij een geringe verplaatsing ontstaat de actieve gronddruk, terwijl voor het
bereiken van de passieve gronddruk een veel grotere verplaatsing nodig is als gevolg van de flauwere helling van het glijvlak.

-35£J Wandwrijving.

In het voorgaande is er steeds van uitgegaan, dat er tussen wand en grond geen
wriJving aanwezig is en dat zowel de actieve- als de passieve gronddruk loodrecht
op de wand werken. Dat was een vereenvoudiging om in eerste instantie tot bepaalde
berekeningsmethoden te kunnen komen.

h(verminderd)

(verhoogd} ph

zonder wandwnjv»ng

met wandwrijvmg

- Gronddrukken met «n zonder wandwrljving. -

Er is echter wel degelijk wandwrijving aanwezig, die ontstaat door het nastorten en
opstuiken van de grondprisma f s.
Door de nastortlng in het actieve gebied ontstaat pakklngsvermindering en derhalve
lagere wandwrijving en door opstuiking in het passieve gebied oakkingsverdichting
en daardoor hogere wandwrijving (6).
VJandwri jving heeft een gunstige invloed op de horisontale gronddrukken. De .ictieve
gronddruk wordt verminderd, de passieve gronddruk verhoogd, orrdat het gewicht G van
de grondprisma ' s wordt verminderd resoectieveli jk verhoogd.
De richting van de resulterende korreldruk Is nu niet meer loodrecht OD de v;and gericht.
De horizontale ontbondene van de actieve gronddruk zal afnenen en die van de par,sieve gronddruk toenemen.
De richting van de resulterende gronddruk hnnet nu ,if van de ruwhcici vm ue v/ar/lj
de grondsoort en vooral van de relatieve verplaatsing van grond en wand op het moment van afschuiven.
De hoek tussen de richting van de gronddruk en de normaal op de wand kan vari'eren
tussen 0 en 6 (-f of -), waarbij b de wri jvingshoek tussen v;and en grond voorstelt.
6 ligt boven de normaal op de wand en is positief als er nastorting van de grond
plaats vindt (actieve gronddruk) en ligt onder de* normaal op de wand en is negatief als de grond wordt opgestuikt (passieve gronddruk).
Dus:
6 is positief als de grondverplaatsing naar beneden is gericht en/of de- wand een
omhooggerichte verplaatsing ondergaat.
6 is negatief als de grondverplaatsing naar boven is gericht en/of de wand een
* neerv/aartse verplaatsing oncfergaat.
In de Duitse literatuur wordt In het algemeen aanbevolen voor de wandwrijving in
te voeren b a = -f 2/3 cp en 6p = - 2/3 cp.
1/2 cp en 6 =- 2/3 cp in verband
In Nederland wordt dikwijls gerekend met 6 =
met verschil In oakkingsdichtheid.
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Duits

: ba = + 2/3 cp, 5 p = - 2/5 cp

Nederlands:

5 a = + 1/2 cp, 5D = - 2/3 g>

cos (cp+g)

V

ah

cos a { 1 +

sin(<p4-6).sin({p-p)
cos(a-6).cos(a+p)

cos (cp-a)
oh

p-6) .sln(cjH-p) r
cos(a-S) .cos(a+p) J

cos a < 1 -

- Aandulding van de tekena
voor a, 3 en 6. -

Behalve de wandwrijving zijn ook de helling van de wand (+ of - a) en de helling
van het maaiveld (+ of -p ) van invloed op de actieve- en passieve gronddruk.
De algemene formules voor de berekening van X , en X , bij variabele a, p en 6
luiden als hierboven omschreven.
Damwanden worden dikwijls loodrecht gezet en het maaiveld is veelal horizontaal.
Uitgaande van een loodrechte wand (a = 0), horizontaal maaiveld (p= 0) en de aanwezigheid
van wandwrijving (5) luidt de formule voor de bepaling van Xan. en Xon,
,
_
_
als volgt.
cos

cos

cp

CD

X

ah =

- ysin

sin((p-6)

I 1 - ysin cp. sln(cp - 5)
cos 5

actief

x
cp

10

°

12

-5°
15 °
1
?>5°
20 °
22,5°
25
o
27,5°
"^

0

^••-'o
*

0
37,5°
to °

passief
X

a

ah

x

P

5 = 0

6 = +2/3 o

6 =+1/2 CD

6 = 0

0,70

0,65
0,58

0,66
0,60
0,54
0,49
0,44
0,40
0,36
0,32

1,42
1,55
1,70
1,86
2,04
2,24
2,46
2,72
3,00
3.32
3,b^
4.11
4,60

0,64
0,59
0,54

0,49
0,45
0,41

0,37
o , 33
0,30
0,27
0,24
C,22

0,52
0,47
0,43
0,38
0,35
0,31
0,28
0,25
0,22
0,20
0,18

0,20

0,26
0,24
0,21
0,10

x

ph

6 = - 2/3 9
1,61

1,83
2,12

2,41

2,79
3,30
3,89
4,65
5,74
7,10
^,23
12,07
16.D3
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Damwanden kunnen worden uitgevoerd als;
a. onverankerde damwanden,
b. enkel- of meervoudig verankerde damwanden.
Onverankerde damwanden worden toegepast voor tijdelljke constructies, bij niet te
grote kerende hoogte en in gevallen waar verankering ongewenst wordt geacht.
Verankerde damwanden vinden in alle andere gevallen toepassing.
• Onverankerde damwand.
De stabiliteit van een onverankerde damwand kan alleen worden verkregen door de
elastische inklemming in de grond.
De wand v/ordt uit zijn oorspronkelijke stand gebracht door de op de wand werkende
grond- en waterdruk, bovenbelasting en
eventuele troskrachten en v/ijkt dan boven
een bepaald punt naar links en onder dat
punt naar rechts. In dat rotatiepunt treden geen vervormingen op en blijft de
horizontale kocreldruk constant (neutraal).
Onverankerde- en verankerde damwanden
worden vaak berekend met de methode Blum,
welke zowel in de literatuur als in vele
handboeken van damwandfabrikanten is weergegeven.

- Gedrag onverankerde damwand.

Naast de methode Blum zijn er nog andere
methoden om onverankerde damwanden te berekenen.
E£n daarvan v/ordt in het navolgende weergegeven.
Deze methode geeft ongunstiger uitkomsten
dan de methode Blum en is dus aan de veilige kant.
De berekening verloopt als volgt.

In de eerste plaats worden de actieve (achterzijde) en de passieve (voorzijde)
belastingsvlakken op de damwand geconstrueerd. Deze beide vlakken worden samengesteld tot een resulterend belastingsvlak.
uaande vanaf bovenkant damwand naar beneden wordt het punt A gevonden op een
niveau, v/aarboven de algebralsche som van de belastingsvlakken nul is GEH = 0).
Van beide elkaar horizontaal in evenwicht houdende belastingsvlakken achter respectievelijk v66r de damwand wordt de resultante P qua grootte en plaats bepaald.
Hieruit resulteert een moment M = P.a, waarin P &6n van de beide (gelijke) resultanten van het koppel en a de afstand tussen deze beide krachten is. Er is nu nog
geen momentenevenwicht (£M ^ 0).
Uitgaande van het punt A, dat op het gevonden evenwichtsniveau de resulterende
specifieke belasting b aangeeft, wordt een lijn getrokken naar de damwand toe
onder een zodanlge helling, dat het lijnstuk x, begrepen tussen het evenwichtsniveau en het snijpunt B van deze hellende lijn met de damwand, voldoet aan de
M
betrekking x = 1,21 * T% waarin M het bovengenoemd moment en b de bovengenoemde
specifieke belasting in het horizontaal evenwichtsniveau voorstelt.
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* Stabiliteit onverankerde damwand. -

De hellende lijn AB wordt vervolgens verlengd tot voorbij het snijpunt B met de
damwand tot het punt C Is bereikt, dat op een afstand c van de damwand is geleger
Deze afstand c = 0,707 b.
Vervolgens wordt vanuit het verkregen eindpunt C wederom een neerwaarts hellende
lijn getrokken in de richting van de damwand onder eenzelfde hoek met de horizontaal als de lijn BC, doch met tegengesteld teken (gespiegeld).
Nu zijn er weer twee vlakken ontstaan die evengroot zijn dus horizontaal In evenwicht zijn (TH = 0) en waarvan de resultanten een moment geven, dat evengroot
doch tegengesteld is aan M = P.a, zodat nu ook een momentevenwicht is bereikt
(IM = 0).
Het snijpunt D van deze laatste hellende lijn (CD) met de damwand geeft de vereiste inheidiepte. Het moment, waarop het damwandprofiel moet worden ontworpen,
is M.
Afleiding c = 0,707.b en x = l,2iy- Aflelding c en x. -

2 evenwichtsvoorv/aarden:

IH = 0

en I M = M

IH = 0
1/2 b.x = •£•*•£
1/2 b2
c

c -= 0 ,707 .b

=

c2

= 1/2 b T2 = 1/2 ^".b
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1/2 b.x.(2/3.x 4- |.x)

= H

1/2 b.x (iV^.x -f 1/2V?.x) = M
1/3 b.x2 4- 1/4V2".b.x2
2

2

0,3^.b.x -4- 0,354.b.x
0,684. b.x2
x

=

= M

= M
= M

0,684 b "" 1)46 b

x =

»"^-b

x - 1,21 I/I
Yb

Vuistregel: Inheidiepte ?*& 2 x kerende hoogte, of
lengte
*=*£ 3 x kerende hoogte.

ty Verankerde damwanden.
BIJ een verankerde damwand worden de op de damwand uitgeoefende krachten opgenomen
door de ankerkrachten en grondreacties.
Uitgaande van een niet verplaatsende en scharnierend aan de damwand bevestigde verankering en afhankelijk van de inheldiepte kan de oplegging in de grond op drie
manieren worden beschouwd, namelijk:
a. vrij in de bodem opgelegd,
b. gedeeltelijk in de grond ingeklemd,
c. volledig in de grond ingeklemd.
Vermindering van de inheidiepte veroorzaakt vergroting van de ankerkracht, het veldmoment en de doorbuiging en verminderlng van het inklemmingsmoment.
Bij vergroting van de inheidiepte vindt uiteraard het tegenovergestelde plaats,
alleen vindt toename van het inklemmingsmoment plaats tot een zekere grenswaarde.
Na het bereiken van die grenswaarde heeft een nog grotere inheidiepte weinig zin.
In fig. VII.19 zijn voor een verankerde damwand weergegeven het resulterend belastingsvlak, de met behulp van een poolfiguur geconstrueerde en als vloeiende
kromme getekende stangenveelhoek en twee doorbuigingslijnen.
In de stangenveelhoek is een aantal sluitlijnen getekend. Bij alle sluitlijnen is
uitgegaan van een zich niet verplaatsende, scharnierend aan de damwand bevestigde
verankering.
De sluitlijnen hebben dan alle hun beginpunt in het snijpunt van de eerste stang
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- Van inheidiepte afhankelijke momenten, doorbuigingen en ankerkrachten. -

met de werklljn van de ankerkracht. De laagste snijpunten van de sluitlijnen met
de stangenveelhoek geven de inheidiepte aan.

siuitlijn 2 (ged.ingeklemd)
ysluitlijn 3 (ingeklemd)
-sJuitlijn 4 (geldt voor
onverankerde damwand)

fig. VH.19 - Diverse sluitlijnen. -

Sluitlijn 1

geldt voor de oplegcondities volgens geval a (scharnierend ankerpunt
en vrij in de bodem opgelegd).
De damwand is dan te vergelijken met een ligger op twee steunpunten.
Hoekverdraaiing van de damwand is mogelijk.
De sluitlijn en de stangenveelhoek omsluiten het momentenvlak.

Sluitlijn2 geldt voor de oplegcondities volgens geval b (scharnierend ankerpunt
en gedeeltelijk in de bodem ingeklemd).
Bij gedeeltelljke Inklemming kan de damwand slechts een geringe hoek-

'•- "1

|J

-41verdraaiing ondergaan. Er ontstaat een klein inklemmingsmoment, dat
het veldmoment en de ankerkracht vermindert.
Behalve het inklemmingsmoment ontstaat ook een reactle (A).
Sluitlijn 3

geldt voor de oplegcondities volgens geval £ (scharnierend ankerpunt
en volledig in de bodem ingeklemd). .
Bij volledige inklemming is er geen hoekverdraaiing van de damwandvoet.
Ook hier ontstaat naast het inklemmingsmoment een reactie (B).
Deze sluitlijn kan worden bepaald door uit te gaan van het statisch
moment van de momentenvlakken ten opzichte van het ankerpunt.
Daar ter plaatse van het ankerpunt de doorbuiging = 0 moet de som van
die statische momenten = 0 zijn.

Sluitlijn 4

is de verlengde eerste stang.
Daarmede is de sluitlijn gevonden voor een volledig ingeklemde onverankerde damwand.
Bij een verankerde damwand wordt de ankerkracht gevonden door de richting van de
sluitlijn over te brengen naar de poolfiguur.
De ankerkracht is dan direct af te lezen
en is dus voor een onverankerde damwand
= 0.

anKer kracht

richting sJuitlijnvoor
verankerde damwand

richting sluitlijn voor
onverankerae damwand

- Wlllekeurige poolfiguur
met sluitlijnen. -

- Invloed hoogteligging
ankerpunt. -

De richting van de sluitlijnen wordt behalve door de mate van inklemming ook door
de hoogteligging van het ankerpunt bepaald.
Hoe hoger het ankerpunt Is gelegen, des te
kleiner is de ankerkracht en des te groter
zijn zowel het inklemmingsmoment als veldmoment .
Immers, de sluitlijn begint in het snijpunt van de eerste stang met de werklijn
van de ankerkracht.
De mate van inklemming Is afhankelijk van
de gekozen inheidiepte of andersom de inheidiepte Is afhankelijk van de gekozen
mate van inklemming.
Nu kunnen voor de aan te nemen mate van
Inklemming diverse uitgangspunten worden
gekozen.
Blum beveelt voor een gedeeltelijk ingeklemde wand aan de sluitlijn zodanig te
kiezen, dat het gekozen damwandprofiel zo
volledig mogelijk wordt benut. Dat is
meestal het geval wanneer het voetmoment
niet groter is dan 0,8 x het veldmoment
(M
. = 0,* M
voet
veld"
Volgens Blum mag het inklemmingsmoment
niet groter worden genomen dan het veldmoment. Dus M
. = M
voet
veld.

Cj. Andere profielbepalende factoren.
Behalve de als gevolg van gronddruk optredende momenten zijn er nog andere factoren, die het benodigde damwandprofiel bepalen. Dat zijn:
1. Grote lengte van de damwand (de benodigde stijfheid tijdens het heien kan een
zwaarder profiel noodzakelijk maken).
2. Grote grondweer stand.
3. Bevestiging van bolders op damwand of gording. BIJ holders op de gording worden
de troskrachten direct door het anJker opgenomen. Bolders op de damwand geven
toename van het veldmoment en dus verkorting van de inklerraningslengte.
4. Herhaald heien en trekken van damwand. Hierdoor neemt de stijfheid van de damwand af .
In het voorgaande Is even aangehaald, dat op een damwand bolders kunnen worden aangebracht.
Wanneer op deze wijze aan een damwand wordt getrokken, mag aan de passieve zijde
geen wandwrijving in rekening worden gebracht (6 =0).

d/» Toelaatbare spanningen voor stalen damwandconstructies.
Voor de bij een damwand berekening aan te houden toelaatbare spanningen worden drie
belastingsgevallen onderscheiden, met in volgorde ai'nemende kans op colncldentle
van alle per geval genoemde belastingen, en wel:
Belastingsgeval 1 . (permanente belastingen)
Actieve gronddruk -f wateroverdruk.
Normale bovenbelasting, eventuele kraanbelasting en axiale belasting.
Belastingsgeval 2.
Belastingsgeval 1, vermeerderd met incldentele belastingen:
bultengewone wateroverdruk, zoals stljging van het grondwater tot maaiveld bij
overstroming,
troskrachten en stoten van schepen,
tijdelljke ongunstige belastingstoestanden tijdens de bouw.
Belastingsgeval 3»
Belastingsgeval 2, vermeerderd met uitzonderlljke belastingen:
ontgrondlng voor de damwand door bijvoorbeeld scheepsschroeven,
buitengewone maalveldsbelastlng.
Voor ankerstangen worden lagere spanningen aangehouden dan voor damwand, omdat de
mogelljkheid bestaat, dat de werkelijk optredende ankerkrachten groter zijn dan de
berekende als gevolg van ongelijkmatige wand- en grondbeweging.
Voor de genoemde belastingsgevallen gelden de volgende toelaatbare staalspanningen.

Belastingsgeval

Toelaatbare spanning in kg/cn£
Q37

1
2

3

Ankers

Damwanden

1400
1610
1820

Qjn 45

1600
1840
2080

Qfli 50
1800
2070
2340

Spnderstanl
2100
2415
2730

Q 37
kern

schacht

Qjn 52
kern

schacht

1000
1150

1400
1610

1500
1725

2100
2415
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Krupp

Hoesch
Larssen
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2 manier en van aansluiting
Rombas

Pemer

fig.
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VII. 51 - Dernwand profielen. -

Een verankering kan bestaan uit:
1.
2.
3.
4.
5.

een doorgaande ankerwand (ingeklemd of vrij opgelegd),
ankerplaten of -schotten,
bokverankering,
ankerpalen,
groutankers.

Als vuistregel voor de bepaling van de ankerlengte geldt:
ankerlengte = damwandlengte.
Overigens wordt de ankerlengte bepaald door de actieve- en passieve glijvlakken.
De ankerwand of -plaat moet zodanig worden aangebracht, dat het actieve glijvlak
van de damwand en het passieve glijvlak van de ankerwand of -plaat elkaar niet overlappen.
Bij samenvallen van die glijvlakken in punt A is de minimum ankerlengte bepaald.
a = h r tg(45° - 1/2 cp) = h r
+ 1/2 cp)
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min

Wanneer op het maaiveld een bovenbelasting
aanwezig is, moet deze alleen achter de
ankerwand in rekening worden gebracht.
Een bovenbelasting v66r de ankerwand
werkt gunstig op de grondweerstand (a,
wordt groter).
- Minimum ankerlengte. -

De stabiliteit van een ankerwand (-plaat)
wordt in eerste instantie berekend uit de
ankerkracht, de passieve gronddruk voor en de actieve gronddruk achter de ankerwand (-plaat). Meestal wordt een veillgheldsco*4fficient n = 1,5 ingevoerd.

ankerkracht

n =

ph

1,5
ah

- Stabiliteit ankerwand. -

Groutankers.
De toepassing van groutankers komt de laatste 10 b 15 Jaar meer en meer in de belangstelllng voor de verankering van damwanden, diepwanden, kademuren, kelders,
zwembaden en dergelljke.
Toch Is dit verankeringssysteem niet nieuw. Het ward reeds in de dertlger Jaren
toegepast voor het verankeren van constructies in rotsgrond.
De eerste ontwikkeling van groutankers liep parallel met die van voorspansystemen
in de betontechniek.
In de vijftiger Jaren werden groutankers voor het eerst toegepast in alluvlale
(holocene) gronden en maken sinds die tijd een snelle ontwikkeling door.
Het principe van groutankers bestaat uit het aanbrengen van voorspanstaal in een
vooraf gemaakt gat en dit in de grond te verankeren door het injecteren onder druk
van cementgrout.
Er kan een onderscheid worden gemaakt naar te leveren trekkracht en naar toepassingstijd.
Te leveren trekkracht.
30 \ 40 ton
40 tot 100 \ 125 ton.

Toepasslngstljd.
tijdelljk (max. 1 Jaar)

blijvend.

Voor uitvoering

zie bijlage 2 (geen examenstof)

-45KISTDAMMEN.

Een klstdam is een grond- en/of waterkerende constructie bestaande uit twee gekoppelde damwanden, waartussen zich grond of een andere vulmassa bevindt.
De bedoeling van een dergelijke constructie is, dat de damwanden met de zich daartussen bevindende massa als 66n geheel werken, dus zich als 66n stijve keermuur
gedragen.
De constructie lijkt eenvoudig, de moeilijkheden kunnen echter vele zijn.
De methode van ontwerpen en berekenen van kistdammen en de kennis omtrent het gedrag van dergelijke constructies zijn tot nu toe voornamelijk verkregen uit schaalproeven en waarnemingen aan reeds geconstrueerde kistdammen, waaronder ook is begrepen de analyse van diverse bezweken kistdammen.
E6n van de voornaamste moeilijkheden bij de berekening van kistdammen is, dat deze
zijn samengesteld uit twee materialen met zeer verschillende mechanische eigenschappen.
Daar een kistdam is samengesteld uit twee elementen (damwand en grond), die als
66n geheel werken, dat als het ware rust op een funderingsvlak in de grond, mag er
als gevolg van de uitwendige krachten geen vervorming van het dwarsprofiel van de
klstdam optreden en moet het geheel stabiel zijn.
De voorwaarden, waaraan een kistdam moet voldoen, zijn dan:
1. de vormvastheid van het geheel moet verzekerd zijn,
2. het geheel moet stabiel zijn (schuif- en kantelstabiliteit),
3. de stalen damwandschermen moeten voldoende sterk zijn.
De vormvastheid kan aanv/ezig worden geacht wanneer vaststaat, dat er geen mogelijkheid is, dat zich in de aanvullingsgrond glijvlakken kunnen ontwikkelen.
Er zijn verschillende al of niet door proeven ondersteunde benaderingsmethoden om
de vormvastheid vast te stellen. ZiJ gaan alle van in verschillende richtingen
aangenomen glijvlakken uit.
Al deze methoden zijn echter slechts benaderingsmethoden. Alleen voortgaand onder• jl "T

- Vervorming en breedte van
een kistdam. -

onderzoek kan wellicht nog eens de juiste
berekeningswijze opleveren.
Is een kistdam niet vormvast, dan gaat
het dwarsprofiel van de kistdam onder inv-loed van de belastingen vervormen tot een
parallellogram. Wanneer geen schoorwerken
of tussenschotten zijn aangebracht, werken
de beide damwanden dan niet tezamen met de
grond als 46n keermuur, doch gaan een
eigen leven leiden.
Een voorwaarde om dat bij een klstdam zonder tussenschotten te voorkomen, Is de
onderlinge afstand van de twee damwanden
niet te gering te nemen ten opzichte van
de kerende hoogte.
Een vuistregel daarvoor Is, dat de breedte
1 ^ 1,5 x de kerende hoogte moet zijn.
b = 1 }* 1 ,5 H

(

schoorwerk of tussenschot

Verdeling kistdam in
cellen. -

worden aangehoucfen, en Karr &'~Jcleiner*'

b moet echter ook niet te groot worden genomen.
De werking als kistdam kan nog worden vergroot door het aanbrengen van schoorwerKen
of tussenwanden, zodat In bovenaanzicht
afzonder11jke cellen ontstaan. In dat geval behoeft bovenstaand criterium niet te
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- Kantelen of achuiven van
een kistdam. -

Wanneer constructie en/of berekening zekerheid verschaffen, dat de kistdam vormvast
is, kan hij worden beschouwd als een stljve keermuur rustend op de ondergrond.
}
In dat geval moet de stabiliteit nog worden nagegaan.
De kantelstabiliteit is, zoals bekend,
verzekerd wanneer de resultante van eigen
gewicht en belastingen binnen de kern valt.
In dit verband kan ook nog worden gesteld,
dat wanneer de resultante R van de uitwendige belastingen hoog aangrijpt, kantelen kan ontstaan (het moment t.o.v. het
grondvlak is groot).
Schuiven kan optreden, wanneer die resultante laag op de kistdam aangrijpt.

Bij schuiven van de kistdam over de ondergrond treedt nog een merkwaardig verschijnsel op.
Schuiven van een massieve muur van metselwerk of beton vindt plaats over een recht
schuifvlak, namelijk het grensvlak tussen muur en grondslag.
Bij verschuiving van een niet te smalle kistdam is het critieke schuifvlak echter "i
een gebogen vlak.
"%
Uit modelproeven (o.a. door Brinck Hansen) is gebleken, dat het onderste gedeelte
van de aanvullingsgrond in de kistdam begrensd door dat critieke schuifvlak niet
verplaatst ten opzichte van de ondergrond.
Dat niet verplaatsende gedeelte wordt dode zone genoemd.
Verschuiving van de kistdam vindt plaats alsof die dode zone onderdeel van de funderingsgrondslag is.
Het gebogen schuifvlak treedt alleen op
als de kistdam vormvast is.

k«armuur
r«cht glijvlak

doda zone
kistdam
gabogtn glijvlak

- Schuifvlak bij keermyur en
kistdam. -

Naast vormvastheid en stabiliteit van de
kistdam is uiteraard ook de sterkte van
de damwanden van belang. De wijze waarop
de afzonderlijke damwanden worden belast
is hiervoor maatgevend.
In de eerste plaats worden de damwanden
op dezelfde wijze belast als de druk- en
trekrand van een vakwerk.
De kistdam is vergelljkbaar met een vakwerk, waarin de damwanden dienst doen
j
als druk en trekranden en de tussenliggende grond en eventuele schoorwerken of
dwarsschotten als vakwerkstaven.
Door deze belasting worden de damwanden
vrijwel nooit overbelast.

* Sllowerking.
Behalve als druk- of trekrand worden de damwanden ook nog op bulging belast door de
grond tussen de damwanden, die een druk daarop uitoefent.
Bij kistdammen is dat een heel typische- van de normale afwijkende gronddruk, die
silodruk wordt genoemd. Daarbij worden nog onderscheiden:
a. Actieve silodruk.
b. Passieve silodruk.
In de benaming silodruk zit het woord silo besloten.
Een silo is een opslagplaats voor droog korrelig materiaal (b.v. cement, graan,
meel, zand). De vorm van de silo kan cylindrisch, rechthoekig of trechtervormig
zijn. Het vullen van de silo vindt aan de bovenzijde plaats en het aftappen van de
silo-inhoud aan de onderzijde.
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Actieve silodruk,
De silo-lnhoud beweegt bij het aftappen in neerwaartse richting, waardoor langs de
silowand wrijving wordt ontwikkeld. Zolang de inhoud uit de aftapopening blijft
stromen, zal de bovengelegen massa rustig nastorten.
In dat geval treedt tegen de bodem een verticale- en tegen de wand een horizontale
druk op, die als gevolg van de ontwikkelde wrijving minder zijn dan uit de eigenschappen van de silo-inhoud zou blijken.
De horizontale druk op de wand Is de actieve silodruk.
Er van uitgaande, dat de wrijving ook in rusttoestand aanwezig is en zich tussen
de silowanden slechts een beperkte hoeveelheid materiaal bevindt, moet er een
diepte zijn, waar beneden de verticale druk (lees ook: korrelspanning) niet meer
met de diepte zal toenemen. De reden daarvan is, dat op dat moment het gewicht van
de (in omvang beperkte) massa met een bepaalde hoogte gelijk is geworden aan de
over die hoogte ontwikkelde wrijvingskracht.
Dan bereikt dus ook de in een bepaalde verhouding uit de verticale druk voortvloeiende horizontale druk een limietwaarde en neemt na die diepte vrijwel niet
meer toe. Zowel de verticale- als de horizontale druk naderen dus op een bepaalde
diepte tot een zekere eindwaarde, die daarna vrijwel constant blijft.
Wordt in dit verband een vergelijking getrokken tussen de actieve zone van een
damwand en een silowand, dan blijkt het volgende.
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Het gevaarlljkste glijvlak, dat in belcte
gevallen op dezelfde hoogte begint, is bij
de damwand volledig aanwezig, terwijl dit
glijvlak in de silo door de silowand wordt
afgebroken.
Bij de damwand is de nastortende massa
grond maximaal en neemt de horizontale
korrelspanning met de diepte toe, terwijl
in de silo de nastortende massa beperkt
is, zodat de horizontale korrelspanning,
mede gezien de eerdergenoemde wrijving,
eveneens beperkt is en er als het ware
een afsnuiting van het actieve belastingsvlak ontstaat.
De actieve silodruk geeft dus een gunstiger belasting dan actieve gronddruk
bij een damwand.
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Zoals reeds eerder werd vermeld, treedt actieve silodruk op zolang de silo-inhoud
blijft stromen en er wrijving tussen de
wanden en de silo-inhoud ontstaat. De
aanwezigheid van wrijving wordt ook verondersteld voor de in rust zijnde siloinhoud.
Is deze massa echter vochtig geworden,
dan bestaat de mogelijkheid, dat bij het
openen van de aftapopening slechts weinig
materiaal kan worden afgetapt, doordat de
silo-inhoud in de silo blijft hangen,
bijeengehouden door capillaire spanningen.
— —•~~ ^t spatkracht
De oorzaak hiervan Is, dat het onderste
gedeelte van de vochtlge, nu cohaesive
silo-inhoud een natuurlijk gewelf vormt,
waarop het gehele gewicht van de bovenliggende massa rust.
Dat geeft via het natuurlijk gewelf enorme
spatkrachten op de silowanden, die zo
groot
kunnen worden, dat de wanden bezwiJ- Natuurlijk gawelf in silo. ken.
De grootte van de spatkrachten is afhankelijk van de pijl van het natuurlijk gewelf.
Door roeren, inblazen van lucht, trillingen en dergelijke moet dan ook de gewelfvorming worden voorkomen. Die gewelfvorming veroorzaakt de passieve silodruk.
aM

De hiervoor omschreven, voor een silo geldende omstandigheden zijn ook van toepassing op kistdammen.
Ook in kistdammen ontstaat actieve- en passieve silodruk.
In kistdammen ontstaat de actieve silodruk door het zetten (samendrukken) van de
ondergrond en het zakken van de grond in de kistdam door klink van het materiaal.
Hierdoor ontstaat ook beweging langs de wand en ook in een kistdam kan de grond
op een zeker niveau blijven hangen en daarbij spatkrachten op de damwanden veroorzaken.
Weliswaar is de kans op gewelfvorming bij kistdammen kleiner dan bij trechtervormlge silofs, doch niettemin kunnen door het nazakken van de grond grote passieve silodrukken optreden.
Zoals bekend, neemt de actieve silodruk
tot een bepaalde diepte toe om daarna
asymptotlsch een eindwaarde te naderen.
Door passieve silodruk wordt dit regelmaoctiew sitodruk
tige verloop onderbroken. Er treedt plotseling een grote drukverhoging op, die een
damwand
grote
discontinulteit in het actieve vervan
Kistdam ^
loop veroorzaakt, doch op wat grotere
passieve
silodruk
diepte weer een asymptotisch verloop naar
de limietwaarde aanneemt, nu echter aan de
andere zijde van de asymptoot.
Op grote diepte is de zakking geringer dan
in het bovenste gedeelte van de kistdam.
Het bovenste gedeelte zakt het meest door
de gesommeerde klink over de totale hoogte
van de kistdam. De zakking door klink van
de onderste grondlagen In de kistdam Is
veel
geringer.
asymptoot
Vandaar dat het naar een grote passieve
druk ultschietende actieve drukverloop op
grotere diepte wel weer tot de eindwaarde
nadert.
- Passieve silodruk. Een damwand is op passieve silodruk vrijwel niet te dimensloneren.
zraf plaatself JK vloefen optrecten. BezwlJRen van de damwand is dan goed mogelijk.

-49De conclusle uit het voorgaande moet zijn, dat de vulling van een kistdam moet bestaan uit een goed doorlatend materiaal met grote schuifweerstand en geringe samendrukbaarheid .
Een mengsel van zand en grind is dan een goed materiaal.
Door verdichten b.v. door trillen, kunnen de eigenschappen nog worden verbeterd en
wordt grote klink van het materiaal vermeden.
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4). DIEFWANDEN.
DIepwanden zijn in de grond vervaardigde betonwanden, die een dragende en/of wateren grondkerende functie hebben. Zij worden uitgevoerd in dlkten van 0,40 m tot
1,20 m en tot een diepte van 5b & 60 m beneden het maaiveld,
Daarvoor wordt tot die diepte een sleuf gegraven, welke tijdens het graven voortdurend is gevuld met een steunvloeistof om inkalven van de sleuf te voorkomen.
Hiervoor wordt een thixotrope water-bentoniet-suspensie gebruikt, waarvan de eigenschappen zodanig zijn, dat ook in cohaesieloze grond de sleufwanden lang stabiel
kunnen worden gehouden.
Dat stabielhouden wordt voornamelijk toegeschreven aan de hydrostatische druk van
de zware bentonietoplossing en de eigenschap, dat de bentoniet een ondoorlatend
laagje op de sleufwand vormt ter plaatse van het kontaktvlak tussen de grond en de
steunvloeistof. Er wordt als het ware een waterdicht membraan gevormd.
Diepwanden worden toegepast voor bouwwerken, die geheel of gedeeltelijk onder het
maaiveld zijn gelegen, zoals parkeergarages, tunnels, metrofs, diepe kelders, doken sluiswerken en dergelijke.
Het ondergronds bouwen tot grote diepte met dlepwanden is eenvoudiger en brengt
geen grotere rislco's met zich dan de conventlonele bouwmethoden.
Een voordeel van diepwanden Is, dat bouwkuipen, zware hulp- en ondersteunlngsconstructies niet nodig zijn, omdat de diepwanden als onderdeel van de te maken constructie tijdens de bouw dienst doen als grond- en waterkerende constructie. •
De bouwput wordt dus reeds gevormd door definitieve onderdelen van het onder het
maaiveld gelegen gedeelte van het bouwwerk.
De grote diepte maakt het noodzakelijk, dat grote aandacht wordt besteed aan de
verticaliteit van de wanden. De wanden van de gegraven sleuf moeten dus goed verticaal zijn.
Bij zeer grote dlepten kan die verticaliteit worden bereikt door toepassing van
grijpers met hydraullsche geleidestang. Op wat mindere diepten en in niet te harde
grond is het gewicht van een draadgrijper voldoende om een goed verticale wand
te verkrijgen.

-50De diepwanden met grond- en waterkerende functie worden na het vervaardigen aan
6<§n zijde ontgraven om ter plaatse van die ontgraving de gewenste constructie te
kunnen maken.
Het ulterlljk van de vrijkomende zijde van de diepwanden wordt bepaald door de
vastheld van de gepasseerde grondlagen.
In klei en leem wordt meestal een vrij glad uiterlijk verkregen. In minder samenhangen 3.e lagen, zoals grind- en zandlagen, kunnen vrij grote uitstulpingen voorkomen.
Een groot bezwaar is dat niet, want de uitstulpingen worden weggehakt, waarna de in
het gezicht blljvende gedeelten worden bekleed met beton, metselwerk, tegels en
dergelijke.
Diepwanden kunnen in drie typen worden onderscheiden, namelijk:
1. De volledig ter plaatse vervaardigde diepwand (dragend en/of grond- en waterkerend)
2. De geprefabriceerde diepwand (grond- en waterkerend)
3. De plastische diepwand (waterdicht scherm).
Voor al deze typen moet vooraf een sleuf tot de vereiste diepte worden gegraven.
Voor uitvoering : zie bijlage 2 ( geen examenstof)
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Bijlage 1 bij les 1 - 3
Paaltj££en

( geen examenstof ! )

Enige in de grond vervaardigde betonpalen,stalen palen en
combinaties daarvan worden in het navolgende beschreven.

.1 . Vibropaal (fig. VI.103).
Een stalen buis, van onderen al'gesloten door een gietljzeren of betonnen paalschoen,
wordt met een stoomblok ingeheid.
Na het bereiken van de inheidiepte wordt de wapeningskorf ingebracht en de buis
tot bovenaan met plastische beton gevuld.
Door middel van zogenaamde trekramen wordt het stoomblok met de heibuis verbonden,
waarna door het heiblok tijdens het trekken van de buis afwlsselend op- en neerwaarts slagen op cte buis worden uitgeoefend.
De paalpunt blijrt in de grona achter (verloren schoen).
Bij trekpalen kan voorspanning plaats vinden door naspanning van een centrale
dywidag-staaf

.2. Frankipaal (fig. VI.104).
Een stalen buis met vooraf vastgestelde lengte wordt middels een speciale Frankiheistelling op het terrein opgesteld. .
Daarin wordt een laag aardvochtig beton gestort tot circa 0,60 m boven het maaiveld.
De betonlaag wordt met een cylindervormig, aan de onderzijde bolvormig afgewerkt
heiblok aangestampt. De betonprop wordt daardoor vast tegen de buiswand gedrukt
en sluit de buis waterdicht af.
De buis wordt nu de grond ingebracht door voortdurend heien op de gevormde betonprop.
Na het bereiken van de inheidiepte wordt de buis aan de heisi-elling verbonden en
op de betonprop een nieuwe laag beton van circa 0,50 m gestort.
Door heien op deze laag v/ordt de reeds eerder gevormde betonprop uit de gefixeerde
buis gedreven, waardoor de verzwaarde voet wordt gevormd.
Vervolgens wordt de buis 0,50 m opgetrokken en weer een betonlaag gestort.en vast
aangeheid.
7o ontstaat een grillig gevornde paal.
V.'apening kan alleen aan het boveneind of over de gehele paallengte worden aangebracht alvorens de beton wordt gestort. De werkwijze blijft dezelfde.

-2.3- AlDhapaal (fig. VI.105).
Het nrincipe van de Alphapaal berust op twee in elkaar schuivende stalen buizen,
waarvan de binnenbuis tijdens het inheien met beton wordt gevuld.
Na het bereiken van de inheidiepte wordt de binnenbuis wat omhooggetrokken en bijgevuld met beton.
Daarna wordt de buitenbuis wat omhooggetrokken en v/ordt op de binnenbuis geheid,
waardoor de voetplaat achterblijft en daarop een verzwaarde voet wordt gevormd
(verloren schoen).
Onder afwisselend optrekken en bijvullen van de binnenbuis, optrekken van de buitenbuis en heien op de binnenbuis wordt de paal gevormd.

.4. Pulspaal.
Door middel van pulsen wordt binnen een in de grond aan te brengen boorbuis de
grond weggehaald.
Na het bereiken van de inheidiepte wordt een wapeningsnet aangebracht en beton gestort.
De boorbuis blijft achter of wordt tijdens het betonstorten geleidelijk getrokken.
Toenassing van dit systeem beperkt zich tot gevallen waar heien hinderlijk is,
zoals in de omgeving van ziekenhuizen, schade zou berokkenen aan bestaande gebouwen
of niet mogelijk is door ruimtegebrek in kelders onder bestaande gebouwen (zie ook
De Waalpalen (drukpalen).

.5. Booroaal (fig. VT.106).
Betonnen boorpalen worden economisch interessant wanneer er palen nodig zijn voor
een belasting van meer dan 120 ton of een funderingsdiepte van meer dan 30 m.
Zij kunnen enorme lasten dragen. De beschikbare diameters zijn van 0,60 tot 3 m.
De palen kunnen ongewapend, gedeeltelijk - of geheel gewapend worden geleverd.
De maximale belasting kan afhankelijk van kleef en puntdraagvermogen oplopen tot
3500 ton. Ook kunnen door boorpalen grote momenten worden opgenomen, bijvoorbeeld
bij een diameter van 2 m in de orde van grootte van 250 tm (vergelijktip40 cm
prefabpaal: +_ 6 tm).
De schacht van de boorpaal wordt uitgegraven met een avegaar (schroefboor) in samenhangende gronden en een emmerboor In minder samenhangende gronden.
De eerste meters worden binnen een stalen buis (casing) geboord om inkalven van het
terrein te voorkomen.
Verder wordt de schacht opengehouden door vulling met dlkspoeling op basis van
bentoniet.
Na het bereiken van de inheidiepte wordt de wapening geplaatst.
De dikspoeling wordt daarna verdrongen door met behulp van stortkokers van onderaf
beton in te brengen.

.6. Atlaspaal (fig. VI.111).
Atlaspalen zijn evenals boorpalen in de grond gevormde betonpalen.
De grond wordt echter in tegenstelling tot het boorpalensysteem zijdelings weggeperst en niet verwijderd.
Een stalen voerbuis voorzien van een verdringingsboor wordt in de grond geboord.
Na het bereiken van de gewenste inheidiepte wordt de voerbuis met vloeibaar beton
gevuld, waarna de boor wordt teruggeschroefd.
Bij het naar boven schroeven wordt het boorgat stelselmatig met beton gevuld. Het
onderste gedeelte van de boor blijft in de grond achter (verloren punt).
De betondruk is op elk ogenblik groter dan de gronddruk, zodat er geen gevaar bestaat voor vervormingen in de pasgevormde paal.
De buitendiameter van de verdringingsboor is 10 a 20 cm groter dan de binnendiameter (grote wrijvingsweerstand langs de gevormde paal).

Achteraf wordt de kop van de paal voorzien van een lichte wapening door deze in de
verse beton te drukken.
Deze werkwijze veroorzaakt geen trllllngen en kan dus dicht bij reeds bestaande
constructies worden toegepast (zie ook puls- en De Waalpalen).
.7. De Waalpaal (fig. VT.109).
Betondrukpalen systeem De Waal bestaan uit nolle cylindervormige elementen van ge~
wapend beton, die verbonden worden door een pijplas en later na grondverwijdering
door middel van pulsen worden gevuld met beton, waarbij eerst een verbrede voet
wordt gevormd.
Het onderste stuk is voorzien van een mesvormige stalen schoen.
De segmenten worden hydraulisch in de grond gedrukt (vergelijk doorpersing van
pijpleiding). De daarvoor aan te wenden kracht is ongeveer even groot als de te
verwachten paalbelasting (max. 150 t).
(Het gebouw fungeert als dodebed).
Elke paal krijgt dus een proefbelasting gelijk aan de paalbelasting, uitgeoefend
op alleen de wand van de paal. De betonvulling en de verbrede voet geven dus extra
zekerheid.
De Waalpalen zijn zeer geschikt voor het vernieuwen of verzwaren van bestaande
funderingen. De werkwijze veroorzaakt weinig lawaai en trillingen.
Voorts kan de werkhoogte erg beperkt zijn (minimum 0,90 m), omdat de lengte van de
leverbare elementen varieert van 0,25 m tot 1 0 m .
.8. Witbetonpaal (fig. VT.108).
Een van te voren vervaardigde gewapend betonnen voet, waarin een stalen buis van
circa 2 m lengte is gestort (zogenaamd ondereind) wordt in een op de bouwplaats
gegraven gat geplaatst. Het ondereind wordt door middel van een cylindrische stalen
stamper in de grond gedreven.
Is het paalgedeelte bijna in de grond gedreven, dan wordt een tweede stalen buis
electrisch aan de voorgaande gelast, waarna de paal wordt verder geheid.
Na het bereiken van de Inneldiepte wordt de wapening aangebracht en de buis volgestort met beton.
Door het ter plaatse aan elkaar lassen van de buizen is de paallengte vrijwel onbenerkt (verloren casing).
.9. M.V.-paal (fig. VI.110).
De M.V.-paal Is een stalen paal, met een paalpunt, waarvan de diameter groter is
dan die van de paalschacht, welke wordt gevuld en omgeven met beton.
Door deze grotere punt ontstaat tijdens het heien grondverdringing en dus - verdichting en tevens een nolle ruimte rondom de paalschacht.
Deze ruimte wordt tijdens het heien via de open, in de paalpunt uitmondende paalschacht onder druk met betonmortel gevuld, zodat indringen van grondwater or instorten van het gevormde gat wordt voorkomen.
Na het bereiken van de inheidiepte, wordt het boveneind van de aldus gevormde paal
met een stalen afdichtingsinrichting afgesloten, waarna onder nog hogere druk nog
meer betonmortel v/ordt ingeperst.
Daarna v/ordt het bovenelnde van de met vloeibare beton gevormde paal afgesloten
met een laag aardvochtlge beton, waarop weer een prop van normale betonsnecie v/ordt
aangebracht.
De stalen paalschacht blijft circa 0,50 m boven het maaiveld uitsteken om de paal
later in de fundering te kunnen verankeren.

.10. Peinerpaal.
Een Peiner-paal is In feite een DIN-profiel, zo genoemd naar de plaats Peine, al
of niet voorzien van damwnndsloten. Daardoor is het mogelijk tussen de palen damwandprofielen aan te brengen.
ZiJ worden nog al eens toegepast wanneer grote horizontale paaldruk wordt verwacht,

..11. Larssen kokerpaal.
Larssen kokerpalen bestaan uit Larssen damwandprofiel. Zij kunnen ook grote momenten oonemen.

,.12. Conische stalen puntpaal.
Conische stalen ountpalen zijn achthoekige taps toelopende stalen palen voorzien
van een kegelvormige dichte punt,
De naal v.fordt gevormd uit in de vorm gesneden staalplaat, waarvan de zijden na het
vormen in de lengterichting aan elkaar worden gelast.
Deze paal kan ook voor grote lengten worden toegepast, omdat hij verlengd kan worden door middel van eveneens conische verlengstukken, die in het voorgaande paalgedeelte schuiven en door de conische en achtkantige (polygonale) vorm zichzelf
richten.
De delen kunnen zonder toepassing van speciale vergrendelsystemen aan elkaar worden
bevestigd. Lassen is voldoende.
Na het inheien van de stalen Daal kan hij worden gevuld met beton. Ook is het mogelijk alleen de kop van de paal over een lengte van 1 m vol te storten met beton om
daarin stekeinden te kunnen aanbrengen.
De conische vorm wordt als de oorzaak genoemd van een gemakkelijke grondverdrijving
(minder heikracht) en een grotere draagkracht (vergelijk tapsheid aan het draagvermogen van houten palen).
De palen vormen een gesloten ondoordringbare eenheid en kunnen in elke bodem worden toegepast. Zij zijn tevens geschikt voor waterwerk.

.13. S.S.F.-paal (Stalen Staaf Fundering) (fig. VI.107).
Het S.S.F. systeem kan worden toegepast voor ma chinefundaties, garages, ketelfundaties, kasfunderingen, hulpsteunpunten bij proefbelastingen, tijdelijke - en
lichte bouwconstructies.
S.S.F.-oalen zijn stalen staven van speciale kwaliteit tf 3.5 cm met een verbrede
(beton)voet 0f 11,4 cm en een drukverdeeltafel.
Zij kunnen, indien nodig, ter bescherming tegen corrosie aan de bovenzijde over een
hoogte van 2 - 3*5 m worden voorzien van een tot in het grondwater reikende betonmantel 0 1 5 cm.
Het indrijven geschiedt door middel van hydraulische vijzels (vergelijk sondering)
zonder lawaai en trillingen of met een explosiehamer, waar dat geen bezwaar is.
Gevaar voor uitknikken van deze slanke palen is bij een belasting van 10 b 12 ton
niet aanwezig. Een diepsondeerstang knikt immers ook niet uit. Door de geringe
stijfheid zijn ze goed bestand tegen horizontale paaldruk.

.14. Palen met verloren casing (mantelbuis).
Uit de beschrijving van de diverse systemen in de grond vervaardigde betonpalen is
wel gebleken, dat bij de vervaardiging altijd wordt getracht het indringen van
grond en grondwater of het in sterke mate uitzakken van betonspecie te voorkomen.
Dat is ook wel nodig, want bij in de grond vervaardigde oaalsystemen met teruggewonnen buis bestaat bij een bodemprofiel, waarin onsamenhangende tussenzandlagen
voorkomen, het gevaar, dat daar ter plaatse een uitstulping aan de paal ontstaat
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(niet zo erg) of een insnoering.
Dat laatste kan wel gevaarlijk zijn, omdat
daarbij de wapening kan blootkomen.
Ook bestaat het gevaar, dat de verse beton
ter plaatse van slappe lagen, welke onvoldoende steundruk bieden en/of door gasj /wapaning insluitingen (veenlagen) specie kunnen
x bloot
bergen, uitzakt en wijd uitwaaierende betonlenzen vormt ten detrimente van de betondekking op de wapening of zelfs een gehele or gedeeltelijke onderbreking van het
paallichaam tot gevolg heeft.
In dergelijke gevallen wordt in de terug
te winnen buis ter plaatse van de slappe
lagen een verloren casing gehangen, alvorens daar beton wordt gestort.
Deze verloren casing heeft slechts een
tijdelijke bekistingsi'unctie en kan derhalve
worden samengesteld uit bijvoorbeeld
• Oeraar voor insnoerlnc* aaneengelaste bodemloze olievaten.
Een Amerikaans paalsysteem (zogenaamde
Raimond-palen) voorzlet zelfs in een verloren casing over de voile paallengte.
Hierbij worden elementen met varierende diameter van dun gegolfd ploatstaal tot een
telescopische paal in6£ngeschroefd en door middel van een eveneens telescopische
stalen heikern in de grond gebracht. Na verwijaering van deze kern wordt de casing
volgestort met beton.
.15- Schroefpalen.
Schroefpalen zijn in de grond vervaardigde betonnen palen, die kunnen worden toegepast in die gevallen, waar heien niet is toegestaan in verband met ongewenste trillingen en geluidshinder of niet mogelijk is in verband met de bodemgesteldheid,
De grond wordt verwijderd door middel van een avegaar met holle spil. Zodra de gewenste diepte is bereikt, wordt onder langzaam optrekken van de avegaar het boorgat
via de holle avegaarspil met betonspecie gevuld.
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fig. VI.108 - Witbetonpaal. -
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J. Groutankers bestaan uit 2 delen:
1. Het verankeringsgedeelte, dat de ankerkracht door middel van de onderdruk geInjecteerde cementgrout naar de grondslag overbrengt.
2. Het vrije ankergedeelte, dat de optredende trekkracht vanuit de te verankeren
constructie ovefrbrengt naar het verankeringsgedeelte. Het gebruikte voorspanstaal moet in dit gedeelte elastisch kunnen deformeren.
Afgezien van afwijkingen in details, wordt een groutanker in het algemeen als volgt
aangebracht.
Met behulp van een roterende boormachine wordt over de gehele ankerlengte een stalen buis 0 6 - 0 1 5 .cm in de grond gedreven, zonodig onder gebruikmaking van een
boorspoeling van water + bentoniet or cementgrout.
Daarna wordt de ankerstaaf (meestal Dywidagstaal) in het boorgat aangebracht.
Dat geschiedt op verschillende manieren.
Bij 30-tons ankers wordt de ankerstaaf door de boorbuis aangebracht en door middel
van schroefdraad bevestigd aan een afstootbare stalen schoen.
Bij 100-tons ankers wordt de boorbuis eerst getrokken en het boorgat met cementgrout gevuld, waarna de ankerstang, al of niet met allerlei voorzieningen, wordt
aangebracht.
Het vrije ankergedeelte is meestal omgeven door een kunststofbuls.
Nadat de ankerstaaf is aangebracht, wordt over het verankeringsgedeelte cementgrout gelnjecteerd met een druk van 10 kg/cm^ voor 30-tons ankers en 40 kg/cm^
voor 100-tons ankers en over het vrije ankergedeelte met een druk van 1 & 5 kg/cm^.
Bij j50-tons ankers wordt in 1 fase gelnjecteerd, bij 100-tons ankers in meerdere
fasen, waardoor de grond rondom het anker na iedere fase zicti aan de nieuwe spanningstoestand kan aanpassen en dus fasegewijze Consolidatie wordt verkregen.
Dat is nodig, omdat in alluviale grond bij zeer hoge injectiedruk de verankeringsgrondslag kan scheuren, zodat geen druk meer kan worden opgebouwd en de cementgrout wegvloeit. De toe te passen injectiedruk dient in Ieder geval beneden de
bijvoorbeeld volgens Marston ( Zie les II - 2
) berekende passieve (buis)

-2bela-ting op het verankerlngsgedeelte te
blij" en.
In harcle grondlagen, zoals ongespleten
rotsgrond, kan het anker uiteraard wel in
1 fase onder hoge druk worden gelnjecteerd.

/ steunbuis
fofstootbore
stolen schoen

spanstaof met kunststofbuis
stalen schoen afgestoten
spanstaaf aan schoen bevestigd,
steunbuis lets getrokken

grout over verankeringsgedeelte
mdegrond geperst

groutomhullmg spanstaaf
erankermgsgedeeite

^veranKermgsgedeelte

P r i n c i n e aanbrengen groutankers. -

He conr.olidatie van de verankeringsgrondslag is maatgevend voor de op te nemen
ankerkracht. RiJ goede consoliciatle kunnen groutankers een ankerkracht leveren,
die 2 ^ 4 keer zo groot is als die van
anker::alen (trekoalen) met dezelfde dianeter en lengte.
De ankerkrachten worden door trek- en
schuifspanningen in de gelnjecteerde cenentgrout overgebracht naar de verankeringsgrondslag. Als gevolg daarvan ontstaan in het bovenste deel van het verankeringsgedeelte haarscheurtjes, die
vooral in een agressief milieu corrosie
kunnen inleiden.
Voorsnanstaal is zeer gevoelig voor corrosie en waterstofbrosheid (door het laatste is kathodische bescherming riskant).
Daarom moet in ieder geval het vrije ankergedeelte worden beschermd. Dat geschiedt
meestal door om de ankerstaaf een kunststofpijp gevuld met bijvoorbeeld vet, pek,
densoband e.d. op een zodanige wijze aan
te brengen, dat het anker nog vrij kan
deformeren.
Het verankeringsgedeelte wordt alleen beschermd door de gelnjecteerde cementgrout.
In basische omgeving is dat voldoende,
mede omdat cement ook een basisch karakter
heeft.
In agressieve omgeving, zoals bij zee,
chemische fabrieken of in veengrond,
moeten extra anticorrosiemaatregelen worden genomen. Dat kunnen zijn:

injecteren van haarscheurtjes met kunsthars (alleen bij bepaalde typen groutankers mogelijk),
omhullen van het voorspanstaal met kruipfolie of behandelen met epoxyverf
(opheffen van de hechtingsspanning tussen cement en staal, waardoor krachtsoverdracht via druk- en schuifspanningen plaats heeft door tussenkomst van de stalen
schoen),
C. omhullen met een extra stalen pijo (idem).
d. doordat voorspanstaal koud gedeformeerd is kan geen thermisch verzinklng worden
toegepast.
De met een groutanker op te nemen ankerkracht valt moeilijk te voorspellen.
Proefbelastingen hebben wel aangetoond, dat bezwijken van ankers nooit wordt veroorzaakt, doordat de ankerstaaf uit de gelnjecteerde cementprop wordt getrokken,
doch afhankelijk is van:
1. de samenstelling en physisch-mechanische eigenschappen van de verankeringsgrondslag,
2. de verticale en horizontale korrelspanningen.
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De benodigde lengte van het verankerlngsgedeelte en de voor het injecteren van het
verankeringslichaam gewenste druk kunnen alleen maar op grond van ervaring worden
bepaald.
Enige indicatie wordt verkregen uit de richtlijn, dat in zand met mlddelmatige
pakkingsdlchtheid het volgende kan worden aangehouden.
schuifspanning
grond-cement
j50-tons ankers
100-tons ankers

bezwi Jkbela sting

5 kg/cm2
8 ^ 10 t/m1 verankering
3-3,5 kg/cm2
15 ^ 20 t/m! verankering 3,5-4,5 kg/cm2 7 - 9 kg/cm2

Evenals bij andere verankeringen dient de stabiliteit tegen afschuiven te worden
bepaald met de daarvoor bekende methoden (b.v. glijvlakberekening).
Deze methoden en de daarbij te hanteren veiligheidseo'eTficienten zijn in de literatuur te vinden.
Ankerhelling

1 :2
1:2 - 1 : l

n

1,5
1,75

waarin: n = max, leverbare ankerkracht
benodigde ankerkracht

Diepwanden kunnen in drie typen worden onderscheiden,namelijk:
1 • De volledig ter plaatse vervaardigde diepwand (dragend en/of
grond- en waterkerend )
2. De geprefabriceerde diepwand ( grond- en waterkerend )
3. De plastische diepwand ( waterdicht scherm )

1

Voor al deze typen moet vooraf een sleuf tot de vereiste diepte worden
gegraven.
Dit kan geschieden met i
a. een draadgrijper
"b. oeri Kellygrijper
c. een zuigboorinstallatie (met ££n of meer snijkoppen )
d* een graafmachine met langs een verticale geleider te bewegen
platte laadschop.

1 .Volledig ter plaatse vervaardigde diepwand.
De tot standkoming van een volledig ter plaatse vervaardigde diepwand verloopt
In het algemeen als volgt.
g«l«idawand«n
of - balkan

J

br««dt« di«pwand
4- sptling
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De steunvloeistof is een water-bentonietsuspensie met een volumegewicht van 1,05
a 1,1 t/m , afhankelijk van de hoeveelheid
bentoniet.
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Op de plaats waar de diepwand moet komen,
wordt in het maaiveld een ongeveer 1 m
diepe sleuf gegraven, waarin betonnen geleide wanden of balken worden aangebracht,
dienende voor de geleidlng van het graafwerktuig en het voorkomen van inkalven
van de sleut'rand.
De afstand tussen de betonbalken komt
overeen met de dikte van de diepwand 4- een
speling van slechts enkele centimeters.
De aldus gevormde goot wordt direct gevuld
met steunvloeistof, waarna het graven van
de eigenlijke diepwandsleur begint.

j
.
\gegraven paneelsftuf
gevuld met steunvloeistof

• Principe graven diepwondsleuven. -

Dikwijls wordt voor het ontgraven van de
ctiepwandsleui' een zelfgeleidende draadgrijper gebruikt, welke bestaat uit de
grijper zelf en een huis, dat even breed
is als de sleuf en waarin tijdens het ophalen de met grond gevulde grijner zit geborgen.
Op deze wijze wordt een vrijwel gladde
sleufwand verkregen.
Wanneer harde elementen OD de plaats van
de diepwandsleur voorkomen, kunnen deze
worden verbrijzeld met zware beitels, die
dan in de plaats van de grijper aan de
graai'machine worden gehangen.
Een diepwand wordt in panelen vervaardigd.
De gangbare paneelbreedte varieert tussen
4 m en 7 m. De sleuf van 6£n paneel wordt
in zijn geheel tot de gewenste diepte gegraven. Gedurende het .graven, blijven de
geleidesleuf en de paneelsleuf gevuld met
steunvloeistof, welke voortdurend vanuit
een centrale in de sleuf wordt gepompt
naarmate de sleuf dieper wordt.
Het middelste paneel van een diepwandsectie met een zelf te kiezen lengte wordt
het eerst gemaakt. Van daaruit wordt aan
beide zijden verder gebouwd.

b*ach«rmhuis. -

Wanneer de eerste naneelsleuf OD dieote
is gebracht, v/ordt de tijdens het graven

stewnvloeistofx

Ibuizen

ba jonetsluiling-

i

'

- Aanbrengen wapcnlng. -

beton

vultrachter
stortkoker

voegbuis

~ wapening

- gestorte
beton
J

B«tonat<frten volgens
contractorm«thod«. -

met gronddeeltJes verontreinlgde steunvloeistof weggepompt naar de centrale en
tegelijkertljd vervangen door schone steunvloeistof.
De verontreinlgde steunvloeistof wordt gezuiverd en later weer gebruikt.
Na het vervangen van de steunvloeistof
worden in de sleuf 2 stalen buizen met
een diameter gelijk aan de dlepwanddikte
neergelaten. Deze buizen bestaan uit pijpstukken van zekere lengte, die door middel
van een soort bajonetsluiting aan elkaar
worden bevestigd, en dienen als voegbuis
om op deze wijze een waterdichte voeg tussen de panelen tot stand te brengen (als
het ware hoi en dol). Na het plaatsen van de buizen wordt de geprefabriceerde wapeningskorf, voorzien van
afstandhouders, in de sleuf gehangen en
aan de bovenzijde op de betonbalken geborgd.
Moet de diepwand later met 4£n of meerdere
constructiedelen worden verbonden, dan
kan de wapeningskorf op de aanslultpunten
van stekeinden worden voorzien, die zodanig in de wapeningskorf zijn gebogen,
dat zlj geen uitsteeksels vormen en later
na ontgraving van de diepwand kunnen worden vrijgemaakt.
Vervolgens wordt in de paneelsleuf volgens
de contractormethode beton gestort.
Dat wil zeggen, dat de paneelsleuf via
een vultrechter en een stortkoker, die
aanvankelijk tot op de bodem van de sleuf
wordt neergelaten, van onder af met beton
wordt gevuld onder geleidelijk optrekken
van de stortkoker.
De betonspecie, die een veel groter volumegewicht heeft, verdringt de steunvloeistof, die daardoor in de geleidesleuf
stroomt en vandaar wordt teruggepompt
naar de centrale, waar zij wordt gezuiverd
om later weer te worden gebruikt.
Uit proeven is gebleken, dat de aanhechtlng tussen beton en wapeningsstaal na
verdringing van de steunvloeistof niet
nadelig wordt belnvloed.
Wanneer nu de beton zodanig is verhard,
dat enerzijds nog geen aanhechtlng aan de
stalen voegbuizen heeft plaatsgevonden en
anderzijds voldoende vastheid is verkregen
om te voorkomen, dat de beton ultzakt,
worden de voegbuizen geleidelijk met behulp van hydraulische vijzels getrokken.
Daarbij wordt rekening gehouden met het
aanvangstijdstip van het betonstorten en
de van te voren bepaalde verhardingstijd.
Het trekken van de voegbuizen duurt dan
ook enkele uren.

-6te storten panelen
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- Volgorde in de uitvoering. -

Na het gereedkomen van het eerste paneel
wordt het daarop aansluitende paneel op
dezelfde wijze vervaardlgd echter met
uitzondering.
Die uitzondering is, dat in de tweede en
volgende-paneelsleuven slechts aan £6n
zijde een voegbuis wordt neergelaten.
Het gereedgekomen paneel aan de andere
zijde fungeert als bekistlng van het te
vervaardigen paneel, dat dus tegen het
gereedgekomen paneel wordt gestort en
zodoende een waterdichte aansluiting ver
krijgt.
Wordt een diepwand in verschillende secties uitgevoerd (waarvan het mlddelste
paneel het eerst wordt gemaakt) dan behoeft voor het tussen de secties te vervaardigen sluitpaneel en voor de elndpanelen geen voegbuis te worden gebruikt

.2. Geprefabriceerde diepwand.
De sleuf voor een geprefabriceerde diepwand wordt op dezelfde wijze gegraven als
bij geheel ter plaatse vervaardigde diepwanden. Alleen bestaat de steunvloeistof
nu uit een water+bentoniet+cement-suspensie, die na plaatsing van de prefab-elementen door verharding zorgt voor een waterdichte aanhechting van de elementen
met de grond en de elementen onderling.

- Principe uitvoering en haakverbinding prefab diepwand. -

De steunvloeistof moet dus in hoge mate ondoorlatend zijn en na het afstellen van
de elementen goed verharden en een van te voren vastgestelde drukvastheid verkrijgen, die gelijk aan of groter dan die van de omliggende grond moet zijn, afhankelijk van de latere verticale belasting op de wand.
De sleuf wordt meestal 15 & 20 cm breder gegraven dan de breedte van de elementen,
zodat aan weerszijden van de elementen een ^circa 10 m dikke goed waterdichte cement-bentoniet-laag wordt verkregen tussen de grond en de elementen.
Bij de vervaardiglng van geprefabriceerde diepwand behoeven geen voegbuizen te
worden gebruikt.
De elementen worden door middel van een mechanische verbinding aan de voet tijdens
het stellen met elkaar verbonden.
*?* Plas"fclsche diepwand.
Een plastische diepwand is door zijn eigenschappen uitsluitend geschikt voor het
tot stand brengen van een verticale waterdichte laag.
Een dergelijke diepwand wordt toegeoast onder stuwdammen, rond chemische
industrie"4n ter voorkoming van grondwatervervuiling e.d.
Het vervaardigen van de plastische diepwand kan continu geschieden. De gegraven
sleuf is en blijft gevuld met een definitieve steunvloeistof, bestaande uit een
water-fbentoniet+cement-mengsel met enige toeslagmaterialen, die tijdens het graven
de thixotrope eigenschappen behoudt en daarna vrij snel verhardt en een plastische
vrijwel ondoorlatende voegloze wand vormt.
Dergelijke wanden kunnen worden uitgevoerd met dikten van 0,40 m tot 1 m en dlepten
tot 60 m.
Zij zijn zo flexibel, dat deformaties van de grond kunnen worden gevolgd, doch
kunnen geen momenten opnemen, zodat zij altijd aan weerszijden moeten zijn gesteund
door een voldoend stabiel grondmassief.
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Les II-1 Inwendige^belasti^

ONTWERPDRUK VOOR KRUISINGEN MET WATERSTAATSWERKEN.

Een berekening moet aantonen, dat de druk die voor de sHerkteberekening van het
leldinggedeelte in de kruising wordt aangehouden, niet kan worden overschreden.
Hlerbij dient in het bijzonder op drukstoten te worden gelet.
Drukstoten in vloeistofleldingen kunnen in een kruising groter zijn dan in de
terreinstrekkingen.
Het verdient aanbeveling alle leidingen op drukstoten te berekenen. Bij deze berekening dient niet alleen rekening te worden gehouden met verkeerde manipulaties met
afslulters en het plotseling uitvallen van £6n of meer compressoren of pompen, maar
bij vloeistofleidingen ook met drukgolven die ontstaan na een breuk elders in de
leiding.
Voor het vaststellen van de ontwerpdruk in kruisingen gelden twee criteria, n.l.
1) de absolute sterkte resulterend in : de absolute ontwerpdruk.
2) de relatleve sterkte resulterend in: de relatieve ontwerpdruk.
Beide moeten worden berekend en de grootste als ontwerpdruk voor de kruising aangehouden.
A*

Absolute ontwerpdruk.

De absolute ontwerpdruk moet dus zodanig worden vastgesteld, dat in geen enkele
bedrijfstoestand deze druk kan worden overschreden. De voorkomende bedrijfstoestanden zijn:
a. normaal bedrijf.
b. onderbroken normaal bedrijf.
c.. buitengewone bedrljfsomstandigheden.
De bepaling van de absolute ontwerpdruk verloopt voor vloeistof- en gasleidingen
vrijwel op dezelfde wijze. Daar er echter verschil is in de bedrijfsomstandigheden
en in het gedrag van het te transporteren medium, worden beide leidingsoorten afzonderlijk behandeld.
I

Vloeistofleidingen>

Normaal bedrijf verloopt volgens de hydraulische gradient.
De hydraulische gradient geeft het verloop aan van de druk in de leiding tussen
beginpunt en eindpunt bij een bepaalde capaciteit eri rekening houdend'met eventuele
tussenstations.
Hij moet weergeven de toestand bij in gebruikname van de leiding en"in de toekomst.
Tndien in de toekomst tussen beginstation en de plaats van kruising een tussenstation wordt gebouwd en hiermede bij de berekening van de kruising geen rekening is
gehouden, zou de ontwerpdruk in de kruising te laag zijn.
De hydraulische gradient ontstaat doordat de aanvangsdruk geleidelijk afneemt door
de onder-vonden wrijvingsweerstand in de leiding.
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Blj het eindstation of het tussenstation moet de druk nog zo hoog zijn, dat de
vloeistof kan worden afgeleverd of nog voldoende zuigdruk kan bieden, zodat de
pompen in het tussenstation de vloeistof weer op druk kunnen brengen. Deze laatste
druk kan hoger of lager zijn dan de druk in het eerste traject en is afhankelijk
van de lengte van het tweede traject en de benodigde afleveringsdruk aan het eir.d
daarvan.
Onderbroken normaal bedrijf kan voorkomen wanneer geen vloeistof behoeft te worderverpompt.
De druk waaronder de vloeistof wordt verpompt, wordt niet graag prijsgegeven, daar
de in de leiding opgehoopte potentiele energie graag wordt gebruikt om de vloeistof weer in beweging te brengen op het tijdstip, dat de leiding weer in bedrijf
i <oet komen.
Het bedrijf wordt onderbroken door b.v. bij het tussenstation de afsluiter te
sluiten en bij het beginstation de pomp af te zetten.
Bij deze rnanipulaties zal eerst een staande golfbeweging optreden, waarna zich ge-

druk te hoog wanneer bij de berekening van de kruising
'niet met inbouw tussenstation is gerekend.
, hydraulische gradient
zonder tussenstation
hydraulische gradient

met tussenstation
M.T.A. = Million Tons per
Annum

^Beginstation

Tussenstation

kruising met een
waterstaatswerk

7

Eindstation'

— Hydraulische gradient. —

leidelijk een evenwichtstoestand instelt, gelegen op ongeveer de helft van de
maximale bedrijfsdruk.
Buitengewone bedrijfsomstandigheden kunnen voorkomen wanneer onverwachte gebeurtenissen in of aan de leiding plaatsvinden, zoals plotaellng sluiten van afslulters,
afslaan van de pompen in een tussenstation, breuk van de leiding.
Ook in die omstandlgheden moet de ontwerpdruk zo hoog zijn, dat geen drukoverschrljding in de kruising kan plaatsvinden.
Om dit te kunnen bewerkstelligen, zijn twee maatregelen nodig, namelijk:
1. het aanbrengen van bevelligingsapparatuur, zoals:
a) uitschakelapparatuur
b) drukbegrenzingsapparaatuur
2. berekening van de leiding op drukstoten (positief en negatief).

li Uitschakelapparatuur.
Hiermede kan worden voorkomen, dat de druk in de leiding ontoelaatbaar hoog wordt,
omdat deze apparatuur bij een bepaalde drukverhoging de pomp in net pompstation
doet afslaan. Deze apparatuur reageert zowel op verhoglng van de druk t.g.v. obstructie als afname van de druk door grote lekkage (geeft ook verhoging van de
afvoer).
Dus:
obstructle
Uitschakelapparatuur reageert op
lekkage
reactie op drukstoot,
door
aparte signaalkabel, die signaleert wanneer er in het tussenstation lets
mis is en de pomp in het beginstation doet afslaan. Het signaal Is sneller
dan de drukgolf (signaal: ^00.000 km/sec.)
De uitschakelapparatuur zorgt er voor, dat noch in de pompdruk (dus druk In de leiding) noch in de afvoer een fluctuatie van meer dan 5$ + of - kan optreden.
Wanneer obstructie in de leiding plaats
vindt, wordt Q = 0 en H wordt max.
,. max pompdruk

Wanneer lekkage in de leiding optreedt,
wordt Q, groter en H neemt af.
rendementspunt
pomp

Q.H is maat voor de energie van de
motoren/tijdseenheid ( = vermogen).

- Q - H - kromme met beveiligd gebied. —

2/. Drukbegrenzingsapparatuur.
Hlennede kan worden voorkomen, dat de druk In de leiding ontoelaatbaar hoog wordt
als gevolg van overschrijdlng van de max. bedrijfsdruk door verhoging van het
toerental van de pomp, hetzij opzettelljk, hetzij als gevolg van het op hoi slaan
van de aandrijvende motor of het doorpompen tegen een gesloten afsluiter (bij
defecte uitschakellnrichting)
Deze apparatuur werkt niet op drukstotenj de snelheid van een drukstoot is zo
groot, dat deze de apparatuur is gepasseerd, voordat deze in werking kan treden.
Drukbegrenzing is te vergelijken met een veiligheidsklep van een stoomketel, die
bij enige drukoverschrijding begint te werken, doch eerst bij een bepaalde overschri jding maximaal openstaat. Deze overschrijding wordt gesteld op 10$ van de max,
bedrijfsdruk. Dus:
Drukbegrenzingsapparatuur reageert op: uitsluitend geleidelijke drukopbouw
begrenst tot: 110$ van de max. bedrijfsdruk.

31 Berekening op drukstoten.
Drukstoten kunnen worden gedefinieerd als drukveranderingen in gesloten leidingen
veroorzaakt door snelheidsveranderingen in de vloeistofstroom.
Hleruit volgt, dat drukstoten kunnen optreden in zowel lange als korte vloeistofleidlngen, waarin debietveranderingen zijn (dus ook persleidingen van gemalen).
De drukveranderingen zijn groter naarmate de snelheidsverandering groter en in
relatie tot de looptijd van de drukgolven sneller is.
De voortplantingssnelheld van drukgolven ligt in de orde van grootte van 1000
m/sec. afhankelijk van het te transporteren medium en het materiaal, de diameter
en de wanddikte van de leiding.
Bij aanwezigheid van vrije gasbellen in vloeistof kan de voortplantingssnelheid
van de drukgolven lager zijn (demping).
Drukstoten worden veroorzaakt door:
manipulatie met afsluiters
aan- en uitschakelen van pompen
onverwachte pompuitval (b.v. door storing in de energielevering).

Als gevolg hiervari kan optreden:
overdruk of positieve drukstoot
onderdruk of negatieve drukstoot al of niet met cavitatie (vorming van dampbellen).
Debiet en snelheid in een lange leiding worden bij het dichtzetten van een afsluiter vaak pas merkbaar be'invloed In het laatste deel van het sluitingstraject.
Verder zal er vrijwel geen drukstoot optreden, wanneer een afslulter langzaam
(b.v. met de hand, sluitingsduur 1/2 uur) wordt gesloten.
Bij snelle sluiting (electrisch, sluitingsduur 3 min.) treden wel drukstoten op.
Ter voorkoming van te grote over- of onderdrukken ten gevolge van drukstoten kunnen
diverse maatregelen worden getroffen, zoals:
rege.ling van het gebruik van de afsluiters en de pompen bij normaal bedrijf,
aanbrengen van automatische uitschakelinrichtlngen bij hogedrukvloeistofloidingen, inbouwen van buffertorens of windketels bij lagedrukvloeistofleidingen.
Bij toepassing van buffertorens of windketels worden abrupte drukveranderingen als
gevolg van te snelle sluiting van afsluiters, pompuitval of pompstart voorkomen,
doordat de berging van de leiding wordt vergroot.
O). Positieve drukstoot.
Wanneer bij pompstation 2 plotseling een afsluiter wordt dichtgezet of een centrifugaalpomp afslaat, zal, doordat de massa vloeistof plotseling een barri^re vindt,
een drukgolf (drukopbouw) ontstaan, die in de richting van pompstation 1 - dus in
bovenstroomse richting - terugloopt met een snelheid van 1000 - 1500 m/sec.
Dit geeft, afgezien van verdere aspecten, een drukverhoglng uitgedrukt in da
lijn.
Deze drukstoot wordt echter verminderd door demping als gevolg van inwendige wrijving en wrijving langs de buiswand (
lijn).

Die demping wordt echter weer gedeeltelijk teniet gedaan door reflectie
(,
lijn).
De vloeistof remt door de wrijving af. Door de wrijving, die de drukstoot ondervindt, ontstaan kleine retourdrukgolfjes, die als het ware worden teruggekaatst in
de richting van pompstation 2 - dus in benedenstroomse richting. Dat leidt tot
hernleuwde drukopbouw achter het drukgolffront (
• -lijnen).
Wanneer de drukgolf bij pompstation 1 arriveert, behoort de pomp af te slaan. Als
echter de drukbegrenzer wfel werkt doch de uitschakelapparatuur niet, blijft de pomp
tegen de dichte afsluiter pompen, waardoor een drukopbouw plaats vindt tot aan de
maximum bedrijfsdruk -f 10$. Die druk heerst dan over de gehele leiding tussen pompstation 1 en 2 ( • • • • • "-lijn).
Werken noch de drukbegrenzer noch de uitschakelapparatuur, dan wordt in het gehele
leidinggedeelte tussen pompstation 1 en 2 een druk opgebouwd gelijk aan de maximum pompdruk (—-+ —lijn).
De drukstoot wordt dus belnvloed door twee effecten, namelijk:
demping door wrijving (gunstig)
drukopbouw achter het drukgolffront door reflectie (ongunstig).
De absolute ontwerpdruk in de kruising mag nu niet lager zijn dan:
max. bedrijfsdruk + (drukstoot - demping + reflectie).
Het is aantrekkelijk de leiding in de kruising hierop te berekenen, doch als bij
pompstation 1 de pomp niet afslaat terwijl in pompstation 2 obstructie is ontstaan,
zal - zoals hiervoor reeds werd vermeTdT/ de druk in de leiding zich opbouwen tot de
maximaal door de pomp te leveren druk, die hoger is dan de maximale bedrijfsdruk,
Dit kan gevaarlljk zijn, omdat bij het ontwerp van de leiding de wanddikte nog wel
eens wordt aangepast aan de hydraulische gradient, waarbij dus de wanddikte vanaf
pompstation 1 trapsgewijs wordt aangepast (verminderd) aan de verminderde druk.
Dit laatste wordt telescoping genoemd.
druk bij defecte uitschakellnrichting en
drukbegrenzer ( max. pompdruk )
max. druk bij goedwerkende drukbegrenzer
en defecte uitschakeiinrichting
druk voor de benekening van de absolute ontwerpdruk
bij goed werkende drukbegrenzer en uitschakeiinrichting

P * OJ P
p * Ap

drukstoot zonder demping en reflects
drukstoot - demping * reflectie C A p )
.f£y opbouw door reflectie
..2 ^-drukstoot - demping
onderbroken normoal bedrijf

onderbroken normaal bedrnf

momentane drukstoot

hydraulische gradient

| pompstation 1

I kruising

rekenen met
absolute ontwerpdruk
rekenen met ontwerpdruk = p
of p » 0,1p
~~'^
— Drukopbouw door drukstoot. —

pompstation 2
c q. ontvangstation

Wordt de leiding dus berekend op een ontwerpdruk gelijk aan:
bedrijfsdruk volgens hydraulische gradient -f (drukstoot-demping -f reflectie), dan
moet bevelllgingsapparatuur aanwezig zijn, die voorkomt, dat door welke oorzaak
ook, deze druk wordt overschreden. Dat is zoals bekend, drukbegrenzings- en uitschakelapparatuur.

Berekening,
De hoogte van de momentane drukstoot in vloeistofleidingen bij plotseling sluiten
van een arsluiter of uitvallen van een pomp kan worden bepaald met de door
Joukowsky uit de wet van Newton afgeleide formule:

Ay =

g

.AV

waarin:
Ay
-AV
g
c

=
=
=
=

toename van de drukhoogte in m (bij wrijvingsloze stromlng)
afname van de stroomsnelheid in rn/sec.
10 m/sec2.
de voortplantingssnelheid van de drukstoot in m/sec.
(S.I.-eenheden)

c =

waarini
p
D
b
E
K

=
=
=
=
=

dichtheid in kg(massa)/m3
inwendige diameter in m
wanddikte in m
elasticiteitsmodulus van het biiismateriaal in N/m2
compressie-modulus van het medium in N/m2

(S.I.-eenheden)
'!

De demping van een drukstoot (in olieleidingen) door wrijving kan worden bepaald
volgens Ludwig en Johnson. Daartoe dient de grafiek in de pijpleidingcode (pag,

De drukopbouw in het punt van stroomonderbreking door wrijvingsreflectie na een
drukstoot (in olieleidingen) kan evenals de demping worden bepaald volgens Ludwig
en Johnson.
Daartoe dient de grafiek in de pijpleidingcode (pag.

N « B * Brukstootberekeningen vormen g.^^_e^azn

OK

675

Kg/ 2
/cm

57 45 B-

55 = absolute ontwerpdruk

595

| gedempte
1 druKstoot = ps

50.5

48.45 r druk bij vernooQde dnjkstoot t g v grotere wanddikte in kruising
1 = druk bij drukstoot berekend met
wanddikte veidteiding

27

36,2

33O

28

onderbroken normoalbednj1_

—

momentane
drukstoot
= Ay

axen druKstootbere*.ening

(voorbeeld)

—
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drukstoot (eventueel met cavitatie).
Niet alleen de positieve drukstoot als gevolg van het plotseling dlchtzetten van
een afsluiter of het uitvallen van een pomp bij een benedenstrooms pompstation,
maar ook de gevolgen van dezelfde manipulatles bij een bovenstrooms pompstation
of het breken van de leiding ergens in het leidingtrac£ zijn belangrijk.

k= B

b v. 5O ato
^normaal b«drijf
normaal bednjf

. ie<

*le*v*
.^**

pot

hoogtel.ggmg /\^
in kruising

pompstation 1

pompstation 2

b.v. 4 ato

eindstation

fig III 61 - N^gatiev* drukstoot t p v kruising ( nog overdruk ) -

Als gevolg van bijvoorbeeld het afslaan van de centrifugaalpomp in pompstation 2
zal in de richting van pompstation 1 een positieve drukgolf ontstaan en in de
richting van het eindstation een negatieve - of onderdrukgolf.
Bij onderdrukgolven kan de dampspanning van de vloeistof bereikt worden, er treedt
dan cavitatie op (holle ruirnte-vorming gevuld met damp).
Cavitatie is dus een toestand van onderdruk die zich manlfesteert door het ontstaan
van een dampbel in de vloeistof. Het verschijnsel berust dus op onderschriJding
van de dampspanning.
Voor water is de dampspanning < 1 atm.
Cavitatie kan in twee verschijningsvormen optreden, en wel:
geconcentreerde cavitatie
ultgestrekte cavitatie.
Geconcentreerde cavitatie treedt plaatselijk op. Hierbij is de leidingdoorsnede
grotendeels of geheel ingenomen door gas of damp onder lage druk. Een dergelijke
cavitatie treedt op direct benedenstrooms van een plotseling dichtgezette afsluiter
of in een hoog punt van het Ieidingtrac6.
Na breuk van een leiding of dichtzetten van een afsluiter loopt de vloeistofkolom
benedenstrooms van de breuk of de afsluiter nog een' stukje door, waardoor achter de
vloeistofkolom drukdaling ontstaat, waardoor een cavitatiebel kan worden gevormd.

cavitatiebel
stofkolorn komt terug

cavitatie in hooggelegen kruismg

/cavitatiebel
cavitatie achter piotselmg gesloten afsluiter
— Geconcentreerde cavitatie —

Uitgestrekte cavitatie kan in lange leidingen optreden bij pompuitval. Daardoor
ontstaat een onderdrukgolf, die zich door de leiding voortplant, waardoor een
jitgestrekt cavitatiegebied ontstaat. Als gevolg van de benedenstroonse ho^ere
druk loopt net cavitatiegebied weer dicht.

5 '.
dunne bel - model

d~D o (===*»?'
a Q t f > <§<=>& i

bel mengsel - model
- Uitgestrekte cavitatie —

Tot voor kort bestond er geen inzicht in
de gevolgen van het dlchtlopen van een
uitgestrekte cavitatie,
Thans zijn echter door het Laboratorium
voor Vloeistofmechanica van de Technische
Hogeschool te Delft en het Waterloopkundig
Laboratorium theorie*e*n ontwikkeld, waarmede dit verschijnsel goed kan worden benaderd.
Deze theorie'e'n worden aangeduid met de
benamirig:
dunne bel- en
belmengsel-model .

Heide methoden leiden practisch tot dezelfde resultaten en worden door de uitslag
van uitgebreide proeven in een proefcircuit ondersteund.
Uit deze onderzoekingen is bijvoorbeeld gebleken, dat lange wat ert ran sport leidingen,
•/oals die van de N.V. Waterwinningsbedri jf Brabantse Biesbosch en de Duinwaterleidintf van ' s-Gravenhage zonder buffertoren of v/indketel kunnen worden ult/^evoerd.
'Jit deze ontwlkkelinp; i r. ook wel vast komen te staari, dat uitger/brekte ravitatie
in een ^root deel van de leiding kan optreden, terwijl peconcentreer'de oavltatie
voornamelijk optreedt in hoge punten van de leiding.

ato
Bij hogedrukolieleidingen zal in het algemeen een afleveringsdruk van b.v.
^elden.
In de meeste gevallen zal dan ter plaatse van een kruising nog steeds overdruk
neersen (zie fig. TTI.61) ondanks de negatieve drukgolf (drukverminclering) .
"'verigeris wordt bij olieleidingen een eventuele onderdrukbel gemakkeli jker op^

-10vuld door naverdampen van de olie.
Bij waterleidingen ligt dat anders.
De aanvangsdruk is 4 k 6 ato en de afleveringsdruk vrijwel nihil. Dan zal dikwljls
In een hooggelegen kruising en in de veldleiding nabij het eindstation onderdruk
ontstaan.

(totaie overdruk door dichtlopen van e*n
cavitatiebel in de kruising kan wel 2 6
2.5 x de max. bednjfsdruk bedracjen.

onderaruk in kruising
t g.v. neg. drukstoot

onderdruk 'in
terreinleiding
— Negatieve drukstoot

t. p. v kruising { onderdruk ) . —

Als gevolg van deze onderdruk in de kruising kan dus daar ter plaatse cavitatie
ontstaan.
Noch de onderdruk tengevolge van de negatieve drukgolf, noch de cavitatie op zich
zijn erg gevaarlljk, omdat de leiding, gezien de gestelde voorschriften zodanig is
gedimensioneerd, dat implosie niet maatgevend is. (zie pijpleidingcode pag.
Door de cavitatie wordt echter de vloeistofkolom in twee delen gesplitst, die ieder
een eigen leven gaan leiden.
Ook dat is nog niet erg, maar de deelkolommen lopen eerst weg, doch komen nog eens
terug, waardoor de cavitatiebel plotseling wordt opgevuld.
De onderdruk verandert door botsing in (grote) overdruk. Dit laatste kan ter plaatse
van de kruising wel leiden tot een drukopbouw, waarbij piekdrukken ontstaan, die
meer dan 2x de max. bedrijfsdruk kunnen zijn, en dat kan wel gevaarlijk zijn.
Cavitatie onderzoek bij hogedrukvloelstofleidingen is formeel wel noodzakelijk,
doch zal meestal niet doorslaggevend zijn.
Bij lagedrukvloeistorleidingen is een dergelijk onderzoek strikt noodzakelljk en
kan alleen door een deskundige op het gebied van de Vloeistofmechanica worden uitgevoerd (b.v. het Waterloopkundig Laboratorium).

Globaleformule voor de maximale drukverhoging t.g.v. cavitatie in een
hoog punt, ( geen examenstof )
Het Waterloopkundig Laboratorium heeft getracht om tot een algemeen geldende globale formule te komen, waarmee voor elke leiding een maximale drukverhoging ter
plaatse van een hoog punt berekend kan worden. Hierbij werd aangenomen, dat zich
in het hoge punt een dampbel heeft gevormd, welke al zo lang aanwezig is, dat zich
opnieuw een permanente toestand heeft ingesteld.
Uitgaande van deze permanente toestand (zie fig. III.65) kan de snelheid, waarmee
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de dampbel dichtloopt, berekend worden en daarmee de drukverhoging op het moment
van dichtlopen.
Die globale formule luidt, uitgaande van de formule van Ch£zy (v = CYRI):

2g(Hc 4- Hv - Hd)

waarin:
AH » maximale drukverhoging in het hoge punt in m.w.k.
c as voortplantingssnelheid van drukgolven in m/sec.
g « versnelllng van de zwaartekracht In m/sec^.
waarin X = weerstandscoSt'ficient van de leiding.
H
H

= dampspanning van de vloeistof = 10 m.w.k. onderdruk

=s
c
H,=
D =
L =
Lp =

drukhoogte in het reservoir in m.w.k.
hoogteverschil tussen kruising en veldstrekking in m.
diameter van de leiding in m.
afstand breuk - kruising.
afstand kruising - reservoir.

Toepassing van de globale formule leidt vaak tot veel grotere drukverhogingen dan
die, welke volgen uit uitgebreide waterslagberekeningen.
De formule Is echter eenvoudig te hanteren en geeft waarschijnlijk een grote veillgheid.
In een aantal gevallen zal toepassing van deze formule zulke onwerkelijke hoge
drukken opleveren, dat in de praktijk de formule niet bruikbaar is.
De uitkomsten kunnen 3 tot 10x hoger zijn dan die verkregen uit de uitgebreide
berekeningen.
IE Gasleidingen.
.Voor gasleidingen geldt betreffende de meeste omstandigheden hetzelfde als hiervoor
voor vloelstofleidingen is behandeld.
Zo worden ook bij gasleldlngen de bedrijfsomstandigheden onderscheiden in:
normaal bedrijf
onderbroken normaal bedri jt'
bijzondere bedrijfscmstandigheden.
Voorts zijn ook aanwezig:
uitschakelapparatuur (compressor)
drukbegrenzingsapparatuur.
•Uj gasleidingen wordt gesproken van een pneumatische gradient in plaats'van hydraulische gradient. Er wordt echter nooit met de pneumatische gradient gerekend,
omdat in de leiding bij onderbroken bedrijf (geen afname) over de voile lengrte de
,iax. bedrijfsdruk heerst.
Berekening op drukstoten.
ilet verschil tussen begindruk en afleveringsdruk Is hij gasleidingen veel geringer
dan bij vloeistofleidingen.
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-13Ook hier kan een drukstoot ontstaan door plotseling dichtzetten van een afsluiter.
Er treedt echter geen cavitatie op. Gas expandeert achter een negatieve drukgolf,
zodat de onderdrukbel weer wordt opgevuld.
De positieve drukstoten zijn veel kleiner dan bij vloeistofleidingen, omdat een
groter gedeelte van de berging wordt verkregen door compressie van het gas en minder door uitzetten van de leiding.
Gas is namelijk sterk samendrukbaar, vloeistof bijna niet. Een drukstoot geeft dus
wel drukverhoging, doch veel minder dan bij vloeistof,
Het Waterloopkundig Laboratorium heeft op verzoek van de T.A.W. een berekenlngsmethode opgesteld voor de bepaling van de maximaal mogelljke drukverhogingen in
gasleidingen ten gevolge van niet permanente stroming.
Als ulterste geval werd de situatie beschouwd waarbij aan het benedenstroomse
leidingeinde een klep ogenblikkelijk sluit. Het wrijvingsverlies in de leiding
wordt geconcentreerd gedacht aan het benedenstroomse leidingeinde; de stroming in
de leiding zelf Is dan wrijvingsloos verondersteld.
De elasticiteit van de leiding wordt niet in aanmerking genomen.
De toestandsveranderingen in het gas worden Isentropisch verondersteld.
Een isentroplsche toestandsverandering wil zeggen: een omkeerbare toestandsverandering, waarbij geen warmte-uitwisseling met de omgeving optreedt. Het rekenen met
de aanname voor een dergelijke toestandsverandering geeft te ongunstlge waarden.
De maximale drukverhoging kan dan berekend worden uit:

1

p -

1
A u

k p
o
V'o

k -f 1
2k

Geen examenstof

^0

waarln: A p = maximale drukverhoging in N/m

2

A u = snelheidsverandering in m/sec.
k = Isentropenexponent voor veel gassen ^ 1,4
o
p = maximum bedrijfsdruk in N/m
p

= de dichtheid van het gas bij maximum bedrijfsdruk in kg/m

3

Met behulp van deze vergelijking is met redelljke nauwkeurigheid de maximum drukverhoging te schatten.
De plaatselijke drukverhoging is op bovengenoemde wijze niet te berekenen zodat
rekening moet worden gehouden met een maximum druk in de totale leiding van
P + A p.
Bij deze berekening is een verloop van het werkpunt van de compressor niet in aanmerking genomen.
De verhoging van de druk, die hierdoor ontstaat moet bij de berekende druk worden
opgeteld.
In de rneeste gevallen zal de drukverhoging kleiner zijn dan 10$ van de maximum
bedrijfsdruk. De absolute ontwerpdruk is dan 1,1 p .
De maximum bedrijfsdruk is de druk, die bij het gebruik van
punt In het leidinggedeelte kan heersen en die - indlen een
gen druk overschri Jding is aangebracht - wordt geacht gelijk
waarbij dit beveiligingsmiddel in werking begint te treden.
de drukbegrenzer Is maximaal 10$, zodat de druk kan oplopen

een gaslelding op enig
beveiligingsmiddel tete zijn aan de druk
De regeltolerantie van
tot 1,1 p .

-HAlleen gelet op drukstoten is het veilig om te stellens
ontwerpdruk p = p -f- Ap.
Er kan echter ook drukverhoging ontstaan door ontregeling van een compressor of een
meet- en regelstation of door doorpersen tegen een gesloten afsluiter,
Bij aanwezigheld van een drukbegrenzing zal de maximale druk in de leiding niet
hoger worden dan 1,1 p .
Daar de drukstoot Ap meestal kleiner Is dan 0,1.p en p per definitle de druk is,
waarbij de drukbegrenzing begint te werken, terwijl op dat tijdstlp de regeltolerantie van de drukbegrenzing nog niet is bereikt, kan met p = p -f Ap een ontwerpo
druk worden verkregen, die lager Is dan 1,1 p . In de meeste gevallen is het dus
veillger te stellen: ontwerpdruk p = 1,1 p . Alleen wanneer de drukstoot groter is
dan 0,1 p is dat niet het geval.
De drukstoot Ap kan groter zijn dan 0,1 p en moet dan ook altijd worden berekend.

•j

De ontwerpdruk wordt dus berekend met:

p = p

-i- Ap

en

De grootste waarde wordt als absolute ontwerpdruk aangehouden.
Er Is nog een extremer uitgangspunt denkbaar, namelijk coTncidentie van ontregeling
van een compressor en plotseling dichtvallen van een afsluiter.
De ontwerpdruk zou dan zijn: 1,1 p + Ap. Dit is te pessimistisch, daar de frequent le van deze coincidentle zeer klein Is.

x-druklijn bij doorpersen tegen gesloten afsluiter^.

onderbroken

nor moal bedrijf

PO
= bv
TO ato

b.v
40 ato

— Drykopbouw in de diverse bedrijf somstandigheden —

Uit een door de Technisch-Physische DIenst TNO-TH In opdracht van de N.V. Nederlandse Gasunie verricht onderzoek is gebleken, dat in alle aardgasleidingen de momentane drukstoot Ap als gevolg van afsluitermanipulaties, niet groter zal zijn dan
2,5 atm t.o.v. de hoogste druk in de leiding.
^
Voor lange leidingen is de elnddruk bereikt in een tijd van —, waarin L » afstand
a
afsluiter - beginpunt van de leiding en a = geluidssnelheid.

-15III Samenvatting.

A P

iinks van A van belong,
omdat gerekend wordt
met hydraulische gradient

Gosleidinqen

0.1 P,

niet van belong, omd<3*
niet wordt gerekend met
pneumatische gradient

normaal bedrijf
normaal bedrijf * 10 "/. drukoverschnjding
rx>rmaal bedrijf » drukstoot
onderbroken normaal bednjf
lO*/» maatgevend (vloeistj c q A p maatgevend ( g a s )
absolute ontwerpdruk
Nrfrrgehjking tussen vloeistof - en gasleidingen. —

Normaal bedrijf, uitschakelapparatuur

aanwezig.

Vloeistofleidingen: aanvangsdruk p

= max. bedrijfsdruk

Gasleidingen

= max. bedrijfsdruk

: aanvangsdruk p

Onderbroken normaal bedrijf, pomp af, afsluiter dicht.
Vloeistofleidingen: eerst staande golf, dan instelling druk op 1/2 p
Gasleidingen

: leiding onder voile aanvangsdruk p^

31 Jzondere bedri J f somstandigheden, plotselinge obstruct! e in de leidlnp;.
Vloeistofleidingen: drukopbouw: ontwerpdruk = 1 , 1 PQ
-f- drukbenrenzlngsapparatuur
ontwerpdruk = hydraulische gradient hi.i p^_
+ dr^.stoot Ap
+ drukbegrenzingsapparatuur
4- uitschakelapparatuur.
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: drukopbouw: ontwerpdruk = 1 , 1 p
4- dj'ukbegrenzingsapparatuur
: ontwerpdruk = p
4- drukstoot Ap ( Indien Ap > 0,1 p )
4- drukbegrenzingsapparatuur

Maatgevend Is dlkwijls bij:
hogedrukvloeistof leidingen: hydraulische gradient bij p 4- Ap
lagedrukvloeistof leidingen: p 4- Ap (cavitatie)
gasleidingen

: 1,1. p

B. Relatieve ontwerpdruk.
De absolute ontwerpdruk zou het julste uitgangspunt voor iedere leidingberekening
kunnen zijn, wanneer de beheerders van waterstaatswerken Invloed zouden kunneri uitoefenen op handhaving van de Julste inwendige druk, welke in de berekening is ingevoerd. Het kan zijn, dat een hogere inwendige druk wordt toegepast, waar hij
niets van bemerkt. Daar de inwendige druk een belangrijke bijdrage in de totale
spanning kan leveren, moet deze onzekerheid door lets anders worden gecompenseerd.
Evenals bij andere constructles zijn de externe belastingen en eventuele verhogingen
daarvan bij pijpleidingen te controleren respectievelijk te weren, maar, zoals gezegd, op de inwendige druk kan geen invloed worden ultgeoefend.
De compensatie voor die onzekerheid kan bestaan uit:
a) aanbrengen van de juiste drukbegrenzings- en uitschakelapparatuur, die regelmatig kunnen worden gecontroleerd op aanwezigheld en goede werking.
b) relatieve ontwerpdruk voorschrijven, waarbij in feite de veldleiding als velllgheldsklep wordt gebruikt.
Bij toepassing van de relatieve ontwerpdruk is de kruisende leidingstrekking ten
aanzlen van de Inwendige druk sterker dan de terreinstrekkingen. Dit kan worden bereikt door bij de gegeven wanddikte de maximaal toelaatbare inwendige druk te bepalen voor de leidlngstrekkingen in het terrein en vervolgens de ontwerpdruk voor
de kruisingen 20$ hoger te stellen.

Dus:
de relatieve ontwerpdruk voor de kruising = max. toelaatbare bedrijfsdruk In het
veld (fictief), als functie van 'de wanddikte en materlaalkwaliteit, vermeerderd
iret

De fictieve max. toelaatbare bedrijfsdruk in het veld is doorgaans veel groter dan
de absolute ontwerpdruk, welke in het veld en t.p.v. de kruising gelijk is (behoudens cavitatie).
Voor de kruising moet dus worden berekend:
1 ) absolute ontwerpdruk
2) relatieve ontwerpdruk
Van de berekende waarden wordt de grootste aangehouden als ontwerpdruk voor de
kruislnr;. Doorgaans 1r, de relatieve ontwerpdruk maatgevend.
Uit de doflnltie van de relatieve ontwerpdruk kan worden geconcludeerd, dat een
^ rot ore wanddikte in het veld dan strikt noodzakelijk Is voor de absolute ontwerpdruk in het veld, wordt afgestraft in de kruising. De ontwerpdruk In de kruising

-17wordt namelijk gerelateerd aan de wanddikte In het veld.
Dit is niet altijd reUel, omdat b.v. buizen met kleine diameter dlkwljlr,
een geringe wanddikte strikt nodig hebben In het veld.
De wanddikte wordt echter meestal uit anderen hoofde groter genomen.
De redenen zljn: beschadlglng tijdens transport, lassen van dunne wanden is moeilijk.
Niettemin wordt voor alle nleuwe leidingen, van welke diameter, druk of materialen
ook, de relatieve ontwerpdruk toegepast (wanneer deze maatgevend Is).
Dit kan vooral bij de aardgastransportleidlngen, gezien de in de veldstrekkir.gen
uit andere velllgheidsoverwegingen toe te passen wanddikten, tot abnormal hoge
ontwerpdrukken voor de kruisingen leiden.
In dat geval wordt dan dlkwijls een alternatief voor de relatieve ontwerpdruk toegepast, het zogenaamde cascade-effect.
Het cascade-effect is het berekenen van een leidingstrekking op een ontwerpdruk,
die gelijk is aan de max. bedrijfsdruk in de bovenstrooms daarvan gelegen leidingstrekking.
Het leidingsysteem voor aardgas bestaat namelijk uit diverse opeenvolgende leidlngstrekkingen met vanaf de bron naar het afleveringspunt een van hoog naar laag verlopende bedrijfsdruk (druktrappen).

e7 crto

( primaire leiding )
—
40 ato (regionate- of secundaire leiding )

'* ato berekenen op 8 ato
8 a
t
o
„
,,40 a
40 ato
„
„ 70 ato
67 ato
,,
„ 70 ato of
relatieve ontwerpdruk

t

o

Berekenen op 3OO ato is oniin.
flaflevenngspunt
Berekenen op 67 * 5-y. = -TO ato.
*—' (b v waning)
ind»en Stoomwezen de beveilrging sanctioneert,
anders toch nelatieve ontwerpdruk. ( 5 * k = regeltolerantie v. d. beveiligingsopparatuur )
— Cascade-effect. —

Bij stalen leidingen kan voor berekening van de sterkte In de terreinstrekkingen
worden uitgegaan van de f 'vloeidruk1? als bezwijkcriterium.
Onder vloeidruk wordt verstaan: de inwendige gas- of vloeistofdruk p^, waarbij
de tangenti'gle spanning in de buiswand de gegarandeerde minimum rekgrens v^ zou
bereiken.
Deze druk kan worden berekend met de formule:

(volgens BARLOW)

P.vl

waarin:
p en a
t
D
u

<
in kg/cm

= de nominale wanddikte in cm
= de uitwendige diameter In cm.
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De relatieve ontwerpdruk voor de kruising bedraagt dan:
1,2 x 2/3 x pyl = 0,8

waarln:
2/3 = de gebrulkelljke veiligheidsfactor voor staal ten opzichte van vloelen.
p =: de berekende vloeidruk in de terreinstrekking.
Bij lagedrukleidingen kan een belangrijk deel van de spanning worden veroorzaakt
door grondbelasting, vulling en eigen gewicht van de leiding (statlsche belasting).
Dit kan tot gevolg hebben dat voor de leiding in het terrein een lagere maximaal
toelaatbare inwendige druk zal worden berekend dan 2/3 P -,. Deze lagere druk x 1,2
mag dan in de berekening worden ingevoerd.
Dat wil dus zeggen, dat blj berekening van de relatieve ontwerpdruk de spanning
ten gevolge van de bovenbelasting van de veldstrekking mag worden afgetrokken van
de toelaatbare spanning, alvorens de max. toelaatbare druk p _ In het veld wordt
bepaald.
Dit heeft bij hogedrukleidingen minder (gunstige) invloed dan bij lagedrukleldlngen,
omdat bij hogedrukleidingen de bijdrage van de ringspannlng a aan de totaalspanning veel groter Is dan bij lagedrukleidingen.
Bij veldstrekkingen kan het voorkomen, dat deze behalve door statische grond- en
gewichtsbelastlngen, ook dynamisch (dus incldenteel) worden belast door een aslast
van 10t (klasse 30 V.O.S.B.) of een drukstoot Ap.
Blj de bepaling van de max. toelaatbare druk In de veldstrekking in het kader van
de bepaling van de relatieve ontwerpdruk mogen deze dynamische belastingen niet in
rekening worden gebracht.
Uitsluitend de spanning ten gevolge van de statische bovenbelasting mag worden afgetrokken. De gedachte van de relatieve sterkte gaat namelijk uit van permanente
belasting.

o- = 2/3 ayl, ar = a - aQ

D

v

=

en a_ = —f- * zodat:

D

Hi emit volprt p ,

, is groter, naarmate a kleiner wordt.

D-iar Pwpu-^inp.) ~ ^> 2 pveld* wordt de relatieve ontwerpdruk groter naarmate de in
rekening te brengen statische belasting op de veldstrekking kleiner Is.

In deze streaking is de wanddikte onvoJdoende De optredende absolute druk I»gt boven de ontwerpdruk voor de veklleiding Wanneer de wanddikte wordt
vengroot tot de noast liggenOe handelsmoat zal p ontwerp veW groter worden en dus de retatieve ontwerpdrgk voor de kruismg
Genefceod wordt m dit geval met de berekende relatieve orrtwerpdruk = 62 kg/cm2 (ato)

57,45

onderbroken normaal bedrijf

kg/cm 2

PS 1

A

— Resuttaten berefcening absolute en relatieve ontwerpdruk

kilometers

Les II* 2,

Uitwendige belastingen op pijpleidingen,

Uitwendige belastingen worden voornamelijk veroorzaakt door de
grond waarin de leiding ligt en door verkeer,
Verder kunnen als gevolg van de inwendige druk en temperatuurvariaties verlengingen of verkortingen van de leiding optreden die
reacties van de grond en daarmee als het ware een uitwendige belasting veroorzaken.
Omdat de grond dus een zeer belangrijke rol speelt zal in elk geval
voor hogedrukleidingen (inwendige druk groter dan 1O bar) en voor
grote lagedrukleidingen een grondmechanisch rapport moeten worden
gemaakt•
Hieronder wordt aangegeven wat in dit grondmechanisch rapport moet
staan en vervolgens zullen de belangrijkste uitwendige belastingen
worden besproken,
1»Grondme chanisch rapport vo or kruisingen,
Het voor iedere kruising over te leggen grondmechanisch rapport moet
opgave doen vans
1, de neutrale grondbelastingen op de leiding (gemiddelde waarden);
2, de passieve grondbelastingen op de leiding (maximum waarden)5
3, de horizontale actieve c,q, neutrale steundrukken tegen de leiding
(minimum waarden) (voorzover van toepassing)|
4, de horizontale passieve gronddrukken tegen de leiding (maximum
waarden);
5« de te verwachten zettingen onder de leiding, zowel die ten gevolge
van de te maken grondaanvullingen als die ten gevolge van het
seculair effect van vroegere ophogingen; het zettingsverloop in
het kruisihgsprofiel dient grafisch op eenduidige wijze te worden
weergegeven (gemiddelde— en maximum waarden);
6, de verticale en horizontale beddingsconstanten van de leiding
omgevende grond (gemiddelde waarden);
7* de evenwichtsdraagvermogens van de grond onder de leiding bij
voile diameter (gemiddelde waarden);
8, de grondwrijvingen langs de leiding, zowel langs- als torsiewrijving, alsmede de verplaatsingen benodigd voor de volledige
ontwikkeling hiervan (gemiddelde waarden);
9. de toelaatbare paalbelastingen voor druk- en trekpalen;
10,het volumegewicht van de grond-water-suspensie in de aangevulde
sleuf, waarop het e.g, van een zinker door middel van een betonbekleding moet worden afgeregeld.

1* 1* Neutrale grondbelasting,
Wanneer de buis zonder verdere ondersteuning in de grond wordt gelegd, rust
op die buis een belasting, welke gelijk
is aan het gewicht van de kolom grond
boven de buis,
Deze belasting wordt de neutrale grondbelasting genoemd en is niets anders
dan de terreinspanning op de kruin van
de buis, die gelijk is aan het gewicht
van de grondkolom op de buis
fig

1.- Neutrale grondbelasting.-

Hierbij moet nog wel

worden bedacht,

dat het in te voeren volumegewicht
moet zijn het effectieve volumegewicht,
dat wil zeggen rekening houdend met de
grondwaterstand,
)
Zou de buis onder het grondwater liggen, dan zal het in rekening te
brengen volumegewicht voor het boven het phreatisch vlak gelegen
gedeelte van de grondkolom gelijk zijn aan yen voor het onder dit
vlak gelergen gedeelte V*
- 1, als gevolg van de opwaartse waterdruk.
De neutrale grondbelasting wordt bepaald uit5

waarini
q

= neutrale grondbelasting in t/mf

S/^
H

= volumegewicht grond in t/m
= gronddekking in m

D

= leidingdiameter in m.

o

1,2,

(inclusief opwaartse waterdruk)

Passieve grondbelasting.
Is een leiding op palen gefundeerd of
kan de leiding de zettingen van de
ondergrond niet volgen, dan gaat de
grond onder de buis zakken, terwijl
de buis niet of minder zakt,
De buis wil zich - relatief gezien door de grond persen en gedraagt zich
als het ware als een wig,
De buis zakt dus niet, de grond boven
de buis ook niet, doch de grond direct
naast de buis wel,
Deze grond gaat als het ware aan de
kolom grond boven de buis hangen
(een soort negatieve kleef),

fig

2-Pa**ieve

De totale belasting van de grond bove
en naast de buis als gevolg van de
zettingen van de grond onder de buis
is de passieve grondbelasting.

De passieve gronddruk of grondbelasting wordt meestal opgegeven
door de grondmechanisch adviseur,
Wanneer dat niet wordt gedaan, kan de passieve grondbelasting
worden bepaald volgens Marston met behulp van de grafiek in fig. 3»
In deze grafiek zijn waarden weergegeven behorende bij twee soorten
oms tandigheden n.l,
a) ditch condition
b) projection condition

= buis in een sleuf (aangevuld)
= buis op oorspronkelijk maaiveld, waarna
dit m.v, wordt opgehoogd,

De in de grafiek aangegeven bundel lijnen wordt beheerst door 3 hoofdlijnen, n,l,
1) Complete ditch condition

= volledig actieve
grondbelastijag

2) r

= volledig neutrale
grondbelasting

,p = 0 (diagonaal)

3) Complete projection condition = volledig passieve
grondbelasting
Bij de berekening van buisleidingen wordt alleen Comple t e pro j e c t i on
condition in bechouwing genomen.

2

3

4

5

6

7

Values of Coefficient GC
Diagram for Coefficient Cc for

Projecting Conduits

p r projection ratio = 1
rsd

=

<Sr*Sg? ~(Sb*Ad )

waarin :
Sr = letting van de later aangebrachte grond direct naast de buis

O

Sg - zetting van de oorsponk«Hijke bodem direct naast de buis
Si- - zetting van de buisbedding
Ad = verandering van de
DESIGN VALUES OF SETTLEMENT

RAHO - rsd

Conditions

Settlement Ratio

Rigid culvert on foundation of rock or unyielding soil

* 10

Rigid culvert on foundation of ordinary

+ O 5 to * 0 8

soil

Rigid culvert on foundation of material that yields with respect to adjacent
RexiWe culvert with poorly compacted side fills
a g un

0
to * 0.5
^^^ ^ Q

Flexible culvert

-0.2 to *O.8

J »

with weiI - compacted side fills

~ Passieve grondb*fasting voigens Marston —

1,2, 1, Ditch condition.

aangevuide ileuf

Pig"

4

Ditch condition-

Wanneer een leiding in een sleuf wordt gelegd en de sleuf daarna
wordt aangevuld, zal die aanvulling gedurende enige tijd inklinken.
De aanvulling stort a.h.w, na, Hierdoor ontstaat langs de sleufwanden negatieve kleef, die ontlastend werkt t,a,v, de belasting op
de buis, De buis ondervindt dan een belasting, die minder is dan
het gewicht van de kolom boven de buis,
Dit is een actieve toestand, die slechts van tijdelijke aard is,
want wanneer de aanvulling volledig is nageklonken, zijn de negatieve kleefspanningen weg en na verloop van tijd ontstaat toch
neutrale belasting,
Bij leidingberekeningen moet dus worden uitgegaan van:
neutrale belasting als minimum
passieve belasting als maximum.
Actieve belastingstoestanden worden niet in beschouwing genomen,
omdat zij slechts van tijdelijke aard zijn.
Ditch condition kan zich soms zeer duidelijk manifesteren, Bijvoorbeeld in een zandstreek met zeer diepe grondwaterstand, waarin zich
een vallei bevindt, waardoor een beekje of een dergelijke waterloop
stroomt,
Wanneer zo'n beekje moet worden gekruist door een weg, ten behoeve
waarvan een dam in de beek is gelegd, waarin voor de waterdoorvoer
in een later stadium een gemetselde duiker is aangebracht, zal deze
duiker een grote dekking hebben, (Tijdelijke voorziening met b.v,
stalen buizen),
Wanneer dan de dekking H ^ 10 D, zal er volgens een andere theorie
dan Marston aanvankelijk op de duiker geen belasting zijn, omdat de
belasting door de kolom grond boven de buis in de weer aangevulde
sleuf, volledig wordt opgenomen door negatieve kleef langs de sleufwanden.
De belasting op de buis zal zich geleidelijk weer opbouwen tot
neutrale belasting zolang de duiker aanwezig is, doordat de negatieve
kleef langs de sleufwanden wegebt.
Wanrieor echter na verloop van tijd de gemetselde duiker door een of
aridore oorzaak (b.v, overbelasting of onderspoeling) is bezweken,
kan de kolom grond boven de duiker weer aan de sleufwand gaan hangen,
De belasting ter hoogte van de bezweken duiker = 0,
Het na bezwijken van de duiker ontstane gat in de grond blijft — zij
het enigszins geerodeerd en vervormd — in stand zonder steun van het
rnetselwerk. De feitelijke belasting op die hoogte is dan nihil.
Voorts speelt gewelf- c,q, passieve silowerking nog een rol, alsmede
leem—cohaesie,
Toch wordt hier voor buisleidingen niet mee gerekend, omdat in
normale omstandigheden deze toestand maar een tijdelijke is. Voorts
wordt er niet vanuit gegaan, dat een buisleiding bezwijkt (c.q. plat
wordt), zodat dan inderdaad gezegd zou kunnen worden, dat de belasting
vrijwel 0 blijft, Wanneer de buis niet bezwijkt is de belasting er
wel en kan zelfs van neutraal naar passief gaan.

1, 2,2.

Projection condition.

Deze toestand is aanwezig, waimeer
op het maaiveld een leiding wordt
gelegd, waarna dit maaiveld wordt
opgehoogd.
Deze ophoging zal gaan klinken.
De klink van de kolom grond naast de
buis ter hoogte van h zal groter zijn
h-D
dan van de kolom grond boven de buis
ter hoogte van h-D. Er is dus een
klinkverschil tussen de kolom grond
— boven de buis en de kolom grond
Projection conditionernaast. Tengevolge daarvan ontstaat
negatieve kleef, die langs de kolom—
vlakken werkt en extra belastend voor
de buis werkt.
Kr moet dan met passieve belasting worden gerekend, dus alsof de buis
een trapezium grond wegduwt in plaats van alleen de neutrale kolom
(symbolische weergave),
Het is voor te stellen, dat de grond
onder de buis zachter is dan ernaast,
doordat de grond onder de buis tijdens
het leggen geroerd is, De buis kan
neutrale grondkolom
zich dan iets in de grond indrukken,
De geroerde ondergrond kan deze belasting niet door negatieve kleef opnemen,
de buis kan zich iets zetten, hetgeen
afname van de belasting betekent (Lage
beddingsconstante is gunstig bij
zettingsverschillen),
Vandaar dat r , In de grafiek varieert
met de hardheid van de grond en de
- Symbolische weergave van
fig 6
passieve gronddruk stijfheid van de buis,
Deze variaties worden echter niet in
beschouwing genomen,
Bij leidingberekeningen moet alleen
worden uitgegaan van complete projec- J
tion condition,(De onderste lijn in
de grafiek),
Dit houdt in, dat gerekend moet worden alsof de buis volkomen star is
en is opgelegd op volkomen starre ondergrond, zodat beide op geen enkele
wijze vervormen,
Wanneer de dekking op b,v, een buis met kleine diameter relatief zeer
groot is (b.v, M = SO), is het de gewoonte om de lijn van complete
c
projection condition te extrapoleren,
Voor zand ophogingen is dit wel juist, doch wanneer wordt opgehoogd met
compressiebele grond - zoals klei en veen - niet, omdat de passieve
gronddruk wordt verminderd als gevolg van de compressie van de grond,
De negatieve kleef tijdens het inklinken van cle ophoging, die naar
beneden steeds groter wordt, veroorzaakt een incirukking van de kolom
grond boven de buis, die ontlastend werkt op de buisbelasting,
H

II

Dit gebeurt echter pas wanneer 77
^ 1O, Zolang —
JD
C

^ 1O is er geeri
C

sprake van reductie, Dus bij grote kleidekking moet niet alleen de lijr
van compl, pro j . cond. worden gee*xtrapoleerd, doch dan moet tevens worden bedacht , dat reductie van cle belasting kan optreden,

1. 3. Horizontale gronddrukken.
1. k.
Horizontale gronddruk tegen een buis is te vergelijken met die tegen
een damwand. Bij tweezijdige horizontale gronddruk wordt gesproken van
steuiidruk (tegen deflectie),
De benaming van de belastingstoestand van een buis komt overeen met die
van cle belasting op een damwand, namelijk s
1) actieve horizontale steundruk, die wordt veroorzaakt door nastorting
van grond naast de buis in de gegraven
en weer aangevulde sleuf door klink,
2) neutrale horizontale steundruk,die optreedt wanneer de buis door ongeroerde of geheel geconsolideerde grond
is omgeven en de buis niet defligeert
(starre buis).
Met deze toestand wordt bij leidingen,
behoudens bij cloorpersingen van mantelbuizen zonder verdikte rand, geen
rekening gehouden,
3) passieve horizontale gronddruk,die optreedt wanneer de buis als gevolg
van bijvoorbeeld expansie van de leiding
tegen de grond wordt gedrukt.
Passieve horizontale steundruk treedt
op bij een doorgeperste stalen
(flexibele) mantelbuis zonder verdikte
rand in zandgrond.

JL^klink

~~ "~ p ~" ~ ~~ —

V v //// I /////////// r/

^_r/
^ ^
actieve iteynclruk
Ijf^

f

**££££!*

6

possieve
horizont<
gronddruk

Actiev* steundruk en horizontal* p^ss.iev*> gronddruk tegen een

Actieve, passieve— en neutrale korreldruk.
In tegenstell ing tot water, waarvan de druk in alle richtingen gelijk
is,is de korreldruk dit niet,.In les 1-1 werd beschreven hoe de verticale korreldruk kon worden berekend. In dit hoofdstuk zal iets worden
gezegd over de grootte der horizontale korreldruk, Bij de uitleg van dit
Tenomeon wordt uitgegaan van de korreldruk, die wordt uitgeoefend op de
verticale stijve wand in fig. 8.

8

Hierbij is dus de waterdruk buiten beschouwing gelaten.
(f\a = <Tgr. - <Tw)
Bij een dergelijk geval wordt de optredende druk bepaald door de
vormverandering der constructie,
Hierbij zijn twee uiterste gevallen te onderscheiden:
1) De wand verplaatst in horizontale richting van de grond af (geeft
mee), de grond oefent dan zgn. actieve druk op de wand uit,
2) De wand wordt in horizontale richting tegen de korreldruk in over
een kleine afstand verplaatst; de grond biedt hiertegen weerstand|
deze weerstand wordt passieve korreldruk genoemd.
In het ene uiterste geval rust een wig grond ABC tegen de wand, in het
andere uiterste geval wordt een wig grond ABD opgestuikt.
Hoed begrepen moet dus worden, dat de actieve en passieve korreldruk
uiterste grenzen aangeven, waarbij het evenwicht van de grond wordt
verbroken, Tussen deze uitersten zijn alle tussenstadia mogelijk.
(figuur 9).
Horizontal*

van frond »»a««i*f af

-«•

korrm

Ee*n van deze tussenliggende gevallen is de neutrale korreldruk.
Hieronder dient te worden verstaan de korreldruk die zich instelt
indieri de wand totaai ge'e'n beweging ondergaat.
Bij de aanaarding achter het landhoofd van een brug, dat door de
brug op z f n plaats wordt gehouden, zal bij benadering sprake zijn van
neutrale korreldruk,
Zoals uit fig, 9 al is gebleken is er een groot verschil tussen de
actieve— en passieve korreldruk,
lOvenals de verticale korreldruk dit bleek te zijn is ook de horizontale
korreldruk evenredig met die diepte onder het maaiveld.
De horizontale gronddrukken kunnen als volgt worden bepaald.

5

(Tnn

=

- 1/2 If )

X a = tg(^5

- 1/2UJ)

An«0^
X.<f

+ 2c.tg(V>° + 1/

waarln:
(T^ in t/m2 (kN/m2)
q

2.
2
= verticale korrelspanning in t/m (kN/m )

M

= inwendige wrijvingshoek in sexagesimale graden

c

2
2
= cohaesie in t/m (kN/m )

1• 5. Zakkingen,
Tnclien voor een kruising een fundering op staal wordt toegepast,
vormen zakkingen een belangrijk randgegeven en zij kunnen als volgt
worden onderscheiden,
1 Zakkingen door Consolidatie van waterkering of weg en ondergrond als
gevolg van ophoging ter plaatse van de kruising en naaste omgeving,
alsmede eventuele potentiaalverlagingen van het grondwater.
Deze zakkingen zijn theoretisch te benaderen en worden "zettingen11
genoemd,
2. Zakkingen ten gevolge vam het seculair effect van in het verleden
uitgevoerde dijkverzwaringen.
Deze zakkingen zijn naast theoretische benadering mede af te leiden
uit de onderhoudservaringen van de waterkering- (weg)beheerder en
worden eveneens "zettingen11 genoemd,
3* Zakkingen ten gevolge van de grondroering bij de uitvoering,
Uij de bepaling van deze zakkingen spelen diepte en breedte van de
ontgraven c.q. gebaggerde sleuf een roI.
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^4-, Zakkingen ten gevolge van de dynamische invloed van de leiding op
de omringende grond onder invloed van fluctuaties in bedrijfsdruk
en temperatuur.
In theorie is het denkbaar dat een kruisingsconstructie door iritermitterende expansie, gepaard gaande met grondbreuk (dat wil zeggen
overschrijding van maximaal leverbare (passieve) grondbelasting c,q,
evenwichtsdraagvermogen) in de grond blijvend van positie verandert,
omdat bij grondbreuk irreversibele (plastische) gronddeformaties
optreden.
Over een eventueel effect van deze aard is momenteel niets bekend,
Zakkingen kunnen dus tweeledig zijn, namelijk:
1) zettingen = Consolidatie door uitdrijven van overspannen water en
comprimeren van slappe lagen in de ondergrond,
2) zakking

= de beweging van de buis naar beneden t,g,v, klink van
geroerde grond naast en onder de buis na uitvoering van
het werk,

]
I

1, 5«1* Zettingen (consolidatie),
Zoals gezegd, kunnen zettingen theoretisch worden benaderd, De mogelijkheden daartoe zijn uitgebfeid weergegeven in les 1,1 (Grondmechanica).
Zij kunnen worden bepaald met de formule van Von Terzaghi-Buisman.

C

S

1, 5«2, Zakkingen (uitvoering),
"Zakkingen" hangen meestal nauw samen met de wijze van uitvoering en zijn
derhalve moeilijk bij het grondmechanisch onderzoek te betrekken,
De zakkingen kunnen op grond van de huidige praktijkervaring worden
getaxeerd op circa O,2O m (bij zorgvuldige uitvoeringj,
/
Bij onzorgvuldige uitvoering (onnodig diepe ontgravingen) zijn zakkingen
geconstateerd van meer dan O,5O m,
Er wordt dus van uitgegaan, dat door uitvoeringszakkingen t.g.v, grond_
roering onder en naast de pijp nog na gereedkomen van het werk zakkingen
kunnen optreden in de orde van grootte van O,2O m, waardoor een gemiddeld
zakkingsverschil kan optreden van 10 cm, hetgeen dan een bedrag is, dat
in d® berekening moet worden ingevoerd, Het in te voeren zakkingsverschil
van 0,10 m wordt niet meer met een onzekerheidsfactor vermenigvuldigd,
Zakking is dus de beweging van de buis naar beneden als gevolg van:
a, klink van geroerde grond onder de buis, Dat is dus indrukken
(comprimeren) van grond = zetting,
b, klink van geroerde grond naast de buis, Dat is een kwestie van negatieve
kleef door klinkverschil naast en boven de buis, De kolom naast de
buis klinkt meer en gaat aan de kolom grond boven de buis hangen.
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De zettingen worden opgegeven door de grondmechanisch adviseur. Zakkingen
moeten volgens gestelde regels worden ingevoerd,
Daarvoor adviseert de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringeri
(T,A.W.) bij fundering op staal uit te gaan van een zakkingsverschil van
O,10 m ter versterking van het (de) eventuele zettingsversch.il (len) , De
zettingen worden hiertoe, na vermenigvuldiging met de betreffende onze —
kerheidsfactor, proportioneel vermeerderd
,
., .
met een zakking
0 =

zetting
. -,
-T-:
x 10 cm,
max. zetting

Het zakkingsverschil van 10 cm dient discontinu te worden ingevoerd 'bij
overgangen in uitvoeringsmethodiek, zoals "doorpersen versus open ingraving" en "gebaggerde zinkersleuf versus in den droge gegraven landsleuf",
Nu is het natuurlijk mogelijk, dat al deze zettings— en zakkihgsverschijnselen rustig worden afgewacht en de zinker eerst dan aan de terrein—
leiding wordt verbonden, wanneer deze verschijnselen zijn op^etreden.
Wanneer zich echter onder de buis slappe lagen bevinden, is de zakking
van de buis een echt ze ttingsverschi jiisel, dat te lang duurt om claar
op te wachten met het afbouwen van de kruisingsconstructie.
iCr kan dus zonder meer van worden uitgegaan, dat na afbouw van de
constructie de zettingen t.p.v, de zinker nog door zullen gaan,
!• 5*3* Zettingen met daaruit voortvloeiende direct— en indirect over—
ge dragen b ov enb elas ting,
De bepaling van de invloed van zettingen op de liggerwerking is een ingewikkelde materie. Niettemin moeten ook die invloeden in de berekening
worden betrokken. lien groot deel van de optredende spanningen wordt
juist door de zettingen veroorzaakt.
Daarom zullen de verschillende aspecten van dit onderwerp voor zover
mogelijk afzonderlijk en stap voor stap worden belicht en verduidelijkt
met voorbeelden.
Het probleem kan als volgt worden omschreven,
Er zijn twee mogelijkhedens
a. er treden geen zettingen op
b, er treden wel zettingen op
Wanneer er wel zettingen optreden, zijn daarbij ook twee mogelijkheden:
1, die leiding volgt de zettingen wel
2. de leiding volgt de zettingen niet
Volgt de Leiding de zettingen wel, dan moet worden gerekend met
I direct overgedragen belasting
II indirect overgedragen belasting (Qn)
Volgt de ieiding de zettingen niet, dan moet worden gerekend met:
indirect overgedragen belasting, welke kan varieren tussem
A. neutrale grondbelasting
B. maximale passieve grondbelasting.
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1 * 5 * 3 » 1 » Er treden geen zettingen op«

Pi fiT 1 0 ~ Geen xettingen.—

Wanneer er geen zettingen optreden, wordt ±n alle doorsneden (dus ook in
I en II) de gehele bovenbelasting direct overgedragen aan de grond onder
de zool van de buis,
1,5. 3,2, Er treden wel zettingen op,
Wanneer de ondergrond onder een leiding onderhevig is aan zettingen zijn
er twee mogelijkheden, namelijk:
1. de leiding volgt de zettingen
2. de leiding volgt de zettingen niet*
1 « 5 « 3«2,1, De leiding volgt de zettingen.

Treden er zettingen op en volgt de leiding die zettingen geheel, dan
wordt in doorsnede I de bovenbelasting direct overgedragen aan de
grond onder de buis. In doorsnede II wordt een gedeelte van de bovenbelasting (q — q ) ook direct overgedragen aan de grond onder de zool
van de buis,
q = neutrale grondbelasting, q = zettingsbelasting (veroorzaakt Q
D
zowel in doorsnede I als doorsneae II).

-
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lien Leiding zal de zettingen volgen, wanneer de neutrale bovenbelasting
voldoende is om die leiding bij een bepaalde buisstijfheid in het
zetti rigs prof iel te drukken.
(let kan voorkomen, dat deze bovenbelasting hoger is dan de belasting,
rite nodig is om de leiding het zettingsprofiel te doen volgen.
Het gedeelte van de totale grondbelasting, dat dan nodig is om de leiding de zettingen te laten volgen, wordt zettingsbelasting genoemd (q ).
z
In feite is dit een fictieve belasting, die wordt berekend om:
a. het gedeelte van de totale belasting te bepalen, dat nodig is om de leiding de zettingen te laten volgen,
b. de totale belasting zodanig op te splitsen, dat ieder gedeelte op de
juiste wijze aan de ondergrond wordt overgedragen.
Bij de bepaling van de zogenaamde zettingsbelasting moet de grondbelasting als neutrale gronddruk in rekening worden gebracht.
Zolang de buis de zettingen van de grond volgt, is er geen relatieve
verplaatsing, zodat er geen reden is om passieve grondbelasting in
rekening te brengen.
Dit zou pas het geval zijn, wanneer de buis obstructie pleegt t.o.v, de
grond: of wanneer de buis op zijn plaats blijft en de grond zakt, of
wanneer de buis de grond wordt uitgetrokken,
Voorts moet worden nagegaan of de buis voldoende slap is (El), zodat
hij belast door neutrale grondbelasting de benodigde doorbuiging heeft
om het zettingsprofiel te volgen,
Hierbij wordt er van uitgegaan, dat de doorbuigingsfiguur congruent is
aan de zettingsfiguur, hetgeen een bij handberekeningen gebruikelijke
simplificatie is, Dus:
q

= zettingsbelasting (fictief), gelijkmatig verdeeld, die nodig is
om buis zover door te buigen, dat doorbuiging = zetting,

Wanneer q^ -< q

is de conclusie te trekken, dat de buis de zettingen

zal volgen, want er is dan meer belasting beschikbaar dan nodig is om de
buis in het zettingsprofiel te drukken,
In dat geval itioet een splitsing in de belasting worden gemaakt, omdat
het gedeelte q van q via de buis zijdelings wordt afgedragen aan de
ondergrond in ae oplegz6nes.
De rest van de belasting = q - q wordt rechtstreeks aan de ondergrond afgedragen,
Het zijdelings overdragen van de belasting q wordt verklaard door de
aanname, dat de buis de zetting van de grond met een geringe achterstarid volgt, zodat de buis tijdens het volgen van de zettingen a.h.w.
in de oplegzdne is opgelegd en er in het veld tussen de oplegzones
enige ruimte aanwezig is tussen buis en grond.
q veroorzaakt in het veld dan dwarskracht schuifspanningen in de
buisdoorsnede (naar boven gericht), en wordt door dwarskrachtschuif—
spanningen overgedragen op de ondergrond in de oplegzones,
q n - qz wordt direct aan de ondergrond overgedragen.
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In de oplegz6ne wordt de buis dus belast door (zie drsn, l):
1) de neutrale grondbelasting die t.p.v. de oplegzone (doorsnede l) op
de buis rust en direct aan de ondergrond wordt overgedragen,
2) de uit het veld komende Q -belasting veroorzaakt door q , die via de
buis, door naar beneden gerichte schuifspanningen, op de ondergrond
wordt overgebracht (indirect).
In het veld (drsn. II) is de belasting en belastingoverdracht ook in
twee delen gesplitst, namelijk:
1) q

(=Qn

) is de zettingsbelasting, welke de doorsnede van de buis

voordat hij contact maakt met de grond, en dus vrij hangt, belast
met een bovenbelasting q en naar boven gerichte schuifspanningen
als reactie.
2) qn * qz , welke direct aan de ondergrond wordt overgedragen,
1 « 5 * 3«2,2, De leiding volgt de zettingen niet,
Er treedt zetting opf die niet door de buis kan worden gevolgd, waardoor de belasting, die op de leiding rust in het gebied waar Z >>
doorbuiging buis, niet direct kan worden overgedragen op de ondergrond,
Er is in dat geval n.l, geen ondergrond, maar ruimte,
Overdracht van de belasting op het niet gesteunde gedeelte moet dus
naar de zijkanten (oplegzfines) plaatsvinden, Dit is dus indirecte
/
overdracht,
De belasting wordt via de buis overgedragen op de ondergrond t.p,v,
de oplegzdnes, Dit heeft zijn invloed op zowel de niet ondersteunde
doorsnede (doorsnede IV) als op de ondersteunde doorsnede (doorsnede III).

Doorsnede IV,
In deze doorsnede is de buis belast met een passieve grondbelasting, die
verticaal gericht en gelijkmatig verdeeld over de bovenste helft van de
buis is.
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Passieve grondbelasting moet worden ingevoerd, omdat de buis de verdergaande zettingen niet geheel volgt, Er is dus relatieve verplaatsing
buis—grond,
Aan de zool van de buis kan dus geen belasting worden overgedragen,
want daar is ruimte, Toch wordt er wel evenwicht in de doorsnede bereikt,
namelijk door de aanwezigheid van schuifspanningen in de wand van de
buis, die naar boven zijri gericht.
Doorsnede III,
Deze doorsnede, gelegen in de oplegz6ne (gesteunde gedeelte) krijgt nu
een combinatie van belastingen, namelijk:
a) de direct aan de ondergrond over te dragen neutrale grondbelasting
b) de indirect over te dragen passieve belasting uit het niet-gesteunde leidinggedeelte, hetgeen t,p,v. deze doorsnede een spanningsbeeld oplevert,
waarbij de schuifspanningen naar beneden zijn gericht en er onder de
bodem funderingsdruk is,
Dit beeld is dus het omgekeerde van het niet-gesteunde gedeelte, daar
waron de schuifspanningen naar boven gericht en was er op de top
belasting aanwezig.

1.5. 3.2,3. Paa1funde ring,
In de voorgaande paragrafen is steeds gesproken over leidingen gefundeerd op staal, die al of niet de zettingen kunnen volgen,
Naarmate de zettingen, zettingsverschillen c,q, zakkingsverschillen
groter worden, wordt de noodzaak van een paalfundering ter verkrijging
van een veilige kruisingsconstructie steeds groter,
ICen voordeel bij fundering op palen is dat het gedrag van de constructie
goed voorspelbaar is, omdat de zakkingen zeer gering zijn,
Ifet verdient daarom aanbeveling een paalfundering toe te passen in alle
gevallen, waarin zakkingsverschillen een belangrijke spanniiigsbijdrage
in de leiding kunnen leveren en er grote onzekerheid bestaat over de
grootte van de zakkingsverschillen, Het laatste kan onder meer het
gevolg zijn van de wijze van uitvoering, omdat zakkingen ten gevolge
van grondroering moeilijk te voorspellen zijn (in het bijzonder bij
uitvoering in den natte),
Bij toepassing van een paalfundering volgt de leiding uiteraard de
zettingen niet en treedt passieve grondbelasting op, die indirect wordt
overgedragen naar de steunpunten, De op staal gefundeerde leiding, die
de zettingen niet volgt is hiermede vergelijkbaar.

> b«j goring, zettmg.n
volledige passi.w

UJ
I X f_,

I f-.

Pool fundering, volgt zrttingen nn
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1 » 5 * 3 « 3 » 3 « Samenvatting.
Bij vanaf 0 geleidelijk toenemende zettingen voor op staal gefundeerde
leidingen zijn de volgende fasen in de belastingverdeling denkbaar.
zettingen O

: q

wordt geheel direct overgedragen aan de ondergrond.

zettingen klein

: q \, q , q wordt gesplitst in q = zettingsbelasting,
n /^
z
n
z
welke indirect wordt overgedragen aan de
ondergrond in de oplegzones, en q - q ,
n
z
welke wordt overgedragen aan de ondergrond
onder de buis in het veld,

zettingen groter

: q

= q , q

is juist voldoende om de buis de
zettingen te laten volgen, q wordt
geheel indirect overgedragen op de
ondergrond in de oplegz6nes,

zettingen te groot: q

^ q

,

buis volgt de zettingen niet. In dat
geval moet niet q , doch passieve bovenbelasting (q ) in rekening worden gebracht, welke geheel indirect aan de
ondergrond in de oplegz6nes wordt over—
gedragen,

q zal altijd optreden bij grote zettingen en bij op palen gefundeerde
leidingen.
1.8. Grondwri j ving,
Door de grondmechanisch adviseur wordt opgegeven de grondwrijving en de
daarbij behorende verplaatsing.
De verplaatsing van de buis die nodig is om de grondwrijving op te
wekken en de wrijving zelf kunnen in een grafiek tegen elkaar worden uit—
gezet, De grafiek heeft dezelfde karakteristiek als een 5"^-J^-diagram of
Alle grondmechanische grafieken, waarbij wrijvingseigenschappen of
draagvermogens ), die eigenlijk ook wrijvingseigenschappen in glijvlakken weergeven), worden uitgezet tegen verplaatsingen, hebben altijd een
dergelijk verloop,
De computer kan een dergelijk verloop nog niet verwerken, Daarom wordt
het W-5-diagram geschematiseerd tot een zogenaamd bilineaire grafiek
met twee rechte lijnen, die een knik met elkaar maken.
Op deze wijze wordt dan zogenaamd quasi-elastisch gerekend. Dat wordt
gedaan, totdat er grondbreuk optreedt,
Physisch is dit in het geheel niet juist, doch het is een brevet van
onvermogen van de computer.
2 Verkeersbelastin^.
Bij wegkruisingen al of niet gecombineerd met boezemwateren of dijken
moet gerekend worden met een aslaststelsel conform de klasse van de
VOSB, die ook bij het ontwerp van de kunstwerken, zoals bruggen en
viaducten, in de betreffende weg is aangehouden (6O of 45)•

^
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Bij kruisingen van waterkeringen zonder wegen moet desondanks gerekend
worden op een toevallige voertuigpassage met een aslaststelsel conform
klasse 3O- van de VOSB 1963 over kruin en bermen. De spanningen ten gevolge van drukstoten dienen te worden vergeleken met die ten gevolge
van de toevallige verkeersbelasting,
De maatgevende van beide invloeden wordt aangehouden (sommatie kan
achterwege blijven in verband met de geringe kans op colncidentie).
Evenals de neutrale grondbelasting en het eigen gewicht wordt ook de
verkeersbelasting gerekend aan te grijpen over 18O° van de buis, verticaal gericht en gelijkmatig verdeeld,
De spreiding van de wiellasten in de ondergrond geschiedt volgens
Boussinesq.
O 3
De toe te passen stootcoe'fficient S = 1 4- '*** f waarin t de gronddekking
boven de kruin van de buis in m is.
De druk van een stilstaand aslaststelsel op een buis met grote dekking
is pas na circa 15 sec maximaal. Een rijdend aslaststelsel is de buis al
gepasserd, voordat de druk op de buis maximaal is,
Deze naijling maakt in feite de invoering van een stootcoefficient
discutabel.
Niettemin wordt deze wel in rekening gebracht,
2.1. Asdrukken op wegen,
De verkeersklassen volgens de V.O.S.B. en de daarbijbehorende aslasten
zijn gebaseerd op een geschematiseerd aslaststelsel. In werkelijkheid
komen er echter een aantal verschillende assenstelsels voor.
In het Wegenverkeersreglement worden de toelaatbare asdrukken op wegen
vastgesteld,
Alhoewel bij de berekening van leidingen slechts rekening wordt gehou—
den met de verkeersbelasting volgens de V.O.S.B,, worden in het navol—
gende ook de in het Wegenverkeersreglement voorgeschreven maximum
asdrukken gegeven.

PJ.CT
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•- Diverse o.sstelseis
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1) asdruk
max. asdruk

2/3 x totaalgewicht
1O t

2) tandemassen
A = 1OO tot 2OO cm
asdruk
max. asdruk tezamen
elke as afzonderlijk

3/k x totaalgewicht
16 t
< 10 t

3) pendelassen
asdruk
max. asdruk tezamen
elke as afzonderlijk

3/5 x totaalgewicht
13 t
7 t

pendel— tandemassen

max, druk tezamen
elke as apart

A < 1OO cm

A=10O tot 120 cm

normaal

D 4- O.L.

normaal

13 t
<6,5 t

32 t
<8 t

17 t
<6,5 t

A=*12O tot 2OOcm !

D + O.L, normaal D + o f,.
32 t
<8 t

21 t
<6,5 t

D + 0,L, =s Dieplader met ondeelbare lading.

3» Eigen gewicht buis en vulling,
Het eigen gewicht van transportleiding en eventuele mantelbuis minus
opwaartse waterdruk moet in de berekening worden betrokken,
Bij vloeistof leidingen tevens Liet gewicht van de vulling,
Deze belasting wordt eveneens geacht aan te grijpen over 18O° van de
buis eri is ook verticaal gericht en gelijkmatig verdeeld.

i"
32 t

<8t
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aslast
2O t
45
15 t
10 1
30
aslaststelsel volgens VOSB 1963
kiasse
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— —•»- gronddrkking ( t ) boven de kruin van de buis in m

Druk onder A bij onyunstngste ulautsmg van het laststelsel
De ontlastende invloed van het wegdek is bu;ten beschouwing g«elat*n, evenals de stootcoeffi<
De yevonden waarxJe vocx P moei dus «*%>nden vermenigvuidigd met
^ - 1 * ^- ( t - grondd*kkmq in
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4. Gr ondre ac t ie.
De op de buis werkende bovenbelastingf die dus bestaat uit neutrale
grondbelasting, eigen gewicht en verkeersbelasting, wordt direct aan de
onderliggende grond overgedragen,
De wijze, waarop de grondreactie op de buis aangrijpt, kan ook weer op
diverse manieren worden aangenomen,
Z<D wordt bijvoorbeeld in voorschriften voor beton- en asbest-cementbuizen
een beddingfactor bepaald, die afhankelijk is van de grondgesteldheid en
de wijze van oplegging van de buis,
Het gedeelte van de buis, waarover wordt aangenomen, dat de grondreactie
optreedt, wordt bepaald door de opleghoek ^, die in de diverse benade—
ringen kan varieren van 0 (lijnoplegging) tot 18O° (onderste helft van
de buis), mede afhankelijk van de stijheid van de buis en de grond
(oplegging).
Q
Q
Een opleghoek van 9O tot 120 wordt dikwijls in rekening gebracht,
Voorts wordt uitgegaan van een vertioaal- of radiaal gerichte grondreactie,
In de hier gevolgde berekeningsmethode wordt de in de literatuur te
vinden aanbeveling van Spangler gevolgd, welke er op neer komt, dat de
grondreactie (funderingsdruk) voor flexibele buizen optreedt over een
opleghoek ft = 3O t geiykmatig verdeeld en verticaal gericht,

boverbelasting^

gelijkmatig verdeeld over 180*
""en verticaal gericnt

betastingshoek
(a)

jnbujgend M
uitbyjgend M

gehjkrnatig verdeeld over 3O*
en v*rticaai gericht
funderingsdruk

D sin 1/2
E 1S

' -2

— Belastingstoestand bij direct overgedragen bovenbelasting —

Dus de belastingshoek ^ = 18O , terwijl de ondersteuningshoek A = 3O
voor in een sleuf gelegde leiding,
Voor een doorgeperste buis is & = 12O «
Voorgaande lb -waarden zijn geldig voor tangentieel flexibele buizen.

5. ONZEKERHEIDSFACTOREN VQOR GRQNDMECHANISCHE GROOTHEDI
Verscheidene in de sterkteberekeningen in te voeren grootheden, en wel
die volgen uit de grondgesteldheid, zijn nooit exact bekend,
Daarom dienen de uit het grondmechanisch onderzoek afgeleide grootheden in de sterkteberekening met factoren te worden vermenigvuldigd
of erdoor gedeeld, waarin de mate van onzekerheid tot uitdrukking
komt,
De grootte van deze factoren kan pas goed worden vastgesteld als ruime
ervaring over het gedrag van leidingen in kruisingen is verkregen,
Nu deze ervaring er nog niet is, kunnen onderstaande factoren als
richtsnoer dienen.

j
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De beheerder van de waterkering of weg is evenwel vrij, in bijzondere
gevallen hiervan af te wijken, bijvoorbeeld wanneer de eigenschappen
van de grond zeer goed bekend zijn, of wanneer deze eigenschappen
bijzonder moeilijk zijn te bepalen,
De opgegeven onzekerheidsfactoren ten opzichte van de "gemiddelde
waarden'1 worden geacht zowel de onzekerheden ten gevolge van de
variatie in bodemgesteldheid als die in berekeningsmethodiek te
compenseren,

De factoren ten opzicht van de "maximale waarden11 zijn uitsluitend ter
compensatie van de laatste categorie onzekerheden.
Incidenteel zal een grondmechanisch onderzoek nodig zijn ten behoeve
van waterstaatkundige voorzieningen en de bepaling van de veiligheidsz8ne ,
De onzekerheidsfactoren zijns
neutrale grondbelasting ten opzichte van de gemiddelde waarde

1,1

passieve grondbelasting ten opzichte van de maximale waarde

^§3

zettingen ten opzichte van de gemiddelde waarde
zettingen ten opzichte van de maximale waarde

1f5
1,3

beddingsconstante

1,4

ten opzichte van de gemiddelde waarde

evenwichtsdraagvermogen voor zand ten opzichte van de
gemiddelde waarde

1,2

evenwichtsdraagvermogen voor klei en veen ten opzichte
van de gemiddelde waarde

1,5

grondwri jving ten opzichte van de gemiddelde waarde

J-f^T I, 7

horizontale passieve gronddruk ten opzichte van de gemiddelde waardes
conform evenwichtsdraagvermogen (contacthoek = 12O ).
Bij de bepaling van de toelaatbare paalbelastingen zal de grondmechanisch
adviseur gewoonlijk in zijn advies reeds met onzekerheden rekening
hebben gehouden.
In bovenstaande tabel worden onder zettingen slechts de normale zet—
tingen door verhoging van de belasting op de ondergrond verstaan.
Er is weinig bekend over zakkingen ten gevolge van grondroering bij
de uitvoering en ten gevolge van dynamisch gedrag van de leiding,
Daarom dienen desalniettemin (in ieder geval aan de uitvoeringswijze
aangepaste) reserves in de constructie te worden ingebouwd,
Bij fundering op staal zijn gevallen bekend waarbij ten gevolge van
zakkingen door grondroering bij de uitvoering en dynamisch gedrag van
de leiding de berekende spanningen met 2y/o werden overschreden.
Reeds eerder werd vermeld, dat de T,A,¥, bij fundering op staal adviseert uit te gaan van een zakkingsverschil van 0,1O m ter versterking
van het (de) eventuele zettingsverschil(len), De zettingen worden
hiertoe, na vermenigvuldiging met de betreffende onzekerheidsfactor,
proportioneel vermeerderd met een'zakking
zetting
x 1O cm.
max.zetting

Het zakkingsverschil van 1O cm dient discontinu te worden ingevoerd
bij overgangen in uitvoeringsmethodiek, zoals "doorpersen versus open
ingraving11 en " gebaggerde zinkersleuf versus in den droge gegraven
1andsleuf",
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Bij het controleren of een bestaande kruisingsconstructie aan de eisen
voldoet, kunnen wanneer betrouwbare gegevens van de opgetreden zettingen
beschikbaar zijn, de onzekerheidsfactoren voor de zettingen lager
worden gesteld,
Indien belastingen van verschillende aard elkaar tegenwerken, moet de
grootste met de betreffende factor worden vermenigvuldigd en de kloiiiste
erdoor gedeeld.
In feite komt het erop neer, dat alle belastingen die ongunstig voor de
leiding werken, moeten worden vermenigvuldigd met de betreffende
onzekerheidsfactor*
Dit houdt echter niet in,dat alle verschillen zo groot mogelijk moeten
worden gemaakt, zoals in het verleden door diverse construeteurs werd
gedaan t,a,v, de zettingen, Zij vermenigvuldigden de max. zetting met
1,5 en deelden de kleinste zetting door 1,5t zodat het zettingsverschil
maximaal werd. Dit is echter niet de bedoeling,
De bedoeling is, dat alle zettingen worden vermenigvuldigd met of
gedeeld door de betreffende factor,
Het verschil tussen de zettingen (zettingsverschil) waarmee in de
berekening voornamelijk rekening wordt gehouden, wordt ook met 1,5
vermenigvuldigd, wanneer de twee zettingen, waarvan het verschil wordt
gebruikt, met 1,5 worden vermenigvuldigd,
5 « 1 » Neutrale

grondbelasting,

De neutrale grondbelasting is een rustende belasting, die geen invloed
andervindt van de bewegingen van de buis, Hij is er en blijft er,
altijd met dezelfde waarde,
Een hoge neutrale belasting geeft altijd grotere spanningen in het
leidingmateriaal, hetgeen vooral duidelijk spreekt in de oplegz6nes,
waar de Qn~belasting dan nog eens wordt verhoogd door de aanwezige
neutrale belasting,
Vermenigvuldigen met de onzekerheidsfactor is dus het ongunstigst,
5«2, Passieve

grondbelasting,

De passieve grondbelasting is de enige belasting, waarbij de onzekerheidsfactor t,o,v, de maximale waarde is bepaald,
Wanneer de passieve grondbelasting wordt bepaald volgens Marston is de
factor 1,3 niet nodig, die kan dan 1 zijn.
Door berekening volgens Marston is er namelijk geen onzekerheid in
berekeningsmethodiek,
Daar staat echter tegenover, dat door die berekening gemiddelde waarden
zijn gevonden, zodat de onzekerheden door variatie in de grondgesteldheid nog niet zijn verdisconteerd,
De e*nige onzekerheid bij de bepaling van q kan nog zitten in het
P
Deze onzekerheid komt overeen met de onzekerheid,
/
die voor q gejfdt, en het is dan ook verantwoord de onzekerheidsfactor
voor de gemiddelde passieve grondbelasting in dat geval te stellen op
1,1.
Hoe hoger de passieve grondbelasting is, des te ongunstiger is dit
voor de leiding,
Wanneer namelijk een leiding een bepaalde zetting niet kan volgen,
ontstaat grondbreuk, en krijgt de leiding maximaal de volledige passieve
belasting te dragen.
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Hoe groter de passieve belasting is, des te later gebeurt dat en de
leiding krijgt des te meer te dragen voordat het gebeurt.
De leiding wordt onderworpen aan een opgelegde deformatie (zettingen)
en elke conditie, die wordt geschapen om te beletten, dat de leiding
uit de grond spat (grondbreuk) is ongunstig voor de leiding,
Dus eeii hoge passieve grondbelasting is ongunstig, d.w.z. vermenigvuldigen met de onzekerheidsfactor is aangewezen.

5,3» Ze 11ingen,
Normaliter zullen "gemiddelde zetting" x 1,5 en "maximale zetting11 x 1,3
weinig in waarde verschillen, Indien echter de onzekerheden van de eerstgenoemde categorie exceptioneel groot zijn - bijvoorbeeld bij sterk
wisselvallige grondgesteldheid -, zal "maximum waarde" x 1,3 maatgevend
worden,
Bij sterk wisselvallige grondgesteldheid worden beide zettingswaarden
opgegeven en beide moeten dan met de juiste factor worden vermenigvuldigd. In dat geval zal "maximale waarde" x 1,3 hoger zijn dan
"gemiddelde waarde" x 1,5»
5,4. U i tyoer ings z akkinge n,
Ter compensatie van uitvoeringszakkingen, waarvoor de grondmechanisch
adviseur goen waarde opgeeft, moet een zakkingsverschil van O,1O m
worden ingevoerd ter versterkiug van de zettingsverschillen,
Zetting en zakking zijn twee verschillende begrippen,
Zetting is het zetten (consolideren) van de ondergrond onder invloed van
de bovenbelasting,
Zakking is het op een lager niveau terecht komen van de buis, nadat hij
op/iri de (geroerde) grond is gelegd.
Do mogelijkheid bestaat, dat de leiding gedeeltelijk contact met de
ondergrond verliest, wanneer hij de zettingen niet volgtj hij blijft
dan halverwege het zettingsprofiel hangen (grondbreuk).
Toch moet de uitvoeringszakking bij de berekening worden betrokken,
Het is dan eenvoudiger om die uitvoeringszakking als een fictieve
zetting in het geheel te betrekken, want wanneer de leiding neiging
heeft om op de grond te gaan steunen, vindt hij geen steun, maar vindt
deze pas O,1O m lager, De uitvoeringszakking wordt dus meegerekend
als een verplaatsingseffect.
Zetting en uitvoeringszakking zijn dus wel twee verschillende begrippen,
die echter onder 64n noemer worden gebracht.
De uitvoeringszakking van 0,10 m wordt opgeteld bij de zettingen in het
punt waar deze maximaal zijn, en overigens over de andere punten proportioneel verdeeld,
D,w,z, de zettingen in de andere punten worden vermeerderd met
zetting
.,
.
/ Z
/% -•/^ \
B in betreffend rpunt
t l .
• , '
"
, uitvoeringszakking
&
& V (—— ,fO f 1 O m),
max, zetting
Z
'
&
, max
Het bepalen van zettingen en zakking op het punt waar de zetting max.
is, is niet zo moeilijk, De wijze waarop het zettingsverschil van 0,10 m
in het verdere zettingsprofiel moet worden uitgezet, is voor verschillende interpretaties vatbaar.
Hot zakkingsverschil van O f 1 O m dient discontinu te worden ingevoerd
bij overgangen in uitvoeringsrnethodiek, zoals "doorpersen versus open
ingraving" en

(opgov* grond m. adv Zgern * onzekertieidsfactor 1,5 * 0 10 m zaKking
-opgave grondm adv Zg^^ x nnzeKertwMdsfactor 1.5
-c^sgave grondm. «adv. Zn^rr\.
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— Zettingen en zakkingen

"gebaggerde zlnkersleuf versus in den droge gegraven landsleuf",
Bij een leiding ingegyaven in bijvoorbeeld een dijkprofiel wordt de uitvoe**
ringszakking ingevoerd als een zettingsverschil van O,1O m, dat maximum is
onder de kruin en in de teen = 0,
Wordt de leiding ter plaatse van de
kruin doorgeperst en overigens in open
ingraving gelegd, dan moet de uitvoeringszakking als een discontinu zettingsverschil worden ingevoerd op de overgang doorgeperst - ingegraven*
Hierbij wordt er van uitgegaan, dat
doorpersing geen grondroering, dus geen
uitvoeringszakking, geeft terwijl dat
in de gegraven sleuf wel het geval is,
Het zettingsverschil van O,1O m wordt
dus als een sprong in het zettings—
profiel ingevoerd,
Boezemwaterkruisingen worden meestal
met kistdammen uitgevoerd,
Het in te voeren zettingsverschil van
O,10 m moet nu over de breedte van de
kistdam verlopen van 0 (aan de droge
zijde van de kistdam) tot 0,1O m
(aan de natte zijde),
Hierbij is er van uitgegaan, dat:

1 7 — 'nvoering von urtvoenngszakksnq als

1) in het veld de beste condities
heersen (geringe sleufinhoud,
uitvoering in den droge),
2) in de kistdam minder goede condities
heersen (meer— en halfnatte
ontgraving)f
3) in het water de slechtste condities
heersen (uitvoering in den natte,
grote sleufinhoud),

.1Les
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A. Pundering op staal

( z i e p i j p l e i d i n g c o d e pag, 3-6)

I, zonder zettingen

1 1 Grondreactie.

(mTnimum waarde voor opleghoek

De op de buis werkende bovenbelasting, die dus bestaat uit neutrale grondbelasting,
eigen gewicht en verkeersbelasting, wordt direct aan de onderliggende grond overgedragen.
De wijze, v/aarop de grondreactie op de buis aangrijpt, kan ook weer op diverse manleren worden aangenomen.
Zo wordt bijvoorbeeld in voorschriften voor beton- en asbest-cementbuizen een beddingfactor bepaald, die afhankelijk is van de grondgesteldheid en de wijze van oplegging van de buis.
Het gedeelte van de buis, waarover wordt aangenomen, dat de grondreactie optreedt,
wordt bepaald door de opleghoek (3, die in de diverse benaderingen kan vari&ren van
0 (lijnoplegging) tot 180 ( onderste helft van de buis), mede afhankeliJH van de-,

stijfheid van de buis,de wijze van leggen en de verhouding opiredenae pel,
Een opleghoek van 90° tot 120° wordt dik^ijls in rekening gebracht. evenw. dr . verm,
Voorts wordt uitgegaan van een verticaal- of radiaal gerichte grondreactie.
In de hier gevolgde berekeningsmethode wordt de in de literatuur te vinden aanbeveling van Spangler gevolgd, welke er op neer komt, dat de grondreactie (funderingsdruk) voor flexibele buizen optreedt over een opleghoek P = 30°, gelijkmatig verdeeld en verticaal gericht.

bovenbelasting

betastingshoek
(a)
-

geiijkmatig verdeeld over 180'
'en verticaal gericht

mbuigend M
uitbuigend M

opleghoek

($)"

gelijkmatig verdeeld over 3O*
en verticaal gericht.

funderingsdruk
— Belastingstoestand bij direct overgedragen bovenbelasting —

Dus de belastingshoek a = 180 , terwijl de ondersteuningshoek p = 50° voor in een
sleuf gelegde leiding.
Voor een doorgeperste buis is p = 120°.
Voorgaande p-waarden zijn geldig voor tangentieel flexibele buizen. Voor tangentieel starre buizen is p = 0° (lijnoplegging).

De waarden 30° , 120° en 0° voor (3 z i j n minima,welke groeien
naarmate de optredende d i r e c t e en indirecte belasting toeneemt.

2JI

De actuele opleghoek &
Zolang het evenwichtsdraagvermogen,berekend over de voile
diameter van de leiding,nog niet wordt aangesproken om de aan
de ondergrond overgedragen belasting te weerstaan,is er sprake
van een natuurlijk evenwicht tussen belasting en "evenwichtsdraagvermogen" over een opleghoek jj><180°,
Naarmate de belasting toeneemt,groeit£naar 180°,Tijdens dit
proces is er sprake van continue "grondbreuk11 over een beperkte
opleghoek.Hen spreekt echter pas van grondbreuk,als de opleghoek p de waarde van 180° heeft bereikt.
De leiding snijdt zich dan door de grond naar een dieper liggend
nieuw evenwichtsniveau met hoger evenwichtsdraagvermogen.
Het begrip evenwichtsdraagvermogen wordt in de praktijk uitsluitend gebezigd bij f3 = 180°,
a. Bepaling van de actuele opleghoek £:

Belasting Q+QD

( t/m f

B=D.sin|0

en

Vvb

Prandtl

les 1-2

c.V

e

en deze les onder 3)

+ V .Y.B = (t + ^) + H).Y.V. + c.V
g
d
b
e

+ V .Y.B (t/m )
g

of
= (t 4- ID + lDcosl(3)Y.V
. b 4 c.V
. c4- Vg,,.
Y.Dsin 1

CKa = B,Pwe
c.VQ -h Vg,Y.Dsin

Uit de voorwaarde van verticaal evenwicht volgt dan Q
Q -f Q = Dsin
U

2

'

f

C.

C.

CL

'

Hieruit is ^ op te lossen.
voor flexibele leidingen geldt
voor starre leidingen geldt

30
0

zie sub 1

b, Benadering
Eenvoudiger is het $ te bepalen met behulp van de benaderingsformule
,5,waarin
sin
i
we

^ = actuele opleghoek
Q = direct op de ondergrond overgedragen bovenbelasting in t/mf
QP= in<|irect op de ondergrond overgedragen bovenbelasting
JJ

€•"•— —

.
•
• — «— — •«-

van elders (floplegz8nef!) in t/mf
D = diameter van de buis in m
P = evenwichtsdraagvermogen,berekend over de voile diameter
~

We

met

p = 180

r\

in t/m ,

II, met_zettingen ±
1

• -°2 ^£Mi-y-£2-2-aS^e (= k-waarde )
Deze wordt altijd bepaald bij ^= 180°.( simplificatie)
In les 1-2 is de formule van Schleicher behandeld,

Helaas zijn er nog meer.
2, verzicht_van_k-waarde-formules£
u

a. volgens Schleicher

k =

*

waarin

k » beddingsconstante in kg/cm /cm indrukklng
P
E « elasticiteitsraodulus grond in kg/cm
A « 1 x b = oppervlakte oplegvlak in cm2
Y « contractiecoSffIcient =* 0,5

1/b

cirkel

vierkant

0,96

0,95

10

0,94 0,92 0,88

0,82

0,71

b e oplegbreedte » D
D m leidingdiameter in cm
1 = minimale opleglengte in cm
_ I
~ X

X « index volgens HETENYI in cm"
gemakshalve k,
** k
nor
vert

( zie

onder 4b )

100

0,37

-4b, ^t het evenwlchtsdraagvermogen.
De verticale beddingsconstante kan ook worden afgeleid uit het evenwichtsdraagvermogen door te stellen, dat de elasticlteitsgrens van de grond wordt bereikt blj
50$ van het evenwichtsdraagvermogen, terwijl de daarbij optredende (elastische) indrukking voor zand 1 cm en voor klei/veen 5-10 cm bedraagt.
Bij de systeemberekening wordt het T-Ydlagram geschematiseerd tot een billneaire
grafiek, zodat de (elastische) beddingsconstante door het plastische deformatiegebled tot het evenwichtsdraagvermogen wordt geSxtrapoleerd.
Die afleiding gaat als volgt.
Bepaal het evenwichtsdraagvermogen volgens Prandtl
Stel de begrenzing van het elastisch gebied op 0,5 P
we
Stel de verplaatsing 6 op die begrenzing op 1 cm voor zand en 5
klel/veen*
Bepaal de beddingsconstante uit de helling van lijn AB.
0,5 P,we
k a cotg a m

10 cm voor

Tussen beide methoden bestaat een discrepantie. De volgens Schleicher gevonden
k-waarden zijn voor pijpleidingen lager dan die verkregen volgens de pws -methode.
De oorzaak hiervan moet naast een foutlef gebruik van de formule van Schleicher
worden gezocht in de bepaling van de elasticiteitsmodulus, die bij gebrek aan beter
in het algemeen geschledt met de In klel en veen vrij dubleuze vuistregel voor de
bepaling van de elasticiteitsmodulus:

E -£
waarln:
S » sondeerwaarde
» grondfactor.

P

grondsoort
vast zand
los zand
kleihoudend zand
leem
klei
veen

0,05
0,1
0,2
0,2

- 0,1
- 0,2
- 0,4

- 0,4

0,4 - 0,8
0,8 - 1,6

Zie ook de figuur op de volgende bladzijde

in het algemeen
0,1 te nemen.

-5= ev^enwichtsdroogvef ntogen

Ogr : zookJruk (bij de systeemberekening wordt de buis
over de voile diameter dragend verondersteld).
6 behorenl
k- woorde voiger*
ScNeicher

bilineair verband — fictieve k-waarde. hiermede wordt gerekend
/zonder er rekening mee te houden dat de grond in net ptostisch
gebied verzwakt.

I .^schematisering of discretisatie van k-verloop
* (is nodig omdat ptostisch gedrag van de grond
nog niet geprogrammeerd kan worden)
vertoop k
[(juiste verioop)

verloop volgens
Schleicher ~

linear verband tussen 0 en
__

6

etastisch gebied

pwt is bereikt —• evenwichtsverlie* b opgetr«den.
Buis vreet zich in de grcxxJ tot n'wuw
evenwicht is bereikt.
Op dieper niveau wordt hogjer draagvermogen bereikt

ptostisch oebied

grond droogt belasting
volledia. komt ttrug no
orrt last ing.

geen evenwicht tussen
Detesting en reacties
*
/ buis vreet in grond - opteg
bet reft span n ings berek \hoek wijzigt van 3C* naar
K
*

iateraie grondbreuk treedt op.
(gebeurt wanneer p^ of passieve gronddruk
worden overschreden)
grondbreuk ~ doorgaande deformotie bg constante b«4asting.

8?

"

opttghoek 30*

rechtiijnig interpo*eren
opleghoek 160*

k - waarde s betting lyn A - B = cotg a z •*•
— BepaJing k-waarde uH Py^ en 6 »n verschil tussen Sch^icher eif p w —methode. —

a - methode,

( variant van de Pwe -methode )

waarin:
k o beddingsconstante in kg/cm
~a at toelaatbare funderingsdruk In kg/cm'2
A » indrx^kking van de grond bepaald uit?
0,5

1
n

.. ^

t
J

=

"we
n

1
_ " '" "

9

n -1

waarInj
0,5 cm = algemeen toelaatbaar geachte verplaatsing van een fundering op staal
_ onder belasting
n = normale veiligheid blj 1> a 0,5 cm
n - veiligheid blj toelaatbaar geachte 6 » A > 0,5 cm (b.v. A » 1 cm)*
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^' Methode B™KS (alternatlef voor Schleioh^^
E

waarin:
k « beddingsconstante in kg/cm .cm indrukking
E = elasticiteitsmodulus grond In kg/cm2
S
2
EL « elasticiteitsmodulus buis in kg/cm
I, = traagheldsmoment buis In cm 4
(iS « oontractieeo'dfficient grond « 0,5
D = oplegbreedte = leidingdiameter in cm.
Deze methode geldt alleen voor een onelndige ligger.

G* BIJzondere k-waarde bepaling d.nuv. de consolidatletheorie.

waarln:
Ap a korrelspanningstoename als gevolg van de extra belasting, die door
de leiding op de grond wordt uitgeoefend.
P~ + AP
Z

a~

waarin:
Z
C
p
Ap

a
B
a
a

zetting bij korrelspanningstoename Ap
samendrukkingsconstante
oorspronkelijke korrelspanning
korrelspanningstoename.

De op deze wijze uit verticale- respectievelljk horizontale consolidatie verkregen
waarden van de verticale en - mutatis mutandis - horizontale beddingsconstante hebben betrekking op een zich zeer langzaam ontwikkelde en daarna permanente - c«q.
quasl-permanente door de leiding uitgeoefende druk (met name zettingsbelastingen).
Indlen er sprake Is van zich snel ontwikkelde of tijdelijke belastlngsverhoglngen
(b«v. door verkeer of t.g.v* druk- en temperatuurwisselingen in de leiding), kunnen
de aan te houden k-waarden op deze wijze niet worden bepaald in klel en veen, wfel
in zand.

3J Evenwichtsdraagvermogen,
De grond onder een buis bezwijkt symmetrisch onder zijdelings wegpersen en omhoogpersen van de grond,
Dat is een afschuiving, die kan worden verondersteld te verlopen volgens glijvlakken van een bepaalde vorm. In dit geval volgens een logarithmische spiraal bij de
veronderstelling, dat een buis en een s+-rokf»ntunderlng dezelfde invloed op de grond
uitoefenen,
Het evenwichtsdraagvermogen is afhankelijk van de wrijvingseigenschappen van de
grond.
Door Prandtl zijn deformatietheorie<§n opgesteld, welke later werden uitgebreid
door Buisman.
Op grond van die theorie'&i (opges"celd voor een oneindig lange strookvomtige plaat)
kan het evenwichtsdraagvermogen worden bepaald uit:

P
Pu-V,b + Vc .c + Vg .Y,
H
we = *D
'k .b

waarin:
» evenwichtsdraagvermogen in t/m2

p
p,
c
Y,

1C

2
« korrelspanning op buisasnlveau (aanleg) naast de leiding in t/m ,
« cohaesie in t/m2

a volumegewicht grond in t/m

(Incl. opwaarcse waterdruk)

b

a aanlegbreedte = leidingdiameter in m
V
coefficient en a r (<p), ar te lezen in rig. 11.32. van biz. 8
V,bt)j, V cc', Vg a coSfficien

cp

a Inwendige wrijvinpcshoek.

a
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Zettings- en oplegzdne
Zettingen met daarult voortvloeiende direct- en Indirect overgedragen
bovenbelasting.

De bepaling van de invloed van zettingen op de liggerwerking is een ingewikkelde
materie. Niettemin moeten ook die invloeden in de berekening worden betrokken.
Een groot deel van de optredende spanningen wordt juist door de zettingen veroorzaakt.
Daarom zullen de verschillende aspecten van dit onderwerp voor zover mogelijk afzonderlijk en stap voor stap worden belicht en verduidelijkt met rekenvoorbeelden.
Het probleem kan als volgt worden omschreven.
Er zijn twee mogelijkheden:
a. er treden geen zettingen op
b. er treden wel zettingen op
Wanneer er wel zettingen optreden, zijn daarbij ook twee mogelijkheden:
1. de leiding volgt de zettingen wel
2. de leiding volgt de zettingen niet
Volgt de leiding de zettingen wel, dan moet worden gerekend met
I direct overgedragen belasting
II indirect overgedragen belasting
Volgt de leiding de zettingen niet, dan moet worden gerekend met
indirect overgedragen belasting, welke kan variSren tussen:
A neutrale grondbelasting
B maximale passieve grondbelasting.
aj* £r treden geen zettingen op.

- Geen zettmoen.—

Wanneer er geen zettingen optreden, wordt in alle doorsneden (dus ook in I en II)
de gehele bovenbelasting direct overgedragen aan de grond onder de zool van de
buis.
Er treden wel zettingen op.
Wanneer de ondergrond onder een leiding onderhevig is aan zettingen zijn er twee
mogeli jkheden, namelijk:
1 . de leiding volgt de zettingen
2. de leiding volgt de zettingen niet.
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leiding volgt de zettingenj

- Wei tettingen en de letding volgt dele. -

Treden er zettingen op en volg^ de leiding die zettingen geheel, dan wordt In doorsnede I de bovenbelasting direct overgedragen aan de grond onder de buis. In doorsnede II wordt een gedeelte van de bovenbelasting (q - q ) ook direct overgedragen
aan de grond onder de zool van de buis.
q = neutrale grondbelasting, q = zettingsbelasting (veroorzaakt Q.. zowel In
doorsnede I als doorsnede II).
Een leiding zal de zettingen volgen, wanneer de neutrale bovenbelasting voldoende
is om die leiding bij een bepaalde buisstijfheid in het zettingsprofiel te drukken,
Het kan voorkomen, dat deze bovenbelasting hoger Is dan de belasting, die nodig is
om de leiding het zettingsprofIel te doen volgen.
Het gedeelte van de totale grondbelasting, dat dan nodig is om de leiding de zettingen te laten volgen, wordt zettingsbelasting genoemd (qz).
In feite is dit een fictieve belasting, die wordt berekend om:
a. het gedeelte van de totale belasting te bepalen, dat nodig is om de leiding de
zettingen te laten volgen,
b. de totale belasting zodanig op te splltsen, dat Ieder gedeelte op de Julste wljze aan de ondergrond wordt overgedragen.
Bij de bepaling van de zogenaamde zettingsbelasting moet de grondbelasting als neutrale gronddruk In rekening worden gebracht.
Zolang de buis de zettingen van de grond volgt, is er geen relatieve verplaatsing,
zodat er geen reden is om passieve grondbelasting In rekening te brengen.
Dit zou pas het geval zijn, wanneer de buis obstructie pleegt t.o.v. de grond: bf
wanneer de buis op zijn plaats blijft en de grond zakt, bf wanneer de buis de
grond wordt uitgetrokken.
Voorts moet worden nagegaan of de buis voldoende slap is (El), zodat hij belast
door neutrale grondbelasting de benodigde doorbuiging heeft om het zettlngsprofiel
te volgen.
Hierbij wordt er van uitgegaan, dat de doorbuiglngsfiguur congruent is aan de zettingsfiguur, hetgeen een bij handberekeningen gebruikelijke simpllflcatie Is. Dus:
q

« zettingsbelasting (fictlef), gelijkmatig verdeeld, die nodig Is om buis zover door te buigen, dat doorbuiging a zetting.

Wanneer q <^q

Is de conclusie te trekken, dat de buis de zettingen zal volgen,

want er Is dan meer belasting beschikbaar dan nodig Is om de buis in het zettingsprof Iel te drukken.
In dat geval moet een splitslng In de belasting worden gemaakt, omdat het gedeelte
q van q via de buis zijdelings wordt afgedragen aan de ondergrond In de oplegz
n
zones.
De rest van de belasting =» Q - q wordt rechtstreeks aan de ondergrond afgedragen.
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I I

»ttingsprofiel

— Overdracht van q^ en q

I

q_ via de buis indirect
overgedragen naar
de oplegzdne

q n _ q z direct overgedragen op
de ondergrond onder de buis

naar de ondergrood.—

Het zijdelings overdragen van de belasting q wordt verklaard door de aanname, dat
de buis de zetting van de grond met een geringe achterstand volgt, zodat de buis
tijdens het volgen van de zettingen a.h.w. in de oplegzone is opgelegd en er in het
veld tussen de oplegzones enige ruimte aanwezig is tussen buis en grond.
q^ veroorzaakt in het veld dan dwarskrachtschuifspanningen in de buisdoorsnede
(naar boven gericht), en wordt door dwarskrachtschuifspanningen overgedragen op de
ondergrond in de oplegzones,
n - qz wordt direct aan de ondergrond overgedragen volgens Spangler.

Doorsnede H

Doorsnede I

votgens Spangler

volgens Bish

- Betastingen in de doorsneden I en IT als gevolg van q

en q —

In de oplegzone wordt de buis dus belast door (zie drsn. I):
1) de neutrale grondbelasting die t.p.v. de oplegzone (doorsnede I) op de buis rust
en direct aan de ondergrond wordt overgedragen volgens Spangler,
2) de uit het veld komende Q^-belastlng veroorzaakt door q , die via de buis, door
naar beneden gerichte schuifspanningen, op de ondergroncl iwordt overgebracht
(indirect volgens Bish).

-12In het veld (drsn. II) is de belasting en belastingoverdraeht ook in twee delen
gesplitst, namelijk:
1) qz (« On
-D ) is de zettingsbelasting, welke de doorsnede van de buis voordat hij
IT

contact maakt met de grond, en dus vrij hangt,; belast met een bovenbelasting q
z
en naar boven gerichte schuifspanningen als reactle.
2) a - q , welke direct aan de ondergrond wordt overgedragen volgens Spangler.

|De leiding volgt de zettingen niet.|
Er treedt zetting op, die niet door de buis kan worden gevolgd, waardoor de belasting, die op de leiding rust In het gebied waar Z > doorbuiging buis, niet direct
kan worden overgedragen op de ondergrond. Er is in dat geval n.l. geen ondergrond,
maar ruimte.
Overdracht van de belasting op het niet gesteunde gedeelte moet dus naar de zijkanten (oplegzones) plaatsvinden. Dit Is dus indirecte overdracht.
De belasting wordt via de buis overgedragen op de ondergrond t.p.v. de oplegzones.
Dit heeft zijn invloed op zowel de niet ondersteunde doorsnede (doorsnede IV) als
op de ondersteunde doorsnede (doorsnede III).

niet gesteunde
gesteunde
doorsnede

tm s 2 x t gem.

Doprinede 1ST
(niet gesteund)

Doorsnede IE
(gesteund)

volgens Spangler

volgens Bish

— ietastingtn in de doorsneden HI en IS? als gevolg van qn en q . -

Doorsnede IV.
In deze doorsnede Is de buis belast met een passieve grondbelasting, die verticaal
gericht en gelijkmatig verdeeld over de bovenste helft van de buis Is.
Passieve grondbelasting moet worden ingevoerd, omdat de buis de verdergaande zettingen niet geheel volgt. Er is dus relatieve verplaatsing buis - grond.
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Aan de zool van de buis kan dus geen belasting worden overgedragen, want daar Is
ruimte. Toch wordt er wel evenwicht In de doorsnede bereikt, namelijk door de aanwezigheld van schuifspanningen In de wand van de buis, die naar boven zijn gericht,
In de top en bodem van de buis Is T = 0, In de zijden T = 2 x T
m
gem.
Doorsnede

III.

Deze doorsnede, gelegen in de oplegzone (gesteunde gedeelte) krijgt nu een combinatie van belastingen, namelijk:
a) de direct aan de ondergrond over te dragen neutrale grondbelasting (vlgs. Spangler)
b) de indirect over te dragen passieve belasting uit het niet-gesteunde leldinggedeelte (vlgs. Bish), hetgeen t.p.v. deze doorsnede een spannlngsbeeld oplevert,
waarbij de schuifspanningen naar beneden zijn gericht en er onder de bodem funder ingsdruk is.
Dit beeld is dus het omgekeerde van het nlet-gesteunde gedeelte, daar waren de
schuifspanningen naar boven gericht en was er op de top belasting aanwezig.

ISamenvattlng]
Bij vanaf 0 geleidelijk toenemende zettingen voor op staal gefundeerde leidingen
zijn de volgende fasen in de belastingverdeling denkbaar.
zettingen 0

: a wordt geheel direct overgedragen aan de ondergrond.

zettingen klein

: q > qz> qn wordt gesplltst in q « zettingsbelasting, welke Indirect wordt overgedragen aan de ondergrond In de
oplegz8nes, en q - q , welke direct wordt overgedragen aan de ondergrond onder de buis in het veld.
zettingen groter : q * q , q Is Juist voldoende om de buis de zettingen te laten
volgen. q wordt geheel indirect overgedragen op de
ondergrond In de oplegzones.
zettingen te groot: q < q , buis volgt de zettingen niet. In dat geval moet niet
a , doch passieve bovenbelasting (q ) in rekening worden gebracht, welke geheel Indirect aan de ondergrond
in de oplegzones wordt overgedragen.

q

zal altijd optreden bij grote zettingen en bij op palen gefundeerde leidingen.

De belastingen behorend bij Z =* 0, q > q en a < q zijn weergegeven In fig.
IV. 150.
^n
z
-n
z
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A

Geen zettingen, buis overal geheel ondersteund.
Overdracht bovenbelasting volgens Spangler
direct op ondergrond onder zool van de
buis.
Zettingen, buis volgt zettingen geheei.
q groter dan q
Overdracht bovenbelasting: gedeelte q z
indirect via buis naar oplegzone volgens
Bish, gedeelte q - q direct op ondergrond onder zool van de buis volgens
Spangler.
Zettingen, buis volg£ zettingen niet.
Passieve grondbelasting.

fig. fV. 1tO - §*4M«inf«* b*Mr*n*feijI tO

Overdracht bovenbelasting geheel indirect via buis naar oplegzones volgens Bish,
Geldt ook voor paalfundering.
Bepaling van het direct- en indirect overgedragen deel van de bovenbelasting (Het&nyi).
____________________
De situatie waarbij een leiding recht toe recht aan of met verticale 40 D-bochten
onder een waterstaatswerk (b.v. een weg) wordt doorgevoerd en ten gevolge van ophogingen zettingen optreden, die groter zijn dan de maximale doorbuiging van de
leiding, is te schematiseren tot het probleem van een belaste ligger met vrije
overspanning, die ter plaatse van de opleggingen verend is ondersteund.
Dat probleem Is door Het6nyi In zijn boek f'Beams on elastic foundationr f nader
uitgewerkt volgens het in fig. IV. 151 weergegeven schema.

gelijkmatig verdeelde belasting q

elastische ondersteuning

oplegz6ne \ > -jr

A

;

f

B

^

overspanning 1

r*

elastische ondersteuning

™

oplegz6ne t > ^

f

TT

^H
n

fig. IV. 151 — Elastisch ondersteunde ligger volgens Hetenyi . —

De als gevolg van de belasting op het vrij overspannende liggergedeelte in het ondersteuningsgebied optredende momenten, dwarskrachten, verplaatsingen en oplegdrukken verdelen zich vanaf A en B in het verend ondersteunde gebied over een oneindige
lengte van de ligger volgens een gedempte golfbeweging, mits uiteraard die oneindige lengte aanwezig is.

-15Het moment zal zich over een oneindige steeds verder uitdempende sinusolde uitwerken. De extremen en de nulpunten daarvan liggen hlerblj onderling op afstanden van
180° of K radialen uit elkaar.
Het eerste momentennulpunt ligt meestal niet ter plaatse van A of B doch op geringe
afstand daarvan, Het moment ter plaatse van A of B kan positief of negatief zijn.
Het tweede momentennulpunt ligt dan op een afstand van n radialen van het eerste]
In het algemeen zal de momentenlijn slechts tot het tweede nulpunt van belang zijn.
Uit dien hoofde wordt het in feite oneindig lange verend ondersteunde gebied geschematiseerd tot een oplegzone met een eindige lengte.

waarin X = de stijfheidsverhouding grond/ligger.
De lengte van de oplegzSne moet dus altijd groter zijn dan ™/\. Wanneer deze lengte
kleiner is, gaan de theorie'dn van Het&iyi niet meer op.
De dwarskrachten in het ondersteunlngsgebied worden evenals de momenten volgens een
uitdempende golgende lijn verdeeld. De dwarskracht is maximaal t.p.v. A en B en is
0 waar M maximaal is. (punt C in fig. IV. 152).

fig. IV. 152 - M . l i j n en D- lijn in het ondersteuningsgebied.-

Voorts zullen de veren in het ondersteuningsgebied als gevolg van de verticale verplaatsing van de ligger onder Invloed van de belasting meer of minder worden ingedrukt. Ook treden er hoekverdraaiIngen op.
Het^nyi geeft algemene formules voor de bepaling van de momenten, dwarskrachten,
indrukkingen en hoekverdraaiIngen in de oplegzone op een afstand x van de punten A
en B in het bljzonder voor de bepaling van diezelfde waarden in de punten A en B,
alsmede voor de daarbij van belang zijnde stijfheidsverhouding veren/llgger of wel
grond/leiding.
De critieke doorsneden zijn blj A of B, In het midden van het veld AB en in het
eerste dwarskrachtennulpunt, waar het oplegmoment maximaal is. ( c)
In deze punten treden de grootste Q^-belasting respectlevelijk grootste momenten op.
Daar komen dus de grootste spanningen in alle richtingen voor, welke kunnen worden
samengesteld tot critieke hoofdspanningen of IdeSle spanningen.
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Het beschreven krachtenspel wordt beheerst door
de stijfheidsverhouding grond/buis

waarin s
X « Index voor stijfheidsverhouding
b
D
k
El

=
a
=
a

grond/buis in cm"

oplegbreedte * D
leidingdiameter in cm
beddingsconstante In kg/cnr
2
stijfheidsfactor tegen bulging van de leiding in kgcm

InvloedszSne.

O.L Uitwendige grondwri Jving,
De uitwendige grondwri Jving kan worden bepaald m*t de volgende vuistregel.
W m 1/2 x 1/2 x 1/14 x S x 10

waarin:
2
W « grondwri jving In t/m (langs- en torslewrijving) , maximale waarde.

S =» gemiddelde sondeerwaarde over de hoogte van de leiding + 0,20 m boven en onder
o
de leiding in kg/cm .
Toeli cht Ings
1e halverlngsfactors in te voeren wegens verstorlng grondslag (aangevulde sleuf)
2e halveringsfactor: 6=1/2 (hoek van wandwrijving « 1/2.hoek van Inwendige
wrijving)
cohaesie c « 1/14 x S bij qp =* 0 .
Verplaatsingen bij maximale wrijving volgens
in zands 1 - 5 nm
in klels 2 - 6 mm
In veens 4 - 18 mm
De factor 10 is een omrekeningsf actor van kg/cm2 naar t/m2, omdat de grondwri Jving
P
2
wordt uitgedrukt in t/m en de sondeerwaarde S In kg/cm .
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snelheid = V
luchtwrjjving w = a v 2

\\xvvxx\xx\xx\\x\ vsX^^Vvx^
geen rollende wrijving.

- Ontwikkeling van wrijving.

Vraag;
Waar komt het wagentje tot stilstand*
Antwoords
Het wagentje komt niet tot stilstand,
doch blijft oneindig doorrijden.
Verklarings
Er Is alleen luchtweerstand wanneer het
wagentje rijdt.
^
Snelheid « V en wrijving W =* cuv
Wanneer V vermindert, neemt W quadratIsch
af. De wrijving wordt dus altijd meer
kleiner, dan de snelheid, zodat het wagentje altijd blijft rijden (geen rollende
wrijving).

BIJ leidingen komt ten aanzien van de wrijving en de daarvoor benodigde verplaatsingen hetzelfde voor*
Daar Is de wrijving afhankelijk van de verplaatsing.
De wrijving neemt vanaf 0 toe tot een zeker maximum (Wmax), naarmate de verplaatsing groter wordt, totdat die verplaatsing een bepaald maximum heeft bereikt
(6 ). Daarna blijft de wrijving constant,
max

toename wrijving met verplaatsing

w

in t/m2
mantel opp.

max. wrijving. bij overschri jding van de
bijbehorende 6 wordt de butt door de
grond getrokken itt*t de zetfde fcrach*
W neemt niet meer toe.

ft behorend bij Wm«x.

)

* = verplaatsing

fig. IV. 90 -Ontwikkeling wrijving long* buis.-

Uit fig. TV. 90 volgt;
k a k-waarde voor wrijving
w
W
max
max

frictionele beddingsconstante

Punt B geeft de maximale wrijving aan. W neemt niet meer toe, terwijl 6 nog wel
wordt de leiding door
toeneemt. Bij overschri Jding van de bij #m behorende
de grond getrokken met dezelfde kracht.
In dat geval Is axlale grondbreuk opgetreden.
Wanneer nu de spanning In de buis groot is, is de verlenging ook groot en dlkwljls
groter dan de opgegeven 6 . ( zie les III-1 .- expansie )
max
Zolang de verlenging c.q. verplaatsing van het beschouwde bulsgedeelte groter Is
dan de opgegeven 5
blijft de max. leverbare wrijving door de grond werkzaam.
max
Naarmate de verplaatsing van het leidlnggedeelte kleiner wordt dan &max* neerrrt de

-18wrljving asymptotisch af tot 0 in oneindig (zie overeenkomst met het wagentje).
De verplaatsing wordt kleiner naarmate het beschouwde leldinggedeelte verder van
het beginpunt A ligt.
Het is echter onmogelljk om de gehele leiding in een (computer)berekening te betrekken. Daarom wordt een fictief ankerpunt bepaald, en de achter het ankerpunt
nog aanwezige wrijving gesommeerd (geTntegreerd) en als kracht in het ankerpunt
aangebracht.
Blj computerberekeningen Is dit een veerconstante (kracht/verplaatsing).

Iw
-0.2 o r . F buis is in eVenwicht met gesommeerde
wrijving tussen A enanherpunt.dat theoretisch op oneindig ligt

I

verpkwtsing buis= 6> 6max

j verplaatsing bu!s 6 < 6 max
, W neemt af. wordt echter geen 0

fictief ankerpunt
W max . o n . D . 1

waarin
W r specifieke wrijving in t/m 2
inhoud van aedeelte achter
ankerpunt mtegreren en als
kracht invoeren.
(bij computer veerconstante)

Mfr

K : II Of W d X

= 0 2 o r . F buis

. - Grond wri jving en bijbehorende verplaatsing. ~

\>ji Invloedszone.
Het fictieve ankerpunt wordt ook beschouwd als de buisdoorsnede v/aar geen translatles of rotatles meer plaatsvinden en is derhalve de grens van de zogenaamde invloedszone.
Mechanische invloeden (verplaatsing, krachten) op een leidinggedeelte buiten de
velligheidszSne kunnen nog uitwerklng hebben op het gedeelte binnen deze zone.
Derhalve moet er een Invloedszone worden bepaald die zich eveneens langs het waterstaatswerk uitstrekt, maar die breder is dan de veillgheidszone.
De InvloedszSne moet zo breed zijn dat mechanische invloeden buiten de invloedszone praktlsch geen uitwerking kunnen hebben op het leldinggedeelte in de velligheidszone.
Uit de systeemberekening volgt het verloop van momenten (bulgende en wrlngende),
dwarskrachten en normaalkraehten, hoekverdraaiIngen (bulging en torsie), verplaatslngen en bodemreacties ten gevolge van de op het systeem aangrijpende belastingen
en Invloeden, zoals grondbelastingen, verkeersbelastlngen, zettingen en expansie

-19onder invloed van druk en temperatuur.
Buiten de kruising dempen deze momenten etc. geleidelijk uit, en des te smaller
naarmate de bodemgesteldheid beter Is (hogere beddlngsconstanten).
De demping Is voor de diverse mechanische grootheden niet gelijk, met name bij
hogedrukleidingen overtreft de Invloedssfeer van de normaalkrachten die van de
andere grootheden verre.
BIJ Iedere systeemberekening Is echter een doorsnede aan te wijzen, waarin alle
laterale grootheden tot nul zijn genaderd en de normaalkrachten door de axlale
wrijving zijn afgebouwd tot het niveau van de normallter In de terreinstrekkingen
voorkomende langskracht, die het gevolg Is van door axlale grondwrijving verhlnderde contractle (trekkracht alleen van belang blj hogedrukleidingen) c.q. verhlnderde uitzetting (drukkracht, blj verwarmde media).
De normaalkrachten kunnen zowel druk- als trekkrachten zijn; blj lagedrukleldlngen
door waterkerlngen zal de zettingsinvloed doorgaans overheersen en drukkrachten
opleveren, blj lagedrukleldlngen door boezemwateren met behulp van een hangconstructie en blj koude hogedrukleidingen treden trekkrachten op, terwijl blj warme
hogedrukleidingen de temperatuursinvloeden (drukkrachten) de drukinvloeden (trekkrachten) doorgaans overtreffen.
BIJ computerberekeningen worden dikwljls van te voren door middel van een handberekening deze fictieve ankerpunten aan weerszijden van de kruising bepaald en worden dan als eindinklemmingen in de computerberekenlng Ingevoerd.
Theoretisch zljn alle dempingen asymptotlsche processen, waarbij het nulpunt In
het onelndige ligt.
Uit praktlsche overwegingen en ter beperking van de benodigde computercapaciteit
worden deze verlopen op een fysisch aanvaardbaar punt afgekapt, waarmede het systeem is begrensd.
Bij de normaalkrachtdemplng worden de afgekapte gedeelten gelntegreerd en In de
ankerpunten axlale veren geplaatst met een zodanlge veerconstante, dat de toegepaste abstractle wordt gecompenseerd.
De zones tussen waterstaatswerk (teenlijnen) en fictieve ankerpunten zljn de invloedszones, dat wil zeggen de zSnes waarln nog Invloeden werkzaam zljn afkomstig
van het krachtenspel In de kruising.
Omgekeerd kan deze zone ook gedeflnleerd worden als de zone, waarbij krachtswerklngen buiten deze z8ne geen Invloed meer kunnen ultoefenen op het leidinggedeelte in de kruising (binnen de teenlijnen).
Deze gelljkstelllng Is In verband met de beknotting van de dempingen niet meer onafhankelijk van de grootte van deze krachtswerklngen (amplitude), zodat krachtswerkingen buiten het fictief ankerpunt die de krachtswerkingen in de kruising te
boven gaan, wfel invloed In de kruising kunnen hebben. De kans hlerop is echter gerlng.
Aangezien de T.A.W. elst, dat de f!externefl invloedszone zodanig wordt bepaald,
dat ook geen belnvloeding van de velligheldszSne plaats heeft, dient de uit de
systeemberekening gevonden ffinterne1' invloedszone met de veiligheldszone te worden vermeerderd om deze f fexterne! f InvloedszBne te vlnden.
ji
[De zogenaamde 'ftie-inff-lassen moeten buiten de Invloedszone llggen.| \\
Dit zljn de lassen die als laatste worden gemaakt om het gereedgekomen krulsingsgedeelte aan de terrelngedeelten te verbinden.
De tussen beide lassen besloten leidingstrekking moet bij ontwerp en uitvoering
als &&n geheel worden beschouwd.
Speciale aandacht dient hlerbij te worden besteed aan spanningsvrije montage, een
goede uitvoering van het grond- en baggerwerk en een juiste maatvoering voor wat
betreft het horizontaal en verticaal verloop van de pljpleidlng.
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( zie pijpleidingcode
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I. Paalfunderingen
In de voorgaande paragrafen is steeds gesproken over leidingen gefundeerd op staal,
die al of niet de zettingen kunnen volgen.
Naarmate de zettingen, zettingsverschillen c.q. zakkingsverschillen groter worden,
wordt de noodzaak van een paalfundering ter verkrljging van een veilige krulslngsconstructie steeds groter.
Een voordeel blj fundering op palen is dat het gedrag van de constructie goed voorspelbaar is, omdat de zakkingen zeer gering zljn.
Het verdient daarom aanbeveling een paalfundering toe te passen in alle gevallen,
waarin zakkingsverschillen een belangrijke spanningsbi Jdrage in de leiding kunnen
leveren en er grote onzekerheid bestaat over de grootte van de zakkingsverschillen.
Het laatste kan onder meer het gevolg zljn van de wljze van uitvoering, omdat zakkingen ten gevolge van grondroering moeilijk te voorspellen zijn (in het bijzonder
bij uitvoering in den natte).
Bij toepassing van een paalfundering volgt de leiding uiteraard de zettingen niet
en treedt passieve grondbelasting op, die indirect wordt overgedragen naar de steunpunten. De op staal gefundeerde leiding, die de zettingen niet volgt is hlermede
vergelljkbaar.

» bij geringe zettingen
volledige passieve belasting

— Paalfundering, voigt zettingen niet. -

II* Indirecte- en direete belastingoverdracht
f V «M' .11Mr 1 ' T 1 M M [ jM [ ]'_

L-
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IJDe krachtsverdeling in het niet ondersteunde leidinggedeelte.
Beschouw een willekeurige doorsnede, dan wordt de belasting Q, op de naastliggende
doorsnede door dwarskracht overgedragen, Er treden In de buiswand dus schuifspanningen op. Voor een moot met lengte dx moet de toename van de dwarskracht dus evenwicht maken met de bovenbelasting Q.dx.

mi

gevai a

•'III:

geval b

gevai c

— ft e» a* ting van 6e ntet - gesttunde doortnede. —

2.) Het ondersteunde leldinggedeelte (t.p.v9 de oplegging),
De lengte van de oplegging is L .
Aangenomen wordt, dat de dwarskracht, komende uit het niet ondersteunde gedeelte,
gelijkmatig verdeeld over de opleglengte L wordt afgevoerds
L-L

n l1i °t

B
ondersteund leiding gedeeHe 3 A » B
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B is weer te splltsen In twee fictieve gevallen, zodat ontstaatj

(fictief)

QD (fictief)

fig. IV 175 - Belasting von de gesteunde doorsnede -

B in fig. IV, 175 Is de reactie van geval a In fig. IV. 172, Daarom is B het onderste
boven geprojecteerde geval a en komen dus ook B f en B f f in omgekeerde vorm overeen
met respectievelijk geval b en geval c,
JJLL

Zadelopleggingen,

BIJ onderhelde leidingen zal reeds bij geringe zettingen (mlts groter
buiging van de leiding) altijd volledige passieve belasting optreden,
zakt (sleufkllnk) en de leiding (vrijwel) niet,
Alle passieve belasting wordt indirect overgedragen op de zadels, die
de leidlngveld begrenzen,
Blj dit soort ondersteunlngen Is nog al wat te doen (geweest) over de
(c.q. ondersteuningshoek)

dan de doorwant de grond
het beschouwopleghoek.

Een zadelblok is in de rtieeste gevallen zodanig geconstrueerd, dat de buis door dat
zadelblok over de gehele onderste helft ( p= 1bO°) wordt omsloten.

ikwijls asfaltbektedtng

- Zadelblok voor ondersteuning
van een leiding. -
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Het Is namelijk gebleken, dat de asfaltbekledlng, welke meestal om een leiding zlt,
zich met de tijd als een zeer trage vloeistof gedraagt en tussen buis en zadelblok
wordt weggeperst, waardoor de buis rulmer In de uitholling van het zadelblok komt
te liggen, waarbij het dan maar helemaal de vraag is, in hoeverre het zadelblok
dan nog steun verleent tijdens de vervormingen van de buis, en dus hoe groot de
ondersteuningshoek nog is.
De buis wordt door de bovenbelasting geovaliseerd.
Nu zljn er twee redenen, waarom getwljfeld kan worden aan een ondersteuningshoek
van 180 .
geovaliseerde buis

.asfaltbekleding
- weggeperste
asfaltbekleding
van onderste
buis hem.
ruimte door
wegpersen
asfaltbekleding

. buis vindt bij ovafisatie door
bovenbelasting geen steun
meer in zadelblok.
- Ondersteuning buis na
wegpersen van asfaltbekleding.

1. Vooral bij hogedrukleidingen zal de geovaliseerde buis weer rond worden door
reroundlng. Ovalisatle en rerounding treden afwlsselend op, afhankelijk van de
inwendige druk.
Betwljfeld moet worden of de ronde buis na diverse drukwisselingen nog steun
ondervindt.
2. Bij alle leidingen zal door het gedrag van de asfaltbekleding (vloeien) zoveel
ruimte tussen zadelblok en buis ontstaan, dat de ovalisatie t.g.v. de bovenbelasting niet meer verhinderd kan worden door het zadelblok, zodat sterk moet
worden getwijfeld aan de aanwezigheid van een ondersteuningshoek van 180 . De
enige zekerheid die bestaat, is dat de ondersteuningshoek kan liggen tussen 0°
en 180 .
De ruimte tussen blok en buis moet dus gevuld blijven (zekerheidiJ) wil ki#inen
worden aangenomen, dat het zadelblok te alien tijde de buis over de gehele onderste helft steunt.
(Het is vandaar,dat in de pijpleidingcode (zie onder VI.5.D.1.
Bekleding) voor onderheide stalen leidingen een bekleding van
gesinterde polyethyleen wordt voorgeschreven.
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VERSTERKING EN VERSTIJVING VAN DE BUISWANP VAN STALEN LEIDINGEN DOOR MIDDEL VAN
LAS-, GESPATIEERDE- OF KLEMRINGEN,

De meest voor de hand llggende maatregel tot versterking of verstijving van een
buiswand is de keuze van een grotere wanddikte. Het voordeel van deze eenvoudige
ingreep is de afwezigheid van discontinulteiten en de daarmee samenhangende neveneffecten en randverstoringen.
Indlen echter een grotere wanddikte een Incourant bulstype impllceert met bijkomende leverlngsproblemen, of indlen het de versterklng/verstijving van een bestaande
pijpleiding betreft, komt de toepassing van ringen als voorziening In aanmerking.
Hierbij kunnen de volgende gevallen worden onderschelden«,
1. Versterking tegen inwendige overdruk
2. VerstiJving tegen Inwendige onderdruk
3. Versterking tegen uitwendige belastingen en oplegreactles.
Hiervoor staan 3 typen van ring ter beschikking, namelijk:
a. lasrIngen
b. gespatieerde ringen
c. klemringen.
11 Versterking tegen inwendige overdruk«
Hiervoor komen uitsluitend lasrlngen In aanmerking.
Deze methode Is reeds zeer oud en werd in de late Middeleeuwen reeds gebezigd ter
versterking van het prototype van het kanon (zogenaamde donderbus), Deze ringen
werden echter niet gelast, doch opgekrompen, d.w.z. verhit op hun plaats gebracht,
waardoor zij na afkoeling waren gefixeerd.
In deze en vorige eeuw is de methode veel toegepast bij drukleidingen van waterkrachtwerken, met dien verstande, dat deze ringen werden geklonken in plaats van
gelast en voornamelljk dienden voor versterking tegen uitwendige belastingen en
oplegreacties.
De onderlinge afstand van de lasringen dient zodanig te worden gekozen, dat de invloedszSnes van de respectieve ringen elkaar voldoende overlappen. Het fraaiste
resultaat wordt bereikt, wanneer dit leidt tot een min of meer gelijkmatig over de
lengte van de buis verdeelde versterking.
De invloedszSne (naar &&n zijde) van een lasrlng als circumferenti^le discontinulteit wordt bepaald volgens Het£nyi.
Een ongunstige consequentie van de insnoering van de buis ter plaatse van de ringen,
alwaar de omtrekvergroting onder invloed van de Inwendige druk geringer is dan tussen de ringen (verschil in tangentlMe rek ten gevolge van verschil In ringspannlng), in de wandeling het f Tsaucijzeneffect' f genoemd, is een axiale spannlngsconcentratle ter plaatse van de ringen.
• •• -

.

- A- - . -

Het middel blijkt erger te zljn dan de kwaal en verdient - behoudens in geval .2
of .3 tevens van toepassing zljn - geen aanbeveling,
Het oergeschut was destijds ook gevaarlljker voor het bedienend personeel dan voor
de vljand.
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L

-^L.-

-J--

-1,-

-J

invloed ringen
gesuperponeerd

.

invloed van 1 ring

2JL VerstlJving tegen inwendige onderdruk,
BIJ onderdruk is niet de sterkte, doch de stijfheid maatgevend, Het critieke stadium Is hierbij niet het vloei- of breukstadium, maar de toestand van instabillteit, waarbij de buis Implodeert.Als gevolg van het bijbehorende plooien, treedt als kettingreactie uiteraard w£l
vloeien en eventueel breuk op.
._
Verhoging van de EI-1'actor in de implosieformule q = —=— van Boussinesq leidt tot
cr r;>
de toepassing van ringverstljvingen, waarvoor uitsluitend lasringen in aanmerking
komen.
Opmerking;
BIJ gewapende kunststofleidingen, welke door een ongunstige sterkte/stijfheld-verhouding van het materiaal zeer implosie-gevoellg zljn, zijn ringverstijvlngen onmisbaar gebleken.
Versterkingtegen uitwendige belastingen en oplegreactles.
Deze doelstelling impllceert de toepassing van alle drie genoemde ringtypen. Een
bulslelding zal onder invloed van bovenbelasting en oplegreacties ovaliseren (defllgeren). Ringen kunnen deze deformaties tegengaan, waardoor de tangenti'dle
buigspannlngen in de buiswand worden beperkt.
In verband met het behandelde f fsaucijzen-effect? f kan ter vervanglng van de lasring In principe een losse ring worden toegepast, welke zodanig gespatieerd om de
drukloze buis wordt aangebracht (spatie met licht samendrukbaar materiaal tegen
grondlndrlnging beschermd), dat deze precies aanligt, nadat de buisomtrek onder
invloed van de daarna toe te laten Inwendige druk is vergroot.
Een dergelijk systeem, waarop octrooi is aangevraagd, heeft het stadium van practlsche toepassing nog niet bereikt.
Het beste systeem In deze wordt gevormd door de klemringen, die door Bish et al.
zijn ontwikkeld in opdracht van de Rotterdam-Rijn-PiJpleidingmaatschappij, welke
onderneming hlerop octrooi heeft aangevraagd.
Deze methode is na ultvoerlg onderzoek door T.N.O.-I.B.B.C. goed bruikbaar gebleken in de praktljk, met name ten behoeve van de versterking van bestaande leidln^en.
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De klemrlng onderscheidt zich van de andere twee ringtypen door zijn actieve karak
ter. Komen las- en gespatleerde ring eerst passief In werklng bij deflectie van de
buis, met de klemringen kunnen reeds opgetreden ovalisatles (b.v. blj gedeeltelijk
blootgegraven bestaande leidingen) worden teruggeschroefd, terwijl blj nieuwe leidingen aan de buis door middel van voorspanning een contra-deformatie kan worden
gegeven, zodat de leiding na aanaarding en zetting minimale einddeflectles en
spanningen behoudt.
De invloedszone van een ring als tangentiSle deflectie-discontinulteit wordt wel
benaderd met de formules

Deze formule brengt de schaalwerking van de buis tot uitdrukking en daarin stelt
1 de invloedszone naar 64n zijde voor en geven r en t de buisstraal respectieve11Jk de wanddikte weer (1, t en r In cm).
In de praktijk wordt de re<§le invloedsfIguur wel vervangen door de f f ingeschreven
driehoek11, hetgeen resulteert In een effectieve buislengte =1.
De effectieve buislengte van een zadeloplegging is gelijk te stellen aan die van
een ring.
Opmerklng.
Blj toepassing van flensverblndlngen wordt door de flenzen eenzelfde Invloed ultgeoefend. Omdat de effectieve buislengte echter meestal kleiner is dan de courante
buislengte van circa 12m, ware aan de gunstlge invloed hier niet te veel waarde
te hechten, w£l aan de negatieve aspecten voortvloelende uit de versterking tegen
inwendige overdruk ( 1.).
In verband met dit laatste dient de voorkeur te worden gegeven aan voorlasflenzen,
welke een keelverzwaring hebben, boven rlngflenzen.
BIJ flensverblndlngen in gewapende kunststofleidingen is een keelverzwaring een
conditlo sine qua non gebleken.

resulterende versterking van 3 ringen
verloop versterking von 1 ring

U
invloedszone I

I

effectieve buislengte = 2 (
[ - voorzkhtige aanoame van de effectieve buislengte
— ftenadering effectieve buislengte.—

u
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1) 2-schoenen-klem
2) 3-schoenen-klem

2 - schoenen — klem

contra - deformatie
( deflectie )

Q - belasting

contra - deformatie
van hogere orde

\

3 - schoenen - klem
OD - belasting
2 - schoenen - klem is voor behandeling van deflecties (ellipiische onrondheden) effectieve buislengte l = 3 - f

y

,

3-schoenen-klem is voor behandeling van vervormingen bij niet - elliptische onrondheden, effectieve buislengte
— Klemringen. —

I = 1,3 -j-

De correctie van nlet-elllptlsche onrondheden in z8nes met hoge O.-spanningen
(hetzij door klelne ondersteuningshoek, hetzij door korte opleglengte) betekent
een fljnregellng, die een spanningsberekening (!'ring' ?berekening) door middel van
een comnuter noodzakell.lk maakt.
Het rerounding-ei'fect speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de benodigde
correctles, dat wil zeggen de benodigde contra-vervormingen.
Blj ovalisatie-bevorderende Ingrepen (voorspannen tot verticale ovallsatle of
el op z n punt ) werkt de reroundlng tegen, blj correctles, die ovalisatle-reducerend zljn, werkt het reroundlng-effect mee.
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Blj toepassing van meerdere ringen geldt het superposltlebeginsel<

'2 - schoenen-klem
(lage QQ -spanningen t.g.v. grote
betastingshoek en betastingslengte)
— Beklemming van een onderheide leiding. -

3 - schoenen -klem
(hoge QQ -spanningen t.g.v korte opleglengte
ondanks grote ondersteuningshoek; lage O - spanningen)

Les III-l Spanningen in pijpleidingen.
A. Inleiding.
De spanningstheorie in een buis is een tamelijk ingewikkelde zaak. Het is een lichaam, dat zich als ligger gedraagt,
Als tweede komt er inwendige overdruk in, wat zijn eigen
invloeden heeft op het gedrag van de buis en ten derde ligt
alles in de grond.
We zullen eerst een buis bekijken die gewoon op de grond
ligt. Er heerst alleen een inwendige druk in. Zo'n buis qedraagt zich als een vat waarop druk staat, vandaar de naam
drukvat.

Figuur la

Ib

le

B. De buis als drukvat.
Snijden we uit de buis van figuur la een (fiktieve) ring
van 1 cm breed (figuur Ib) dan zien we, dat de druk P krachten uitoefent loodrecht op de wand. De druk is ook voor
elk punt gelijk.
Om nu te weten te komen hoe groot de krachten in de ring zijn,
halveren we hem nog eens zie figuur le.
Ontbinden we nu de drukkrachten horizontaal en vertikaal, dan
blijkt, dat de horizontale componenten elkaar opheffen.
De vertikale componenten moeten door de krachten K worden
tegengewerkt.
De vertikale ontbondenen zijn samen D x P, zodat 2 x K =
D x P omdat er evenwicht moet zijn.
D x P De oppervlakte van een doorsnede = t x 1.
K =
Aangezien de spanning kracht gedeeld door oppervlakte is,
is a = D.P
2.t"
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We noemen deze spanning de ringspanning vanwege de vorm. De
formule heet de ketelformule, omdat zij veel gebruikt werd
bij stoomketels.
Barlow is tot de ontdekking gekomen, dat de ringspanning aan
de binnenzijde hoger is dan aan de buitenzijde. Dit komt
doordat de buitenomtrek langer is dan de binnenomtrek en dus
de vervorming met lagere spanning ondergaat.
Een staaf van 1 m

lengte ui trekken levert lagere spanning,

dan een staaf van \ m lang die 1 cm wordt uitgerekt.
Om nu de hoogste spanning te bereiken moet in de ketelformule de uitwendige diameter worden ingevuld.
lets nauwkeuriger zijn de formules van Lam§
r

+r

en Bish

ru - r j
t.E
Spanningen die in de omtreksrichting van een buis lopen (de

ringspanning doet dat ook) worden met verschillende benamingen aangeduid: Tangentiele spanning, spanning in y-richting,
spanning in omtreksrichting en ay.
Dit in tegenstelling tot de axiale spanningen (spanningen in
lengterichting, spanningen in x-richting, langspanningen en
ax) .
Voor betere doorvorsing van de axiale spanningen onderschei-

den we drie gevallen.
N.B. we bekijken de buis nog steeds als drukvat.

T-

4

Geval I

Fig. 2
Een buis ligt op de grond en de
einden worden wrijvingsloos afgedicht door plunjers zie fig. 2.
Er heerst een druk P in de buis.
Het is duidelijk, dat er alleen ringspanning in de buis optreedt. Axiale spanning is er niet, daar de krachten in de
lengterichting door de plunjers worden opgenomen, die ze weer
op de muren afdragen.
Wel wordt de buis iets korter.
Om dit te verklaren moeten we weer naar de wet van Hooke

-3kijken. Rekken we een staaf met lengte L en doorsnede F uit
met een kracht P, dan wordt die staaf langer met een stukje
Al - PL
AI
—.
Door dit langer worden, wordt de staaf ook dunner. Dat is
duidelijk te zien, als men een stuk rubber (elastiekje)
uitrekt.
Dit dunner worden geschiedt met V.~p~, waarin V de contractiecoef f icient genoemd wordt. Een andere benaming is constante van Poisson.
Voor staal is deze constante 0,3.
Indien de buis door druk belast wordt zet hij uit, hij
wordt boiler en de omtrek van de ring wordt groter.
Loodrecht op deze richting moet de zaak dus kleiner worden.
De wand van de buis wordt dunner, maar ook de lengte ondergaat een verkorting. Noem deze AX, AX = V —
P

V = 0,3

A

X

rt

— = a r en y- = e dan is

e = 0 , 3 ^£.
_ Deze e is negaE
tief omdat L kleiner wordt; e heet de specifieke lengteverandering.
Resumeren we dit geval I, dan krijgen we:
ar
a
= £H
a = n
br = un ring
2t
X
'° E

___
F*

_
A

_
i

¥

l

_
4

Geval II

Figuur 3
De buis staat onder druk, ligt op de grond maar is nu aan de
uiteinden dich-tgelast met kopschotten. Zie figuur 3.
Het verhaal van de ringspanning blijft gelijk aan dat van
pn
geval I, dus ar =. j£.
De axiale
ken wordt
De kracht
P X.i.n.D

spanning echter verandert. De druk op de kopvlakdirekt op de buis overgebracht.
op zo'n kopschot =K = PX oppervlakte schot =
. De spanning in de buiswand wordt dan K:F buis =
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.p
n.o.t

PD
4t

Dit nu precies de helft van or (deze was f|) zodat we kunnen
stellen, dat de langsspanning a = \ar.
X
Wat doet de buis nu, wordt hij weer korter?
In eerste instantie natuurlijk wel en dat met
e =0,32r .
In tweede instantie wordt de buis weer langer door de
kracht K. De kracht K levert een langsspanning op van h ar
zoals we net gezien hebben.
Dit geeft weer een verlenging van +0,5 |£ en wel positief
vanwege het verlengen.
We zien dat de buis uiteindelijk langer wordt met (0,5 - 0,3)
Resumerend geldt dan voor geval IIP D
aring
. - = 0,5 ar
e = + 0,2 ££.
2.t
/
Geval III
De einden zijn nu ingestort
in twee onwrikbaar gedachte
betonnen muren (figuur 4).
^^x^^xxx,^,^^x
^^^77^
- ^i
J Zl . ^L . _ Het zal duidelijk zijn, dat
Figuur 4
de ringspanning gewoon
optreedt.
w

:

'

_.

'

- _

X

De krachten K worden door het beton opgenomen en op het
eerste gezicht lijkt het, dat er geen langsspanningen in de
buis optreden.
Er is wel degelijk een langsspanning, hetgeen nu toegelicht
zal worden.
In geval I werd de buis iets korter en in geval II iets
langer, dat kon in beide gevallen vrij gebeuren. Hier in
geval III kan dat vervormen niet, ten gevolge van het ingestort zijn in de betonnen muren. Het tegenhouden van
vervorming levert spanning.
Vergelijk het maar met een gewicht dat aan een touw hangt.
Het gewicht wil naar beneden maar wordt door het touw
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tegengehouden. Daardoor ontstaat er in het touw een trekspanning. Knippen we het touw door, dat kan het gewicht
vrij naar beneden en het touw is spanningsloos.
Resumerend kunnen we voor geval III dus zeggen
PD

or •= jt

a =
x

+ °'3

ar

e = O.

In de praktijk (buis in de grond) zitten we meestal tussen
geval II en III in, daar de lengteverandering door de grondwri jving wordt tegengehouden.
Het is verder nog van belang te weten dat een bocht (figuur
5) als een kopschot van geval II werkt.

Figuur 5
C. Invloed temperatuur.
Een staafje van 1 cm2 doorsnede met lengte L krijgt een
lengteverkorting Al door een temperatuurdaling van At . Er
geldt Al = l*ouAt. Stellen we y— = £' ^an is e^a.At.
a heeft de lineaire uitzettingscoefficient en is voor staal
12.10"6.
In de gevallen I en II kan alles vrij vervormen en treden er
das geen spanningen op.
Bij geval III wordt de verkorting tegengehouden dus treden
er wel spanningen op. Hoe groot?
De specifieke verkorting ten gevolqe van de temperatuursdaling zou willen zijn e = at (1)
We kunnen ons afvragen welke drukspanning nodig zou zijn om
ook dezelfde verkorting te verkrijgen.
dus e= =
(2)
Hi
(1) = (2) dus ott = I
a = Eat.
a
Voor staal is E = 2,1.10^;
= 12.10"6 Stel At = 10°
dan is de spanning daardoor 252 kg/cm2.
Dit natuurlijk alleen als de lengteverkorting tegen gehouden
wordt. Voor temperatuursverhoging geldt het zelfde, een zinker zet uit door temperatuursverhoging, dit uitzetten wordt
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tegengehouden: drukspanningen.
Een in de zomer gelegde zinker kan zonder temperatuursinvloed berekend worden.
D. De buis als ligger.
a. de spanning^in de-Y""ri£ttiD9
We snijden de buis weer door (figuur 6).
De buis wordt door de bovengrond belast. Ook druk van het
verkeer werkt er op. Verder eigen gewicht 4- gewicht vulling
eventueel opwaartse druk.
We nemen aan, dat de buis
nmn
draagt over een breedte die
bepaald wordt door de ondersteuningshoek 8.
De belastingshoek a is 180°,
8 = 30 . De buis wordt zo als
het ware in de tang genomen.
Het is duidelijk, dat de spanning in de bodem vaak het
hoogst is.
Figuur 6.
De aldus gevonden spanningen
dienen op de ringspanning te worden gesuperponeerd.
Het kan in een enkel geval voorkomen, dat 8> 30°. Dat is
het geval als de buis behoorlijk de grond ingedrukt wordt.
Ook kan het voorkomen dat er geen reaktie is, als nl. onder
de buis een holle ruimte is. De reaktie wordt dan geleverd
op de wel opgelegde gedeelten van de buis.
b. de spanning in x richting

Figuur 1

De belasting is weer grond,
verkeer eigen gewicht enz.
De opleggingen zijn veerkrachtig en het belang van
gegevens over de grond komt
weer goed naar voren. Er komt
spanning in de buis tengevolge
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momenten, dwarskrachten en normaalkrachten. Deze laatste
krachten treden vaak op bij een dijk (drukkracht, dus negatief) van figuur 8 en als trekkracht, dus positief bij een
zinker.

Figuur 8.

Figuur 9

E. Een bocht.
Een bocht in een buis heeft zeer veel invloed. In figuur
5 werd al opgemerkt wat de invloed was als men de buis als
drukvat beschouwde. In de buis als ligger fungeert een
bocht in de eerste plaats als een gedeelte van die buis dat
slapper is dan de rest.
Indien een buis berekend wordt, moet in het bochtgedeelte
een lagere stijfheid worden ingevoerd. Dit geschiedt door
de flexibiliteitsfaktoren.C Us '-^j^, wc*r i* H * -^)
Verder trekt de bocht weer spanningen naar zich toe en wel
te berekenen met de stress-intensification faktoren.
Niet alleen de snanning in de x-richting wordt verhoogd, ook
de spanning in de y-richting wordt hoger en wel met een gedeelte van de spanning in de x-richting.
Dit is gemakkelijk voorstelbaar door een rubber tuinslang
te buigen. Het is dan duidelijk zichtbaar dat die slang geen
cirkelvormige doorsnede behoudt, maar ovaal wordt. Deze
ovalisering is een vormverandering die .weer spanningen oplever t.
De stress intensification faktoren zijn afhankelijk van de
straal van de bocht R, de straal van de buis r en de wanddikte t.
09
tF
ix = *
, waarin h, de f lexibliteitskarakteristiek —~bedraagt.

De ix is de stress-intensification faktor waarmede de axiale
spanningen moeten worden vermenigvuldigd.
iy is de faktor waarmede de spanningen in de x-richting moeten worden vermenigvuldigd om een spanning in de y-richting
te verkrijgen. iy = 2 x ix.
Dit alles geldt alleen voor "tangentieel flexibele" buizen.
Deze zijn van staal, kunst stoffen etc. Voor "tangentieel
starre" buizen geldt het verhaal niet. Dit zijn buizen van
beton of grijs gietijzer.
F. Rerounding.
Het verschijnsel rerounding geldt alleen voor tangentieel flexibele buizen en brengt de aldaar optredende spanningen iets omlaag. De mate van vermindering is afhankelijk
van de druk.
Teneinde de rerounding voor te stellen moeten we naar een
brandslang kijken. Zonder waterdruk kan zo'n slang geen buigend moment opnemen, noch dwarskrachten of drukkracht. Trekkracht is het enige haalbare. Wordt nu de brandslang onder
druk gezet, dan kan hij als een soort ligger fungeren.
Een opgeblazen ballon, opgelegd op 2 steunpunten kan een
gewicht dragen, hetgeen zonder druk niet lukt.
Zonder rerounding zouden balspelen onmogelijk worden, luchtbanden zouden niet bestaan, zelfs het menselijk sex-leven
zou op een andere leest geschoeid moeten worden.
G. De faktor a.
Deze faktor geldt voor sommige kunststofbuizen. Hij heeft
niets te maken met .de belastingshoek <* van figuur 6 of met de
lineaire uitzettingscoefficient.
Indien een buis wordt gebogen, dan komen er ook trekspanningen in; deze worden buigtrekspanningen genoemd. Wordt
aan een buis getrokken, dan komen er trekspanningen in,
de zgn. zuivere trekspanningen.
Voor veel materialen is de toelaatbare buigstrekspanning
gelijk aan de zuivere trekspanning.
We hoeven daar dan ook het onderscheid niet te maken. Deze
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materialen zijn o.a. staal, koper en gewapend polyester.
Enige materialen hebben een hogere buigtreksterkte dan zuivere treksterkte. De buigtrekspanningen moeten we dan vermenig, ,.
^
-i • i. • zuivere treksterkte
vuldigen
met a = dit is r-—:—T
,—r rr
— •
^
buigtreksterkte
Bij kunststoffen zoals P.V.C., H.P.E., geldt dit zowel tangentieel als axiaal.
Bij asbestcement alleen in tangentiele richting.
H. Resume.
a. Spanningen in lengterichting (ax, axiaal);
1. inwendige druk (0,3 - 0,5 ar)
2. buigend moment
3. normaalkrachten
b. Spanningen in dwarsrichting (ay, tangentieel)
1. inwendige druk (ar)
2. gronddruk (ondersteuningshoek
3. bochtspanningen (iy)

M

c. Rekening houden met:
1. bochten (iy, i x t n )
2. rerounding
3. faktor a (niet bij staal) .

W.J. v.d. Geest

.O = or ( f r r - - = 0 Xneutrale lijn wand)

(wanddikte niet op schaal)
alleen wanneer buis tevens
belast op torsie ( M w )
zo niet:
trO

(neutrale lijn wand)

= max. (neutr. lijn)
w

de buis wordt betast op torsie

T

a((een warmeer buis tevens
torsie ( M W )

W be|ast ^

(neutrale lijn buis)

fig. IV. 219 - Vergelijking balk - hiding.-

r normaalspanning uit bulging
t r schuifspanning uit dwarskracht

My

. .

M

x

•c-, •-«•>•• ^ n' i y ^ ' » p - w ^
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Lea III-2
STERKTE VAN PIJPLEIDINGEN
Ter verkrijging van een inzicht in de mechanische eigenschappen van een metaal of metaal-alliage moet de trekproef als een
der belangrijkste worden beschouwd,
Uit deze trekproef kan men de vloeigrens, vloeirek, breukgrens
en breukrek bepalen. Aan de hand van een korte beschrijving
van deze proef, zullen de genoemde termen nader uitgelegd
worden*
Voor de uitvoering van de proef wordt van het te onderzoeken
materiaal een proefstaaf vervaardigd. Deze proefstaaf heeft
gewoonlijk 6f een cirkelvormige df een rechthoekige dwarsdoornnede. Fig.l geeft de vorm van een van deze proefstaven met
een cirkelvormigc dwarsdoorsnede weer.

De boide einden van de staaf worden ingeklemd in de trekbank,
d.ia hot werktuig, waardoor de staaf t.g.v. een geleidelijk
toeneraende trekkracht wordt uitgerekt en tenslotte ctuk wordt
getrokken.
Gedurende de trekproef kan de lengteverandering van een op de
ctaaf gemarkeerd gedeelte (de z.g, mcetlengte tussen de beide
centers; zie fig.l) bij bepaalde v/aarden van de belasting door
een rekmeter worden bepaald, zodat een grafiek van de betrekking tussen de in het materiaal optredende trekspanning en de
relatieve verlenging kan worden gemaakt.
Deze grafiek, het z.g, spanning-rek-diagram, kan ook door een
zelfregistrerend apparaat worden opgetekend. Als optredende
spanning wordt hierbij steeds genomen de kracht, gedeeld door
het oorspronkelijke oppervlak van de staafdoorsnede.

CT- as

IN %

PIS. 2.

SPANNING -
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TSEKSTERKTE

Fig. S.

GEtDEAUSEESb

SPANNING ~ ggfc-

Men veronderstelt dan, dat tf en C evenredig zijn tot de gemeenschappelijke vloei-evenredigheids-elasticiteitsgrens en dat
daarna de spanning constant (« <J/ ) blijft bij' toenemende rek.
Het eerste spanningsgebied (in fig. 3 van 0 tot knik) wordt het
elastische, het tweede (horizontaal verlopende gedeelte) wordt
het plastische gebied genoemd. Van het materiaal zegt men, dat
het v66r het bereiken van <f . in de elastische toestand verkeert,
en gedurende het vloeien in ae plastische toestand.
In fig. 3 is <7^ -, de rekenwaarde voor de vloeigrens. Deze rekenwaarde moet gelijk aan de gegarandeerde minimum rekgrens.
De rekgrens is de materiaalspanning, waarbij na ontlasten een
blijvende rek overblijft die gelijk is aan 0,2 % van de
oorspronkelijke meetlengte0
De rekgrens kan ook de spanning zijn, waarbij onder belasting
een totale rek optreedt die gelijk is aan 0,5 % van de oorspronkelijke meetlengte (<7l _)
De in rekening te brengen C"? mag niet meer dan 75% van de
gegarandeerde minimum waarde van de treksterkte 0*1 bedragen.
Als de staaf is gebroken, kan men, nadat men de stukken tegen
elkaar heeft gelegd, de verlenging van het op de proefstaaf
gemarkeerde deel ^door meting bepalen. Men noemt de in procenten
uitgedrukte verlenging de breukrek of kortweg de rek S>.
Is de verlenging van het oorspronkeli jk 20 cm lange deel gelijk
aan 5 cm, dan bedraagt de breukrek 5/20 x 100% * 25%.
Benaming van staalsoorten,
Op internationaal niveau is de benaming zo geregeld, dat iedere
staalsoort-benaming begint met de letters: Fe, gevolgd door de
gegarandeerde minimum waarde van de treksterkte, uitgedrukt in ll/mm
Zo bedraagt bij Fe 360 de minimum gegarandeerde treksterkte (tft,)
360 M/mm2
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In de aanvang van de trekproef blijkt de trekspanning cr' evenredig
te '/;ijn met de relatieve rek £, zodat voor het materiaal de wet
van Hooke geldt. De grafische vooretelling van de spanning wordt
dus bij de aanvang van de trekproef een rechte lijn (zie fig.2
van 0 tot P). Bij het sterker belasten wijkt de grafiek van de
rechte lijn af. De evenredigheid tussen 0" en £ houdt dan op;
de spanning passeert de evenredigheidsgrens of proportionaliteitsgrens G"' (zie het punt P in fig.2).
lets boven di proportionaliteitsgrens ligt bij deze staalsoort
de elasticiteitsgrens <f , in fig.2 aangeduid door het punt E.
De olastciteitsgrens & van het materiaal, is een spanning welke
niet overschreden mag worden teneinde blijvende vormverandering
tc voorkomen,
Dit punt vertoont in de grafiek evenwel geen enkele bijzonderheicU
Bij nog grotere belasting treedt een zeer merkwaardig verschijnsel
op, dat het vloeien van het materiaal wordt genoemd. Eij ongeveer
gelijk blijvende spanning, de vloeigrens of vloeispanning cj'u
neemt de rek aanmerkelijk toe. Het is alsof het staal v/eek is
/j;oworden. De oppervlakte van de proefstaaf begint strepen en
krassen te vertonen, die grotendeels een hoek van if5 maken met
de lengte-as van de staaf.
Na het vloeien herneemt het materiaal zijn vastheid en is het
nodig de belasting te vergroten, ten einde een verdere uitrekking van het materiaal te verkrijgen« Echter zijn thans, zoals
uit de grafiek duidelijk te zien is, de lengteveranderingen
bij dezelfde spanningstoename veel groter dan vddrdat de
vloc^rens werd bereikt.
Eindelijk krijgt de staaf, meestal dichtbij het midden, plaatselijk een insnoering. Omdat de doorsnede bij de insnoering sterk
afnc-cmt, zal ook bij gelijkblijvende belasting, de spanning
uaar ter plaatse toeneraen en weer een grotere rek en dus een
cterkere insnoering veroorzaken enz., zodat de staaf bij constante of zelfs afnemende belasting ten slotte breekt.
Omdat, zoals reeds gezegd, voor de spanning wordt genomen de optredende trekkracht gedeeld door het oppervlak van de oorspronkelijke doorsnede, zal dus de spanning tegen het einde van de
proef in de grafiek kunnen dalen. In werkelijkheid stijgt de
spanning in de verminderde doorsnede echter.
Onder de treksterkte c/R verstaat men de grootste trekkracht,
gedeeld door de oorspronkelijke staafdoorsnede. Deze statische
treksterkte is dus in de grafiek van fig.2 de ordinaat in punt B.
De spanning, die in de meest ingesnoerde doorsnede optreedt
onmiddelijk voordat het materiaal ter plaatse van deze doorsnede
breekt, is aanzienlijk groter dan <TL; deze ware treksterkte crl
is gelijk aan de trekkracht onmiddelijk voordat de breuk intreedt gedeeld door het oppervlak van de doorsnede, waarover
het raateriaal breekt.
De evenredigheidsgrens, zowel als de elasticiteitsgrens zijn
moeilijk precies te bepalen. Naarmate nauwkeuriger wordt gemeten,
zal eerder een blijvende vormverandering worden geconstateerd.
In de praktijk worden de evenredigheidsgrens, de elasticiteits^reno en de vloeigrens dikwijls eenvoudigheidshalve als &&n
grens beschouwd. Ken gaat in dat geval uit van een ideaal
spanning-rek-diagram, zoals in fig.3 is aangegeven.

Verschil tussen elast.iciteits- en plasticiteitsleer
Door stylering van het spanning-rek-diagram kan aan dit diagram
het z.g. elasticiteitsdiagram en het z.g. plasticiteitsdiagram
worden ontleend, zoals in fig.if is aangegeven.
De elasticiteitsleer is gebaseerd op het eerst genoemde, de plasticiteitsleer op het laatstgenoemde diagram.

, ,, ,, ,

0
0,1
d,t
SPANKING - REK- DIAGRAM

j

0,3

EUSTlCfTSlTS
OIA<SRAM

FIG. 4.
De elasticiteitsleer
Zoals de naam al doet vermoeden v/ordt elastisch gerekend, d.w.z.
dat men geen blijvende vervorming toelaat in enig punt van de
constructie. Bij de elasticiteitsleer is de wet van Hooke van
toepassing (Wet van Hooke: De normaalspanning is recht evenredig
met de specifieke lengteverandering; <f = E,C waarin £ G AL/L).
De wet van Hooke gaat op tot de evenredigheidsgrens of proportionaliteitsgrens. Belast men het materiaal tot een hogere spanning
dan ontstaan lengteveranderingen, die groter zijn dan uit do
wet van Hooke zou volgen. Het staal blijxft echter z'n veerkracht
nog behouden, totdat een volgende grenswaarde van de spanning,
de z.g. elasticiteitsgrens wordt bereikt. Belast men het materiaal
tot een nog hogere spanning, dan herneemt het na ontlasting niet
geheel meer de oorspronkelijke vorm; men houdt een blijvende
vormverandering over.
Hieruit blijkt dat bij de elasticiteitsleer, waar de wet van
Hooke toepassing vindt, nooit meer spanning toe mag laten
dan de evenredigheidsgrens (<f ).
Maar doordat in het voorgaande gesteld is, dat eenvoudigheidshalve evcnredigheids-,elasticiteits- en vloeigrens als 6en grens
beschouwd wordt, kan men stellen dat bij de elasticiteitsleer
de optredende spanning <T ^ raoet zijn.
De pijpleidingcode houdt als toelaatbare spanning 2/3 van de
vloeigrens aan (CT.= 2/3 0* -,).
De plasticiteitsleer
Bij de plasticiteitsleer wordt namelijk wel een blijvende vervorming in enig punt van de constructie toegestaan.
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De plasticiteitsleer wordt o.a. toegepast bij de berekening
van constructies (b.v. staalconstructies), die plaatselijk
kunnen worden "overbelast" (overbelact t.o.v. elasticiteitsleer).
Mon maakt dan gebruik van de zeer belangrijke gevolg trekking,
dat plaatselijke "overbelasting" van een taai materiaal als staal
ongevaarlijk is, als tengevolge van het vloeien en het meegeven
van het l!overbelaste!l gedeelte de inwendige krachten verminderen,
of er een gunstiger spanningsverdeling ontstaat, waardoor naast
gelegen materiaal de taak van het "overbelaste11 kan overnemen.
Volgens de pijpleidingcode is net niet toegestaan om volgens
de plasticiteitsleer te rekenen, al is voor berekening van pijpleidingen volgens plasticiteitsleer "ontwerp TGSL 1978" uitgegeven

-6Aanduiding van staalkwaliteiten.
In Nederland worden staalsoorten verwerkt volgens zowel Arnerikaanse als Duitse normen,
Staal welke aan Amerikaanse normen voldoet, wordt aangeduid met
API (American Petroleum Institute), en aan Duitse normen met
DIN (Deutsches Institut fur industrielle Nomalisation).
Een ander verschil is dat bij de Araerikaanse normen bij een
bepaalde staalkwaliteit de minimum gegarandeerde vloeigrens
aangegeven wordt, bij de Duitse normen daarentegen de breukgrens,
Aan de hand van een voorbeeld wordt de aanduiding duidelijk
gemaakt.
- Vlg« Amerikaanse norm.
Nemen als voorbeeld API-5LX-grade X56.
LX wil zeggen dat de buis langsnaad gelast is, zo bestaat er
ook de aanduiding LS, wat aangeeft dat de buis spiraal gelaot
is.
X56 stelt de staalkwaliteit voor met een minimum gegarandeerde
vloeigrens van Cf
« 56000 p.s.i. (pounds/square inch).
1 p.s.i. komt overeea met 0,07 kg/cm .
Dus crv]L » 56000 x 0,07 - 3920 kg/cm .
- Vlg. Duitse norm
Nemen als voorbeeld DIN-St-53«7> hierin geeft 53 de breukgrems
in kg/mm weer.
^
~
De breukgrens omgerekend in kg/cm wordt dan 5300 kg/cm .
De 7 duidt op de sainenstelling van het staal*
In onderstaande tabel worden de mechanische eigenschappen van
staalsoorten voor pijpleidingen weer gegeven0

Vloeigrens

Breukgrens

Hek bij

breuk
din.;*

S taalkwal i t e i t
psi

kgf/mm2

psi

kgf/mm2

Kerfslaewaardc
k£T"Vcn2
0°C
win.

30.000
35.000

21,1

API-5LX-46

42.000
46.000

API-5LX-52

52.000

API-5LX-56
API-5LX-65

56.000
60.000
65.000

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

DIN-Rst-34-7
DIN-Rst-38.7
DIN-St-43.7
DIN-St-53.?

30.000

21

35-000
47.000
52.000

25 '
30
37

API-5L-A
API-5L-B
API-5LX-42

API-5LX-60

*

Charpy V - notch

24,6

48.000
60.000
60.000
63.000
72.000
75-000
78.000
80.000
47.- 000
49-000
61.000
73.000

33,7
42,2
42,2
44,3
50,6
52,7
54, B

56,5
33
30
43
52

-•

23
26
24
22
20
19
10
10

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
7. C

26
24

4)
4
> *«
4
(
4)

23
20

DIM 50 115
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ANDKRE MATERIALEN LN VERBINDINGEN.
i.ehalve van staal wordt voor pijpleidingen ook gebruik gemaakt
van ande^re materialen. Het gebruik van deze materialen vindt
z* n toopassing hoofdzakelijk bij lage drukleidingen.
Onder lage drukleidingen wordt volgens de pijpleidingcode
vcrstaan, leidingen met een inwendige druk lager dan 10 ato.
Hot volgende schema heeft een ov«"'rzicht van de overig toegepacte materialen.
- Acbcctcement
PVC (Polyvinylchloride)
(• ZPE
ZPE
J
U P T?
PE (Polyetheen)
\
i^HPE
nrn.
^ , ««
r rlasvezel ^ewaoend Dolyest
Thermonaraende *unststoffen { glasvezel gev;apend epoxy
^

- Kunatstoffen

iiii-J

f Grijs gietijzer
\ Nodulair gietijzer
Ongewapend(niet toepasbaar voor persleidingen)
f voorgespannen
Gewapend
J plaatstalen kern
I staalvezel versterkt (in ontwikkeling)

{

In het navolgende v/orden bovengenoemde materialen met hun
verbindingen behandeld.
Ma teriaalkeuze.
Voor zuurstofleidingen is in verband met brandgevaar roestvrij
G ta.al voorgeschreven.
bij niet al te grote zettingen, of als een paalfundering wordt
toegepast, komen leidingelementen van gewapend of voorgespannen
beton of van nodulair gietijzer eveneens in aanmerking.
De koppelingen tussen deze buiselernenten moeten trekvast en birigzaam zijn.
Momenteel hebben kunststoffen en grijs gietijzer nog eigenschappen, die voor toepassing in waterkeringen en wegen ongunstig
kunnen zijn.
I:ij ontwerp en uitvoering moet terdege met deze eigenschappen
rekening worden gehouden.
De toepassing van asbestcement en lood moet in het algemeen
worden ontraden.
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ASBEST CEMENT
Asbestcement is een materiaal, dat bestaat uit de natuurlijke
asbestvezel, waaraan cementpap wordt toegevoegd.
De asbestvezel heeft een grote trekvastheid en fungeert als
"wapening11.
Het asbestcement v/ordt in een vergaarbak tegen een zeefcylinder
gezogen, waardoor zich hierop een dunne laag asbestceraent afzet,
die op een gladde stalen cylinder wordt gewikkeld.
De laagdikte is regelbaar, het aantal wikkelingen bcpaalt de
wanddikte van de buis.
De inwndige diameter hangt af van de diameter van de cylinder
waarop gewikkeld wordt.
Tijdens het verhardingsproces wordt de stalen kern uit de buis
getrokken.
Na verharding (onder water) worden de buizen op de juiste
lengte ingekort en de uiteinden precies op maat afgedraaid.
Voor asbestcement moet worden aangehouden N.E.N. 3262,
kwaliteitseisen voor asbestcementbuizen bestemd voor transport onder druk van drinkwater, rioolwater en gas.
Maximum bedrijfsdruk voor gasleidingen 0,2 ato (vlg. V.E.G.).
Buizen van asbestcement moeten met voorzichtigheid worden
getransporteeru en gelegd vanwege het gevaar van brosse breuk.
Verbindingsmiddelen.
De verbinding van de buizen geschiedt normaal met behulp van
een zogenaamde komeetmof, waarin twee rubberringen (met een
lip) zijn opgenomen.
Bij het insteken van de buizen komt de lip van de ring horizontaal te liggen en is een water- en gasdichte verbinding
verzekerd.
UAT

NlST-TREkVASTE
TO£.
MAX.

HA*. HDekveeofc4AUN<S 2Mb-

HEH

KQHEiTKOPPEUNS

Tevens kan de verbinding geschieden door een zogenaamde
Gibaultkoppeling.

Hierbij worden drie gietijzeren of asbestcementen ringen om
de te verbinden buizen aangebracht, waartussen twee rubberringen met rechthoekige doorsnede worden geklemd.
Het kan soms noodzakelijk zijn (vcrgunningseis) om trekvaste
verbindingen te maken.
In de komeetmof is hiertoe naast de sparing voor de rubberring
een sleuf aangebracht, waarin een staalkabel wordt geschoven.
Ook het buiseinde is van een dergelijke sleuf voorzien.
STAAL k A 8 EL

KOHE£TKOPPEL(k£

V o o r t s z i j n er nog d i v e r s e k o p p e l i n g e n in de h a n d e l ,
- 3piekoppeling

voor de overgang van AC-buizen op
gietijzeren buizen

- Overgangskoppeling

voor de overgang van AC-buizen met
verschillende wanddikte.

- Flenskoppeling

voor de overgang van AC-buizen op
flensbuizen.

- Verloopstukken

voor de overgang van AC-buizen met
verschillende diameters.

- Komeetkoppeling
onder een hoek

in de diameters 80 t/m LOO mm zijn er
korr.eetkODpelingen onder een hoek van
6-11 en 22°.

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

KUN3TSTOFLEIDINGEN

Kunststoffen zijn eynthetiseh gevormde stoffen, die door plastische vorrngeving een materiaalfunktie krijgen. Als grondstof
dient een koolwaterstof verbinding met kleine molekulen. Zo f n
koolwaterstofverbinding is vaak een bestanddeel van gassen die
bij 'het raffineren of kraken van bijvoorbeeld aardolie vrijkomt.
De kleine molekulen kunnen door middel van bepaalde procecsen
tot grotere molekulen worden gegroepeerd; deze grotere molekulen
( makromolekulen ) bevatten zeer vele van de oorspronkeli jke
molekulen, 0 ;;rr.erkeli jk is dat de makromolekulen ten opzichte van
elkaar minder beweeglijk zijn dan de oorspronkeli jke molekulen;
de gevormde kunststof is niet langer een gas, tnaar is -meestaleen vaste stof.
Ee grondstof waaruit kunststof bestaat wordt !l monomeer n genoemd,
terwijl de makromolekulaire stof wordt aangeduid met "polymeer 11 .
Maar de mat eriaaleigenscha'ppen kunnen de polymeren v/orden
onderverdeeld in:
- thermoplastische kunststoffen
- thermohardende kunststoffen
T he r mo pi as t. i s c he kuns t s t o f f e n
Bij thermoplastische kunststoffen hebben de makromolekulen nog
een zekere beweegli jkheid ten opzichte van elkaar. Thermoplasten
kunnen door verwarming kneedbaar worden gemaakt, welk proces
in princi'pe oneindig herhaalbaar isa
I- olyetheen
Neemt men als monomeer het gas etheen (een zuivere koolwaterstofverbinding) dan is na polymerisatie de gevorrade kunststof
(polyethen) ook een zuivere koolwaterstofverbinding.
De belangri jkste Goorten polyetheen worden aangeduid naar de
dichtheid van het materiaal, namelijk
Hoge dichtheid (high density)
Midden dichtheid (medium density)
- Lage dichtheid (low density)
In het spraakgebruik worden veelal de narnen resp. HPe , MPe
ZPe gebruikt.
De petrochemische Industrie levert polyetheen in de vorm van
korrels (zg. granulaat). Dit granulaat kan zondermeer tot
produkten voor leidingsystemen worden verwerkt.

en
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Polyvinylchloride
De eigenschappen van een kunststof kunnen worden beinvloed door
andere elementen in de molekuulketens te bouwen. De dan gevormde
makromolekulen bestaan voor het grootste deel uit kool-en waterstofatomen en voor een klein deel uit andere atomen. Het polymeer
polyvinylchloride (PVC) is hiervan een bekend voorbeeld.
Net als bij plyetheen het geval is, is PVC ook in verschillende
soorten verkrijgbaar, namelijk:
-

~

Zacht PVC , dit is een PVC met een z.g. weekmaker, waardoor
de produkten soepel en buigzaam worden. Zacht PVC
wordt veel gebruikt.
Hard PVC , of ongeplasticeerd PVC, is PVC zonder weekmaker
en daardoor veel harder.
Hard PVC neeft goede mechanische eigenschappen
en wordt daarom veel toegepast voor buizen en
hulpstukken. Onder het vriespunt neemt de slagvastheid af.
Voor de distributie van gas zijn slagvaste PVC
soorten ontwikkeld, zoals PVC/CPE (mengsel van
onjeplasticeerd PVC en gechloreerd PE)

De petrochemische Industrie levert PVC als wit poeder dat niet
zondermeer voor de verwerking tot produkten geschikt is.
Aan het PVC dienen hulpstoffen te worden toegevoegd om de grondstof verwerkbaar te maken.
Grote kunststofverwerkers stellen meestal zelf in eigen bedrijf
PVC en hulpstoffen tot verwerkbaar mengsel samen. De hietoe
benodigde recepten v/orden in eigen laboratoria ontwikkeld.
Een aantal van die hulpstoffen zijn:
- glijmiddelen voor het verwerkbaar maken in extruder of spuitgietrnachine.
- stabilisatoren voor het tegengaanvan ontleding bij hoge verwerkingstemperaturen.
- toevoegstoffen voor het verbeteren van de mechanische en
fysische eigenschappen.
- kleurstoffen om het eindprodukt de gewenste kleur te geven.
De petrochemische Industrie levert ook zulke direkt verwerkbare PVC- of slagvaste PVC-mengsels.
Fabricate PVC
Er zijn twee manieren om verwerkbaar PVC-mengsel te verkrijgen.
Bij een methode worden de goed dooreen gemengde grond en hulpstoffen in een geleermachine gebracht, waar het mengsel tot eem
plastische massa wordt verhit en gekneed. De plastische massa
wordt daarna tot granulaat met een korrelgrootte van 2 tot 3 ram
vermalen.
Een andere methode om verwerkbaar mengsel tekrijgen is door PVC
en hulpstoffen bij verhoogde temperatuur en hoge snelheid te
mengen en daarna af te koelen. De toevoegstoffen smelten dan als
het v/are aan de PVC-deeltjes vast, zodat ontmenging niet meer
mogelijk is. Orndat ook bij het mengen met vloeibare toevoegstoffen het mengsel droog (poedervormig) is, noemt men deze methode
"dry blending".
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Th ermohardo n de kunststoff en.
Een thermohardende kunststof heeft als eigenschap dat de
uiteindelijke produktvorm blijvend is; tijdens het produktieproces zijn de makromolekulen zodanig vernet, dat na uitharding
het materiaal niet meer smelt of oplosbaar is.
Om optimale materiaaleigenschappen te verkrijgen, worden
thermoharders tijdens het kruiselingse wikkelproces versterkt
met kontinue glasvezels.
Er wordt dan gesproken van Glasvezel-Versterkte Kunststof.
Enkele Glasvezel-Versterkte Kunststoffen zijn :
Glasvezel gewapend polyester
Glasvezel gewapend epoxy
Hierbij dient opgemerkt, dat glasvezelo door uitloging gevaarlijk in cterkte achteruit kunnen gaan bij het binnendringen van
vocht als gevolg van haarscheurtjes.
Toepassing kunststofleidingen
De kunststofleidingen vormen in de huidige maatschappij een
niet weg te denken systeem.
Zo worden er door de Industrie diverse kunststofleidingsystemen
goleverd voor o.a. :
- transport en distributie van drinkv/ater
- transport en distributie van gas
- rioolpersleidingen
- leidingsystemen voor de landbouw, woningbouw, chemische industrie e.de
Normen
Voor de toepassing van kunststofleidingen zijn er verschillende
normen en voorschriften ontctaan. Deze normen en voorschriften
zijn opgcsteld door het KIWA , GIVEG en NEN.
Enkele van deze normen en voorschriften zijn:
KIWA - Normen

- Ringen van styreen-butadieen rubber (KE
- V/aterleidingbuizen van polyetheen (KE
- V/aterleidingbuizen van ongeplasticeerd
PVC (KE if9)
- Dubbele moffen van ongeplasticeerd PVC (KE 53)
- Fittingen van ongeplasticeerd PVC (KE 5*f)
- Lijmen t.b.v. verbindingen in polyvinylchloride (KE 55)
- Zadels van ongeplasticeerd PVC bestemd voor
waterleidingbuizen (KE 63)

Trekvaste dubbele moffen bestemd voor waterleidingbuizen van ongeplasticeerd PVC (KE 70)
Waterleidingbuizen bestaande uit een mengsel
van PVC en CPE (KE 75)
Tweedelige koppelingen bestemd voor waterleidingbuizen (KE 76)
GIVEG - Normen

• Keuringseisen voor buizen van polyetheen (PE)
van hoge dichtheid (hard PE) voor gadleidingon,
• Keuringseisen voor hulpstukken van hog@
dichtheid PE.
« Keuringeisen voor buizen bestaande uit een
mengsel van ongeplasticeerd polyvinylchloride
en gechloreerd polyetheen (PVC/CPE) voor
gasleidingen.
• Keuringseisen voor ringen van styreen - butadieen rubber bestemd voor de verbindingen in
leidingen voor het transport van drinkwater
of van rioolwater, dan wel van gas met een
overdruk tot 1 bar.
• Keuringseisen voor hulpstukken van een mengsel
van ongeplasticeerd PVC en gechloreerd PE
(PVC/CPE) voor gasleidingen.
• Keuringscriteria (t.b.v.een certificaat) voor
trekvaste koppelingen van PVC/CPE voor buizen
van hoge en midden dichtheid-polyetheen
(HPe,MPe).voor gas.
• Keuringscriteria (t.b.v. een gasinstituut
certificaat) voor warm vervormde bochten
van PVC/CPE.

NEN - Hormen

Richtlijnen voor de beoordeling van stuiklasnen
in buizen van hoge dichtheid polyetheen (PE)
NEN 7200.
Veiligheidseisen voor kunststoffen aardgasleidingen met een bedrijfsdruk boven 1 bar
NEN-1092.
Algemene richtlijnen voor het toepassen van
kunststofleidingen, NEN 2670.
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Verbindingsmiddelen
Voor kunststofleidingsystemen
niet-trekvaste verbindingen.

in er zowel trekvaste als

N i e t -1 r e k v as t e v e r b i ri d ing voor 1 ' V C e n P e .
Voor de niet-trekvaste verbinding wordt hoofdzakelijk de
steekmof toegepast.
De steekmof is voorzien van een stootrand, terwijl voor de
afdichting een ruboerring cf rubbermanchet wordt gebruikt.
De verbinding blijft vlg. de fabrikanten, ook dicht als de
buizen bijvoorbeold door ongelijkmatige zettingen van de
grond niet helemaal in elkaars verlengde liggen.
Bij werkzaamheden aan bestaande leiding wordt voornamelijk
gebruik gemaakt van de overschuifmof. Deze overschuifroof
heeft geen stootrand

MOP

Trekvaste verbinding vocr r'VC.
Voor kleinere diameters levert de lijmverbinding een goede
trekvaste verbinding. Hot lijmen vraagt bijzondere aandacht,
omdat de verbinding niet alleen trekvast, maar ook waterdicht
moet zijn.
Voor grotere diameters worden trekvaste rnoffen gebruikt.
De afdichting worat hierbij verzorr;c dcor rubbermanchet ten of
rubberringen, die in de steekverbinding zijn aangebracht en
die op de buisv/and afclichten. De trekvastheid wordt verkregen met PVC of UPe-snaren, die in ae karaers worden revoerd.
Bij deze trekvaste vorbindingen worden de karriers gevormd als
de groeven in de op de buiG gelijmde lijmbus (spicbuis) en de
groeven van de mof de juiste stand ten opzichte van elkaar
hebben.

L ' J M & U S / 5 Pie G U I S 5 )
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Trekvaste Pe-verbindingen.
Poyetheen is goed lasbaar, Trekvaste verbindingen kunnen in
alle diametermaten worden gemaakt door de buiseinden aan elkaar
te stuiklassen. Deze lasverbinding is qua sterkte gelijkwaardig
aan het buismateriaal. Het voordeel hiervan is, dat er een afdichting ontstaat zonder vreemde afdichting (bijv. rubbers),
en dat er een absoluut water- en gasdichte verbinding ontstaat.
Lassen van trekvaste verbinding.
Er dient gewerkt te worden met stuiklasapparatuur die voldoet
aan de eisen, zoals deze gesteld zijn in de Lasmethodespecificatie
van de stichting Nederlands Instituut voor Lastechniek,
De navolgende punten zijn noodzakelijke voorwaarden aan welke
moeten worden voldaan om tot een betrouwbare lasuitvoering te
koraen.
1. Deugdelijk en/goed onderhouden lasgereedschap.
2. Goede accuratesse en geoefendheid van de lasser.
3. Volledige lasvoorschriften en lasparameters.
4. Proeflassen.
5. Vastleggen van de bij het proeflassen en het lassen van
de leiding aangehouden gegevens.
6. Kwalificatie met gebruikmaking van die gegevens.
In onderstaande tabel zijn mogelijk voorkomende fouten in
stuiklassen, de gevolgen en mogelijkheden om de fouten op te
sporen,aangegeven (Overgenomen uit Wavin-brochure).

Foutenbrcn

Gevolg van de fout.

Mogelijkheid tot opsporon van de fout
met de radiografie, visueel of door do
buigproef.

Slechte voorbewerkmg van de buiseinden.

Ruwe oppervlakken of niet evenwijdige
lasvlakken waardoor tijdens het verwarmen of lassen ongelijkmatige drukken op
de lasvlakken ontstaan. Gevolg hiervan is
het plaatsehjk onvoldoende aaneensmelten van het materiaal.

Visueel op te sporen doordat ongelijk
matige lasrillen ontstaan.
Ook de radiografie kan dit aantonen.

11

De hartlijnen van de buizen liggen
in het lasapparaat met in een lijn.

Wandverzet, waardoor ongcli|kmatige
drukken tijdens verwarmen of lassen
worden uitgeoefend.
Wandverzet '<an plaatseluke spanningsverhoging tot gevolg hebben.

Wandverzet kan visueel wordon cjoconstateerd. De radiografie geeft uitsluitsel
over het wandverzet aan de bmnenzijde.

II!

Te onronde buizen t.g.v. opslag of
transport.

Wandverzet: zie 11.

Zie II.

IV

Te grote inwendige spanningen in
de buis waardoor de buisdiameter
vooral tijdens verwarmendeneiging
heeft kleiner te worden.

Wandverzet: zie 11.

Zie II,
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Foutenbron

Gevolg van de fout.

Mogelijkheid tot opsporen van de fout
met de radiografie, visueel of door de
buigproef.

Verschillende grondwerkstof van
de te lassen delen.

De lasbaafheid kan in het gedmg komen,
hetgeen zich b.v. kan uiten in onvoldoende aaneensmelten.

De radioyrafie kan het gebrek van aaneensme'ten opoporen. Soms kunnen in dc
radiografie zwartingsverschillen worden
gedetecteerd.

Onvoldoende verwarming van de
bu'semden.

Hot materiaal smelt niet voldoef.de aan
elkaar, waardoor een brosse breuk kan
optreden.

Visueel zichtbaar door te kleine of ongehjkrnat'.ge lasnllen. Ook de radiografie
knn 6it opsporen, tenzij de lasvlakken
zonder enige ruimte tegen elkaar aan
liggen. De te verwachten brosse breuk
kan door de buigproef worden aangetcond.

Overvr> r h:ttir-g van de burjeinden.

Te grote afkoelspanmngen.

in de radiografie niet herkenbaar.
Meestal wel visueel door hoog gianzend
oppervlak.

kmat:ye verworming door
)nde': r jdel!jke spicgels of
1
weerr,omstandigheden.

£\Q V!

£ie vi.

ite lasdruk bij verwarming.

Zie VI.

Zie V!.

idiging van de lasvlakken bij
ghnicn van de Spiegel

Molten.

Kan door de radiografie worden aangetoond.

^e omschakeltijd.

Oxidatie van het verhitte materiaal en
gebrek aan in elkaar smelten door te
grote afkoeling.

De cxidatin kan niet door de'radiografie
wordon aangeh'Ond.
Zie verder VI.

hoon \verken.

Insluiting in de las.

Zand, kiei en/, kunnen door de radiografie worden aangetoond. Stoffen zoals
olie, vet, water meestal met, tenzij deze
stoffen porositeiten veroorzaken.

ijdig belasten van de buis
e buizen b.v. uit de lasrnachialen voordat deze geheel zijn
eld.

Breuken of scheuren in de las.

Kan door de radiografie worden aangetoond.

Uit.voering kunststofleidingen.
i.unctGtofleidingen mogen niet op palen worden gefundeerd,
omdat hierbij te grootte plaatselijke belasting moet
worden opgenomen.
De buis moet altijd in de grond worden gelegd, dus niet op
twee langsbalken of op betonplaten.
/erder moeten in de nabijheid van de buis

aangetroffen
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stenen of scherpe voorwerpen worden verwijderd.
Voor montage moffen e.d. raadplege men de voorschriften van
de fabrikant c.q. leverancier.
Corrosiegevoeligheid.
Leidingen van kunststof zijn zeer corrosiebestendig en worden
zelden van een bekleding voorzien.
De aard van het materiaal brengt echter mee, dat aantasting door
bepaalde chemische stoffen wel mogelijk is, zoals b.v. aceton,
azijnzuur, jodium, ether, melkzuur, etc.
Alleen in enkele gevallen waar het gaat om het transport van
zeer agressieve stoffen, kan een polyester-leiding zijn voorzien van een inwendige bekleding van PVC (polyvinylchloride)
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GIETIJZER
Voor pijpleidingen wordt zowel grijs gietijzer als nodulair
gietijzer gebruikt. Tegenwoordig wordt het meest wel nodulair
gietijzer gebruikt, omdat dit materiaal betere mechanische
eigenschappen heeft dan grijs gietijzer.
Komenteel liggen er nog steeds leidingaystemen van grijs
gietijzer met de lood ingegoten verbindingen.
In 1948 is gelijktijdig in Engeland en Arnerika het nodulair
gietijzer ontwikkeld. Door tijdens het gieten van grijs gietijzer bepaalde stoffen toe te voegen, verkreeg men een rnateriaal niet gunstige mechanische eigenschappen. Met voordeel
hiervan was, dat de wanddikte kleiner kon worden, maar dat
verder dezelfde eigenschappen van het materiaal behouden
bleven.
ilet verschil tussen grijs- en nodulair gietijzer blijkt het
duidelijkst uit de mechaniscne eigenschappen.
Zo is grijs gietijzer bros bij trek en buigtrcK (breukrek<1%),
daarentegen heeft nodulair gietijzer een vloeitraject (breukrek * 10%) .
De toelaatbare spanning voor grijs gietijzer bedraagt cr = 1200 kg/cm,
terwijl de toelaatbare spanningen voor; nodulair gietijzer bedragen:
zuivere trek
1300 Kg/cm:;
buigtrek-axiaal
kg/c nip
buigtrek-tangentieel
a = 17 kg/cm

Vorbindingsmiddelen
7oor nodulair gietijzer.zijn er zowel trekvaste- als niet-trekvaste verbindingen.
Niet-trekvaste yerbindingen
De verbinding bestaat uit een mofverbinding, \vaarbij de afdichting
met een rubberring wordt verkregen,
Deze verbindingen laten hoekverdraaiin~en toe van enige graden.
In onderstaand figuur zijn een aantal niet-trekvaste verbindingen
weergegeven.

SCMROEFHOF -

TVTQM -
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Trekvaste-verbindingen.
Voor deze verbinding wordt hetzelfde systeera van afdichting
gebruikt als bij de niet-trekvaste verbindingen.
Alleen de hoekverdraaiing is tot nul of bijna nul gereduceerd.
Zo zijn de schroefmof en de tyton verbindingen ook in trekvaste uitvoering te verkrijgen.
Als trekvaste verbinding is er ook nog de flensverbindinding.
Het bezwaar van een flensverbinding ligt voornamelijk in de
eigenschap van normale stalen bouten, dat zij onder hoge belasting
oprekken, waardoor de verbinding niet meer volkomen dicht is.
Dit bezwaar kan grotendeels worden ondervangen door toepassing
van voorspanbouten. Dat zijn bouten, die met een momentsleutel
zodanig worden aangetrokken, dat daarin een voorspanning ontstaat, gelijk aan de te verwachten trek in de bouten.

ST4HLOCK

TR£K- VASTS

Voor montage van de diverse verbindingen raadplege men de
montage-voorschriften van de fabrikant c.q* leverancier.
Corrosiebescherming.
Voor ondergrondse pijpleidingen heeft men altijd veol gebruik
gemaakt van gietijzer, voornamelijk ten gevolge van de eigensGh.^n
dat het bijzonder weinig corrosiegevoelig is.
Dit wordt veroorzaakt door het hoge koolctofgehalte van hut
gietijzer, waardoor zie met de in de grond aanwezige zuurstof
een beschermende laag op het pijpoppervlak vormt.
Electrische zwerfstromen zijn in het algemeen niet erg gevaarlijk
voor gietijzer.
.
De reden daarvoor is dat gietijzer een nlechte geleidei^s, turwjjl
tevens de isolerende working van de mof verbinding ervoor zorgrt,
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dat de electrische weerstand van gietijzeren leidingen bijzonder
hoog is.
Gietijzer v/ordt ook vrijwel nooit kathodisch beschermd.
I'^en normale bescherming bestaat uit een in- en uitwendige bekioding van koolteerpek.
Wanneer cterk agressieve stoffen moeten worden vervoerd, komt
eeri inwendige cementbekleding in aanmerking.
Te/-;onwoordig wordt in agres^ief milieu ook wel een losse Pe-hoes
toegepast. De belangrijkste taak die de losse Pe-hoes heeft,
is het scheiden van de bodem en de buis. Dit resulteert in een
verandering van het milieu in de directe omgeving van de buis,
evenv/el zodanig dat het buisoppervlak is blootgesteld aan een
meer uniform milieu.
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3EfrONNEN WATERTRANSPORTLEIDNGEN.
In verband met de eis van vloeistof dichtheid van de leiding en.
corrosiebescherming van het wapeningsstaalis, gezien de inwendige
druk, scheurvorming in betonbuizen ontoelaatbaar.
Gewapend betonbuizen.
Aan bovenstaande eis wordt tegemoet gekomen, door gewapend betonbuizen te berekenen met ongescheurde trekzone of de wapening
thermisch te verzinken.
Betonbuizen met plaatstalen kern.
Iliervoor geldt dezelfde eis als voor gewapend betonbuizen, dus
6f rekenen met ongescheurde trekzone 6f de plaatstalen kern
thermisch verzinken
Voorgespannen betonbuizen.
Om aan de eis van vloeistofdichtheid en corrosiebescherming van
het wapeningsstaal, kan men inplaats van gewapend betonbuizen
(berekend met ongescheurde trekzone of thermisch verzinkt wapeningsstaal) voorgespannen betonbuizen toepassen.
Voor de berekening van voorgespannen betonbuizen is de VB.1972
en de RVB van toepassing.
In de praktijk doen zich echter gevallen voor, waarbij voorgespannen betonbuizen onverklaarbare scheurvorming vertonen.
I!et thermisch verzinken van hoogwaardig staal (voorspaivstaal)
is niet toegestaan i.v.m. waterstof brosheid.
Verbinding vanbetonbuizen.
De meest gebruikte methode is de mof-spieverbinding met toepassing van een rubberring.
Deze verbinding is flexibel en laat daardoor verschuiving van
enige c m f s en hoekverdraaiingen van enige graden toe.
Soms wordt een mof-spieverbinding gemaakt binnen de normale
wanddikte van de buis. Bij deze constructie kan echter bij grote
dwarskrachten op de plaats van de verbinding breuk ontstaan.
HOP -

B1HNEH

NOfcMAU WANDDIKTE

Bij de normale mof-spieverbinding onderccheidt men:
- de rolverbinding
- de glijdverbinding
De rolverbinding wordt vooral bij buizen met kleinere diametorr,
toegepast. Bij buizen met grote diameters is de rolverbinding
bezwaarlijk, aangezien gernakkelijk een of raeerdere slagen in de
rubberring kunnen komen, v/aardoor de verbinding niet waterdicht is,
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F~ EN

EN

bij do glijdverbihding blijft de rubberring op zijn plaats.
Hierdoor is de glijdverbinding gevoeliger voor maatal'wijkingen
dan de rolverbinding.
••ij de gli jdverbinding moeten de mof- en spie-einden worden inr.eept, teneinde het inschuiven van de spie in de mof te verken.

voor de verbinding van buizen met plaatstalen kern wordt soms
gebruik gemaakt van overschuifmoffen.
fleestal worden echter bij deze buizen lasverbindingen toegepast,
L;ij buizen met doorgelaste stalen kern en betonomstorting,
welke docrgaans op palen dienen te worden gefundeerd, zijn
axiale spanningen wel van betekenis.

C or r o s i e b e s c h e r mi n g
Leidingen van beton zijn over het algemeen vrij goed corrosiebestendig.
Door geringe aantasting van de binnenwand door afvalwater vorrrti
zich vaak een slijmhuid, welke een zeer goede bescherming geeft.
Wanneer aantasting valt te verwachten door agressieve stoffen,
kan de leiding worden voorzien van een epoxy-bekleding.
Aan de buitenkant kan worden volstaan met een laag asfaltbitumen of koolteerpek.
Ontwikkeling in betonbuizen.
Op dit moment worden betonbuizen ingedeeld in twee categorieen:
on^ewapende en gewapende buizen.
liet ziet er echter naar uit dat deze indeling met een derde
categoric zal moeten worden uitgebreid, nl. V e z e1v e r s t e r k t e buizen
In Nederland hebben producenten van betonbuizen de afgelopen
tijd intensief onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om voor
kleinere diameters bij gewapende buizen (<1000 mm) de wapening
te vervangen door staalvezels.
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Moraenteel worden staalvezelversterkte buizen op de markt gebracht.
Men wil door deze ontwikkeling het gevaar van corrosie van de
wapening, t*g,v, geringe betondekking en scheurvorming, voorkomen.
Uit onderzoek is gebleken, dat staalvezelversterkte betonnen
buizen goede sterkte-eigenschappen bezitten, ze overtreffen
zelfs de tradioneel gewapend betonbuizen.
Voor deze buizen zijn nog geen voorschriften en rekenregels.

Les III-3: oorzaken en gevolgen van het bezwijken van pijpleidingen en de kansen daarop.
I. Korte beschrijving van de opzet van een risico-analyse
van hogedrukleidingen.
Aanleiding tot het uitvoeren van een dergelijke studie.
De onderhavige verkenning is onder andere aangevat, omdat
vanuit de kring van pijpleidingmaatschappijen en him adviseurs meerdere malen is gesteld, dat ontwikkelde nauwkeuriger
rekenwijzen voor kruisingen van waterstaatswerken

(computer-

berekeningen, verdiscontering 2e orde effecten, toepassing
plasticiteitsleer, intensiever onderzoek van de bodemgesteldheid, metingen aan constructies in situ of in het laboratorium, strengere keuringseisen voor b.uismaterialen en lassen
etc.) minder onzekerheden impliceren en dat derhalve een
verlaging van de veiligheidscoefficienten verantwoord zou
zijn.
Deze stelling wordt door de vergunningverlenende overheid in
qualitatief opzicht onderschreven, doch deze instanties nemen tevens het standpunt in, dat deze zienswijze eerst in
quantitatief opzicht kan worden gehonoreerd, wanneer kan
worden beschikt over een grondige risico-analyse (dat wil
zeggen zowel langs inductieve- als deductieve weg verkregen
en vervolgens onderling getoetst), opdat de consequenties
van een verlaging van veiligheidsfactoren kunnen worden
overzien en geen onaanvaardbaar risico zullen impliceren.
Doelstelling van risico-analyse van hogedrukleidingen.
De aanwezigheid van hogedrukleidingen in het algemeen en bij
kruising van waterstaatswerken als dijken, wegen en kanalen
in het bijzonder, impliceert een bepaald risico.
Teneinde te kunnen beoordelen of dit risico -maatschappelijk
gezien- aanvaardbaar is, dient het te worden gequantificeerd
en daarna vergeleken met het reeds aanvaarde risico uit anderen hoofde. Het additionele risico zal daarbij dan beduidend ten achter moeten blijven. De

bouwvoorschriften voor

hogedrukleidingen zullen daarop moeten worden afgestemd.

-2Definitie van het begrip risico.
Risico of schadeverwachting is het produkt van de kans op
een bepaald ongeval en de gevolgen van een dergelijk ongeval,
kortweg risico = kans x effect.
Het risico waarvan bij waterkeringen sprake is, is het inundatie-risico voor het achterliggend gebied. Het effect is
hierbij de inundatie-schade, die weliswaar in principe afhankelijk is van de mate van inundatie, doch bij alle studies
in dezen gelijk wordt gesteld aan het totale geinvesteerde
vermogen in het gebied, mede ter verdiscontering van imponderabilia. Het inundatie-risico varieert dan alleen nog met de
inundatie-kans, welke afhankelijk is van het ontwerppeil van
de waterkering, de stabiliteitsfactor van het dijklichaam en
de aanwezigheid van vreemde objecten, zoals hogedrukleidingen
kortom van de dysfunctie-kans van de waterkering als gevolg
van stormvloed, afschuiving en lekkende of exploderende hogedrukleidingen. Stormvloed en afschuiving leveren het basisrisico, hogedrukleidingen impliceren een additioneel risico.
De beoogde risico-analyse is nu vereenvoudigd tot een kansanalyse, waarbij het gaat om de (additionele) dysfunctiekans van waterstaatswerken als gevolg van de faalkans van
kruisende hogedrukleidingen.
Methoden van analyse.
De faalkans kan in principe langs twee wegen worden benaderd,
namelijk:
1. langs induetieve weg, dat wil zeggen door gebruik te maken
van ongevallen-registratie over lengte van jaren, indien
beschikbaar (empirische methode);
2. langs deductieve weg, waarbij met behulp van een sterkteberekening met inachtname van de spreiding in de grootte
van belastingen en in de mechanische eigenschappen (sterkte) van de toegepaste staalsoort, een bezwijkkans kan
worden afgeleid (theoretische methode).
De betrouwbaarheid van de analyse en daarmede de effectiviteit van uit te vaardigen bouwvoorschriften hangt nauw samen

met de mate van overeenstemming tussen de uitkomsten van beide methoden.
Gebruikte gegevens bil de onderhavige analyse.
1- Bij de inductieve methode is gebruik gemaakt van Concawerapporten inzake incidenten met olie-pijpleidingen in
West-Europa over de periode 1966-1975 en rapporten van het
Office of Pipeline Safety van het Department of Transportation U.S.A. inzake incidenten met oliepijpleidingen over
de periode 1968-1975 en met gaspijpleidingen over de periode 1970-1975.
2

Bij de deductieve methode is gebruik gemaakt van sterkteberekeningen van kruisingen met waterstaatswerken, welke
in de betreffende periode zijn uitgevoerd in Zuid-Holland.
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Qorzaken

lekkage (en explosie) van hogedrukleidingen.

Verdeling van de incidenten naar lekkage-oorzaak.
Samenvatting en stylering ,
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Naar de oorzaken van de gevonden verschillen in verdeling kan slechts
worden gegist, bijvoorbeeld ten aanzien van:
- materiaalfouten; verschil in taaiheid (half-gekalmeerd staal voor
olieleidingen versus volledig gekalmeerd voor gasleidingen).
- corrosie: uitwendig: verschil in bedrijfstemperatuur (20°-40 C voor
olie-, 0°-10°C voor gasleidincfen) .
inwendig: verschil in medium.
- mechanische beschadiging door derden: verschil in topografie (voornamelijk
landelijk gebied bij olieleidingen versus voornamelijk stedelijk gebied
bij- gasleidingen) .
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-73. Diverse andere resultaten van de onderhavige verkenning.
1. Wijze van alarmering (West-Europa).
Qlieleidingen 1966-1975:
totaal aantal incidenten (excl. stations): 92.
hiervan:
- geconstateerd door personeel/apparatuur pijpleidingmij.: 41
- geconstateerd en gemeld door derden

: 51

92.
Hieruit blijkt het belang van een goede alarmeringsprocedure
voor meldingen van derden.
Opmerking: in 17 gevallen (1/3) was de melder tevens beschadiger van de pijpleidingl

2. Corrosie (U.S.A.).
Deze lekkage-oorzaak is belangrijk: 15% (gasleidingen)35% (olieleidingen) van de incidenten wordt door corrosie veroorzaakt, waarvan 85% door externe corrosie.
Gasleidingen 1970-1975 (U.S.A.):
- het blijkt, dat -gecorrigeerd op lengte van voorkomen- het
aantal incidenten zonder bekleding respectlevelijk kathodische bescherming 5 S 4 maal hoger ligt dan bij aanwezigheid van deze voorzieningen, welke op grond hiervan geen
nadere aanbeveling behoeven.
- het blijkt, dat ca. 85% van de Amerikaanse gasleidingen
kathodisch is beschermd en dat een zelfde percentage is
bekleed.
- de kans op lekkage door interne corrosie is ongeveer gelijk aan de kans op externe corrosie zonder bekleding of
K.B.
- ruim 3/4 van de cbrrosie-incidenten betrof putcorrosie.
- ruim 3/4 van de corrosie-incidenten werd veroorzaakt door
galvanische werking -(longe range corrosion) .
- zoals verwacht blijkt de kwaliteit van de bekleding beter
naar mate de werkomstandigheden beter zijn: te velde
< werkplaats < fabriek.
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- de belangrijkste oorzaak wordt gevormd door "onvoldoende
resistentie"» De keuze van het bekledingsmateriaal dient
derhalve voor een belangrijk deel te worden gebaseerd op
het gedrag op langere termijn, dat wil zeggen duurzaamheid.
- de categorieen ."beschadiging" en "gebrekkige verwerking"
zijn daarna van belang. Afgezien van beschadiging door
derden gaat het hier ora "onzorgvuldige uitvoering". Goed
toezicht verdient aanbeveling. In feite dienen deze incidenten te worden gerekend tot de categorie "uitvoeringsfouten" in plaats van "corrosie".
3. Mechanische beschadiging door derden (W.Europa en U.S.A.)"
Olieleidingen 1966(8)-1975;
De grote boosdoeners zijn:
- grondverzet Openbare Werken
35% van de gevallen.
- landbouw
25% "
"
"
- aanleg kabels & leidingen
15% "
"
"
75% van de gevallen*
4. Toezicht op de uitvoering van kruisingen en veldleidingen.
Het blijkt, dat 8-10% van de incidenten is terug te voeren
op uitvoeringsfouten ten aanzien van de veldlassen en bekleding. Van de lekkageoorzaken "onvoldoende sterkte11 en "uitvoeringsfouten" zou kunnen worden gezegd, dat zij elk slechts
(maximaal) 10% van de incidenten leveren en uit dien hoofde
van weinig belang zijn. Dezelfde situatie bestaat echter bij
gebouwen, waar de overheersende bezwijkoorzaak door brand
wordt gevormd. Toch zal geen constructeur of controleur op
grond hiervan stellen, dat er daarom geen grote aandacht behoeft te worden besteed aan de berekening van het gebouw op
sterkte, stijfheid en stabiliteit of aan het toezicht op de
uitvoering. Bovendien heeft een solide constructie het bijkomende voordeel, dat ook het incasseringsvermogen ten aanzien van corrosie wordt verhoogd en de lekkage-kans als gevolg hiervan wordt verlaagd. Toezicht op de uitvoering mag
derhalve niet worden verwaarloosd. Uitgangspunten van de
berekening dienen namelijk bij de uitvoering te worden

-9-

gerealiseerd. Sterkteberekeningen dienen te worden uitgewerkt
in uitvoeringsvoorschriften.
5. Plooivorming (W.Europa en U.S.A.).
Qlieleidingen 1966 (8)-1975.
In 1973 traden 5 lekkages van olieleidingen op als gevolg van
plooien van de buis (4x in de U.S.A. en Ix in W.Europa).
6. Uitvoeringsfouten (W.Europa, U.S.A.: olie- & gasleidingen).
Door streng toezicht op de uitvoering is maximaal 10% van het
aantal incidenten te voorkomen:
lasfouten (veldlassen): 5%
fouten bij de bekleding: 5%.
7. Aantal incidenten betrekking hebbend op kruisingen.
W.E. Qlieleidingen 1966-1975.
totaal aantal incidenten (excl. stations): 92
aantal incidenten in kruisingen;
- kanaalkruisingen: 1; oorzaak
constructiefout (damwand)
- rivierkruisingen: 3; oorzaken
constructiefout (steunpunt)
lasfout (veldlas)
mech. beschadiging derden
(heien)
- dijkkruisingen
- wegkruisingen

: 3; oorzaken: corrosie (ext. in mantelbuis) 2x mech. beschadiging
derden leggen kabel)

- jumpers
totaal
U.S.A./ olieleidingen

1; oorzaak : vandalisme (rivierkruising),
8 stuks (d.i. JL2S)
1968-1975.

totaal *aantal incidenten (excl. stations): 1968 (7 jaar).
aantal incidenten in kruisingen;
- rivierkruisingen: 5; oorzaken;

totaal

5 stuks (d.i.

4x onbekend
Ix vermoeih'eidsbreuk (constructiefout)

-10U.S.A. gasleidingen 1970-1975.
totaal aantal incidenten (excl. stations): 2143.
aantal incidenten in kruisingen;
- rivierkruisingen: 6; oorzaken: onbekend
- wegkruisingen
:42; oorzaken:
onbekend
totaal

48 stuks (d.i. 2x21)

III. Effecten van lekkage, breuk of explosie van hogedrukleidingen.
1. Lekkagegrootte (W.Europa en U.S.A.).
Olieleidingen 1966 (8)-1975.
gemiddelde lekkagegrootte U.S.A.:
170 m3.
11
"
W.Europa: 140 m3.
lakkagegrootte met 2 1 3 % overschrijdingskans: 1000 m3.
Op deze grootte dienen de bestrijdingsmaatregelen te worden
voorbereid.

1A

100%

-11In het kader van de stuurgroep BIP (bestrijding ijicidenten
£ijpleidingen) is het van belang te weten, op welke lekkagegrootte de maatregelen (inzet materieel, personeel en materiaal) moeten worden afgestemd. Houdt men hiervoor de lekkagegrootte aan, die in 98% van de incidenten wordt onderschreden (en dus in 2% van de gevallen wordt overschreden) -zijnde
een veilig uitgangspunt- dan kan men uit de grafiek (U.S.A.curve) bij 2% op de horizontale as, op de verticale as
1.OOP m3 aflezen (komt overeen met 3% W.E.-curve).
2. Afname schuifweerstand van zand door oliepenetratie.
Het bureau Grondmechanica van Publieke Werken Amsterdam
heeft hiernaar onderzoek verricht en bevonden dat deze afname 10-30% bedraagt.
Onderzocht zijn de viscositeiten (in cSt bij 130 F):
SAE 90 -* 240-250 cSt.
30 + 45- 50 "
10 -> 20- 25 "
"crude" •>
2- 4 "
Hoewel geen eenduidig verband werd gevonden tussen viscositeit en afname schuifweerstand, blijkt crude toch het gevaarlijkst te zijn in verband met de relatief snelle penetratie.
3. Veiligheidszones.
Een leiding eenwijdig aan een waterkering of weg dient in
principe te worden gelegd buiten de terreinstrook, die zich
langs de waterkering of weg uitstrekt en "veiligheidszone"
wordt genoemd.
De breedte van de veiligheidszone, gemeten uit de teenlijn
van de waterkering of aardebaan van de weg, moet gelijk zijn
aan de afstand tot de leiding waarbinnen ontgrondingen en
verstoringen ten gevolge van lekkage, breuk of explosie kunnen optreden (erosiezone Rn of G_, e.g. verwekingszSne E,) ,
£5
£5
X
vermeerderd met de breedte van de langs de waterkering of
weg gelegen terreinstrook die in verband met de stabiliteit
van de waterkering of weg ongestoord moet blijven.

Als
weg
nen
weg
het
van

naar het oordeel van de beheerder van de waterkering of
niet kan worden vermeden dat een deel van de leiding binde veiligheidszones in de lengterichting van een dijk of
wordt gelegd, kan dit worden toegestaan op voorwaarde dat
betrokken deel voldoet aan de eisen die bij een kruising
de leiding met de waterkering of weg zouden worden gesteld.

De veiligheidszSnes zijn dus opgebouwd uit twee z6nes, welke
zouden kunnen worden genoemd:
1) stabiliteitszSne
2) verstoringszone.
De stabiliteitszSne is een zone, waarbinnen niets mag gebeuren.
Hij moet dus ongestoord blijven.
Binnen die z6ne mag niets gebeuren dat de stabiliteit van het
waterstaatswerk kan verstoren, zoals sloot graven, sleuven
graven om een leiding te leggen of een leidingbreuk, die ontgronding kan veroorzaken.
De breedte van de langs de waterkering of weg gelegen terreinstrook die ongestoord moet blijven, hangt af van de eigenschappen van de ondergrond en de afmetingen van de waterkering
of weg.
Deze breedte kan door middel van een grondmechanisch onderzoek worden bepaald. Indien echter blijkt dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die gemakkelijk kunnen leiden
tot evenwichtsverlies van de grondslag, kan de breedte van
deze terreinstrook zonder nader onderzoek worden bepaald op
viermaal de hoogte h van de waterkering of weg boven het
maaiveld.
Voor het bepalen van de breedte van de ongestoord te laten
z6ne is wel een grondmechanisch onderzoek noodzakelijk (tenzij bij voorgaande onderzoeken in dezelfde omgeving voldoende gegevens zijn verkregen), wanneer:
zeer slappe lagen in de ondergrond voorkomen,
de spanningstoestand nog niet aan de bestaande belastings-

-13toestand is aangepast,
v#

voortaande deformaties van de waterkering optreden,
een sterke omhooggerichte grondwaterstroming (bijvoorbeeld
ten gevolge van kwel) optreedt.
Een grondmechanisch onderzoek kan ook in normale gevallen
dienstig zijn, namelijk om vast te stellen of de aangegeven
waarde van viermaal de hoogte van de waterkering of weg als
onderdeel van de veiligheidszone wellicht kan worden verminderd. Bij het vaststellen van de afstand moet er dan van
worden uitgegaan, dat de veiligheidscoefficient tegen afschuiving van het ongunstigste glijvlak niet lager wordt dan
de coefficient, die v66r de aanleg van de leiding aanwezig
was.
Naast de stabiliteitszSne ligt dan een zone, die verstoringszone zou kunnen worden genoemd. De breedte van die zone wordt
bepaald door de verstoring van de grond, die kan optreden bij
een bezwijkende leiding.
Die verstoring kan zijn:
uitspoeling (erosie) door uitstromende vloeistof
erosie door uitstromend gas
verweking door schokgolven ten gevolge van explosie van een
gasleiding.
Als minimale breedte voor de verstoringszone wordt dan aangehouden de breedte van de ontgrondingskuil of verwekingszdne voor zover gelegen tussen de leiding en de stabiliteitszSne (RD0, GDn of E,).
j.
Buiten de miniraale breedte kan dan een leiding worden gelegd. Op deze wijze wordt voorkomen, dat de gevolgen van
een bezwijkende leiding invloed hebben op de stabiliteitsz6ne.
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-15Bij normale omstandigheden kan dus voor de breedte van de
veiligheidszSne worden aangehouden:

of

Ten aanzien van de afstand G_ e.g. E-. tot de leiding waarD
JL
binnen door lekkage, breuk of explosie van de leiding, ontgronding, verstoring of belangrijke extra spanningen in de
grond kunnen optreden, wordt het volgende opgemerkt.
In het samengeperste gas van een gastransportleiding is een
hoeveelheid energie opgezameld. Deze energie zal bij breuk
van de leiding vrij kunnen komen. Daarbij zal een hoeveelheid grond kunnen worden weggeslingerd.
Een gedeelte van de grondmassa valt in de krater terug, terwijl een ander gedeelte een wal om de krater vormt (nietpyrogene explosie).
Door de breuk van de leiding zal in het gas een negatieve
drukgolf ontstaan.
De verhouding tussen de scheursnelheid en de snelheid van de
negatieve drukgolf bepaalt de scheurlengte en moet zo klein
mogelijk zijn.
Deze scheursnelheid is afhankelijk van de materiaaleigenschappen van de buis.
Bij constante snelheidsverhouding zal de scheurlengte bij
stalen leidingen afhankelijk zijn van de spanning ten gevolge van de inwendige druk, welke derhalve zo laag mogelijk
moet worden gesteld (in ieder geval kleiner dan 2/3 a 1).
Bij proeven is gebleken, dat de scheurlengte groot kan zijn.
In een gasleiding van 50 m lengte en onder hoge inwendige
druk werd een initi£el scheurtje aangebracht door middel van een kleine springlading. De leiding scheurde over de
voile lengte open.
Een initiele scheur propageert alleen zo excessief, indien
de lengte groter is dan de zogenaamde critieke scheurlengte
1c , welke volgt uit de formule:
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7
1 = 16.10
c
J2
waarin: 1 = critieke scheurlengte (cm)
a = ringspanning (kg/cm )
Bij dat proefresultaat kunnen de volgende Vir&gen worcteii gesteld.
1. Was de buislengte onvoldoende.
2. Was de scheurlengte bereikt.
3. Stopte de scheur, omdat de druk geheel was weggevallen
(gas was op).
Het ontstaan in het veld van een lek of korte scheur in een
gasleiding is niet zo erg. Het gas stroomt wel weg en veroorzaakt geen vervuiling. Er bestaat echter geen zekerheid over
de voortplanting van een dergelijke scheur, zodat indirect
kruisingen met waterstaatswerken kunnen worden bedreigd. De
zwaardere buis in de kruising en veiligheidszSnes geeft onvoldoende zekerheid als "crack-arrester".
Zowel bij gas- als olieleidingen zal als gevolg van het ontstaan van een gat of scheur een negatieve drukstoot optreden
(decompressiegolf).
De scheur zal zich voortplanten met een snelheid van circa
300-500 m/sec., afhankelijk van de materiaalkwaliteit.
De decompressiegolf

(drukvermindering achter het golffront)

heeft een snelheid van:
HH 1400 m/sec. in vloeistof (snelheid van het geluid in water)
4- 400 m/sec. in gas
(snelheid van het geluid in lucht)
Bij vloeistofleidingen zal de decompressiegolf (drukvermindering) dus de scheur inhalen, waardoor de scheur tot staan
wordt gebracht.
Bij gasleidingen gaat de scheur iets sneller dan de decompressiegolf. De hoge druk blijft de decompressiegolf voor en ,
de scheur gaat verder tot een onbekend punt, dat vrij ver
weg gelegen kan zijn. Er zijn gevallen van enige kilometers
bekend. Met het oog op dit verschijnsel wordt voor gasleidingen taaier staal toegepast dan voor olieleidingen. Dat

-17wil zeggen: een hogere kerfslagwaarde bij lagere temperatuur.
De stabiliteitszone is voor vloeistof- en gasleidingen gelijk.
De verstoringszone is echter voor beide soorten leidingen
verschillend als gevolg van het van elkaar afwijkende gedrag
van het uit de bezwijkende leiding stromende medium.
4. Erosiekrater bij gasleidingen (G_ en G_).
D

Li

De grootte van de ontgrondingen bij lekkende gasleidingen is
door het Waterloopkundig Laboratorium onderzocht.
In model werd daartoe het lekken van een leiding in grond bestudeerd.
Daarbij werden de grondsoort, het vochtgehalte van de grond,
de tijdsduur van uitstromen, de druk in de leiding, de grootte
en vorm van het lek en de plaats gevarieerd.
Het onderzoek was voornamelijk gericht op zeer weinig erosiebestendig materiaal (los gepakt zand), omdat de kans op grote
ontgrondingskuilen hierbij het grootst is.
0;n ook iets te kunnen zeggen over meer cohaesief materiaal is
echter ook de ontgronding in teelaarde onderzocht.
De resultaten van de proeven zijn als gevolgt samen te vatten.
In tegenstelling tot de ontgrondingsproeven ten gevolge van
vloeistofleidingbreuk, werd bij de gasleidingproeven niet na
korte tijd een evenwichtstoestand bereikt.
Bij gasleidingen ligt de zaak namelijk anders. Hoe langer het
gas blijft stromen, des te groter v/ordt de erosiekuil. Toch
wordt ook hier de begrenzing van de erosiekuil belnvloed door
een factor, namelijk de critieke schuifspanning.
De eindtoestand bij een bezwijkende gasleiding wordt bereikt
wanneer de critieke schuifspanning wordt onderschreden. Het
gas kan dan nog wel langs de gronddeeltjes stromen, doch die
gronddeeltjes komen niet meer in beweging.
De erosiekuil heeft de grootste afmeting loodrecht op de
leiding en de kleinste evenwijdig aan de leiding.

-18De afmetingen van de kuil (lengte, breedte, diepte) zijn zeer
sterk afhankelijk van het vochtgehalte van het zand, met dien
verstande dat de grootste kuilen ontstaan bij een laag vochtgehalte en de kleinste kuilen bij verzadigd zand met grondwaterspiegel .
De proeven met teelaarde gaven een zelfde beeld als de proeven met het verzadigde zand. De ontgrondingen in materiaal
met een grotere cohaesie dan de onderzochte teelaarde zullen
naar alle waarschijnlijkheid kleiner zijn dan die bij de
teelaarde zijn geconstateerd.
De diepte van de kuil wordt voornamelijk bepaald door de dekking boven de leiding en is slechts zeer zwak afhankelijk van
de impulsflux.
Wanneer de straal schuih omlaag gericht is, worden de kuilen
wel wat dieper, maar ook aanzxenlijk korter. Wel ontstaat
in deze gevallen soms een kuil onder en achter de leiding,
zodat de pijp dan ondergraven is.
Bij de schuin omhooggerichte straal zijn de geerodeerde kuilen klein.
Uit de modelproeven is gebleken dat de breedte van de ontgronding ten opzichte van de leidingas als volgt kan worden aangegeven.
i
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0 12": 14 m

Qlieleiding
0 12" (30 cm)
0 36" (90 cm)
40 ato
67,5 ato
max. erosiekrater na 5 min.

gasleiding

0 36" (90 cm)

0 12" (30 cm)

67,5 ato

40 ato
erosiekrater na 60 h.

(uitbreidingssnelheid dan nog

h m/h).
Toelichting.
Aangezien bij olieleidingen de max. erosiekrater reeds na
5 min. is gevormd, is de afmeting ervan onafhankelijk van al
of niet adequaat (dus snel) reageren van de pijpleidingbeheerder.
Bij gasleidingen is deze afhankelijkheid er wel, aangezien
de erosiekrater blijft doorgroeien, zij het in een afnemend
tempo. De TAW heeft op grond hiervan gemeend een (arbitraire)
grens te moeten leggen bij een resterende uitbreidingssnelheid van \ m/h.
Een diligente pijpleidingbeheerder zal de erosiekrater, bij
gasleidingbreuk dan ook aanzienlijk kunnen beperken, bij
olieleidingbreuk komt actie beslist te laat (zie Pijpleidingcode 1972/1974 onder 111.1.C.2).

-205, VerwekingszSne bij exploderende gasleidingen (E_LI )-.
Naast de optredende kratervorming, welke door middel van de
bekende formule van Dambrun kan worden bepaald, doch niet
maatgevend is voor de bepaling van de veiligheidsssflhfif kunnen
gronddeformaties ten gevolge van horizontail geiidhlliJWhokgolven bij explosie van een gasleidiftg aarileidirtcl'f'iVliH bot
korrelverschikkingen en pakkingsdichtheidsverand^|ihfifi|
Hiervan is een overspanning in het porienwaterfliel,^|ffjf|!|tt ,fn
derhalve verlies aan draagkracht (grondverweking).
Bestaande theorieen, die de afstand tot de leiding aangeven,
waarbinnen bij explosie aanmerkelijk verlies aan draagkracht
van de ondergrond kan optreden (verwekingszSne E,), zijn niet
door proefnemingen bevestigd. Definitieve richtlijnen zijn
derhalve nog niet te geven.
Van geval tot geval moet worden onderzocht of de grondslag
van de waterkering gevoelig is voor genoemde verschijnselen.
In afwachting van eventuele nadere onderzoekingen ter zakc,
dient het hiernavolgende als voorlopige norm.
Bepalingen van de grondverwekingszSne bij exploderende gasleidingen.
Explosiedruk = ontwerpdruk met een minimum van 20 atm. (=
pyrogene explosiedruk).
Zie pagina 308 van verslag nr. 122 van het Adviesbureau der
Genie:"Het gedrag van de bodem en het grondwater in Nederland bij dynamische belastingen in het bijzonder bij dynamische belastingen als gevolg van een kernwapenexplosie"
(grafiek 9.3.8.2.).

verlies aan

cv

draagkracht
(conus weerstand)

-2110O

CV s 173 -

35 d
!

L /3

voonr berekening
aan te houden

304-

2,1 L V*

2,8 I!/3

3,5 L

]

4,8 L YZ

L in kg

af stand in meters
vanaf het explosiepunt
(maaiveld explosie)

Grondverweking door een kernwapenexplosie in met water verzadigde bodem

1. De grafiek geldt voor een maaiveldexplosie.
2. Voor een ondergrondse explosie, waarbij de energie-overdracht op de bodem aanmerkelijk groter is dan bij een maaiveldexplosie moeten de afstanden vermenigvuldigd worden met
ca 1 1/3.
3. De grafiek geldt voor een met water verzadigde zandbodem
met een porienvolume van ca 35%. Voor klei kunnen voorshands
dezelfde afstanden worden aangehouden. Hoewel de verschijnselen in veengrond ten gevolge van de dempende aanwezigheid van
gassen zeker gunstiger verlopen, ware ook dan de zandgrafiek
toe te passen.
Explosie-aequivalenten van exploderende gasleidingen,
- physische (locale) explosie:

long propagating split"

70 ato: 2500 kg TNT
(maximum) .
JOG ato: 200 kg TNT
(maximum).
etc.: 3

kg TNT/m1.

etc.: 0,25 kg TNT/m1.
- chemische explosie ("Vrije gaswolk"-explosie): 20-70 t TNT.
Voorgaande gegevens zijn grotendeels ontleend aan het rapport:
"Pijpleidingstraatproeven op Maasvlakte" van RVO-TNO.

-226. Samenvatting veillgheidszdnes,

oon wot erf toot swerh

stabiliteHai6ne
x4h

1

w
KruJsing met waierstoaiswerk

- Sanwnvatting »tabilit«it»-.

-23IV. Gevolgen van lekkage, breuk of explosie van hogedrukleidingen.

1. Bezwijkmechanismen van hogedrukleidingen.
De gevaren, verbonden aan de aanwezigheid van ondergrondse
transportleidingen voor aardgas, ruwe aardolie en chemische
producten onder hoge druk (> 10 ato), kunnen als volgt worden
omschreven.
Het betreft hier uitsluitend stalen leidingen met gelaste verbindingen, welke als gevolg van materiaal-, las- of constructie-fouten, corrosie, vermoeiing, drukstoten, bodemzettingen
of mechanische beschadiging door derden (b.v. bij graafwerkzaamheden) lekkage kunnen vertonen dan wel openscheuren of
exr^loderen. Het laatste is alleen bij gasleidingen mogelijk;
het openscheuren geschiedt dan explosief, waarbij de scheur
zich soms over een lengte van enkele kilometers kan voortzetten, dat wil zeggen een voortschrijdend explosie met een
verplaatsingssnelheid in de orde van grootte van 500 m/sec.
Bij zowel vloeistof- als gasleidingen treden anderzijds ook
kleine ondichtheden op, welke lekkages soms slechts met speciale opsporingsapparatuur zijn te localiseren.
De gevolgen van de beschreven verschijnselen voor de omgeving
zijn als volgt te rubriceren.
2. De gevolgen voor het milieu.
Bij lekkages van leidingen voor ruwe aardolie en (onder
atmosferische druk) vloeibare producten, kunnen oppervlaktewater, bodem en grondwater worden verontreinigd. Ter zuivering van oppervlaktewater staan diverse mechanische- en
chemische middelen ter beschikking. De bezoedeling van bodem
en grondwater is minder eenvoudig ongedaan te maken. In gebieden met afsluitende deklagen van klei en veen en een hdge
grondwaterstand zijn door afgraving en behandeling van met
olie doordrenkte grond redelijke resultaten te bereiken.
In zandgrond met lage grondwaterstand is met bronbemaling
slechts een deel van de gemorste olie terug te winnen.

-24Het restant zal in de bodem langs natuurlijke weg moeten
worden afgebroken, waarbij een gedeelte in het grondwater
kan worden opgelost ten detrimente van eventuele drinkwaterwinning.
Te treffen maatregelen.
1. het stellen van eisen aan constructie en feeheer ^att
vloeistofleidingen.
,
F '

.- '

2. het afzien van het leggen van dit soort leidingen ih wa**
terwingebieden.
Gasleidingen leveren bij lekkage in het algemeen geen milieubezwaren op, tenzij het betreffende gas toxische eigenschappen bezit, b.v. chloor. Een en ander geldt ook voor geliquefieerde gassen (onder druk tot vloeistof verdichte gassen).
In dit geval dienen ook eisen te worden gesteld.
3. De gevolgen voor personen en goederen.
Bij een barstende (dat wil zeggen snel openscheurende)
ruwe olie- of vloeibare producten-leiding kan de vloeistof
een eindweegs wegspuiten. Indien hierbij door vonkvorming
(roken, motoren en dergelijk) de vloeistof in brand geraakt,
bestaat er reeel levensgevaar.
Een exploderende gasleiding vormt reeds een evidente bedreiging, waarbij als kettingreactie na het barsten bovendien nog
een pyrogene explosie kan volgen

door ontsteking van een

eveventueel critisch gas- lucht mengsel als gevolg van vonkvorming. In de U.S.A. zijn enige rampen van deze aard voorgekomen. Barstende leidingen voor geliquefieerde gassen kunnen zowel pyrogeen-explosieve- als toxische gevolgen hebben.
Ter adstructie volgt hier een overzicht van opgetreden gaslekkages.
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Percentage gaslekken, dat heeft geleid tot branden en explosies (U.S.A.).

totaal aantal
aantal incid. aantal incid. aantal incid.
incidenten excl. met brand
met physische met chemische
pomps tat ions
explosie
explosie (secun.-of pyrogene explosie)
1970
1971
1972
1973
1974
1975

19701975

%

285
346
354
437
402
319

48
55
50
39
50
37

19
11
20
9
12
15

10
12
- 6
10
11
9

2143

279

86

58

—

279
^' ?
2143

_ i oa
1J

*

86 _
2143 "

tt
4%

58 _
2143 ~ "''*

aangezien de Araerikaanse overzichten niet aangeven, waar de
branden en explosies zich hebben voorgedaan (transportleiding of compressor- e.g. M. & R.- station), is echter hier
de (veilige) aanname gedaan, dat alle incidenten van deze
aard zich bij transportleidingen hebben afgespeeld. Betrekt
men dit aantal op leiding + stations, dan dient 2143 (leiding)
te worden vervangen door 341 4- 410 + 409 + 471 + 458 + 366 =
2455 (leiding + stations) .

-26Te treffen maatregelen;
1. het stellen van eisen aan constructie en beheer van alle
categorieen van hogedrukleidingen.
2. het inachtnemen van voldoende distantie tussen hogedrukleidingen enerzijds en bebouwing anderzijds.
4. De gevolgen voor de waterstaat.
Bij een opengescheurde vloeistofleiding heeft uitspoeling
plaats. De gevormde ontgrondingskuil (erosiekrater) betekent
een aantasting van het grondlichaam van ter plaatse kruisendeof op korte afstand parallel lopende waterstaatswerken, zoals
waterkeringen en wegen. Deze waterstaatswerken kunnen ten
gevolge hiervan dermate worden beschadigd, dat zij niet langer als zodanig kunnen fungeren.
Een opengescheurde gasleiding levert eveneens een -zij het
anders gevormde- ontgronding op ten gevolge van erosie, met
een soortgelijk effect op het grondlichaam van waterstaatswerken.
Een barstende gasleiding levert een explosiekrater op, welke
in geval van doorgaande scheurvorming een trog-vorm aanneemt.
Bovendien treedt nog een eindweegs buiten de krater of trog
bodemverweking op ten gevolge van schokgolven. Deze bodemverweking kan leiden

tot evenwichtsverlies (afschuiving)

van grondlichamen, welke door erosie- en explosiekraters onaangetast zijn gebleven.
Te treffen maatregelen:
1. het stellen van eisen aan constructie en beheer van alle
categorieen van hogedrukleidingen bij kruising van waterstaatswerken .
2. het inachtnemen van voldoende distantie tussen waterstaatswerken enerzijds en hieraan parallellopende hogedrukleidingen
anderzijds.
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* Lekkage- en explosie-kansen van hogedrukleidingen (induetief), op basis van buitenlandse voorschriften.

1. Veldstrekkingen.
Resultaten van diverse kans-analyses
(inductieve methode)
leidinggedeelte

veldstrekkingen

aard van het incident

hogedrukleidingen

olieleidingen

kans op lekkage per m 1 leiding
0,8.10~~6 p.j.
kans op explosie per m 1
leiding
kans op chemische explosie
/m1
kans op physische explosie
/m1
kans op "long propagating
splif/m1
-

gasleidingen

0,8.10~6 p. j.
0,5.10~7 p.j.
0,2.10""

p.j.

0,3.10~7 p.j.
0,5.10~9 p.j.

2. Kruisingen met waterstaatswerken (incl. kans op dysfunctie)
- Dysfunctie-kansen van een waterkering of weg (inductief/
deductief)als gevolg van lekkage of explosie van een
kruisende hogedrukleiding.
Resultaten van diverse kans-analyses
(inductieve- en deduct ieve methode)
leidinggedeelte

aard van het incident

Per kruisende leiding in:
hoofdwaterker ing: kans op
dysfunctie
kruisin- boezemkade:
"
"
n
gen met
binnenwaterkering: "
"
n
water"
"
staats- weg :n
werken
waterstaatswerk: kans op
"long split"
n
n
n
explosie
lekkage

hogedrukleidingen

olieleidingen

gasleidingen

0,5.10~5 p.j.

1,2.10~5 p.j.

4.10~5 p.j.
1,8.10~5 p.j.
4.10~5 p.j.

4.8.10

1,7.10~5 p.j.
4,8.10""5 p.j .
0,1.10*"

4.10~5 p.j.

p.j .

p.j.

0,8.10"5 p.j.
4.10"5 p.j.'

-283. Slachtoffers en schade als gevolg van incidenten met
hogedrukleidingen .
W.Europa en U.S.A. : ( af gerond )
kans op een slachtoffer 5.10
per jaar per m 1 leiding.
^
g

,, „
11

"

i.io ""88

dode

gewonde

4.10

~

Verdeling slachtof fers: r50% employe's pijpleidingmij . en
i aannemer.
(50% derden.
(totale) schadeverwachting: f 0,03 per jaar per m 1 leiding.
(totale) morsverwachting : 120 cc "
"
"
"
"
gevaarlijkste medium
: LPG (zowel qua personele- als
materiele gevolgen) .
VI. Reductie van de dysfunctie-kansen van waterstaatswerken
door toepassing van de Pijpleidingcode 1972/1974. (excl,
relatieve sterkte en schadefactoren).
a = reductiefactor als gevolg van de eis van een volledige
sterkteberekening (absolute sterkte).
3 = reductiefactor als gevolg van de eis van toepassing van
damwanden.
Y = a. 3 = reductiefactor als gevolg van toepassing van de
Pijpleidingcode.

o 1 i e 1 e i di.ng.en

waterstaatswerk

a

B

Y

gasleidingen

a

e

Y

hoof dwaterker ing

0,80

0,50

0,40

0,91

1,00

0,91

boezemkade

0,64

0,25

0,16

0,98

0,29

0,28

binnenwaterkering

0,70

-

0,70

0,88

-

0,88

weg

0,74

-

0,74

0,87t

-

0,87
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Opmerkingen:
- de eis van een volledige sterkteberekening heeft geen nuttig effect bij kruising van een boezemkade door een gasleiding.
- de eis van toepassing van damwanden heeft geen nuttig effect bij kruising van een hoofdwaterkering door een gasleiding.
- damwanden zijn in het algemeen effectiever dan een volledige sterkteberekening.
- de Pijpleidingcode heeft het grootste nuttig effect bij de
kwetsbaarste waterstaatswerken (boezemkaden).

-30VII. De reducerende invloed van de berekenings- en constructievoorschriften van de pijpleidingcode op de dysfunctie
kansen van waterstaatswerken (incl. rel. sterkte en
schadefactoren).
grafisch weergegeven.
hoofdwaterkering
boezemkade

.

,

1%

binnenwaterkering
weg

u*
a

o
£

Z
Ul

*v

\

u

p /.

T

"

onvolledige berek. volledige berek. volledige berek.
(unrestrained
(absolute sterk- (rel. sterkte)
loads) geen damte) damwanden
damwanden
wanden
"bestaand"

i
volledige berek.
(rel. sterkte) 4
schadefactor
0,75 damwanden

"nieuw": na 1965 gelegd onder vigueur v.d. Pijpleidingcode.

-31VIII. Reductie van de lekkage-kans van veldleidingen door
toepassing van de pijpleidingcode (olieleidingen).
In hydrologisch kwetsbare gebieden wordt een volledige sterkteberekening (absolute sterkte) met een nader vast te stellen
schadefactor voorgeschreven voor olieleidingen.
Bij een schadefactor van 0,75 daalt de lekkage-kans van
0,8.10 /j.m1 naar 0/6.10" per jaar per m 1 leiding. De
maximaal haalbare recuctie is tot 0/5.10*" /j.m1. De hiervoor
benodigde schadefactor bedraagt 0,6.
IX. Additioneel risico uit hoofdevan kruisingen van hogedrukleidingen met hoofdwaterkeringen en boezemkaden in ZuidHolland.
- vasteland van Zuid-Holland: 3% (te verwaarlozen).
eiland
(hoofdwaterkeringen)

Goeree-Overf lakkee
Brielse Dijkring
Hoeksche Waard
IJsselmonde
Dordtse Waard
Krimpenerwaard
Alblasserwaard

hogedrukleidingen

additionele risico
in %

gas

thans

olie

na aanpass ing

2
5
3
9
6
2
5

8
6
4
2
2

8
26
21
97
25
13
23

idem
idem
16
86
idem
10
20

184
7
7

41
~

32
32
17

16
15
8

boezemstelsel (kaden)
Rijnland en Delfland
Schieland
Woerden

-

Opmerkingen;
Indien men stelt dat het additioneel risico &&n orde lager moet
blijven dan het bestaande risico (uit hoofde van stormvloed en
stabiliteitsverlies), komt men op een toelaatbaar additioneel
risico van 10%. De gevonden waarden zijn hoger (op 1 na),

-32Voorland blijft van belang. Indien een groot gedeelte van de
totale lengte van een hoofdwaterkering is voorzien van opgespoten voorland, wordt de inundatie-kans door stabiliteitsverlies lager dan de dysfunctie-kans. Dit is nagenoeg uitsluitend en dan ook in aanzienlijke mate het geval langs de
Noordelijke oever van de Rotterdamse Waterweg. Op de Zuidhollandse eilanden speelt dit nauwelijks een rol. Indien een
kruising toevalligerwijze ter plaatse van hoog voorland ligt,
wordt het gevaar uiteraard drastisch gereduceerd (nagenoeg
alleen de deelkans op "long split" blijft over bij gasleidingen; bij olieleidingen wordt de inundatie-kans practisch
nul) .
Bij de hoofdwaterkering van hetvasteland van Zuid-Holland liggen alle 6 hogedrukleidingen (3 olie-, 3 gasleidingen) in
hoog en breed voorland, op de eilanden zal dit slechts sporadisch voorkomen.
- De situatie van het vasteland is (voorlopig) reeds uit
anderen hoofde onderzocht (BWO-compartimentering) en levert
een verwaarloosbaar additioneel risico op.
- Dit onderzoek heeft zich daarop toegespitst op de eilanden,
welke in dezen (hoofdwaterkeringen) critisch zijn.
- Het vasteland is interessant voor wat betreft de boezemkaden,
Uitgangspunt bij beide laatste onderwerpen; de dysfunctiekans uit hoofde van hogedrukleidingen wordt vergeleken met
die uit hoofde van stormvloed (alleen bij hoofdwaterkering)
en stabiliteitsverlies.
Den Haag, 80.10.01

N.B. Eroderend vermogen van lagedrukleldlngen.
Een waterleiding $ 34" (0,85 m), p = 8 ato is qua eroderend
vermogen vergelijkbaar met een olieleiding 0 12" (0,3m), p =
51 ato en een waterleiding 0 34", p = 1 ato met olieleiding
0 4" (0,1 m), p = 51 ato.

Les IV - 1 KRUISINGEN MET^HOOPD^^en^g^WATERKBRINGBN
A .HOOFDWATERKERINGEN f
alignement
Daar waar het maar enigszins mogelijk is, moet de kruisende leidingst-rekking zodanig in het dwarsprofiel worden gealigneerd,
dat deze ook na zetting buiten het aanwezige of nog te maken
profiel ligt.
Alleen indien dwingende omstandigheden daartoe aanleiding geven,
kan de leiding met de onderkant lager worden gelegd dan de aanwezige of nog te maken kruinshoogte, doch niet lager dan het
ontwerppeil vermeerderd met de te verwachten zakking van de leiding en 0,10 m reserve.
In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld wanneer de dijk verheeld
ligt met terrein van voldoende hoogte en breedte, kan - indien
nodig - van vorengenoemde rainimale hoogteligging van de buis
worden afgeweken.
De minimal e gronddekking boven de leiding op de kruin en aan de
buitenzijde van de dijk bedraagt 1 m, aan de binnenzijde 0,80 m.
Door het aanbrengen van compensatielussen kan een te gering gebleken verticale
elastische buigingsflexibiliteit van de kruising worden vervangen door een adequate
torsie-flexibllitelt (met de mogelijkheid van voorspanning) .
De torsle-grondwri jving als functie van de verplaatsing wordt dan belangrijk en
heeft een ongunstig effect op de spanningen in de leiding.
BIJ doorgaande zetting treedt na volledige ontwikkeling van de torsie-grondwrijving
zogenaamde torsi e-grondbreuk op.
De problemen van druk ver spanning en knik verleggen zich bij torderende kruisingsconstructles echter doorgaans van het verticale naar een hellend systeemvlak, waarbij van een gunstiger spanningsbeeld nauwelljks sprake is.
Een waterbouwkundig voordeel van deze methode kan echter zijn, dat de pijp zich
in plaats van verticaal, onder een hoek ten opzichte van de omrtngeridetfi*°n<il)eweegt, waardoor de ruimte meer naast dan onder de pijp ontstaat en mogelijk gernakkelijker door de bovenllggende grond door nastorten kan worden opgevuld.
TT Dljkkrulsingen.
Voor d! Jkkruisingeri zljn diverse conf Lguraties toegepast. E£n van de rreest aannerr.elijke Is de zogenaamde staande boog, waarbij de leiding een aan het dijklichaam ge11 Jkvornlge configuratie heeft.
7elfs aan dit eenvoudige kruisingstype zijn nadelen verbonden, zoals uit het r.avolgende nog zal blljken.
Getracht is die nadelen te ondervangen door allerlei torsieoplossingen.
Daarbij liepen twee wensen parallel, namelijk:
de wens van de constructeur om de spanningen zo laag mogelijk te houden,
de wens van de dljkbeheerders om ruimte onder de leiding te voorkomen, hetgeen Inhoudt, dat de leiding de zettingen van het dijklichaam volledig rnoet kunnen volgen.
Beide wensen worden echter bij de tot nu toe uitgevoerde di. Jkkruisingeri met torsieoplossingen niet geheel of geheel niet gehonoreerd, want:
a) een torsleoplossing werkt niet spanningsverlagend maar - verhogend en geeft
extra reacties,
b) de ruimte langs de leiding ontstaat toch, hetzij onder - hetzij naast de leiding.
Voordat dit werd onderkend, zijn diverse torsieoplossingen toegepast, die hierna
niet de staande boog zullen worden behar.de Id.

S,) Staande boos*
oonvuning

fig.

1 — Stcwnd* boo$. —

Door de grondaanvulling ontstaat zetting van de ondergrond. Die zal onder de kruln
maximaal en in de teenlijnen *f 0 zljn.
Wanneer de buis voldoende stijf is, zal hij de zetting van het dijklichaam niet
volgen.
f
Zolang in de oplegzones in de teen van de dijk het evenwichtsdraagvermogen niet
wordt overschreden, zal de buis als een portaal blijven staan, terwijl de grond
onder de buis wegzakt. Er ontstaat dus ruimte onder de buis en deze heeft vrijwel
geen ondersteuning meer. (bij opgegraven leidingen is HH 0,35 w holle ruimte geconstateerd) .
De als portaal- verspannen leiding krijgt passieve grondbelasting nadat grondbreuk
Is opgetreden (grondbreuk =» overschriJding passieve gronddruk)
=» overschri Jding evenwichtsdraagvermogen).
Wanneer de buis de belastingen niet kan opnemen, gaat het leidlngstaal plaatselijk
vloeien en er zal zich een nleuwe evenwichtstoestand Instellen.
Dit wordt echter niet toegestaan. De leiding moet de belastingen volledig elastlsch dragen.
Een dergelijk portaal kan worden berekend met b v. methode Cross,
Bij Cross behoort normal!ter een vasthoudkracht, welke eerst wordt Ingevoerd, waarna de primaire momenten kunnen worden vereffend.
Daarna wordt de vasthoudkracht verwljderd en de momenten verder vereffend.
Blj een bulsleidlng als portaal- in de grond behoeft alleen te worden nagegaan of er
een vasthoudkracht aanwezig is. Dit is zo, wanneer de grondwrljvlng voldoende Is om
het portaal op zijn plaats te houden.
Vallende boog.
Aangenomen werd, dat de vallende boog een slappe constructie Is, die zich bctar
naar het grondlichaam kan voegen, omdat de leiding kan neetorderen en in betere
aansluiting blj de wegzakkende grond blijft dan bij de staande boog, terwijl de
spanningen dan lager zljn.
Deze veronderstelllng is echter een illusle, want de leiding gedraagt zich anders
dan wordt verwacht, zoals uit het volgende kan blljken.

I.

Wanneer een leiding verticaal uit de grond wordt getrokken, ontstaat vertical!
passieve grondbelasting.
II. V/ordt een leiding horizontaal door de grond getrokken, dan ontstaat horizontale passieve belasting.
. .
III. Wanneer een leiding verticaal in de grond wordt gedrukt, rnoet hij door het
evenwichtsdraagvermogen heen. Hierbij wordt de wig grond onder de buis door dc
otnllggende grond gedrukt, waarbij de naast en onder die wig gelegen grond
wordt verdreven volgens glijvlakken, welke zljn ontstaan volgens onder andere
logarithmische spiralen.

I Ig.

3~ Bui*b*k»ting door grond bij vmchilMndt btw«gingsrichttngen.-~

In fig. 4
is een weergave gegeven van de belastingsgevallen I, II en III,
waaruit blijkt, dat een buis gemakkelljker verticaal ,ult de grond kan worden getrokken (of gedrukt) dan horizontaal of verticaal de grond Ingedrukt.
Hleruit volgt, dat de beweging van een buis blj een vallende boog neer weerstand,
dus spanningen oproept dan blj een staande boog. De beweging bij een vallende boog
is namelijk verticaal naar beneden en horizontaal opzlj.
In zljdellngse richting ontstaat minder snel grondbreuk, dus er ontstaan op de leiding grotere belastingen dan blj een staande boog.
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beweojng door grond
/
gemokkelijk
bij d* zelfde
grondsomen stetling rond
d* buis.
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verticale verpiaatsingicomponent
Dporsnede A -A
uit fig. iv. 123
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noniontafr vtrptootsingscompomnt.
do buis wordt ovtr dt ofttand S
onder eon hoek door do grond gedrukt.
f Ig •

<4- Grondreoctitt op een leiding tn v«rpioot»ing von de vollende boog. -

Een vallende boog is Inferleur aan een staande boog, omdats
a. de horizontale verplaatslngen grotere belastingen veroorzaken,
b. er toch vrije ruimte langs de leiding ontstaat,
c. de velden van het portaal langer zljn dan blj de staande boog, dus meer belasting moeten opnemen,
d. er bovendien torsie-effecten moeten worden opgenomen.
De vrije ruimte Is blj beide kruislngstypen dus toch aanwezig. Alleen de plaats verschilt. De ruimte, die ontstaat blj een vallende boog, zal wat gemakkelijker vollopen door nastorten van de bovenliggende grond, door regen of plaatselljke belasting, doch hiervoor bestaat - speclaal bij cohaesleve grond - geen zekerheid.

vn/o ruimte
stoond* boog
f lg »

votfend* boog

5. "" ^^ ruimt*tono*do biding.~

*T Schlcht en bajonet.
De schicht en de bajonet kunnen voor kleine diameters worden toegepast. Deze
kruisingstypen zljn een comblnatie van bulging en torsie en geven
enig voordeel
!
boven de vallende boog.
De reactiekrachten (horizontaal passlef) zijn minder, omdat de buis door de kleine

-5diameter buigingaslap la, waardoor het toraiedeel enlgazlns hoi gaat staan blj het
naar buiten kantelen onder Invloed van de zetting.
Dat moet Center weer worden bekocht met een grotere hoekverdraallng In de kruinlljn
BIJ beide kruisingsconstructies ontstaat ook holle ruimte langs de bula.

Boionet

fig. 6-Sehkht *n bajonet.™

Effeotleve krukasoplosslng voor dljkkrulslngen,
Bij de kruising van een verzwaarde waterkering kan &6n torsleoplosslng effectief
zljn. Deze toont dan veel overeenkomst met de e&exsbehandelde torsleoplosslng blj
een verbrede weg*

-6B1J de oploaslng liggen de krukassen wel In een hellend vlak, dooh zullen blj het
torderen vrijwel verticaal naar beneden gaan, waarbij dus kleine horizontale (te
verwaarlozen) verplaatslngen zullen optreden en dus welnlg horizontale reaotles*
Deze oplosslng kan meestal alleen voor kleine diameters worden toegepast. Voor
leidingen met grote diameter Is er meestal geen rulmrfce genoeg.
Voor deze krukasoplosslng zijn nog twee conflguraties mogelijk, namelijk I en II.
I Is ongunstlger dan II.
BIJ I draalen de delen ter weerszijden van de kruin tegengesteld* In het midden
van de kruin ligt het beginpunt van de torsie van Ieder gedeelte. De torsielengte
Is dus klein, namelijk de halve kruin. In het midden la <p » 0,
BIJ II draalen beide delen dezelfde kant uit. Dan is de torsielengte groter, bijvoorbeeld de gehele kruin, en er is geen torslemoment, behoudens wat wordt veroorzaakt door de wrijving van de grond. Wanneer het torslemoment groter wordt dan de
grdndwrlJving, treedt torsiegrondbreuk op,
54/ Nabeschouwlng over dljkkrulslngsconstructles. *
Geen enkele van de behandelde dljkkrulslngsconstructles met torslebochten heeft geheel aan de gestelde.verwachtlngen voldaan. De conclusle moet dan ook zljns
Voor een dljkkrulslng zal In de meeste gevallen een staande boog moeten worden toe*
gepast.
*
Blijven do spanningen In deze constructie niet beneden de toelaatbare, dan moet de
kruising op palen worden gefundeerd.
Dit betekent voor hogedrukleidingen, dat dan ankerblokken moeten worden aangebracht, tenzij In de veldleiding in de nabijheid van de kruising een horizontale
bocht aanwezig is, waardoor de veldleiding X op de kruising staat en // de dijk
loopt, of de totale op de constructie rustende passieve bovenbelasting In staat 10
- in weerwll van de expansledrlft van de veldstrekkingen - de leiding in de zadels
te houden. Ter vermiJding van horizontale krachten op de palen moet de fundering
zodanig worden geconstrueerd, dat de expansie-effecten vrljelijk kunnen optreden.
Hierbij kan worden gedacht aan oplegglngen, waarbij de leiding over zadel of kesp
kan glljden, of aan constructies, waarbij de leiding aan de fundering Is opgehangan,
Een andere mogelijkheid Is, de fundering zodanig uit te voeren, dat de zettingsinvloeden geen of vrijwel geen ultwerking op de leiding hebben, terwijl deze oplegcondities verkrljgt, welke overeenkomen met die van een op staal gefundeerde leiding zonder zettingen.

neopreen
glijtolie (ttften )

glijdende ondersteuning
hangende ondectteuning
(gigstoel)
(pendebtoof)
Q Principt von tnigt leidinyfunderinoen. -

zttttngsvrtj* ondersteuning
(wei tnige zokfcJnf )

*VriJe of luchtkruisingen (jumpers) kunnen in het algemeen alleen
worden toegestaan als tijdelijke constructie voor het kruisen
van waterkeringen.

Een torsleoplosslng heeft bij hogedrukleidingen nog minder effect dan bij lagedrukleidlngen, omdat de torderende bochten nog eens extra belast worden door grote
boohtkrachten t.g»v. de Inwendige druk.
De waterkeringbeheerder zlet liever geen palen in de dijk. Dit zljn vreemde elementen, die daarin niet thuls horen. HIJ zal dan ook ten koste van veel moelllJkheden trachten die palen te voorkomen. Soms zijn palen echter onvermijdelijk, namelijk In die gevallen, waarin de leiding zo stijf Is, dat de opgegeven zettingen
ontoelaatbaar hoge spanningen introduceren.
De keuzt Is dan een zo veilig mogelijke gefundeerde kruising met palen In de waterkering of een op staal gefundeerde leiding met meer onzekerheden, vooral ten
aanzlen van zettingen. Een keuze uit twee kwaden dus, waarbij de volgende overwegingen nog een rol kunnen spelen.
Wanneer een'constructie'in verhouding tot de grond star Is, laat hem dan star en
maak hem zo nodig meer star.
la een constructie in verhouding tot de grond slap, laat hem slap. Ga niet direct
over tot fundering op palen, doch probeer eerst iets te vlnden dat de leiding nog
alapper maakt. B.v. hot aanbrengen van effectieve torsieoplossingen.
Het begrip t!alaptf of lfstijf11 moet hier in relatle tot de grond worden gezien.
Volgena Hetenyi isr \
waarln X de stijfheidsverhouding weergeeft tussen
de stijfheid van de buia en de elastische weerstand tegen indrukklng van de grond.
Ten aanzlen van de gehele kruising geldt echter voor 'slap" en "stijf" de
stijfheidsverhouding leidlng/zettingen.

f E.I.
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EJ. leiding

2* "mstontit 1
1* instontie
1
Stijf twidswrnoudingtfi. -

fig. 9

Samengevatt
Check In 1e Instantie » keuze fundering (staal of palen)
Stijfheidsverhouding leiding - grond bepalend en volgt uit de sterkteberekening.
Stijfheid leiding (gehele systeem) wordt ni*t alleen door El bepaald, doch ook
door de conflguratle.
Stijfheid grond volgt uit het zettingsprofIel.
Dus de volgende paradox geldt;
een
een
een
een

leiding met kleine diameter doch blj grote zettingen (volgt niet geheel) Is
stljve leiding ten opzichte van de grond.
leiding met grote diameter doch blj kleine zettingen (volgt wel geheel) Is
slappe leiding ten opzichte van de grond.

.-aCheck in 2e instantie « gedrag fundering (verdeling oplegdruk, M en D),
Stijfheidsverhouding buis - grond bepalend en volgt uit Hetfenyl
Stijfheid buis (stukje van het systeem) volgt uit El,
Stijfheid grond volgt uit k-waarde.
III« Voorzieningen tegen onder- en achterloopsheid (zgn langs*
loopsheid) ; damwanden en kwelschermeiu
1« Langsloopsheid bij afwezigheid van voorzieningen*

©

.. b.j.n.t "

Fundering op staal
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?)f DamwandconstrucHe
a

(erosiescherm)

« ALGEMEBN ( hoofdafmetingen)

Bij iedere kruising, uitgezonderd de kruisingen van lagedrukleidingen waarvoor de vereenvoudigde sterkteberekening volgens V
mag worden toegepast, moet in de lengterichting van de dijk een
stalen damwandsciierm worden aangebracht op 6en zodanige wijze en
plaats, dat elk van de beide hierdoor geformeerde dijkgedeelten
in ieder geval aan de navolgende minimum-eisen voldoet.
De hoogte van de bovenkant van het stalen dg*r>wandscherm moet (by
voorkeur) gelijk zijn aan de hoogte van de bestaande of te maken
kruinshoogte verminderd met 0,10 m, doch moet met inachtname van
te verwachten zettingen terminate gelijk zijn aan de hoogte van
het ter plaatse van de kruising geldende ontwerppeil + 0,50 m.
Op de hoogte van de bovenkant van het damwandscherm (ontwerppeil
+ 0,50 m) moet ter weerszijden van het damwandscherm een kruinsbreedte van tenminste 3 m aanwezig zijn.

.HOGEDRUKIE/D/NGEN

Het stalen damwandscherm moet zich ter weerszijden van de uiter3te begrenzing van de leiding(en), evenwijdig aan de dijk uitstrekken over een afstand van 10 m.

—

.GAsi£iD<NG£N (lage druk)

Het eventueel aan te brengen damwandscherm moet zich ter weerszijden van de uiterste begrenzing van de leiding(en), evenwijdig
aan de dijk uitstrekken over een afstand (in m) L = ^ / i50 , met
een minimum van 4 ni en een maximum van 10 m. '

Hierbij is p de bedrijfsdruk in ato en D de diameter van de leiding in m.(zie pag. 154 van de pijpleidingcode )

(lage druk)
Het eventueei aan te brengen daciwandscherm moet zich ter weerszijden van de uiterste begrenzing van de leiding(en), eyenyi.jdiy
aan de _di.i^ uitstrekken over een afstand (in n) L « B\y HD^, met
een minimum van 4 m en een maximum van 10 m.
Hierbij is H de bedrijfsdruk in m vloeistofkolom en D de diameter van de leiding in m.
Het vereiste damwandprofiel en de vereiste inheidiepte van het
stalen damwandscherm moeten op basis van *en grondmechanisch
rapport
worden berekend, uitgaande van een onverankerde stormvloedkerende damwand bij een eenzijdige 3 m diepe
ontgronding.
Voor stalen damwanden is de toelaatbare spanning gelijk aan 2/3
van de vloeigrens. Bij extra corrosieve omstandigheden kan verlaging van de toelaatbare spanning worden overwogen.
Ongeacht de uitkomst van die berekening moet de inheidiepte tenminste 8 m zijn en de wanddikte van het damwandprofiel tenminste
8 mm bedragen.

3. Doorvoering door damwanden
Wanneer de leiding lager wordt gelegd dan het ontwerppeil moet
de doorvoeropening in het stalen damwandscherm worden afgedicht
door stalen schermplaten ter weerszijden van de damwand en een
kleikist of door een flexibele rubberen afdichting,
Voorts moet de onderkant van de doorvoeropening gelijk zijn aau
de hoogte van de onderkant van de leiding verminderd met de te
verwachten zakking van de leiding en 0,10 m reserve, met een
minimum van 0,50 m.
Indien de damwand tot in het diepe zand moet worden geheid, moet,
wanneer grote zakkingen van de leiding zijn te verwachten, bijzondere zorg worden besteed om contact tussen leiding en damwand
te voorkomen.

a. stalen schernplaten

Kleikist

voJdoende rutmtt om
ktoi t* verdkhten
b. v. O.40 b 0.50 cm

schecm plaat

Sch*rmptat*n m»t kleikist. —

fig. 10

, flexibele rubberen afdichting
zie fig. 11 op biz. 11
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KWELSCHERMEN

Ala de onderkant van de leiding nergens in de waterkering reikt
tot boven het ontwerppeil, moet' zij worden voorzien vah een of
meer kwelschermen.
De kwelschermen moeten tenminste O.,50 m buiten de leiding steken,
waterdicht met de leiding worden verbonden en worden gevat in
een kleikist ter dikte van tenminste 1 m in de lengterichting
van de leiding.
Wanneer de kruisingsconstructie wordt onderheid, moet extra aandacht aan de aansluiting van het kwelscherm op de buis worden
geschonkon, omdat de leiding mogelijke zettingen van het dijklichaam niet zal volgen*

-12T\T WERKVLOER

Ter bescherming van het aanwezige dijklichaam tijdens de werkzaamheden kan voor het leggen van de leiding op het dijklichaam
een werkvloer van koperslakkeien of ongewapende betonblokken met
asfaltvoegvulling worden aangebracht.
De eventueel aan te brengen werkvloer moet zich in de lengterichting van de dijk uitstrekken tot 2,50 m ter weerszijden van
de uiterste begrenzing van de kruisende leiding(en) en in het
dwarsprofiel tot tenminste de binnen- en buitenteenlijn.
Tussen de onderkant van de leiding en de bovenkant van de werkvloer moet tenminste 0,20 m goed verdichte klei aanwezig zijn.

& .TWEEDE WAJERKERINGEN
J.VerHcaal altgnement
De leidingdoorvoer moet plaatsvinden met minimale roering van
dijklichaam en grondslag, door een zo hoog mogelijke ligging in
open ingraving.
De minimale grunddekking boven de leiding ter plaatse van de
dijk en de veiligheidsz8nes moet 0,80 m bedragen.
Alleen indien dwingende omstandigheden, zoals provinciale wegenbelangen daartoe nopen en voorzover het dwarsprofiel van de dijk
hiertoe aanleiding geeft, is als alternatief doorpersen op een
lager niveau toegestaan, indien het door middel van ecu grondmechanisch rapport
, verkregen inzicht in de opbouw
van het bodemprofiel ter plaatse de veronderstelling wettigt,
dat de doorpersing zonder abnormaal risico van oppersingen en/of
verzakkingen tot uitvoering kan worden gebracht, een en ander
ter beoordeling van de vergunningverlenende instantie.
1C

.KWELSCHERMEN

De leiding moet worden voorzien van een of meer kwelschermen,
die waterdicht met de leiding dienen te worden verbonden.
De kwelschermen moeten tenminste 0,50 m buiten de leiding steken,
waterdicht met de leidinff of mantelbuis - indien deze wordt toegepast - worden verbonden en worden gevat in een kleikist ter
dikte van tenminste 1 m in de lengterichting van de leiding.

Wanneer de kruisingsconstructie wordt onderheid, moet extra aandacht aan de aanslui ting. van het kwelscherm op de buis worden
geschonken, omdat de leiding mogelijke zettingen van het dijklichaam niet zal volgen.

Toepassing van mantelbuizen in tweede waterkeringen is alleen
toegestaanf wanneer dwingende omstandigheden daartoe aanleiding
geven
Mantelbuizen moeten aan beide uiteinden blijvend waterdicht worden afgesloten met een daartoe geschikt afdichtingsmateriaal.
Ter bescherming tegen corrosie van de staaloppervlakken van de
ruimte tussen mantelbuis en transportleiding moet een mengsel
worden aangebracht van water met neutraliserende stoffen (schelpkalk en kristalsoda).

-13Inzake de samenstelling van dit neutraliserend mengsel moet een
algemeen advies van een deskundig instituut worden overgelegd.
Slechts een der beide ontluchtingspijpen mag na beeindiging van
het werk worden gehandhaafd en moet worden voorzien van een afsluitbaar standpijpje ten behoeve van monstername, de andere
moet na toevoeging van water met neutraliserende stoffen worden
afgesloten na onder het maaiveld te zijn afgebrand.
C. DIVERSENJ ( van toepassing op alle kruisingstypen)
I. Flexibele koppelingen
Wanneer flexibele koppelingen worden toegepast om de leiding zettingsverschillen
zoveel mogelijk te laten volgen, heeft het geen zin er 66n aan te brengen, omdat
deze koppelingen op zich zelf geen laterale verplaatslngen kunnen opnemen, doch
alleen hoekverdraaiing.
ZIJ moeten altijd paarsgewijs met enige. tussenruimte worden ingebouwd en wel zodanig, dat de ene aan het begin en de andere aan het elnd van het gebied, waarover
het zettingsverschil optreedt, wordt geplaatst. Alleen dan gaat het buisgedeelte
tussen de beide koppelingen scharnieren, waardoor het zettingsverschil kan worden
gevolgd. Op deze wijze wordt een pendelstaaf gecre'derd.

pea* •»<««

......... _ _ t , .__ __.

fig.

L tmmm __

Z groter — pendelstoof (anger maar ook
vrije overspanning grote,
1 2 _ pendetstaven begnwisd door flexibele koppelingen.-

Hoe verder de koppelingen uit elkaar worden gezet, des te groter zettingsverschil
kan worden overbrugd bij de gegeven maximale hoekverdraailng van de koppelingen.
De pendel tussen de koppelingen (scharnieren) wordt langer. Hleraan is echter een
beperklng, want door vergroting van de pendellengte wordt namelijk ook de vrije
overspanning van die pendel groter*
Het gevolg hiervan is, dat de oplegkrachten - die Juist In de koppelingen optreden
- groter worden.
De beperklng is dus gelegen In de toelaatbare belasting van pendelstaaf en koppelingen.
Samengevatt wanneer de pendelstaaf te kort Is, kan het zettingsverschilriietworden gevolgd en wanneer de pendellengte te groot wordt, wordt de belasting van de
koppelingen te groot. In het laatste geval bestaat de remedie uit het bljplaatsen
van tussengelegen flexibele koppelingen.
* '
Er zljn ook voor hogedrukleidingen flexibele koppelingen, die geschikt zljn.
De in die koppelingen aanwezige flexibiliteit Is blj hogedrukleidingen niet alleen
aantrekkelijk In verband met het volgen van zettingsverschillen, maar ook in verband met expanaie.
Een leiding op een raffinaderlj in de open lucht, lopend van bijvoorbeeld een destillatletoren naar een of ander reaotorvat, zal onder invloed van de temperatuur
langer wlllen worden.
Daar het ontoelaatbaar is, dat deze installatles door de leiding van elkaar worden
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gedrukt of de leiding uitknlkt, wordt een expansiestuk of stalen balg-compensator
in die leiding aangebracht. De lengteveranderingen door temperatuur- of drukvarlaties kunnen dan zonder bezwaar optreden. ZIJ worden opgevangen in het expansiestuk.

reactorvot
destiilatietoren

leiding

compensator of
flexibele koppeiing

BIJ de hogedrukleidingen In kruisingen met waterstaatswerken (meestal ondergronds)
is deze expansle niet van zoveel belang, dat daarvooi* compensatoren moeten worden
toegepast. Zettingsverschillen kunnen echter wel een rol spelen. In die gevallen
kunnen dan 2 compensatoren als flexibele koppellng worden Ingebouwd.

trekbeugel

compensator
Geienkfttucfe - compensator » trefcbeugel

De compensatoren kunnen geen laterale verplaatslngen ondergaan* alleen axlale verplaatsing en hoekverdraaling. Wanneer
zettingsverschillen moeten worden gevolgd
en er worden geen extra voorzienlrigen aan
de balg aangebracht, zullen de balgen van
de compensatoren ontoelaatbaar gaan vervormen, met kans op breuk.
Voor het volgen van zettingsverschil moeten dan balgcompensatoren met trekbeugel
worden toegepast (zgn. Gelenkstttcke).
Er wordt dan een beugelsysteem over de
balg aangebracht, aan weerszijden van de
buis, dat halverwege de compensator een
scharnler heeft.
Hierdoor wordt lengteverandering en dwarsverschuiving voorkomen, doch er kan wel
hoekverdraaiing optreden (trekvaste verbinding ).

Toch zljn er nog wel bezwaren tegen toepassing van compensatoren blj In de grond
gelegen hogedrukleidingen, omdat in de
balgplooien afperswater achterblijft,
waarvan wordt verondersteld, dat dit het
zeer hoogwaardlge staal van de compensatoren kan aantasten (spanningscorrosie).
ontoekKitbore vervorming, indien
Gez^pn de geringe wanddikte en de hoge
geen Geienfcstiicke worden aangebracht.
lnw$|idlge druk Is een wanddlktevermindeCompensator als Gelenfcstikfc. —
rin$
al ontoelaatbaar, Temeer nog omdat
fig. 14
het hoogwaardlge staal van de compensatory een hoge breukgrens heeft (100
kg/mm2) doch nagenoeg geen vloeigrens.
De hoge breuksterkte maakt het mogelijk de wanden dun te maken, zodat zij ''soepel1' zijn en toch sterk genoeg om de druk te kunnen weerstaan.

Er la bij toepassing van zeer hoogwaardig staal nog een ander verschljnsel, dat de

reden zou kunnen zljn van aversle tegen toepassing van compensatoren blj In de
grond gelegen hogedrukleidingen, namelljks waterstofbrosheid. Er zljn staalsoorten,

die daar gevoellg voor zijn.

Ala er In do omgeving van zeer hoogwaardig staal vrije waterstofatomen aanwezig
zijn, kunnen die zich intermoleculair door het metaal gaan verplaatsen, waardoor
een andere structuur met andere eigenschappen ontstaat, die dan meestal een wljzlging in ongunstlge zin betekent.
Zo kan blj aanwezigheid van kathodische bescherming vrije waterstof ontstaan.
Door de kathodische bescherming ontstaat, zoals blj Ieder electro-chemiach proces,
een zekere polarlsatle.
Bij de anode ontstaat waterstofgias, dat door de bodenr opstljgt. Daarom zit de anode
In een met grind gevuld boorgat, zodat het waterstofgas kan ontsnappen. Als het
waterstof gas niet zou kunnen ontsnappen, zou het de gehele doorstroming van de
electrische strpdm beletten.
Ook blj de kathtide kan atomalre waterstof aanwezig zljn. De ulttredende corroslestroompjes zullen blj afwezlgheid van K.B. of blj onvoldoende K.B. polarlsatle
veroorzaken.
Wanneer dan waterstofgevoellg (zeer hoogwaardig) staal In de nabijheld is, kan dit
gevolgen hebben.
Compensatoren zijn vreemde elementen in de leiding en kunnen een bron van problemen vormen*
Toepassing van compensatoren kan echter wel eens nodig zijn. Vooral blj een over,gang onderheid - niet onderheld, omdat daar een abrupt zettingsverschil optreedt.
Wanneer compensatoren nodig zijn, moeten zij buiten de velligheldszSne worden aangebracht. Compensatoren In roestvrljstalen uitvoering zljn voor hogedrukleidingen
niet sterk genoeg (geen spanningscorrosie of waterstofbrosheid).
Behalve metalen compensatoren en flexibele koppelingen worden ook compensatoren
van rubber toegepast, voornamelijk In zuig- of persleldlngen voor het transport
van een grond-water suspensie.
Dus voor lagedrukleidingen, hoewel ze ook al worden toegepast voor zandpersleldlngen, waarin tegenwoordig een drufcvan 10 & 15 ato kan optreden.
Dergelijke compensatoren bestaan uit een met synthetische vezel gewapende rubber
balg, waarin stalen hoepels zljn Ingebouwd, die de flexibllitelt niet verstoren,
maar de balg wel verstevigen. Wanneer deze hoepels niet worden aangebracht, bestaat de kans, dat blj wat hogere druk (persleiding) de plooien uit de balg worden
gedrukt. BIJ een zulgleidlng kan de balg naar binnen worden gedrukt (implosle). BIJ peraleldlngen moeten de
hoepels In de 'fdalenff van de balg zitten en bij zulgleldlngen in de ' 'kammen1f.

hoepels in "dalen"

hoepels in "kammen"

of fieri* .

of f*ns

von (Khterwege toten van hoepels

persleiding
f l ) . »5

_ Rubbercompensatoren. ~

zuigleiding

Een rubber compensator wordt geleverd met aan weerselnden een stuk normal® stalen
buis, waarmede de compensator d.m.v. lassen of bouten (flenzen) in de leiding kan
worden ingebouwd (zgn. zulg- of perszakken).
Voorkeur moet In het algemeen worden gegeven aan lassen bij inbouw van appendages
en hulpstukken.
Het bezwaar van een flensverbindlng ligt voornamelijk in de elgenachap van normale
stalen bouten, dat zij onder hoge belasting oprekken, waardoor de verbinding niet
meer volkomen dicht is.
Dit bezwaar kan grotendeels worden ondervangen door de toepassing van voorspanbouten. Dat zljn bouten, die met
een momentsleutel zodanig worden aangetrokken, dat
daarln een ' 'voorspanningff ontstaat, gelijk aan de te verwachten trek in de bouten.
Bij flexibele koppelingen is uit de aard der zaak overbelasting van de flensbouten
minder waarsehijnlljk (wel trek geen bulgtrek).
De rubber compensatoren moeten van een goede rubber zljn vervaardigd.
Er is zulver synthetische rubber, da bekendste daarvan Is chloropreen met de han~
delsnaam Neopreen* ••
Er Is ook ratuurrubber en er zljn allerlei mengaoorten.
Voorts is er nog een synthetlsche rubber genaamd S.B.R. « £tyreen-butadieen rubber.
De wapening bestaat uit nylon of polyester weefsel.
—
—
—
In het algemeen kan worden gesteld, dat natuurrubber ozongevoellg ia. Het oxydeert
onder Invloed van ozon en krijgt al spoedlg craquel6 scheurtjes. Dat is voor de
rubber niet zo erg, maar wel voor de wapening, die In de rubber zit en dan door
water kan worden aangetast.
Dit betekent, dat rubbercompensatoren, die van natuurrubber zljn vervaardlgd in het
3e Jaarkwartaal reeds na j- 1 week exposltle aan het dan hoge ozongehalte In de atmosfeer scheurtjes gaan vertonen. Natuurrubber wordt onder water aangetast door
schlmmels (streptontyces). Neopreen verdlent derhalve de voorkeur.
Voor lagedrukleldlngen van staal, gietijzer en gewapend beton met plaatstalen kern
Is de meest toegepaste flexibele koppellng de
Johnson-koppeling
Gibault-koppellng
Dresser-koppellng
Olandmofverblndlng of
Pakklngsbusmofverblndlng

(Engels)
(Prans)
(Dults)
(Nederlands)

Voorwaar, vele namen voor 66n en dezelfde koppeling.

ketting

[trekstong
1 overschuif mof
\rubber ring
I losse flens
leiding
— Dresserfcoppeting ( principe). —
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Over de beide uiteinden wordt een overaehulfmof geachoven. De ruimte tussen over*
schulfmof en de buizen wordt afgesloten door rubberrlngen. Achter de rubberrlngen
wordt een loaae flens aangebracht. Deze flenzen worden met lange trekstangen met elkaar verbonden en d.m.v. op de trekstangen aanwezig achroefdraad en moeren zo stevlg
mogelijk tegen de rubberrlngen getrokken. Daardoor worden de rubberrlngen In de
opening tuasen leiding en overachuifmof geperat, waardoor de verbinding waterdicht
wordt en toch zo flexlbel is, dat hij enige hoekverdraaiing en langaverachulvlng
kan ondergaan.
Om zeker te zljn, dat de verbinding geen ontoelaatbare langaverachulvlng ondergaat
en dua niet uit elkaar kan worden getrokken, worden soms op de buis onder b.v. 120
ogen gelaat, waaraan kettingen worden bevestigd van zodanlge lengte, dat ontoelaatbare verschuiving en dua uit elkaar trekken van de verbinding onmogelljk wordt
(trekvaate verb.indlng).
Het bezwaar van deze koppellng la, dat hij wel waterdicht maar niet luchtdicht la,
zodat wanneer hij zou worden toegepast In een hevelpersleiding, waar onderdruk
heerst, luchtbelien in de leiding komen, doordat valae lucht via de niet luchtdicht e koppellng wordt aangezogen en het vacuUm In de leiding wordt veratoord.
Zou deze koppellng worden toegepast in hogedrukleidingen, dan zou de rubberring uit de verbinding worden geblazen, omdat de hogedruk niet door zo'n rubberring kan worden gekeerd.
T£ HERSTEL VAN DE BINNENBEKLEDINS NA HET LASSEN VAN DE VBffiPIDDKIEll.
Een stalen leiding, waardoor min of meer agressief materiaal wordt getranaporteerd,
moet aan de blnnenzljde bekleed worden met aafalt* epoxy, cement of dergelijke. Er
zljn daarvoor vele mogeliJkheden. De binnenbekleding wordt in de fabrlek aangebracht.
Wanneer nu de buizen aan elkaar worden gelaat, wordt de binnenbekleding door de
hitte blj het laasen beschadlgd.
Het herstellen van deze beschadiging. blj grote buizen levert geen problemen op.
Hier kan een man inkruipen en de beachadlgde bekleding heratellen.
BIJ leidingen met kleine diameter is dit niet mogelijk* Hier moeten andere methoden
worden toegepast.
Wanneer blj lagedrukleldlngen met een diameter < 60 cm wordt verwacht, dat de binnenbekleding na aanleg van de leiding moet worden hersteld, wordt in de fabrlek aan
het eind van de buizen, nablj de laanaad, een zogenaamde tubulure ingebouwd.
Dit la als het ware een kleine aftakking voorzien van een flens, die aan de bu it enen blnnenzljde van de buis la opgenomen in de bekleding.
Na het aan elkaar lassen van de. buisreinden kan dan door de tubulure de binnenbekleding met een kwaat of dergelijke zo goed mogelijk worden hersteld,
Daarna kan de tubulure worden afgealoten door op de flena een bekleed plaatje te
bouten, waarna de nog onbeklede delen (bouten) goed In de asfaIt o.d. worden gezet.

tubulure"1

fig* 17

,afdek plaatje

—Tubulure.—

Een andere oplossing la de zogenaamde Combllas.
In de fabriek worden aan de einden van de buizen kragen opgelast, bestaande uit een
atukje mantelbuis met verloopplaat.

-18Het geheel wordt behandeld tegen corrosie en wordt dan naar het werk vervoerd.
De beide buiseinden worden met een rubberprofielstrip daartuaaen koud tegen elkaar gedrukt, waarna de aangebrachte kragen aan elkaar worden gelast.
De rubberprofielstrip dient om waterdlchtheid te verkrijgen.
verbindingstos

rubberprofitlstrtp

kroog op buis gelast
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1 8 — Combila*. —

BIJ het lasaen van de kragen zal de bekleding aan do blnnenzljde daarvan wel worden
beachadlgd, maar dat is niet zo erg, want de ruimte tussen leiding en kraag heeft
na het laasen geen verbinding met de bultenlucht noch met het agreaaleve medium.
Corroaie zal dan ook vrijwel niet optreden, mede omdat er In die afgesloten ruimte
maar weinig zuurstof zlt, die wordt verbrulkt blj de vormlng van enige corrosie,
waarna het corrosieproces vanzelf tot staan komt door gebrek aan zuurstof. Ten
overvloede kan de ruimte nog worden volgegoten met asfalt.
Dan la er nog een methode bekend om buizen aan elkaar te lassen zonder de binnenbekleding te beachadlgen.
In de fabrlek wordt aan de einden van de buizen een klein atukje (b.v. 10 cm) buis
van roeatvrlj ataal gelast.
;
Wanneer de roeatvrij atalen buiaeinden dan aan elkaar worden gelast, behoeft de
binnenzijde van die atukjea niet te worden bekleed.
De buitenzijde zou ook niet bekleed behoeven te worden tegen corrosie, doch een bekleding la daar wel nodig voor een goede working van de kathodlache bescherming.
roestvrij stoat

fabrieksias-^
* !§•

/binnenbekleding

\verbindingslas (in het werk)

' 9 — Las met roestvrij stolen buiseinden. —

Voor kleine hogedrukleidingen la er een methode, waarbij een hoeveelheid epoxy In
de leiding wordt gegoten, ruim voldoende om een van te voren vaatgeatelde lengte
leiding te bekleden. Deze hoeveelheid bekledingsmateriaal wordt d.m.v. een In de
bula passende rubberbal, die onder druk door de leiding wordt geperat, voorultg*stuwd, waarbij een dun laagje bekledingsmateriaal op de binnenwand van de buia
achterblljft.
Zekerheid over de deugdelijkheld van de op deze wijze aangebrachte bekleding
bestaat er niet.
Deze werkwijze wordt dan ook 1 & 2 maal herhaald, waarna wordt aangenomen, dat over
de gehele binnenwand bekleding aanwezig Is.

-19Ook la er voor hogedrukleidingen met binnenbekleding nog een methode om de buizen
aan elkaar te lassen zonder de binnenbekleding te beachadlgen.
In do fabrlek wordt aan de blnn nzijde van de normale buis een atukje roeatvrlj
stalen buia beveatlgd door middel van lassen of krlmpen (buis verwarmen, preolea
paaaend atukje roestvrij stalen bula erln, bula afkoelen).
Zowel de roeatvrij atalen voerlng ala de buizen zelf worden aan elkaar gelaat.
Binnenbekleding la t.p.v. de roeatvrlj atalen voering niet aanwezig en kan dua ook
niet beachadigd worden.
zowel roestvrii stool
^%.
als normale butt tasseft ^JX
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t roestvrij stoJen voering

roestvrtj :
* *"+* roestvrij stale* buitvoering.
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BIJ het lassen van roeatvrlj staal aan ataal ontstaat, evenals blj de opofferingaanode van kathodlaehe bescherming, een galvaniach element. Roeatvrij staal la onedeler dan gewoon ataal en gaat dan oploaaen. Dua wanneer een dergelijke las la
toegepast en er ontstaat elders een grote beschadiging van de binnenbekleding vdn
het atalen bulagedeelte, dan gaat de roeatvrlj atalen voering c.q. bulaelnde als
opofferlngsanode fungeren en In oploaslng.
Er moet dua worden gezorgd, dat de binnenbekleding van de atalen bula van goede
kwaliteit la.
In de leidingwerald geldt de ultapraak, dat roeatvrij staal en gewoon ataal niet
met elkaar In metalllach contact mogen worden gebracht.
Een geavanceerde verbinding is de H.Q.~verbinding f welke de
lasverbinding vervangt bij stalen lagedrukleidingen tot tf 324 mm.
(wanddikte 12 f 7 mm).
De omtrek van de buiseinden wordt (te velde) machinaal vergroot respectievelijk verkleind,waarna de aldus gevormde mofen spie-einden met hydraulische vijzels (300 ato) over 1 £ D
in elkaar worden gedrukt.
De contaotvlakken staan hierna blijvend onder druk (voorspanning),
waardoor een grote axiale trekkracht kan worden opgenomen.
De binnenbekleding b l i j f t hierbij intact.De microafdichtirig
wordt bereikt door het aanbrengen van epoxyhars op de contactvlakken en in een circumferentiSle groef in het spie-einde.
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Ontlastplaten worden door de constructeur nog al eens voorgeateld, wanneer In een
enkel punt de toelaatbare spanningen worden overschreden.
In het algemeen moet toepassing van deze maatregel worden afgewezen.
De werking van deze platen berust op zijdelingse overdracht van de bovenbelasting.
Naast de buis ontstaan hierdoor spanningsverhogingen in de ondergrond ter plaatse
van de oplegvlakken van de plaat.
In samendrukbare gronden geeft dit aanleiding tot zettingen, die er de oorzaak van
kunnen zijn, dat het eigen gewicht van de plaat en de in eerate Inatantie afgevangen bovenbelasting op de buis komen te steunen.
Het middel is in. dat geval f ferger dan de kwaal1f.
Toepassing van deze platen kan derhalve ultsluitend worden overwogen indlen:
de ondergrond tot op grote diepte uit zand beataat,
de sleuf met zand wordt aangevuld onder uitmuntende verdichting.
Voorts dienen de platen aan de onderzljde te worden voorzien van een ultsparing ter
breedte van terminate de buisdiameter en een diepte van 5-10 cm, welke ruimte bijvoorbeeld door iriidel van kunststofschuim tljdena de aanleg vrij moet worden gehouden van de grond.

De afmetingen van de oplegvlakken moeten zodanig ruim worden gekozen, dat voldoende
veiligheid tegen overachrlJding van het evenwichtsdraagvermogen van de funderlngagrondslag wordt bereikt.
De verticale afstand tussen onderkant oplegvlak en bovenkant buis mag maximaal de
halve buisdiameter bedragen.
Het laatste Is gesteld om de volgende redenen.
bovenbelasting
ont last plaat

bovenbelasting

/

fig.

21 _ Werking

ontlastpiaat

ont las tp laten. —

De bedoeling van de ontlastplaten is, dat de buis zodanig van de bovenbelaating
wordt ontlast, dat alleen de belasting door de kolom grond boven de buis door de
bula moet worden opgenomen.
Wordt nu de ontlastpiaat te hoog gelegd, dan zal de buia, tegen de bedoeling van
de ontlaatplaat in, tevens worden belast door de gespreide druk, die via de oplegvlakken van de ontlastpiaat wordt overgedragen op de ondergrond.
Wordt de ontlastpiaat laag genoeg gelegd, in casu onderkant oplegvlak - bovenkant
buia ^ 1/2 D, dan zal inderdaad vrijwel geen bovenbelaating - behoudens het kolommetje grond boven de buis - op de buis komen. De via de oplegvlakken op de ondergrond overgedragen en vervolgens gespreide bovenbelaating veroorzaakt dan vrijwel
geen extra belasting. Wel ontstaat enige horizontale steundruk, hetgeen gunstig la.
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KRUISINGEN MET BOEZEMWATEREN

Inleiding
Te stellen eisen aan een boezemwaterkruising:
a. De veiligheid van de kaden mag niet in gevaar komen.
b. De veiligheid van de buis mag niet in gevaar komen, lekkage kan milieu-problemen
veroorzaken en verlies van soms waardevol materiaal.
c. Indien er scheepvaart is, mag deze niet onnodig belemmerd worden tijdens de aanleg van de kruising. De gronddekking in het water bedraagt, indien er geen scheepvaart is 1,30 m. Bij kleine scheepvaart wordt de dekking vergroot tot 2,- m en
bij grote scheepvaart 2,50 m.
In de pijpleidingcode worden op biz. 148 t/m 151 diverse regels gesteld. In het kort
komen deze hier op neer:
Een vervangende waterkering is verplicht.
Daar zijn enige uitzonderingen op.
Indien er voldoende breed boezemland (ter grootte van de veiligheidszone) aanwezig is
kan de vervangende waterkering vervallen. Een kwelscherm is dan voldoende.
Indien bij een gasleiding uit de berekening volgt dat L = 0,50 m, is een kwelscherm
voldoende. Voor een vloeistofleiding geldt dat niet; er kan nl. verweking optreden.
De
waterkering moet door middel van damwanden worden geconstrueerd, vaak in de vorm
van een kistdam.
De bovenkant moet reiken tot de kruinshoogte van de boezemkade.
De aan te brengen waterkering moet zich tei: we£rszi.jd.en van de uiterste begrenzing
van de leiding(en), evenwijdig aan de kade uitstrekken over een lengte L. Voor L gelden de volgende waarden:
a. Hogedrukleidingen (gas en vloeistof) L = 10 in.
b. Lagedrukleidingen vloeistof L - 8 VH.D^ en 10^Lj^4 m.
H = bedrijfsdruk in m vloeistofkolom, D = leidingdiameter in m.
c. Lagedrukleidingen gas L = <^Q en 10J^L^4 m.
Voor f zie biz. 137 van de pijpleidingcode.
Grote aandacht moet besteed worden aan de doorvoer van de pijp door het damwandscherm; de onderkant van de doorvoeropening moet hierbij gelijk zijn aan de hoogte
van de onderkant van de leiding verminderd met de te verwachten zakking van die
leiding en 10 cm reserve, met een minimum van 50 cm.
Bij boezemkaden is er vaak een grote afwijking tussen de voorspelde zettingen en
de optredende.
Bij slappe grond en een relatief slappe leiding is dat geen probleem. Bij goede
grond en bij een stijve leiding wel. Daarom wordt het op staal funderen van een
leiding met diameter $0,30 m en bij grond met een sondeerwaarde > 1 MN/m^ niet
toegestaan.
Men zal op palen moeten funderen (niet meer gebruikelijk) of onder de boezemkade
door moeten persen of boren.
De enige hiervoor in aanmerking komende methoden zijn de spoelboormethode (Helvoirt)
en de bestuurbare horizontale boormethode.
Deze worden resp. in les IV - 3 en V - 1^ behandeld.
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Boezemwaterkruisingen (annex kaden)

Evenals bij wegkruislngen zou ook bij boezemwaterkruisingen de beste wijze van
kruisen zijn: recht toe recht aan onder kaden en boezem door.
Daar is dan ook wel naar toegegroeid, doch aanvankelijk was de mening, dat de leiding boven boezempell (= B.P.) door de kaden moest worden gevoerd, waardoor het
kadelichaam onder de leiding ongeroerd zou blijven.
Dit uitgangspunt bracht met zich, dat achter de kaden grote grondaanvullingen
moesten worden gemaakt om de leiding (met grote diameter) met voldoende gronddekking door de kaden te leggen.
Deze grondaanvullingen vormden weer een bedrelging voor de stabiliteit van de kaden.
Die kaden rusten namelijk op een zeer slechte ondergrond, zodat wel eens wordt ge~
zegd, dat grondmechanische berekeningen aantonen, dat de kaden zouden moeten bezwijken, doch dat zij blijven staan niet door inwendige frictie, niet door cohaesie
maar uit traditie.
Ook in de boezemkruisingen heeft een ontwikkeling plaats gevonden, waarbij steeds
werd gezocht naar een zo vefLig - en voordelig mogelijke oplossing. Dat heeft geleld tot: diverse kruisingsconstructies, die worden aangeduid met de naam van het
boezemwater, waar zij voor het eerst werden toegepast. Dat zijn:
I Dubbele Wiericke-oplossing
H Vrouwenvaart-oplossing
HI Gouwe-oplossing
U Does-oplossing.
I. , Dubbele Wiericke-oplossing.
Om stabiliteitsverlies te voorkomen, moet de kruising met twee voorzieningen worden uitgerust, namelijk:
1) een houten ontlastvloer
2) een stalen kistdam.
De ontlastvloer diende om de grondbelasting van de aanvulling op te vangen.
De stalen klstdam moest en moet nog te alien tijde dienst kunnen doen als vervangende waterkering (dus ook tijdens de bouw van de ontlastvloer). Deze kistdam
of tenminste een stalen damwand was toch al nodig in verband met het baggeren van
de zinkersleuf«
Dit leek een goede oplossing voor een boezemwaterkruising, doch alras bleek, dat
aanvankelijk de expansie t.g.v. druk en temperatuursverschil was verwaarloosd. Dat
ging niet ongestraft, want het bleek, dat door de expansiekrachten de kruising omhoog werd gedrukt.
De expansie als gevolg van de verlenging van de kruising zelf blijkt wel mee te
vallen, doch de expansie van de veldstrekkingen is zeer groot.
Verplaatsingen van 5 cm kunnen optreden In de richting van de kruising.
Die verplaatslngen moeten worden verhinderd door middel van een zwaar ankerblok,
want de krachten die door de geblokkeerde verlenging teweeg worden gebracht, bedragen enkele honderden tonnen (hogedrukleidingen).
Het ankerblok moet met druk- en trekpalen van Peinerprofiel worden gefundeerd,
terwijl de leiding zelf met een speciaal gegoten stuk met uitstekende flens in de
beton van het ankerblok moet worden verankerd.
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betonzadel
2 houten palen
betonnen ankerblok met
stolen trek-en drukpalen

verlenging van
lange veldstrekking
A I = groot

beton zodels met houtenpalen

— kistdam van stalen damwand
houten ontlastvloer met houten palen

speciaal gegoten buisstuk
met flens
betonkraag
normale pijp
!
normale pijp
- kistdam

leiding
baggersleuf
midden comparti m*nt

detail ankerblok met verankering buis in beton

|. - Dubbele Wiericke-oplossing. —

H. Vrouwenvaart-oplossing.
De zeer zv/are kruisingsconstructie van de Dubbele Wiericke zette beheerders en
constructeurs aan het denken, hetgeen resulteerde in een kruisingsconstructie, die
inderdaad recht toe recht aan de boezemwateren en -kaden kruist. Deze constructie
houdt globaal het volgende in.
Boezem tijdelijk afdammen en vervolgens:
vervangende waterkering (kistdam) aanbrengen,
palen heien en zadels maken in den droge (bouwkuip).
De berekening is eenvoudlger, omdat het expansieprobleem prettig is op te lossen
met vari'drende paalafstanden daar de leiding geen of flauwe bochten heeft.
Vrijwel alle uitgevoerde boezemkruisingen van leidingen met grote diameter werden
volgens deze oplossing gemaakt.

flmAv* bochten

2

kistdam
p««»n dichttr Ixj *ft«oor i v.m v«HM»lino»v«r«toring

— Vrouw^nvoert -

IH . Goux^e-oplossing.
Voor de kruising van een leiding van grote diameter met de Gouwe kon de Vrouwenvaart-oplossing niet worden toegepast, omdat dit belangrijke vaarwater in verband
met de scheepvaartbelangen niet tijdelijk kon worden afgedamd.
Bij de toen.uitgedachte Gouwe-oplossing hangt de leiding onder water als een cirkel, die zo goed mogelijk aansluit bij de kettinglijn (catenolde).
De hangkracht moet worden opgenomen. Dit zou kunnen gebeuren door de wrijving
langs de veldstrekking. Deze wrijving treedt echter pas op, wanneer er verplaatsing van de buis is. Er bleek een ankerblok nodig om de hangkracht op te vangen,
omdat deze verplaatsing in de stijve leiding te grote spanningen zou oproepen.
Een ankerblok was ook nodig tegen de veldexpansie. Het ankerblok nam dus bochtkracht en hangkracht samen op.
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bochtkrvefct *

cirkel, b*fiadert
aeen sttunpunten in het water

|«to*nen ankerblok met
ttolert trek - *fi drvfcpaMMt
(tevent tteunpunt of pytoon)
houten ontlastvloer
met houten paten
(I 4 3 - Oowww - opf*»sing. -

H

- Does-oplossing.

Deze kruisingsconstructie is in principe een Gouwe-oplossing voor leidingen met
kleine diameter.
Een dergelijke leiding is soepeler. De verplaatsingen als gevolg van hangkrachten
en expansie kunnen door de leiding worden opgenomen. De wrijving in de veldstrekkingen is voldoende om de hangkrachten op te nemen. Er is dus geen ankerblok nodig.
Verder kan ook de ontlastvloer achter de kistdam achterwege blijven. Een vloertje
in de klstdam is voldoende. De leiding wordt in een kleizadel opgelegd.
B.

Fundering van enige karakteristieke kruisingstypen.

In de figuren A
en S
, die onverbrekelijk bij elkaar behoren, is een overzicht gegeven van de in het voorgaande behandelde constructies van kruisingen met
waterstaatswerken (uitgezonderd wegen).

A

Fundering op staal
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—Fundering op staal van enige karakteristieke kruisingstypen. —

C

Verspanning van een kruisingsconstructie bij niet te volgen zettingen.

De axiale buigingsflexibiliteit van een kruisende leidingstrekklng kan ondanks
(flexibele) bochten onvoldoende blijken te zijn voor het volledig volgen van te
verwachten zettingsverschillen, zodat de kruising zich zal verspannen.
Bij het overbruggen van zettingsverschillen treden ook in rechte leidingen axiale
trekkrachten op ten gevolge van catenoldale effecten (zogenaamde ''Sell1 f~werking).
Een trekverspanning (kettinglijn) is stabiel (recuperatie volgens Bish et al.) en
wordt soms moedwillig gecreSerd om grote overspanningen te kunnen realiseren (hangbrug).
Een drukverspanning (portaalwerking) is labiel (progressie volgens Bish et fl.) en
kan aanleiding geven tot knik, wanneer laterale reacties de neutrale grondbelasting
(druk) overschrijden en de inwendige druk wegvalt.
Bij hooggelegen kruisingsconstructies in dijken, kaden en wegen, waarbij laterale
grondbreuk optreedt, zal daarom een knikberekening (zonder inwendige druk) moeten
worden uitgevoerd (vereiste knikvelligheid is 2).
Blj de verwerking van zettings-, expansie- en torsle-effecten kan gebruik worden
gemaakt van een computer (eindige elementenmethode).
_
dingen vormen geen examenstof)
Wanneer een doorgaande ligger op meerdere
steunpunten op buiging wordt belast, zal
naast de doorbuiging een tweede effect optreden n.l.j de punten A en B willen naar
binnen verplaatsen.
Bij een ligger op twee steunpunten is dat
mogelijk, doch bij een doorgaande in de
grond gelegen ligger zal deze beweging
door de aansluitende velden worden tegengewerkt (door wrijving van de grond in die
velden).
,.
-1 grote ovtrsponning "
Er ontstaat een trekverspanning, welke is
fiSfc-Piji-koordt-vrhouding.te vergelljken met de krachten, die in de
trekkabels van een hangbrug komen.
Het beschouwde veld van de ligger op meerdere steunpunten is a.h.w. een hangbrug
met heel kleine pijl en relatief grote koorde.
De pijl-koorde verhouding is erg klein. In theorle komen er in de aansluitende
velden grote trekkrachten (hangkrachten). In verband met de hiervoor benodigde verplaatsingen zal een en ander in de praktijk meevallen.
Tot nu toe is dit effect niet in de leidlngberekeningen betrokken, doch er wordt
naar gestreefd dit in ieder geval in computerberekeningen te verwerken.

i

H

Recuperatie (momentreductie).

Recuperatie bij trekverspanning komt voor bij boezemwaterkruisingen volgens de
hangconstructie.
Bij een constructie als hier aangegeven zal de constructeur altijd trachten de
kettinglijn (cateno'fde) met de systeemlijn zo dicht mogelijk te benaderen. De systeemlijn zal meestal vrijwel of geheel een cirkelboog zijn. De kettinglijn is een
e-macht-kromme.
Hierdoor ontstaat tussen systeemlijn en kettinglijn (treklijn) een zekere excentriciteit.
Deze excentriciteit geeft momenten K x exc.
Bij trekverspanning heeft de constructie de nelging om deze momenten te verklelnen,
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ankerblok

catenoide
kettingJijn
treklijn
krachtlijn
stangenveelhoek

systeemlijn na recuperatie
systeemlijn vddr recuperatie

excentriciteit na recuperatie
excentriciteit voor recuperatie

•ft£ ^ _ Principe von de recuperatie. —

omdat de momenten zodanig zijn gericht, dat de excentriciteit wordt verminderd
door elastische vervorming.
Een zeer slappe kabel of een kettlng opgehangen tussen 2 punten zal gaan hangen
volgens een kettinglijn.
V/ordt de kabel nu zo stijf gemaakt, dat hij nog wel kan meegeven, doch niet meer
als kettinglijn gaan hangen, zal hij toch nog zoveel mogelijk proberen die kettinglijn te benaderen.
Dit gaat echter niet helemaal en er blijft dus een zekere excentriciteit over.
In een op trek belaste constructie is er dus altijd van de aanvang af de neiging
om de aanwezige excentriciteit door vormverschll te verkleinen (secundair effect).
Dat verkleinen van excentriciteit wordt recuperatie genoemd. De cirkelboogvormige
systeemlijn heeft de neiging zich te vervormen in de richting van de treklijn
(kettinglijn).
De momentreductie bij trekverspanning kan volgens Bish et al. als volgt worden afgeleid.
Indien bij een hanglijn-constructie een volkomen slap systeem zou worden toegepast,
dan zouden systeemlijn en treklijn (stangenkromme) volledig samenvallen, en daarmede zouden de momenten in de constructie t.g.v. de belastingen nul zijn.
Afhankelijk van de ~vorm en de stijfheid van de constructie zal echter in het algemeen de systeemlijn niet samenvallen met de treklijn (stangenkromme) (zie fig. 7)
Er treden dus momenten op, die de systeemlijn een verplaatsing doen ondergaan naar
de treklijn (stangenkromme) toe.
Zljn de momenten gevormd door het momentenvlak, begrensd tussen stangenkromme en
systeemlijn in onbelaste toestand, M , en de momenten gevormd door het momentenvlak, begrensd tussen stangenkromme en systeemlijn In belaste toestand (dus in de
evenwichtstoestand) M , dan moet gelden:

M

M

>0
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H= in kg

©

•f i J Q

-Systeemlijn en krocMenveeihoek voor halve constructie.-

De momenten in de evenwichtstoestand (M ) zijn dus kleiner dan die welke gevonden
worden uit het geconstrueerde momentenvlak (M ),
In fig. B
is de helft van een symmetrische hanglijn constructie getekend met
de bijbehorende stangenkromme, welke ontstaat door de belastingen op de constructie
uit te zetten in een poolfiguur.
Wordt bij benadering aangenomen, dat de onderlinge afstand tussen de twee scharnieren L aan weerszijden van de symmetrielljn niet verandert, waarbij het snijpunt
van systeemlijn en stangenkromme als rfscharnier'f wordt beschouwd; en verder, dat
het momentenvlak tussen stangenkromme en systeemlijn parabollsch verloopt, dan is
het volgende schema op te stellen.

TREKLIJN

systeemlijn in de evenwichts toestand.—'
•f I Cj $

\— systeemlijn in onbetoste toestond.

- Schema van systeemlijn in belaste -en onb*4aste toestand. -

De te deflnl'dren grootheden zijn:
y

« excentriciteit van de systeemlijn in onbelaste toestand t.o.v. de treklijn.

y = excentriciteit van de systeemlijn in belaste toestand t.o.v. de treklijn.
T = trekkracht
M » moment, berekend uit het momentenvlak, begrensd tussen stangenkromme en
systeemlijn in onbelaste toestand
M = moment, berekend uit het momentenvlak, begrensd tussen stangenkromme en
systeemlijn in de evenwichtstoestand
Mr a momentreductie t.o.v. M o
6 = verplaatsing van de systeemlijn in de evenwichtstoestand t.o.v. de systeemlijn
in de onbelaste toestand.
In de evenwichtstoestand heerst het moment M , terwijl de bijbehorende verplaatsing 6 bedraagt. Bij een aangenomen parabolisch verloop van het momentenvlak in de
evenwichtstoestand is dan (zie fig. 3 ):

6 =
6 » y M = T.y
e
e
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'Jit de vergelijkingen (1), (2) en (3) met de drie onbekenden 5, Mg en yg volgt
door eleminatie de vergelijking:
Me.L2

5

-

-~

^

-

(T.yQ) L2

—

of:
J~ o
]y

EI

o

e

'[, . £ . T_£ ]

waaruit met (3) M berekend kan worden.
e

y
M

e

= T.y

e

=

r

. T

5^ T jf>
} + -75- . —~——

De f'recuperatie'' is dan:

Mr = Mo - Me
of in procenten:
MQ - M
recuperatie = —
o

x 100$

De recuperatiefactor voor een gebogen, scharnierend opgehangen staaf Is dus:

M

o "
1 +

5
T.L2
W ' EI

waarin:
M « initieel moment = T.y
o
o
y = inltl'dle statische excentriciteit van systeemlijn (staafas) ten opzichte van
0
treklijn (stangenveelhoek)
M = elndmoment
e
T = centrische trekkracht in kg (uit poolfiguur)
L » afstand tussen moment nulpunten in cm (ophangpunten en sni.jpunten van systeemlijn en treklijn)
,
2
EI = stijfheidsfactor tegen bulging van de staaf in kgcm
HI. Progressie (momenttoeslag)
Progressie bij drukverspanning komt voor bij dijkkruisingen, o.a. volgens de staande boog-constructie.
De druklijn of stangenveelhoek behorend bij de belasting van de constructie kan
het getekende verloop hebben.
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druklijn stangenveelhoek
systeemlijn

^
excentriciteit
voor progressie
*xcentric.iteit na
progressie

druklijn of stongenveelhoek
systeemlijn voor progressie
systeemlijn na progress if

f |£ | O » - Print** van de

De systeemlijn heeft hier de onprettige neiging de excentriciteit te vergroten en
wil uitknlkken.
De systeemlijn heeft de neiging zich steeds verder van de druklijn te verwijderen.
De door de excentriciteit aanwezige momenten worden steeds groter, omdat de excentriciteit groter wordt.
Dat vergroten van de excentriciteit wordt progressie genoemd.
De momenttoeslag blj drukverspanning kan volgens Bish et al. als volgt worden afgeleld. Bepaald wordt de progressie van het buigend moment in een staaf, initieel
belast door een centrische drukkracht P en een buigend moment M .

y=
f i^ 11

- ScHetna voor of leiding prognttsie. -

Is M het initiSle buigend moment, en P de initi'^le centrische drukkracht, dan is
o
het totale moment in de beginstand:
M m Mo + P.6o
Hierin is 5 de excentriciteit t.g.v. M .
Is Mj het buigend moment in de eindstand, waarbij de staafas b^ is ultgebogen t.o.v.

-14de oorspronkelijke stand, dan zijn de volgende vergelijkingen op te stellen.
1)

MI

: M o = & 1 : 6Q.

2) M1 « M + P(6 1 - & o ).
6

l

Uit verg. 1 volgt: M. = -r- M
•
o
o
o

......(A)

De waarde van M. gesubstitueerd In verg. 2 geeft:
6
1
~
x0
M = M + P (5,
- 60 X) = MO -f P.6O' + P.611 - P.6O .
6
T

O

= M + P.6.
o
i

of 6. .M = 6 ,M + P.6. .6 , waarult:
l o
o o
T o

M

5 = -——— .5 = f .6
T
Mo - P.6o
o
p o
De waarde van 6_ = f .6 gesubstitueerd in verg. A geeft:
•
p o
f .6
M
M = -£—2 M = f .M = M ° p- . M
•
5o
o p K o M -o P 5
o
o

M
f

... ..,

-_.

j[s £e progressle-factor, waarmede M , resp. 6 moet worden vermenigvuldigd, teneinde de grootte van MI, resp. b^ te bepalen.

De kritische waarde van P treedt op indien 5t —•» oo , dus
]
M
Mo - Rkr.6o = 0 of P.
kr « T^
6 •
o
Bij een toelaatbare spanning a, volgt de toelaatbare waarde van P bij het optreden
van het beginmoment M uit de verg.:
u

- ur T W

F ~ x.p

T

W TM

- P^bl

O

O

F

P is als de onbekende uit een vierkantsverg. op te lessen.
De progressiefactor voor een rechte staaf initleel belast door een centrische
drukkracht P en een buigend moment M is dus:
o

M

M
e
o
M ~ M - P.6
o
o
o

waarin:
M = initieel moment (analytisch gevonden) in kgcm
M

SB elndmoment
e
P = centrische drukkracht in kg (analytisch gevonden)

&0 = initi'ele elastische excentriciteit van systeemlijn (staafas) ten opzichte van
druklijn t.g.v. Mo In cm
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recuperatie en progressie met doorbuigende staaf.

inititl* doorbuiging f^

doortouiging f f na aanbrengen trekkracht
ntcuperatie

inKitie doorbuiging f

doorbuiging f 1 na aanbrengen drukkracht
progressie

' f I 5- ^ - Recuperatie en progressie in vergeiijking met de doorbuiging van een rechte staaf.-

Aanvulling les IV-2 cursus-veldcontr8le_£i^£leidingen
Naar aanleiding van enkele vragen wordt hier nader op de kettinglijn
of catenolde ingegaan*
Voor de theorie kunnen we terecht bij het boek van Klopper,deel I.
De desbetreffende pagina's zijn als bijlage toegevoegd.
.V

Rekenvoorbeeld
«.«.—
—
~— —
f
3
Bij ons voorbeeld is -£- = -yif- = 0,2
Uit de tabel van bladzijde 36 halen we dan ~- = 0,625 + 0,034 = 0,659
a is dan 0,659 . 15 = 9,88 m.
(interpolatie)
H = a . a = 9,88 . 0,6 = 5,928 t
V is eenvoudig te bepalen en bedraagt k •<*• Q. = £ • " 15 * 0,6 = 4,5 t
De lengte L van de ketting volgt weer uit de tabel
§iS*L2 = 1 , 1 1 - 0,01 = 1 , 1
L = 1,1 .^= 1,1 . 15 = 16,5 m
z
Willen we nog weten hoe groot de spankracht in een willekeurig punt
D ( op een afstand x van het midden 0 ) bedraagt,dan moeten we de
volgende formule uit een technisch vademecum gebruiken i
a .x
«
a-H
H —
= H.
In het midden van de ketting is x = O.De exponenten van e worden dan
ook = O . S

C

= H . £ . ( 1 + 1 ) = H = 5,928

Aan het eind is x = 7,5 m; a--~ = -^-zg1"SB = 5,928 . 4 . ( 2,1364 -r 0,4681 ) = 7,72 t

=

°f7591

BIJLAGE
uit Klopper deel I

34

Kettinglijn.

30*.

Indien een volkomen buigzaam koord onder de
invloed van zijn eigen gewicht
3
._
.
x wordt opgehangen aan de uitI
_C_
i
-L—
. j
r
-5-3 _ i i . _i ,.^«._
fig.
33,
zal het de vorm
aannemen van een stangenkromme bij dat gewicht. Uit het
evenwicht van een lengte-element
ds, waarop behalve het gewicht
Yl
p ds de langs de raaklijn gelegen
krachten ST en Sr. -\ dX.v in het
touw aan weerskanten werken,
blijkt, dat de horizontale componenten van die twee krachten
gelijk zijn, H, en dat de verticale
componenten, die gelijk zijn aan H v' en H (v' '+ dy'), een verschil
p ds hebben :
p ds;

H dy' ~ — p eis.
Stelt men H -~ ap, waarin dus a de lengte is van een stuk koord met
een gewicht gelijk aan de nog onbekencle poolsafstand H, dan wordt

a dy' =-- - ds = - dx V 1 + y' 2 ;
a y" — —- \f 1 + y' 2 .
Dit is de differentiaal-vergelijking van de kettingl\jn\ de oplossing is:

.
dx

V+y'
— bg sink y' -•= :- + C,

35

of

nr. 30

v' = — sinh

— a cosh U- -j- C
^ a

In plaats van O X Y wordt een nieuw assenstelsel ()' X Y ingevoerd,
met de V-as positief naar boven door het laagste punt P der k e t t i n g l i j n ,
;'.odat voor x - nt ook v'
d, en daardoor (,'
o wonit. I >e vciv,ewoixlt dan, als ()' op oen aisUmd ti heneden P v%ordt gclegd:
V'

:

-

(I I'CS/l '

a

.

In deze vorm is a nog onbekend, doordat H, de poolsafstand en tevens
de overal gelijke horizontale componente van de trekkracht in het koord,
nog niet bekend is. Deze hangt af van de lengte L van het koord en
Je onJcrlinge ligging dcr ophangpunten A en 13. Als deze even hoog
en op een afstand I liggen, moet
t / ds ----- I,

of

/ Vt + y'2 dx - i L;

. . I
,f
a sinh -~ — 4 L;
2a

. . I
L I
sum -- - ~ •••-.- -—--.
2a
I 2a

Hoemt men I : 2 a = z, dan wordt deze grootheid dus bepaald door
de vergelijking:
sinhz

L

L en / zijn bekend, en daarmede is bekend de verhouding sinh z : z;
proberenderwijze kan men nu zoeken, welke waarde van z aan de voorwaarde voldoet.
In de hier volgende tabel is voor een aantal waarden van z opgenomen
de verhouding sinh z : z; is nu b.v. gegeven, dat de verhouding der
koordlengte tot de afstand der ophangpunten L : I ™ 1,30, waaraan
dus sinh z : z gelijk is, dan moet z — 1,40 zijn. Nadat z. is uitgerekend,
is a bekend: a —- I : 2 z. De horizontale trekkracht is dan H --- a p.
En de doorhanging / van het koord vindt men als het verschil van
dc ordinaten der punten B en P:

A-)-

36

nrs. 30-31

In de tabel zijn de waarden a : I en f : I mede opgenomen. Voor
L : I = 1,36, waarvoor reeds werd gevonden, dat z moest zijn 1,40,
moet a worden 0,357 I, terwijl / wordt 0,411 L

z

sinh z
z

a
T

/
/

z

0,10
0,20
0,30
0,40
0,50

1 ,002
1,006
1,015
1,027
1.042

5,000
2,500
1 ,667
1,250
1 ,000

0,025
0,050
0,075
0,101
0,128

0,<>0
0,70
0,80
0,00
1,00

1,061
1,084
1,110
1,1.41
1,175

0,833
0,71.4
0,625
0,555
0,500

0,155
0,182
0,211
0,241
0,271

sinh z

a
T

/
/"

1,10
1,20
1,30
1,40
1,50

1,213
1,258
1,306
1,360
1,420

0,455
0,417
0,385
0,357
0,333

0,304
0,338
0,373
0,411
0,451

1 ,00
1,70
1,80
1,90
2,00

1,485
1 ,556
1,635
. 1,720
1,813

0,312
0,294
0,278
0,263
0,250

0,403
0,538
0,585
0,636
0,()9()

Zoals te verwachten was, wordt a (en dus H) kleiner als de verhouding L : 1 groter wordt; hoe langer het touw, hoe minder gespannen.

31*. Wanneer de koordlengte L slechts weinig groter is dan de
afstand / der ophangpunten, zodat L : / weinig van 1 verschilt, kan uit
de tabel de bij L : / behorende waarde van z ~ I : 2 a niet voldoende
nauwkeurig worden bepaald. Men kan dan als volgt te werk gaan.
Ontwikkelt men sinh z : z volgens de reeks van MACLAURIN, dan
krijgt men:

sinhz

. , z

1

6

'

720

' '''

Daar z klein wordt, kan men de termen na z2 (of eventueel na z4) verwaarlozen. Dus wordt dan de vergelijking ter bepaling van z:
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32*. Liggen de ophangpunten niet evenhoog, fig. 34, dan geldt weer
ten opzichte van het nog onbekende assenstelsel O X Y:
v/ — a cosh —• , (--) PA =- 5/ — a sinh —-;
a
a
PD
sinh '-- ;
2 ' £ > ==•=
• = si'22 -~
"~ aa smti
a

=
— a cosh
cosn --,
—,
d
a

V2
v
terwijl

- y, - h. *2 - s; - A B - L.
Door overbrenging der uitdrukkingen van y en .s* in de laatste twee vergelijk ingen worden deze na herleiding:
-t
i

h

/

X

i

. .

} X{\

2

•- a [com -•-•
\
a

cosh

a/

X

-\

X}

2
•-- 2 a sinh —
2a

. ,

sinh

X2 -' Xi

,
2a

I • i %2
- i Xl\ '
• i X'2 — %l
%2 l %l
Lr — a {sinh
--- 5m/i
— = 2^ a sinh
— -------- cnshl —
- --- ,
\
a
a/
2a
2a

') Heizelkie vcrkrijgt men op de volgende wijze. Ooor dc geringe zeeg in het koord zal ds
over de gehele kngte weinig van d\ verschillen, zodat het langs de boog s gelijkmatig vcrJeelde gewicht kan worden aangenomen langs de koorde x gelijkmatig te zijn verdeeld; abdan
wordt de utangenkromme een parabool:

'De boog wordt:
/
L ---- f d s
0

/
/
/(I -I- v'2)1^ dx •--- f d x (/ 4- {y2 -f . . .);
O

•

u

.

, 4 1 ( 1 -

wordt
Dan wordt
en daar, zie nr. 29,

^ r2

L - / + --- i- .

/ ••= 1 ~ / (L — I) ,
r

o

pi 2
H =- ~~ ,
oJ

wordt

2x)

I2
a =•-• H : p = -— - 4 I
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KSUISINGEN VAN PIJPLEIDINGEN -MET (PROVINCIALS) WEGEN.
Kruisingswij ze
Bij een v/egkruising wordt de leiding meestal recht toe recht aan
onder het weglichaam.gelegd.
Enige flauwe opbuiging voorbij de wegsloten wordt ook nog wel
toegepast.

TOG
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Door deze kruisingswijze zijn er geen expansieproblemen ten
gevolge van de inwend;Lge druk. In langsrichting treedt alleen
een langsspanning 0,3*0* op als gevolg van verhinderde contractie.
Stel er is sprake van een weg, die enige tijd geleden werd
aangelegd, maar waarvan de ondergrond nog niet is geconsolideerd.
De leiding, die recht toe recht aan onder de weg doorgaat, zal
in het algemeen het eenvoudige zettingsprofiel wel volgen of in
ieder geval de spanningen als gevolg van die zettingen op
kunnen nemen.
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Het v/ordt heel anders^ wanneer een dergelijke weg verbreed
wordt (b.v, baanverdubbeling). Wanneer dan nog onder die verbreding zandpalen zijn toegepast om de zettingen van de
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verbreding zo spoedig mogelijk kwijt te zijn en grote hoogteverschillen in de weg voorkomen, zal er een ander zettingsprofiel ontstaan, dat vooral op de scheiding oud-nieuw abrupte
overgangen te zien zal geven, als gevolg van het door de zandpalen veroorzaakte hoge zettingstempo van de verbreding.
In de grond ontstaat t.p.v. de scheiding oud - nieuw een scheur
en beide grondlichamen leiden een eigen leven.
Deze sprong in het zettingsprofiel moet door de leiding kunnen
worden opgenomen.
Op eerder genoemde kruisingswijze gaat dat niet.
Dan zou gedacht kunnen worden aan een flexibele koppelingen.
Deze worden echter wegens hun bezwaren en onzekerheden niet
toegestaan in kruisingen annex veiligheidszSnes, tenzij aangetoond kan v/orden, dat een andere oplossing niet mogelijk is.
Ook onderheien van de leiding is geen oplossing; de bestaande
weg moet ook dan opengegraven worden in plaats van
doorgeperst.
Een adequate constructie is in een dergelijk geval een zogenaamde "krukasoplossing11.

De bochten van de torsie-S-bocht moeten een zodanige straal
hebben, dat de !!go-devil!! daar nog doorheen kan.
Een go-devil dient om de leiding schoon te maken en lijkt op
een gelede torpedo, ook wel rager of scraper genoemd.
De leiding kan na de torsie-S-bocht het versprongen trac§ volgen.
Dat zal echter meestal niet worden gedaan in verband met de vestiging van het zakelijk recht. Er is constructief gezien geen
enkel bezwaar om buiten het zettingsprofiel naar Het oorspronkelijke trac& terug te keren.
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Het belangrijkste is, dat tussen A en B een torsiewerking wordt
gelntroduceerd, die de buis, welke in buigingsopzicht de sprong
in het zettingsprofiel niet kan volgen, omdat hij te stijf is,
in staat stelt door verkregen torsieflexibiliteit de sprong wel
te volgen. Punt B kan nu rustig t.o.v. A zakken. De arm tussen
A en B moet nog wel worden berekend (keuze van de pendellengte),
Een lange pendelarm geeft:
- grote niet gesteunde lengte (tussen A en B is de grond onder
de buis weggezakt)
- grote niet gesteunde lengte geeft grotere oplegreacties in
het gebied waar de leiding contact maakt met de grond in A en
B (ongunstig)
- kleinere hoekverdraaiing nodig om het zettingsverschil te
overbruggen, dus lagere torsiespanningen in A en B (gunstig).
Een korte pendelarm geeft het tegengestelde, dus:
- kleine niet gesteunde lengte
- lage oplegreacties in A en B (gunstig)
- hogere torsiespanningen in A en B (ongunstig).
Torsie- of krukasoplossingen zijn veel toegepast zowel in wegen
als in dijken.
In wegen (vlak trac§)^sorteren zij effect, in dijken niet (hellend tracfe).
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Leidin^-aanleg in open-ingravingq
Leiding-aanleg in open-ingraving heeft als voordeel dat de leiding
conform ontwerp gelegd kan worden.Tevens heeft men een goede
controle op de leiding en ondergrond.
De buis behoeft bij deze methode niet voorzien te worden van
de duurdere coating, welke bestand moet zijn tegen doorpersen,
Bij leiding-aanleg in open-ingraving moet de weg opengegraven
worden. Afhankelijk van dwarsprofiel en verkeersintensiteit,
moet men de weg geheel of gedeeltelijk afsluiten.
Verder staat het vast, dat er zakking van de sleufaanvulling
zal optreden, die echter door zorgvuldige uitvoering van de

aanvulling kan-worden beperkt en overigens na heraanvulling vai
de zakking tot het verleden behoort.
De wegbeheerder prefereert in verband met het verkeersbelang
en latere uitvulling van de weg een doorpersing van de leiding.
Leiding-aanleg d.m.v. persen.
Definities Bij persen wordt een buis door het grondlichaam gedrukt, waarbij de grond die in de buis geraakt,
wordt verwijderd.
Bij een goede uitvoering wordt bij deze methode niet meer grond
verwijderd dan noodzakelijk is.
De grond om de buis wordt nog enigermate verdicht, zodat een
goede waterdichte aansluiting ontstaat, indien de buis volledig
glad is.
Er vindt zo weinig mogelijk grondroering plaats, zodat de weg
of waterkering zijn oorspronkelijke sainenstelling en eigenschappen slechts zeer plaatselijk verliest. Dit betekent ook, dat de
buis geen grotere zakkingen behoeft te doorstaan en dat wellicht
minder bochten behoeven te worden aangebracht.
Er kan slechts controle worden uitgeoefend op de voortgang van
de werktuigen in de g^ond, de weerstand die ze ontmoeten en de
grondverwijdering.
Inhomogeniteiten van de grond en het voorkomen van voorwerpen
als boomstronken, puin, oude beschoeii'ngen etc. kunnen ernstige
moeilijkheden geven.
Rondorn een pijpgedeelte, dat op zodanige wijze wordt aangebracht,
kunnen geen kwelschermen e.d. worden aangebracht.
Bij het persen doen zich in de praktijk van de uitvoering nog
veel onzekerheden en gebreken voor.
Als omvangrijke voorzorgsmaatregelen worden genomen, kunnen me±
persen wel goede resultaten worden verkregen.
Voor wegen, tweede waterkeringen en die boezemwateren annex
kaden, waar door het aanbrengen van tijdelijke afdammingen
geen risico van inundatie tijdens de uitvoering aanwezig is,
kan wanneer de grondslag zich ertoe leent, persen worden overwogen.
Aan de methode zijn, ook bij goede uitvoering, de volgende gevaren verbonden:
a. Doorbraak van water naar de buis.
b. De grote krachten, die bij het persen moeten worden uitgeoefend, kunnen scheurvorming of stabiliteitsverlies veroorzaken.
Vooral voor kruisingen met wegen wordt vaak doorpersen overwogen,
omdat dan (wanneer alles goed gaat) het wegdek onbeschadigd
blijft en het verkeer ongestoord kan doorgaan.
Bij doorpersing bestaat echter de kans, dat er een grote caviteit
is ontstaan, waarvan het plafond nog net door cohaesie en gewelfwerking blijft hangen, doch op elk moment bij passage van een
zware wagen kan instorten met alle gevolgen van dien.
Uit de uitgevoerde doorpersingen is de conclusie te trekken, dat
doorpersen in het algemeen goed kan gaan wanneer dit plaats
vindt in:
a. zand boven het grondwater
b. cohaesieve grond (klei)

-5Mogelijkheden bij doorpersen.
De aardebaan van een weg bestaat meestal uit een zandlichaam,
dat (vooral in Zuid-Holland) op een klei-veen-ondergrond is
aangelegd en daarna is gaan zetten.
Bij doorpersingen door deze zandlichamen bestaan de volgende
mogelijkheden.
I.

De buis wordt door de zandbaan geperst, op voldoende hoogte
boven de ondoorlatende laag, waarbij de doorlatendheid van
het zand zodanig is, dat kan worden voldaan aan de eis van
het phreatisch vlak tot 50 cm beneden onderkant buis d.m.v.
bronnering.

II. De buis wordt door de zandbaan geperst op zeer geringe hoogte
boven de ondoorlatende laag.
Gegeven de opbolling van de verhanglijn tussen de bronneringspunten heeft dit tot gevolg, dat ook bij voldoende doorlatendheid van het zand, niet overal voldaan kan worden aan de
onder I gestelde eis van afmaling.
III.De buis wordt diep onder de zandbaan door cohaesieve lagen
(bijvoorbeeld klei) geperst, waarbij een min of meer ondoorlatende scheidingklaag van voldoende dikte (tenminste 1 m)
aanwezig is tussen bovenkant persbuis en onderkant zandlaag.
Dit laatste is nodig om de doorstroming van grondwater annex
grondtransport uit de zandbaan naar het front van de persbuis
te voorkomen.
Doorpersen in zand onder water is gevaarlijk, omdat het zand dan
een loopzandkarakter kan aannemen en de buis in kan lopen.
Daarom wordt de eis gesteld, dat v/anneer in zand wordt doorgeperst, het grondwater d.m.v. bronnering zo diep rnoet worden weggetrokken, dat er zekerheid bestaat, dat de gehele doorpersing
in droog zand zal plaats vinden.
Nu komt het vaak voor, dat dit maar in beperkte mate kan, niet
zo zeer omdat het zand zo slibhoudend of fijn is, dat het grondwater niet goed wordt afgegeven, maar meer door de vormgeving
van de zandbaan en de hoogteligging van de door te persen buis,
welke dan overeenkomt met de hoogteligging van de weggezakte
baanzool. Er is dan dikwijls onvoldoende zand onder de buis
aanwezig om d.m.v. bronnering het grondwater zo ver weg te
trekken, dat de opbolling van het phreatisch vlak tussen de bronnen beneden de onderkant van de buis kan komen.
Er ontstaat a.h.w. een badkuip met water, die niet leeg kan lopen
of kan worden leeggepompt, behalve wanneer de door te persen
leiding net over de (klei)bodem van die badkuip scheert en het
water (+zand) via de buis kan wegvloeien. En op deze wijze is
het nu net niet de bedoeling.
Het kan ook nog voorkomen, dat het grondwater in het zandlichaam
voldoende kan worden weggetrokken, maar dat ergens op het door
de diepere kleilaag te persen traject een brede oude sloot aanwezig is, welke destijds met zand werd gevuld. Zo'n oude sloot
kan alleen worden drooggetrokken, wanneer toevallig een bron in
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die sloot wordt geplaatst. Is dat niet zo, dan zal die oude sloot
altijd vol staan met waterverzadigd zand, dat vlot in de buis
loopt, zodra die sloot wordt aangeboord tijdens het persen.
De aanwezigheid van zo'n oude met zand aangevulde sloot is niet
altijd bekend.
Wanneer nu alle gevaren in ogenschouw worden genomen, en het zandlichaam niet voldoende kan worden drooggetrokken, zou het plan
kunnen rijzen om dan maar de buis op dieper niveau door de kleii
onder het zandlichaam door te persen.
De diepte van het zand wordt uit middelzware sonderingen en
steekblbringen opgemeten, doch de oude sloot wordt toevallig niet
aangepeild.
De buis wordt b.v. 1 m onder het aangepeilde zandlichaam geperst
in de veronderstelling, dat deze doorpersing in de klei wel goed
zal gaan.
Doch wanneer dan de persbuis in de nabijheid van de oude sloot
komt, zal de kleidekking veel minder zijn dan de gewenste 1 m.
Het zand-watermengsel breekt dan door de dunne kleilaag heen
en stroomt in de buis. De doorpersing is weer mislukt..
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De risicofs kunnen nog worden beperkt door aan het begin van de
buis een trechter aan te brengen met een kleinere binnenbuis,
waarin een schroeftransporteur(avegaar) draait.
Wanneer dan de grond op een of andere wijze wil inbressen, wordt
deze tegengehouden, doordat door trechter en avegaar a.h.w. een
slot wordt gevormd.
Degrond kan niet langs de avegaar komen, want die moet draaien
om de grond naar achteren transporteren.

Wanneer de scheidingslaag voldoende dik is, kan het bronneren van
de zandbaan. om de wateraandrang (stromingsdruk) te verminderen,
achterwege blijven.
Het bronneren veroorzkakt namelijk vaak verzakkingen van weg- of
dijklichaam.
Om in geval van nood toch direct te kunnen ingrijpen, verdient
het aanbeveling de bronneringsinstallatie wel aan te brengen.
Bij boren diep onder de zandbaan wordt bij voorkeur gewerkt met
een grote avegaar zonder trechter.
Veenlagen op grotere diepte zijn dikwijls zodanig hecht gestructureerd en soms met boomstammen gewapend, dat de maximaal beschikbare vijzeldruk geen voortgang oplevert door de grote veerkracht van het veen (zogenaamde I1pruimtabaklf).
Opmerkingen.
De toepassing van een grote avegaar zonder trechter vindt enerzijds plaats in gronden met een natuurlijke cohaesie (klei,
veen), anderzijds in gronden met een schijncohaesie (bemalen
zand, bijeengehouden door capillaire spanningen).
Daarom verdient het de voorkeur geen prop voorin de buis te
hartdhaven, welke zich door silowerking daarin zou kunnen vastzetten, met als gevolg oppersingsgevaar,
Dit wordt gerealiseerd door de avegaar geheel voorin de buis
te plaatsen.
In geval door de bemaling ongewenste zettingen veroorzaakt worden in omstandigheden, welke zijn omschreven onder I, II en III,
komt voor wegkruisingen een aanleg in open ingraving in aanmerking, voor tweede waterkeringen zal men in deze gevallen een zo
hoog mogelijke kruising - eveneens in open ingraving - nastreven.
Bij doorpersingen door zandlichamen bestaat het gevaar dat zich
loopzand vormt (vooral bij de aanwezigheid van fijn zand
onder de grondwaterspiegel).
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Doorpersen
Voor het doorpersen van een buis door een weg of waterstaatswerk, heeft men een perskuip nodig. Al naar gelang de bodemgesteldheid bestaat deze perskuip uit damwandschermen of uit
natuurlijke taluds. Bij een perskuip met natuurlijke taluds wordt
achter in de kuip een dodebed gemaakt, waartegen de persinstallatie komt te staan. In Zuid-Holland wordt de perskuip meestal
afgeheid.
Na het heien van de damwand wordt de kuip ontgraven,waarbij de
bodem van de kuip zo vlak mogelijk moet worden afgewerkt.
Daarna worden op de bodem draglineschotten gelegd, waarop dan
de persinstallatie geplaatst wordt.
Afhankelijk van de diepte van de perskuip wordt deze d.m.v.
of open bemaling of door bronbemaling droog gehouden.
Op biz. 9 is schematisch een persinstallatie weergegeven.
Het persen gaat als volgt.
Door middel van de hydraulische vijzel(s) wordt de buis de grand
ingedrukt, waarbij balk A als vast punt dient. Deze balk A is
vergrendeld op de geleidebalken door pennen (kunnen of met de
hand of hydraulisch bediend worden). Is (zijn) de vijzel(s) in
de eindstand gekomen,dan wordt balk B verankerd, waarna de
vijzel(s) weer ingetr.okken wordt (worden). Na deze handeling
wordt balk A weer vergrendeld en kan de buis weer een stukje
verder door-geperst worden.
Bovenornschreven handelingen worden zolang herhaald totdat de
buis bijna geheel in de grond zit. Dan wordt de persinstallatie
weer terug tegen het dodebed geplaatst, zodat de volgende buis
gesteld en aan de geperste buis gelast kan worden, Na controle
van de las en nadat de bekleding is aangebracht kan men weer
een aanvang nemen met persen.
Uegelijkertijd wordt d.m.v. een ruim passende standaard-avegaar
de grond uit de buis verwijderd. De meeste installaties hebben
de mogelijkheid de avegaar t.o.v. de persbuis te verplaatsen,
waardoor de mogelijkheid ontstaat dat de grond voor de buis
uit weg-^gehaald wordt, dit is volgens de code niet toegestaan.
De avegaar moet voorzien zijn van een omkeerkoppeling.
Tijdens het persen dienen het vorderingstempo van de door te
persen buis en de afvoercapaciteit van de avegaar op elkaar te
worden afgestemd, door een juiste regeling van het toerental van
de avegaar. Bij een hoog toerental bestaat de kans dat in de
dijk of weg verzakkingen ontstaan, terwijl een te laag toerental oppersingen kan veroorzaken.
De persbuis wordt bij het doorpersen voorzien van een snijrand.
Bij doorpersingen in een tweede waterkering mag deze snijrand
niet buiten de buisomtrek steken, terwijl het bij .doorpersingen
onder wegen is toegestaan deze snijrand een l/2!t buiten de buisomtrek te laten uitsteken.
Indien een grote wrijving verwacht wordt (grote perskracht benodigd) kan een smeerleiding worden meegevoerd. De nippels
hiervan mogen niet buiten de snijrand uitsteken.
De buis v/ordt aan de andere zijde van het te kruisen waterstaatswerk opgevangen in een z.g. ontvangkuip. Deze kan net als de
perskuip uit of natuurlijke taluds of damv/andschermen bestaan*
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Met de beschreven methode is het niet toegestaan om te persen
onder boezemwateren, omdat er onvoldoende zekerheid bestaat t.o.v.
ongebreideld inbressen;
- het ontstaan van caviteiten in de ondergrond als gevolg van
niet aangepaste grondafvoer aan het vorderingstempo;
- het oppersen van de bodem (van boezemwater of kade);
- het ontstaan van een doorbraak.
Om over de genoemde bezwaren meer zekerheid te hebben, is er
een nieuwe doorpersmethode ontwikkeld.
Deze methode wordt wel de "Methode Helvoirt11 of spoeldocrpersmethode genoemd. (Op deze methode is octrooi aangevraagd)
Bij deze methode moet bij het kruisen van een boezemwater de
pers- en ontvangkuip afgeheid worden en wel zodanig dat de
bovenkant van de damwand boven het boezernpeil uitsteekt.
Deze methode berust op het principe, dat de damwanddoorvoering
waterdicht is en de boorkop dicht is. In het woord dicht zit
hem de kneep. De dichte kop geeft de zekerheid, dat geen bres L
in de pijp kan schieten. Bovendien is door de dichte kop de
mogelijkheid ontstaan, on rrt een geringe overdruk op de heersende
grondwaterspanning, de vereiste hoeveelheid te verwijderen grond
af te voeren, terwijl de snijmessen in de kop de hardere grondsoorten breken.
\
Tijdens het spoelboren drukken e&n of meerdere vijzels de buis
met dichte kop door de grond. Een paar stuurvijzels,in de kop
ingebouwd, zorgen ervoor, dat richtingsafwijkingen zo klein
v/orden gehouden.
Zodra de perskop de ontvangkuip heeft bereikt, wordt de plaats
van de kop zeer nauwkeurig bepaald, de daniwanddoorvoering in de
ontvangkuip geplaatst en het gat in de damwand gebrand, waarna
het laatste stukje pijp wordt doorgeperst.
Alle werkzaamheden vinden plaats buiten het natte oppervlak van
het kanaal of het profiel van vrije ruimte van de weg.
Voor een uitgebreidere beschrijving van de "Methode Helvoirt11
wordt verwezen naar bijlage JHr3-/
Verwijderen damwand
Nadat de doorgeperste leiding aangesloten is op de veldleiding
moet de damwand van de kuipen verwijderd worden of op een
zodanige diepte afgebrand worden dat ze geen gevaar meer vormen
voor leiding en waterstaatswerk.
Men zal pas tot damwand trekken over mogen gaan als de kuipen
aangevuld zijn. Het trekken van damv/and kan met de momenteel,
gebruikte apparatuur nog weleens problemen opleveren door een
te grote wrijving langs de damwandplanken.
Er bestaat echter een methode om deze v/rijving te verminderen,
namelijk door toepassing van het tfelectro-osmotisch smeren.
Voor beschrijving van deze methode zie bijlage H3ET-3—Z
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Bekleding door te persen buis.
De coating van de door te persen buis moet bestand zijn tegen
de wrijving van de grond tijdens het doorpersen.
Deze coatings zijn : - polyethyleen (3 mm), dit is een thermoplast (wordt week bij hoge temperaturen).
- epoxy-silica (0,5 mm), dit is een thermoharder (wordt niet meer week).
De thans ook nog toegepaste asfaltbekleding is niet geschikt
voor doorpersen. De bekleding stroopt van de buis af.
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MANTELBUIZEN
Het toepassen van mantelbuizen bij kruising van een leiding en
een waterkering of w.eg is in het algemeen niet toegestaan,
aangezien de nadelen de voordelen overtreffen.
Alleen indien dwingende omstandigheden daartoe aanleiding geven,
is toepassing van mantelbuizen toegestaan.
Functies mantelbuis.
Een mantelbuis kan bij een kruising van een leiding en een
waterstaatswerk verschillende functies hebben:
a. het afvoeren van lekkende gassen en vloeistoffen.
Hierbij moet de mantelbuis zover worden doorgevoerd, dat het
uitstromende medium geen gevaar voor de waterkering of weg
kan opleveren;
b. het opvangen van verkeers- en zettingsbelasting.
Kierbij kan de mantelbuis ruim buiten de zone, waarin de belastingen invloed hebben, worden beeindigd.

N.B.
Een mantelbuis moet in ieder geval aan de kerende kant van de
waterkering waterdicht op de leiding worden aangesloten, en
zelf dicht zijn; aan de andere kant moet een inrichting, die
het constateren van lekken in deze afdichting of in de binnenbuis mogelijk maakt, worden aangebracht. Deze kan bestaan uit
een zichtbare uitstroomopening.
Voordelen mantelbuis.De belangrijkste voordelen, die het gebruik van een mantelbuis
in een kruising met zich meebrengt, zijn:
a.

de mogelijkheid tot het vaststellen van kleine lekken in
de leiding;

b.

de geringe kans op beschadiging van de waterkering of weg
als in het kruisende deel van de leiding een lek optreedt.

Nadelen mantelbuis.
Nadelen bij het gebruik van mantelbuizen kunnen zijn:
a.

de onzekerheid die bestaat over het op de juiste plaats komen
van de afstandhouders tussen leiding en mantelbuis, waardoor
de wijze waarop de belasting van de mantelbuis op de leiding
wordt overgedragen ongunstiger kan zijn dan in de berekening
is aangenomen, terwijl het bij stalen leidingen niet is
uitgesloten dat de mantelbuis toch nog een metallisch contact maakt met de leiding(t.g.v. het bezwijken van de
afstandhouders),hetgeen corrosie tot gevolg heeft;

-13—

b.

de moeilijkheden die het blijvend kathodisch bescherinen van
de binnenbuis met zich meebrengt;

c.

de onzekerheid wat betreft blijvende waterdichtheid van de
afdichting van de mantelbuis o.a. door onderlinge beweging
van mantel- en transportbuis en veroudering van het afdichtingsmateriaal.

Opmerkingen.
-

In het verleden werd meestal eerst een onbeklede mantelbuis
doorgeperst, omdat de bekleding bij doorpersen toch zou worden
beschadigd.
De transportbuis moet wel worden bekleed vanwege het gevaar
van corrosie.
Er bestaan thans bekledingen die bestand zijn tegen doorpersen,
Gezien de nadelen van mantelbuizen, dient de aldus beklede
transportbuis zelf te worden doorgeperst.
De lengte van een eventuele mantelbuis moet minstens een
spreidingszone onder 45 vanuit zijkant wegconstructie
bestrijken.
\

-uThinsulators
Dit zijn electrisch isolerende afstandhouders tussen transportlei ding en mantelbuis.
Het aantal en de plaats van de thinsulators volgen uit de sterkteberekening en moeten op tekening worden aangegeven.
Er moet op worden toegezien, dat de thinsulators volgens tekening
worden aangebracht, anders bestaat de mogelijkheid dat de
normaal gangbare afstanden worden aangehouden (2-4 m).
Deze afstanden zijn in kruisingen, welke aan zetting onderhevig
zijn, veel te groot.
Het verdient dikwijls aanbeveling bij de niteinden van de mantelbuis extra thinsulators toe te passen.
De toe te passen thinsulators moeten van het type
T.D. Williamson M-2 zijn (plastic) volgens de aangegeven
specificaties, of een minstens gelijkwaardige kwaliteit en
constructie hebben.

SPECIFICATIES
WILLIAMSON
M-2

THINSULATORS

uitwendige 0 drogerpijp (carrier)

nominate

mi nimum
pi jpmoat

maximum

minimum i twendige 0

oontol

monteloi p (cosing)

blokken

inch

mm.

inch

mm.

inch

2,375
3,5
4,5

60, 325
88,9
114,3

2,625
3,75
4,75

66,675
95,25
120,65

4,0

6,625
8,625
10,75

168,275
219,075
273,05

7,0

8"
10"

9,125
11,25

177,8
231,775
285, 75

11,0

12"
U"
16"

12,75
14,0
16,0

323,85
355,60
406,4

13,25
14,5
16,5

18"
20"
22"

18,0
20,0
22,0

457,2
508,0
558,8

24"
26"
28"

24,0
26,0
28,0

30"
32"
34"
36"
48"
60"

2"

3"
4"
6"

breedte angs pjjp

maxima e dikfe "H"

oanta
legmen »

mm.

Inch

mm.

101,6
101,6
127,0

0,625

4

4,0
4,0
5,0

0,625
0,75

15,875
15,875
19,05

6
8
8

5,0
6,0
6,0

127,0
152,4
152,4

0,75
0,75
0,75

19,05
19,05
19,05

13,0

13,0

222,25
279,4
330,2

336,55
368,3
419, 1

15,0
16,75
19,0

331,0
425,45
482,6

12
15
8

6,0
6,0

0,75
0,75
0,75

19,05
19,05
19,05

4,C

6,25

152,4
152,4
158,75

18,5
20,5
22.5

469,9
520,7
571,5

21,0
23,0
25,0

533,4
5S4,2
635,0

9
10
11

6,25
6,25
6,25

158,75
158,75
158,75

0,75
0,75
0,75

19,05
19,05
19,05

4,!

609,6
660,4
711,2

24,5
26,5
28,5

622,3
673,1
723,9

27,0
29,0
31,0

685,8
736,6
787,4

12
13
14

6,25
6,25
6,25

153,75
158,75
15<8,75

0,75
0,75
0,75

19,05
19,05
19,05

6,C

30,0
32,0
34,0

762,0
812,8
863,6

30,5
32,5
34,5

774,7
825,5
876,3

33,0
35,0
37,0

838,2
889,0
939,8

15
16
17

6,25
6,25
6,25

158,75
153,75
158,75

0,75
0,75
0,75

19,05
19,05
19,05

7,:
3,(
8,:

36,0
48,0
60,0

914,4
1219,2
1524,0

36,5
48,5
60,5

927,1
1231,9
1536,7

39,0
51,0
63,0

990,6
1295,4
1600,2

18
24
30

6,25
6,25
6,25

158,75
158,75
153,75

0,75
0,75
0,75

19,05
19,05
19,05

9,C
12, C
15, (

5,25

6,5

8,75

inch

mm.

101,6
133,35
165,1

4
4

DWARSE DOORSNEDE DRAGERPUP IN MANTELPIJP

M-2

2,0
2,0
?,3
4,C
4,C

5,C
4.C

5,C
5,:
6,1
7,(

KATHODISCHE BESCHERMING (K.B).
In de grond gelegen metalen constructies kunnen onder de volgende omstandigheden
corroderen.
\
1. De omringende grond is agressief ten opzichte van het metaal,
2, De aanwezigheid van verschillende metalen, die door metallisch contact een
galvanisch element vormen.
5. Het optreden van zwerfstromen vanult electrische installaties.
Onbekleed metaal vormt met de omgeving-electrolyt electrochemische cellen, met als
gevolg corrosie.
Door porositeit van de leidingbekleding of kleine beschadigingen, die na het afvoriken zijn ontstaan, gaan er van de ene onbeklede plaats naar de andere kleine
corrosiestroompjes lopen, waardoor bij uittrede de onbeklede plaatsen worden aangetast. Hierbij ontstaat FeO en FepO~. Corrosiestroom leidt tot 'materiaalverlies.
Als gevolg van het electrische spamingsverschil (potentiaalverschil), afhankelijk
van de corrosieproducten, vloeit van de anodische kale plaats naar de kathodische
via het electrolyt (grondwater) een positieve ionenstroom (corrosie bij uittrede)
en via het metaal een negatieve electronenstroom. De stroom treedt op de anodische
plaats uit, waarbij metaalionen in oplossing gaan.

\

beschadiging

corrosJestroompjes
* ionenstroom )

(

buiswand

— Stroomloop tusv*n twc# beschodigd* p)a<jts«n. —

Corrosie van in de grond gelegen metaal kan worden verhinderd door het uittreden
van de ionenstroom uit de anodische plaats te beletten, door er voor te zorgen,
dat de gehele leiding kathode wordt van een te vormen electrochemische eel. Dat
kan geschieden door het metaal van de leiding in verbinding te brengen met een
onedeler metaal (b.v. magnesium), dat in dezelfde electrolyt (het grondwater) is
gebracht en aldus door een natuurlijk spanningsverschil op grond van het periodiek
systeem der elementen (spanningsreeks) een element gaat vormen.
De leiding is dan de kathode (intredende stroom geeft seen corrosie) en het blok
magnesium de anode (uittredende stroom geeft metaalverlies).
In een dergelijk kathodisch beschermingssysteem wordt het magnesium blok dan ook
opofferingsanode genoemd.
Het stalen voorwerp (de leiding) en het magnesium blok worden door middel van een
contactdraad verbonden.
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magnesium blok

— principe kathodische bescherming met opofferingsanode. —

De stroom is nu vanuit het magnesium blok (anode) naar de leiding (kathode) g *
richt, zodat deze laatste v/ordt omgeven door een potentiaalverschil, dat bij onbeklede plaatsen een intredende stroom opwekt.
\
Die stroom moet de corrosiestroompjes neutraliseren.
De intredende beschermstroom\moet nu zo krachtig zijn, dat de corrosiestroompjes
niet kunnen uittreden. De eis, die daarvoor wordt gesteld is, dat het verschil in
potentiaal tussen de buis en de grond tenminste -850 mV moet zijn. Dit wordt de
buis-bodempotentiaal (b.b.p.) of de metaal-electrolyt-potentiaal (MSP) genoemd.
In zeer agressieve gronden, zoals veengronden, heersen anaerobe omstandigheden
(ana'erobe = zonder lucht). In dergelijke gronden treedt sulfaatreductie op, waardoor oxydatie en dus aantasting van staal sterk wordt bevorderd.
Bij sulfaatreductie worden de sulfaten in de bodem door een bacteriologisch proces
in sulfieten omgezet. Daarbij komt een zuurstofatoom vrij. De ana'erobe bacterien
gebruiken de aan de sulfaten onttrokken zuurstof voor hun levensfuncties. Door de
vrije zuurstofatomen kan genoemde oxydatie ontstaan.
Om deze anaerobe corrosie te compenseren, is een hogere beschermstroom nodig,
waarbij de buis-bodem-potentiaal minimaal -950 mV dient te zijn.
Een opofferingsanode impliceert een lichte K.B.-installatie, waarvan de grens van
toepassing ligt bij een leidinglengte van ongeveer 400 m.
Voor grotere leidinglengten is een zwaardere installatie nodig.
Voor lange leidingen is het principe van kathodische. bescherming hetzelfde, echter
met dien verstande, dat nu niet meer kan worden volstaan met een galvanisch elemer
maar gelijkrichterinstallaties moeten worden aangebracht. Deze zijn veel krach-tiger dan een opofferingsanode en kunnen dan ook veel grotere leidingsecties beschermen. Zij'worden niet gevoed door een natuurlijk spanning'sverschil tussen twee
metalen maar door een stroombron.
Tot de gelijkrichterinstallaties behoren zogenaamde grondbedden (niet-galvanische
anoden) bestaande uit b.v. grafiet of siliciumijzer, welke langs de leiding worder
aangebracht.
Die grondbedden en de leiding worden in verbinding gebracht met een gelijkrichter,
De grondbedden voeren n.u beschermstroom toe aan de leiding.
De beschermstroom loopt dus van het grondbed (anode) naar de leiding (kathode).
Het is nu de bedoeling, dat er op de leiding een zodanig spanningsverschil worr1*
opgewekt, dat de corrosiestroora niet kan optreden. Er wordt dan gesproken var
''opgedrukte stroom1'.
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_ De contactdraden tussen leiding en opofferingsanode of gelijkrichter worden met
een thermietlas op de leiding bevestigd. Deze bevestigingsmethode moet in ieder
geval bij hogedrukleidingen worden toegepast.
Andere lasmethoden zijn bij deze leidingen voor dit doel niet toegestaan, omdat
dan door de hogere temperatuur de materiaalkwaliteit plaatselijk ongunstig wordt
belnvloed.
Een thermietlas is een las, waarbij ijzeroxyde en aluminiumpoeder tot ontbrandlng
worden gebracht, waardoor de kab$l op de buis vast smelt.
Een lange leiding is meer aan corrosie onderhevig dan een korte, omdat de potentiaalverschillen van corrosie-elementen worden versterkt door de lengte van de leiding, vooral wanneer er verschil is in de grondslag, waarin de leiding is gelegen,
bijvoorbeeld gedeeltelijk in klei en gedeeltelijk in zand (bedoeld wordt in lengte
richting) .
In klei wordt bij corrosie FeO gevormd en in zand FepO . Er gaan dan hele secties
leiding als + pool en andere als - pool werken. De corrosiestroom gaat dan van de
ene sectie naar de andere lopen.
Dit wordt f 'long-range-corrosion' r genoemd. Hiertegen kan heel goed K.B. worden
aangewend, want die is bij uitstek ' 'long-range-protection1 f .
grondbed kan 20 - 25 km leiding beschermen. Hiervoor is een hoge stroomsterkte
nodig (50A).
Deze bescherming wordt zeer dterk verstoord door een grote beschadiging in de leidingbekledlng. In dat geval gaat de beschermstroom, bestemd voor een grote lengte
leiding, practisch geheel naar de onbeschermde plaats, waardoor de kathodlsche bescherming van een grote lengte leiding wegvalt.
Dit kan worden geconstateerd door het meten van de b.b.p. Deze is dan onvoldoende,
Wanneer de beschadiging in de leidingbekleding zo groot is, dat de daar intredende
hoeveelheid beschermstroom groter wordt dan de hoeveelheid stroom, die normaliter
voor de lengte leiding nodig is, gaat het stroornverbruik omhoog. Ook hleraan kan
dan worden geconstateerd, dat er iets niet in orde is.
Wanneer een krachtige gelijkrichterinstallatie in de buurt van een damwand is gesitueerd, gaat de stroom, welke van de gelijkrichter wordt uitgestuurd en vaak kilometers leiding bescherming moet bieden, door de kale damwand heen. Het intreden
van de stroom heeft geen gevolgen, het uittreden tast de damwand aan.
Om dit te voorkomen, moeten gelijkrichter annex grondbedden op meer dan TOO m uit
een leidingkruising (met damwandconstructie) worden gelnstalleerd.
Kathodlsche bescherming behoeft niet te worden aangebracht, wanneer aan de volgend
drie voorwaarden gelijktijdlg wordt voldaan:
1. de specifieke bodemweer stand moet hoger zijn dan 10.000 ohm. cm;
2. de waterstof-exponent van de bodem (pH) moet hoger zijn dan 5/0;
3. er mag geen gevaar voor zwerfstroom-corrosie aanwezig zijn.
De vereiste specifieke bodemweer stand is aanwezig in droog zand, dus ook in de
kruin van een dijk met zandkern.
Het leidinggedeelte in de top van de dijk zal niet voldoen aan de vereiste b.b.p.
Dat is niet erg, want in dat geval is K.B. overbodig. De hoge bodemweer stand maakt
zowel een effectieve K.B. als corrosie onmogelijk. De corrosiestroompjes kunnen
door de hoge bodemweerstand niet uittreden en er treedt dus geen corrosie op, terwijl de beschermstroom om dezelfde reden moeilijk kan intreden.
De K.B. van een leiding in een dijkkruising zal dan in principe als volgt plaatsvinden.
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— Kathodische bescherming van een dijkkruising. —

Mantelbuis en kathodische bescherming

'

Een in een mantelbuis gelegen transportbuis kan niet kathodlsch worden beschermd
en wel om de volgende redenen.
De transportbuis en de mantegLbuls worden door afstandhouders (isolerend) gescheide
gehouden. Normaliter is er dus geen metallisch contact tussen beide buizen.
Wordt nu een beklede mantelbuis toegepast, welke wordt opgenomen in het K.B.-systeem door de transportbuis en de mantelbuis middels een contactdraad met elkaar te
verbinden, dan zal de beschermstroom in de mantelbuis komen en via de contactdraac
naar de transportbuis lopen.
Het is dan orunogelijk het binnen de mantelbuis gelegen gedeelte transportbuis kathodlsch te beschermen. Ook de binnenzijde van de mantelbuis is dan niet beschermc
Bescherming binnen een electrisch isolerende mantelbuis (goed bekleed staal of
asbest-cement, kunststof en dergelijke) is alleen mogelijk met behulp van een
draad-, lint- of kettinganode, die over de gehele lengte van de mantelbuis in de
ruimte tussen beide buizen is aangebracht mits deze ruimte is gevuld met een goed
geleidende vloeistof (electrolyt).
Een andere mogelijkheid om corrosie van de transportbuis en de binnenzijde van J e
beklede mantelbuis te voorkomen, is het aanbrengen van een neutraliserend men' ,«
van water, soda en schelpkalk in de ruinrte tussen transportbuis en mantelbuis vzogenaamde annulaire ruimte).
Wanneer een onbeklede mantelbuis. wordt toegepast, zijn de problemen niet minder.
Wanneer een onbeklede stalen mantelbuis wordt gebruikt, zal de kathodlsche beschermstroom, zij het verzwakt, via de wand van de mantelbuis de binnenbuis bereiken, waardoor deze binnenbuis toch enigszins is beschermd.
Wel bestaat de kans dat het geleldend vermogen van de mantelbuis verloren gaat
door de afzetting van nlet-geleldende corrqsieprodukten op het uittrede-oppervlak.
Aan de binnenzijde van de onbeklede mantelbuis ontstaan de corrosieproducten FeO
en Fe^O^ als gevolg van de uittredende stroom. Hierdoor ontstaat een laagje van
corrosieproducten, dat als Isolerende bekleding gaat fungeren, zodat de kathodisch
bescherming van de ommantelde binnenbuis geringer wordt en na verloop van tljd nle
'meer aanwezig is.
Ook in dit geval kan nog enigszins corrosie bescherming worden bewerkstelllgd door
het aanbrengen van eerdergenoemd neutraliserend mengsel.
Wanneer er bij meting geen apannlngsverschil wordt geconstateerd, is er metal! -n
contact tussen transportbuis en mantelbuis (b.v. ten gevolge van gekraakte afstandhouders). In korte tijd kunnen dan ter plaatse van het contact vuistgrote gaten in
de mantelbuis roesten.

D i.
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Ir. M. J. Mod rariKVMcin tc CaJ/an»l. < i u d - < ! i f ctictir van dc NV Water Icuhnu
Mil ../uiil-UcvcBMf I*. 7oml (ins mmmumc in/akc hnii/nnialc borini'.cn \*aumu w » j hoi vi»!m;rilc nvfrn.mn.-n.

Nieuw systeem voor horizontale boringen
DC NV
Modernc Boormaatschappij
..Rosmalcn" tc Rosmalcn heeft een
nicuwc werkwijze gcintroduceerd om
horizontaic boringen onder wcgcn of
wa(eriopen, zowel boven als beneden de
grondwaterstand uit te vocren, met voikomen uitsluiting van nazakkingen met
de daarop volgendc koslhare nazorg.
Met als voorbceld dc grote caissons voor
lunnelboringcn waarin duikers onder
vcrhoogde druk wcrkcn, is bij de hier
(oegcpaste werkwijze alleen het boorapparaat in een caisson gemontcerd. In
deze caisson kan een overdruk worden
toegepast ten opzichte van de druk in
het grondlichaam voor hel boorfront.
De overdruk die door middel van een
op dc booreaisson aangcsloten watercircuit wordt onderhoudcn, dient om het
inkahen van de grond voor de boorbuis
te voorkomen.

\-

Tengevolge van de/e overdruk in de
caisson blijfl de grond dan ook vlak
voor de boorbuis staan, zoals dal ook
het geval is bij vcrticale diepboringen
waarbij ten gevolge van de druk \an de
verticale waterkolom het mogelijk is om
dieper tc boren /.onder boorbuis. De
praktijk heeft ook reeds aangetoond dut
het als het ware verticaal afnispen van
de vertieale zandwand zonder afkalvingen of instortingcn geschiedt. Met een
modern luistcrapparaat wordl dc rcgelmatige onondcrbroken schurende wcrking van het boorapparaat door middel
van een koptelcfoon op het maaiveld
gevolgd en die gccft tevens een indicatie
voor verandcring in de homogeniteii van
hel zandlichaam. Dc werking \an een
en andcr kan worden tocgelicht aan de
hand van dc afbeeldingen ( I ) en (2).
De door tc borcn buis (1) is aan de
voorzijdc voorzien van een conisch op-
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doer !e voeren bu»s
conisch opze!s:uk
o/siuit en montcigeplaat
scriraapmessen van de boor
aa^gedreven as

6 motor
7

8 af'voer spcclwatir + zand
9 engrgie circuit van de motor
10 toevoegmg vetsmenng
abed x de caisson waann een ov
heerst t.o v. de grondwaterspanning
groncJSaag vdor de boor, p >pj

aanvce* spcelwater
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door te voeren buss
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Tencinde de weerstand ttissen buis en
grond zoveel mt)gclijk tc be perk en. wordt
door een kran.s van gaatjes (10) vet geinjcetcerd. Door de slang (K) wordt
transportwater -f zand naar een uitvloeihassin op maaiveld gebracht. Met zand
bezinkt en men kan zccr exact controleren of het opjjcvocrde zand geen groler
volume tnneenu dan het volume \an he!
ingepcrstc bui.sgcdeeltc.
Afbcelding 2 geeft een overzicht van dc
totale situatie hij een boring onder de
Dommel zoals deze is" uitgevuerd met dc
ingeschreven hoogie peilen en lengtematcn. ( 1 1 ) is de werk put, gedraincerd door een bronbemaling (12). He!
transp<^rtwater wordt door de pomp (13)
geleverd en het mengsel van water -f
zand gaat via een leiding (14) naar een
uitvloeibassin ter controle inzake samenstelling en hoeveelheid. Dc %c(smering
wordt vcrzorgd door een installatie ( 1 5 ) ;
de hydraulische installatie (Ifi) kan een
per.sdrtik leveren van 3^K) ton waar van
er slechts IX nodig hlekcn bij een boorlengte van 34 meter en ccn buisdiameter
van 6(X) mm in wen dig.
Nummcr 17 is de cncrgie-voorzicmng
van de motor.
Hel sprcekt van/elf dat hcf gebied waarbij de beschrcven boormeihodc met MICces en op economisch veraniwoordc
wijze kan worden toegepast zowel naar
onderen als naar boven is bcgrensd. Cezien de tot hcdcn opgedane er\arinjj: is
een totale hiuirlengtc van 10() m' on een
buisdiamcter v a n !2(X) mm /under meer
aanvaardbaar Veel hangt af v a n de
plaatsclijke grondsoort en van het feit
of men in den droge of in hel natte w e r k t .
Korte en ondiep liggcnde horizontale
boringen zijn natuuriijk rclalief kostbaar
per strekkendc meter en de gafighare
methoden zullen zich daar handhaven;
tenzij door bijzondere plaaiselijke omstandighcden of door bijzunder sirenge
eisen inzake hel uiisiuiicn van nazorg
een zorgvuldiger wijze van bt>rcn noodzakclijk is. Het loepassingsgebied ligt in
ieder gcvai hij dc mc^eilijke gevalien bv.
kruisingen met grote wegen op polderniveau, kruisingen met k l e s n e waierlopen
t)f kanalen met parallel-wegen, en/..

Alb. 2.

1
1?
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zel.sluk (2) dat aan dc achterzijde is a f gesloten met een plaat ( 3 ) . De aan de
voorzijde door het grondlichaam afgeslolen ruimte abde is d^ hoorcaisson die
door de aanvoer van het iransporlwaier
door de slang (7) under druk wordl gehouden. Is 1M Je walerdruk in de caisson
en PI du grondsvaterspaiuiing voor hel
boorfront, dun moot ervour worden gczorgd dal PI > 1 J 2. (6) is een aandrijfmotor voor de boor via de as (5).

17. energieorcuit motor
',3 m.aatJruk spoelwetor
!9 uiUaacdru* spoaiwuter
11

w e r k jut

20
6

oocr-aisson
motor

De snelheid van hot boren is gering. zodal hij voldi>cnde loevoer '.ransportmcdiurn energie hcschikhaar ^ nm een gmic
snelheid in de afvoerlciiling le b.u/ulhaven voi>r tran^pi'rl ^ a n hel uiigchuurde matenaal naar een uitv loc/Ki^in op

Schema horizontaal boren met ,,Boorcaisson 3
(Octrooi aangevraagd)

door

de N.V. Mcderne Boormaatschappij ^
Oude Baan S/x'ce Rosmalen, telefoon 04192-2460

1

door het grondlichaam te voeren buis;

2

motor voor aandrijving van het boor- of schraapelement;

3

boor- of schraapelement;

4

aanvoer vloeibaar of gasvormig transportmedium;

5

afvoer transportmedium

6

energie circuit voor de motor;

plus zand e.d.;

p 1 en p 2 drukken in en- v66r de boorcaisscn;
p 1 > p 2;

_ = omgrenzing van de boorcaisson.

BIJLAGE IV - 3 -2

D

Uitgave onder auspicign van: Statens rad for
byggnadsforskning (= De Rijksraad voor bouw(technisch)
onderzoek (in Zweden)).
A 16158 "Forskning om elektroosmotisk smarjning av spont",
(Bo Alte en Bo Berggren).
"Onderzoek omtrent het electro-osmotische
smeren van damwanden".
Vertaling van "biz. 15 en 17.
3.4.

Resultaten van proeven.

De waarnemingen, verricht bij de proefnemingen, en
evaluatie van de resultaten worden hieronder besproken.
De voor het oinhoogtrekken vereiste kracht wordt verininderd door het electro-osmotische smeren. Fig.8 toont
aan, dat de maximale schuifspanning bij toenemende
electrische lading afneent, terwijl de curve gelijktijdig van vorm verandert en vlakker wordt.
Zonder electro-osmose is de voor het trekken van de
damplanken benodigde kracht goed in overeenstemming
met de theoretisch te berekenen kracht bij gemeten
schuif-weerstand C£fu) en de breukfiguur volgens fig.7a.
Bij het trekken van 9 damplanken verkreeg men een
berekende schuifspanning, overeenkomende met 0,93
£ 1,09 xTfu.
In fig.9 ziet men Z^o / XVu

a

^s een functie van &e

electrische lading per m2 damwand-oppervlak. Hier wordt
^ko Sede-in:i-eerd ^s de grootste schuifspanning na
electro-osmose, berekend voor
een aangenomen breukfiguur. volgens fig. 7b en ^ als natuurlijke. schuifweerstand. Aangezien breukfiguur A een oppervlakte
heeft van 83^ van die van breukf iguur B, moet £*ko /2%
minder dan 0,83 zijn, opdat breuk volgens B wordt
gevormd.Volgens fig. 9 komt dit overeen met een
-electrische-

- 2p
electrische lading van minstenslO Ah/m en bij
proeven kon men waarnemen dat de breuk toen grotendeels plaatsvond volgens fig. 7b, maar dat er nog
steeds een laag klei vast zat aan de damplanken.
Om deze nagenoeg vrij van klei te krijgen was een
electrische lading van minstens 15 & 20 Ah/m2 vereist, dezelfde lading die wij ook gebruikten bij
proeven in de veldpraktijk.
De bij de proeven gebruikte stroomsterkte ziet men
ook in de gebieden van 0-50Af 50-1OOA en 100-200A in
fig. 9. Men kan er niet uit opmaken dat de stroomsterkte enige invloed zou uitoefenen op de relatie

^

£*ko /2"fu'
Volgens Mourn (1967) verkrijgt men groter electroosmotisch effect met lagere stroomsterkte bij een en
dezelfde electrische lading.
Er is kans dat er klei aan het onderstuk van de damplank blijft vastzitten, wanneer het stroomverloop
een dermate ongunstig beeld vertoont als in fig. 10a,
waar een korte anode dicht bij de damwand is geplaatst.
Een juiste plaatsing wordt in fig. 10b getoond.
Er moet een goed electrisch contact bestaan tussen de
op te trekken damplanken.Bij de proeven werd geconsta- ^
teerd dat het niet voldoende was om een wapeningsstaaf
aan de damplanken vast te lassen voor de stroomoverdracht
tussen deze planken.
In plaats daarvan gebruikten wij een grove kabel met
enkele contactklemmen om het beste effect te verkrijgen
indien de damplanken niet in het slot zitten.
Vertaling: H.H.Faber.
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3.3

Fbrsok. Beskrivning och fbrutsattningar

T i l l en borjan drogs nagra spontplankor utan elektroosmotisk
smbrjning for att bekrafta att lera verkligen haftar vid
spontplankorna. Darefter drogs spontplankor upp efter att
elektroosmotisk smbrjning skett. Vid fbrsbken valde vi att variera strbmstyrka, elmangd, antal spontplankor i katoden, spontplankornas placering samt spontplankor i las respektive ej i las. Den
p^ifbrda elmangden varierade fran totalt 30 Ah till 720 Ah per spontplanka.
Vid fbrsbken har fbljande fbrutsattningar ansetts galla:
o

Utan elektroosmos utbildas dragbrott mellan spont och lera
enligt FIG. 7 A. Efter elektroosmotisk smbrjning bildas en
vattenfilm mot spontplankan varvid brott uppstir enligt
FIG. 7 B. For en spontplanka av Larssen Iln profil ar
brottytan i fall B ca 20 '. stbrre an den i A.

o

Vid koppling till flera (n st) spontplankor i katoden blir
strbmstyrkan for varje planka i = I/n, dvs. spontplankorna
anses parallellkopplade och samma motstand erh&lles vid varje
planka. I betecknar total strbmstyrka. Vid parallellkoppling ar spanninaen l i k a over spontplankorna.

o

Vid utvardering av skjuvspanning mellan spontplanka och lera
vid uppdragandet antas att skjuvspanninaen ar konstant pa
djupet.

A
-»
\
A
FIG

7

/
I

B
«
Av
\

Brottfigur A utan, och B med elektroosmotisk
smbrjning. Skjuvytan ar 20 °. stbrre i fall B
an i A.
- - - - Skjuvyta.
Failure surface A without, and B with electroosmosis.
The shear surface increases 20 ',- from case B to case A.
- - - - Shear surface.
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3.4

Fbrsbksresultat

De iakttaqelscr som qjorts vid fbrsbken och vid utvarderinaen av
fbrsbksresultaten diskuteras nedan.
Den erforderliga uppdragningskraften minskar av elektroosmotisk
smbrjning. FIG. 8 visar att den maximala skjuvspanninqen
minskar vid bkad elmangd samtidigt som kurvan andrar form och
b l i r mer utjamnad.
Den kraft som erfordrades for att dra spontplankorna utan elektroosmos bverensstammer val med den kraft som teoretiskt kan beraknas
med uppmatt skjuvhallfasthet (T^ ). och brottfigur enliqt FIG. 7A
Vid draqning av 9 spontplankor erhblls en beraknad skjuvspanning
motsvarande 0,93 a 1,09 ggr i^ .
B
I FIG. J& visas T^ /tr- som funktion av elma'ngd per 2m spontyta.
Har definieras i, som stbrsta skjuvspanning efter elektroosmos beraknad for en antagen brottfigur enliqt FIG. 7B och T^ som naturlig
skjuvhallfasthet. Eftersom brottfigur A har en yta som ar 83 ^ av
brottfigur B maste T, /T^- vara mindre an 0,83 for att brott enligt
B skall utbildas. Detta motsvarar enligt FIG. 9 en elmangd av
2
minst 10 Ah/m och vid vara fbrsbk kunde iakttas, att brottet da'
skedde i stort sett enligt FIG. 7 B men att fortfarande ett lager
lera haftade vid spontplankorna. For att fS spontplankan praktiskt
2
taget ren fran lera fordrades en elma'ngd av minst 15 a 20 Ah/m ,
vilket ocksa ar den elmangd vi anvant vid de praktiska faltfbrsbken.

Den strbmstyrka som anvants vid fbrsbken visas ocksa i FIG.3'
$' inom
omridena 0-50 A, 50-100 A och 100-200 A. Man kan inte utlasa att
strbmstyrkan skulle ha nigon effekt pa sambandet T^ h^ . Enligt
Mourn (1967) erhalles en hbgre elektroosmotisk effekt med lagre
strbmstyrka vid en och samma elmangd.
Risk for vidhaftning av lera i spontplankans underdel fbreliqger
om strbmningsbiIden b l i r si ogynnsam som visas i FIG. 10 A dar
en kort anod har placerats ta'tt inpl spontvaggen. En riktig placering visas i FIG. 10 B.

16

50
spontrorelse. mm

FIG. 8

Elektroosmosens effekt pa skjuvspanningen mellan
spont och lera. Efter elektroosmotisk smbrjning
erfordras en mycket mindre kraft for uppdragning
av spontplankan.
Effect of electroosmosis on shear stress between
the sheet-pile surface and the clay. After electroosmosis a much smaller traction is required.

0

FIG. 9

100

10

20

30 40
elmangd

50 60 70 80 90 100 200 300
per m spontyfa. Ah m

Samband mellan relativ skjuvhallfasthetsminskning
och pafbrd elmangd per m 2 spont.
Relation between relative decrease of shear strength
and applied electric charge per m: sheet-pile wall.

o i = 0 - 50 A
a i = 50 -100 A Buken vand mot anoden
A i = 1 0 0 -200 A

Buken vand fran anoden
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Den elektriska kontaktfbrbindelsen mellan spontplankor som skall
draqas upp maste vara god. Vid fbrsbken uppmarksammades att det
ej var t i l l r a c k l i g t att svetsa en armeringsstanq t i l l spontplankorna for strbmbverfbring mellan dessa. I stallet anvande vi
en grov kabel med flera kontaktklammor for att fa basta effekt
nar spontplankorna ej ar slagna i las.

B
^v^n_-

/

i ;
\ i
vU

lera haftar vid

A. Kort anod far ej placeras tatt inpa spontvaggen
B. Ra'tt placering av anod.
A. A short anode must not be placed close to the
sheet-pile wal1.
B. Right place of the anode.

i^

Voorzien van

1 bijlage

I. Invloed van lekkage en vervolgeff ecten op belendende ondergrondse
Omdat ,om een aantal redenen, bundeling van leidingen plaatsvindt
(leidingstroken31, leidingstraten* ) moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat, bij lekkage van een leiding, belendende
leidingen gevaar lopen.
In het onderstaande zal een opsomming worden gegeven van mogelijke
effecten en zal kwalitatief worden aangegeven of en zo ja in hoeverre sprake is van belnvloeding.
Behalve in leidingstroken en -straten speelt belnvloeding ook een
rol bij onderlinge kruising van leidingen, Uiteraard gaat het hier—
bij om een relatief kort stuk leiding,
Er kan, bij onderlinge befnvloeding, onderscheid gemaakt worden
tur.sen ondergrondse en bovengrondse effecten, Voor directe ondergrondse effecten (hiertoe wordt de uitwerking in de bodem -schokgolven- van een fysische explosie gerekend) wordt verwezen naar de
pijpleidingcode 197?.
Indien wordt voldaan aan de hierin gestelde eisen ten aanzien
van de minimale onderlinge afstand, treedt bij lekkage van een
leiding geen directe beschadiging van belendende leidingen op,
Tndien niet aan deze eisen wordt voldaan, zal in veel gevallen w£l
beschadiging kunnen optreden,
Indirecte beschadiging van een belendende leiding kan optreden, als
deze wordt blootgesteld aan de bij lekkage optredende verschi jnselen
(kratervorming, bodemverweking, brand, explosie enz.).In het onderstaande zullen deze vervolgeffecten puntsgewijs worden behandeld,
a

* Spanningsverhoging in een belendende leiding door bodemverweking*
Ten gevolge van bodemverweking kunnen extra belastingen op een
belendende pijp worden uitgeoefend (opdrijven),
Door PWZH uit^evoerde sterkteberekeningen hebben uitgewezen dat
de verhoogde maatgevende spanning in een belendende leiding, als
gevolg van lokaal opdrijven door bodemverweking, onder de toelaatbare blijft.

b« Spanningsverhoging in een belendende leiding als gevolg van
steunverlies door ontgronding onder de leidi$g.
Door PWZH uitgevoerde sterkteberekeningen hebben uitgewezen dat
de verhoogde naatgevende spanning beneden de toelaatbare blijft,
c. Ghemische aantasting van de betleding van een belendende leiding,
Bij lekkage van vloeistofleidingen, die stoffen met oplossende
eigenschappen (bijv. nafta) bevatten, kan do bekleding van nabijliggende leidingen worden aangetast (ook indien deze leidingen met
grond bedekt blijven).Wanneer geen maatregelen worden genomen kan
dit op den duur tot corrosie leiden,In de praktijk zal dit echter
in het algemeen nauwelijks het geval zijn,enerzijds omdat met hot
verschijnsel rekening kan worden gehouden (vervanging van mogelijk
beschadigde bekleding) en anderzijds omdat periodieke contrfile van
de kathodische bescherning plaatsvindt, v/aarbij grotere beschadigingen van de bekleding kunnen worden gesignaleerd,
d. Ghemische aantasting van een belendende kunststofleiding,
Evenals bekleding kan kunststofleidingmateriaal worden aangetast
door vloeistoffen met oplossende eigenschappen, Gedacht kan hierbij
worden aan lagedruk gas en -waterleidingen en middeldruk-leidingen
voor gas (hard polyethyleen, 3 bar overdruk).
e. Beschadiging van bekleding en metaal van een nabijliggende
leiding door de schurende werking van £rond,
Door het uitstromen van gas (en, in mindere mate, vloeistof) kunnen
nabijliggende leidingen worden beschadigd door afslijpen (zandstraaleffect van met het gas of van met de vloeistof meegevoerde
gronddeeltjes). De bekleding en (in een later stadium) ook de leiding
zelf kunnen hierdoor worden beschadigd. Gezien de dikte van bekleding en leiding lijkt het onwaarschijnlijk dat dit verschijnsel
aanleiding kan geven tot een zodanige beschadiging,dat lekkage in
een nabijliggende leiding optreedt.Voor zover bekend is het nog
nooit voorgekomen.De mogelijkheid kan echter nie-t zonder meer worden
uitgesloten. Er is namelijk aanzienlijk eigen materiaalverlies
geconstateerd bij een lekke hogedruk gasleiding in zandbodera.
f. Beschadiging van een nabijliggende leiding bij brandf.1. Brand in een vloeistofplas,
Wanneer de bij lekkage vrijgekomen vloeistof in brand raakt
zoufindieri de brand voortduurt tot de vloeistof in do krater bijna

is opgebrand,een nabijliggende leiding (gas of vloeistof) zo heet
kunnen worden dat deze bezwijkt, Omdat de leiding van binnen uit
v/ordt gekoeld (door de stromende vloeistof of het gas in de pijp)
ia dit lang niet zeker.
f.?, Gaabrand.
Ook hierbij zal in het algemeen pas wanneer het gas bijna is
opgebrand, de nabij liggende pijp worden opgewarmd en bezv/ijken.
Voor die tijd zal in de krater de gasconcentratie zo hoog zijn dat
het gasmengsel ter plaatse niet brandt, terwijl bovendien de nabijliggende leiding v/ordt gekoeld (door het langsstromende expanderende afgekoelde gas en het doorstromende mediwflX Zelfs wanneer
het gas bijna is opgebrand is het lang niet zeker of een nabijliggende leiding zal bezwijken. Deze leiding komt lang niet altijd
bloot te liggen en behoeft, indien dit toch gebeurt, niet te bezwi jken (koeling door stroming in de leiding).
Bovendien kan de brand in het laatste ntadium gemakkelijk worden
geblust.
g, Besohadiging vnn een nabijliggende leiding door explosie
(drukgolf),
Hierbij v/ordt alleen op chemische explosie gedoeld, omdat de
gevolgen van een fysische explosie zijn verwerkt in de voorschriften,
gegeven in de Pijploidingcode 1972,
Samenvattend kan worden gezegd dat, mits de leidingen zodanig geapatteerd zijn gelegd dat directe onderlinge belnvloeding geen
rol npoelt, onderlinge belnvloeding bij lekkage door bovengenoemde
effecten in het algemeen geen rol van betekenis zal spelen.
Dit is het geval in leidingstraten en bij meervoudige kruisingen
(vlgs. de ^ijpleidingcode gelegd), niet in leidingstroken.
Een en ander is in overeenstemming met de casulstiek;van belang
hierbij is echter wel dat bij de bestrijding van de gevolgen van
lekkage rekening met bovengenoemde mogelijke eff^eten v/ordt gehouden.
(voorbeelden : vervanging van aangetaste bekleding en pijp, blussen
van de brand voordat do nabi jliggende leiding in het vuur kornt
te liggen). In verband met het bovenstaande is het van belang er op
te wijzen dat het -ook uit veiligheidsoogpunt- voordelen kan hebben
om leidingen te bundelen..Dit geldt vooral voor leidingstraten waarbij, mede omdnt er 44n beheerder is, vaak beter toezicht kan worden
gehouden op de leidingen en preventieve maatregelen kunnen worden
getroffen.

Dit zal vooral een positieve invloed kunnen hebben op de lekkagekans, W&l zijn, als gevolg van opzettelijke beschadiging (sabotage,
oorlogshandelingen) bij leidingstraten grotere effecten mogelijk
dan bij afzonderlijke pijpleidingen.
Horaal van dit verhaal s indien U als districtsexpert wordt uitgenodigd toe te treden tot het bestrijdingsteam in geval van een
incident, gelieve U te letten op een tweetal zaken bij aanwezigheid van een belendende leiding :
1
* laat de belendende leiding in bedrijftondanks het feit dat er
in dat geval een (te verwaarlozen) kans bestaat op effectvergroting bij bezwijken van deze tweede leiding.
De voordelen van deze handelswijze zijn :
- koeling bij brand van de eerste leiding,
- verhoging van de plooistabiliteit van de tweede, eventueel
opdrijvende c.q. vrijhangende, leiding.
?. laat bij brand de krater niet uitbranden : de tweede leiding
kan in de eindfase in het vuur komen te liggen.

Dit is de leidingstrook waarin, naast de normale aan ondergrondse
leidingen gestelde eisen, speciale maatregelen zijn getroffen.
voorbeelden s
1 . E£n eigenaar (beheerder) % overheidsbedri jf.
?. Speciaal geconstrueerde kunstwerken voor kruising met rivieren
en wegen, idem grondwerken voor kruising met waterkeringen,
3. Aanpassing van het bovengrondse agrarische gebruik van de
strook; gescheiden afwatering.
4, Voldoend veilige onderlinge afstand pijpleidingen,

Dit is een strook grond, die is aangewezen in een bestemmingsplan voor de aanleg van ondergrondse leidingen,

II. Overzicht van incidenten in Nederland en Zuid-Holland

}.

Lekkages van ondergrondae vloeiatofleidingen in Zuid-Holland

(betreft hOge

vloeistof

maatschappij

1965/1966

ruwe olie

NAM

Rotterdam

7

corrosie

1966

kerosine

DOC

Vlaard ingen

?

dragline

-

1966

kerosine

DOC

Leidschendam

7

heimachine

-

1968

kerosine

DOC

Sassenheim

7

he machine

-

1968

ruwe olie

NPM

Ringvaart
Haar lemmerraeer

7

contact zinker
met damwand

betreft zinker onder
Ringvaart

1970

kraakbetusine

DSM

Strijen

10 a 20 m3

drainagemachine

gat 6 x 40 mm

1972

ruwe olie

NAM

Rotterdam

enkele rn

corrosie

1974

nafta

Esso

Botlek

7

1974

ruwe olie

NAM

Rotterdam

7

.

plaats

lekkagehoevee Ihe id

bijzonderheden

jaar

oorzaak

7

straten, huizen, auto,
onder olie

"
leiding misachien bovengronds (niet bekend)
schade / 4.000.000,-

-

zetting

Lekkages van ondergronds vloeistof leidingen in Nederland (excl. Zuid-Holland) (betreft hOge

jaar

vloeistof

maatschappij

1965

kerosine

DOC

Houten (U)

7

diepploegen

1965

kerosine

DOC

Boxtel

?

aanboring

-

1967

kerosine

DOC

Jutphaas

7

dragline

-

1969

kerosine

DOC

Nieuw Vennep

?

aanleg drainage

-

1971

kerosine

DOC

Beifeld

?

graafmachine

1975

kerosine

DOC

Schiphoi

7

aanleg drainage

1977

kerosine

DOC

Weerselo

plaats

lekkagehoevee Ihe id

diepwoelen
±

1979

ruwe olie

Total

Reimerswaal

oorzaak

30

^

enkele m

bijzonderheden

brand

.

-

lek binnen 2e beschermingsgebied van waterwingebied

2000 m
scheurvorming
t.g.v. eerder
p laatsgevonden
beschadiging
(oorzaak beschadiging niet bekend)

grond afgevoerd

-63, Lekkages van aardgastransp6rtleidingen in Nederland
incl, Zuid-Holland (betreft hoge druk)
jaar

plaats

oorzaak

1964 Slijk-Ewijk
?
fysische exploaie in niet
1965 Nijkerk
meer toegepaste constructie (broekstuk zonder
trif ormversterking)
9
1965 Ni jkerkerveen
1970 Rijswijk-ZH
beschadiging door heimachine
1Q72 Nieuwe Maas beschadiging

1973 Veendam

?

1974 Wierden

beschadiging

1974 Nieuwerkerk
a/d Ijssel
1979 Vianen

beschadiging
9

bijzonderheden
.lek in afsluiter
kraterdiameter 6 m

lek in afsluiter
brand, leiding van de NAM
pijpleiding aan flarden
over 2,5 m (fysische explosie onder water) ,
krater in rivierbodem.
zie knipselkrant in
flap pijpleidingcode
scheurlengte 12 m, stuk
van 5 m weggeslagen.
reparatie binnen
3 kwartier.
rijksweg enige tijd afgesloten i,v,m. ontplof f ingsgevaar .

Deze lijst is verre van volledig, zoals o.a. blijkt uit een rapport
van de Gasunie ; 19 lekkages in de periode 1968-1975.
Meer informatie is echter niet beschikbaar
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Regeling voor de Bestrijding van Incidenten
met hogedruk Pijpleidingen in Zuid-Holland,
INHOUD

1.1

Betrokken maatschappijen en overheidsinstanties.

1.2 Mate van samenwerking/coordinatie
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2

*
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Meldingsprocedure.

2.2 Noodcontract met aannemer.
2.3 Gezamenlijk materieel van leidingbeheerders,
2.4 Materieel van derden.
2.4.1 Gemeente Rotterdam
2.4.2 Rijkswaterstaat
2.4.3 Aannemers, classificeerbedrijven.
2.5 Ontmoetingsplaatsen.
2.6

Coramunicatie.

3.1

Aanwijzingen voor het eerste uur.

3.2 Raarawerk waaraan eigen bestrijdingsplan van een
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Stuurgroep BIP
januari 1979.

Inleiding
1. 1

Betrokken raaatischagpijen en overhg ids ins tan ties
De raaatschappijen zijn:
DOC, DOW, DSM, NAM, Ned. Gasunie, N.P.M.f RAPL, RRP,
SNC, SNR, EPM, 1'Air Liquide, Total en de maatschappijen voorzover hiervoor niet genoemd, die in het Maasvlakte/Europoort/Botlekgebied over leidingen beschikken.
De overheidsinstanties, die aan deze regeling meewerken,
zijn o.a. Provinciale waterstaat, kabinet C.d.K Z-H,
Projectbureau Leidingstraten, Dienst voor het Stoomwezen,
alle Waterschappen in Z-H.

1 . 2 Mate van samenwerking en coord inatie tussen deelnemers
De reeds bestaande samenwerking op het gebied van veiligheid tussen voornoemde maatschappijen werd uitgebreid met gemeenschappelijke regel ingen ten behoeve
van melding en bestri jding van incidenten.
Bij een incident blijft echter uitsluitend de betrokken
pijpleidingmaatschappij verantwoordelijk voor de uitvoering van de bestrijding.
Waar mogelijk zullen de andere maatschappijen ook materieel, personeel en deskundigen ter beschikking stellen.
1 . 3 Kans op een incident
Uit een aantal hieronder vermelde bronnen kan worden
afgeleid, dat er 0,8 x 10 gevallen per ml veldleiding per jaar (vloeistof en gas) voorkomen. Betrokken
op het Zuid-hollandse Pijpleidingnet kan de kans op een
incident op 1 maal in 4 jaar worden geschat. Het raaximale effect bij vloeistoflekkage is gesteld op een
hoeveelheid lekolie van 1000 m3 met een 2% overschrijdingskans*
Hier zijn de maatregelen op afgesteld.
Verschijnt jaarlijks, registreert en evalueert
all e oilspills in West-Europa.

"Risk criteria en hazard analysis".
Chem. Eng. Progress.
Februari 1976, biz. 50-62.
Lind
"Explosion
quantities
Report no.
U.S. Coast

hazards associated with spills of large
of hazardous materials".
C.G. - D - 30 - 75.
Guard 1974

N ._ V^ Ned er 1 and se Ga sun ie
"Ongevallen-Risico van gasleidingen" (1976)
Rapport Provinciale Water staat
"Verkenning inzake risico-analyse van hogedruk leidingen,
in het bij zonder voor kruisingen van waterstaatswerken"
(1978)

- 32. Aanwezige gezamenlijke voorzieningen, waarvan gebruik
gemaakt zal worden bij de bestrijdingspiannen van de
maatschappijen
2.1

Meldingsgrocedure (Volgens provinciaal model gemeentelijk Rampenplan.)
1.

Zuid-Holland is in 5 gebieden verdeeld, rekening
houdend met de door gemeente- en rijkspolitie
aangehouden begrenzing van districten, groepen,
posten en rayons, t.w. Voorne/Putten - Hoekse
Waard/IJsselmonde (uitgezonderd de Leidingstraat)
- de Leidingstraat - Maasvlakte/Europoort/Botlekgebied en overig Zuid-Holland.

2.

In elk dezer gebieden is een centraal meIdpunt,
toebehorend aan een der deelnemende maatschappijen,
dag en nacht bezet, waarvan het telefoonnunmer aan
de betrokken politiedienst bekend is.

3. Meestal zal een incident bij de politie gemeld
worden en middels de overeengekomen procedure
doorgegeven worden aan het meldpunt van haar
gebied.
4. Het meldpunt geeft de melding door aan alle
storingscentra van de maatschappijen, welke op
de geraelde plaats een leiding bezitten.
5. Deze maatschappijen zullen deskundigen naar de
gemelde plaats zenden ter behandeling van de
eventuele gevolgen.

2 • 2, !l22-£25l:£i!£t-2§]L™SS5I?e£
Ten einde dag en nacht over voldoende en snel inzetbaar
personeel te beschikken, is door pijpleidingmaatschappijen, die hierover zelf niet kunnen beschikken, een
standby-overeenkomst gesloten, waarbij een aannemer
zich verplicht:
1. 24 uur per dag telefonisch bereikbaar te zijn, ten
einde alanraneldingen in ontvangst te kunnen nemen.
2. binnen 1 uur na ontvangst van een alannmelding met
personeel en materieel zich op weg te begeven naar
de plaats van het incident voor de eerste aanpak.
3. zonodig daarna, zo spoedig mogelijk het vereiste
aantal manschappen en materieel naar de plaats van het
incident aan te voeren.
2.2 Gezamenlijk materieel vanLeidingbeheerders

Ten einde over direkt benodigd materieel en materiaal
te beschikken zijn afgezien van het Maasvlakte-Pernis
gebied, waar bij de bedrijven reeds over adequate voorzieningen kan worden beschikt, langs de leidingen op
enige lokaties materieelpakketten voorhanden.

- 42.3.1.

Pakket 1. (beperking olieverspreiding in polderland,
waterlopen tot ca. 10 m breedte)
1.
1 st. eenassige aanhangwagens met 2 koppelingen en een dissel voor handtrekkracht.
2.
50 st. hardhouten piketten 6 cm x 6 cm x 1.5 m.
3.
5 st, verzinkt stalen stangen (met punt)
1,7 ra x 5 cm 0
4.
5 st. idem
2,5 ra x 5 cm 0
5.
5 st. idem
0^5 m x 5 cm 0
6.
120 st. zandzakken
7.
100 m henneptouw
8.
3 rollen fijnmazig gaas
9.
4 st. oliekeringen, totale lengte van 4 x 10 m
10.
10 st. pvc buis 0 15 era, elk 2 m met kopp.
11.
20 st. planken 4 m x 15 cm.
12.
2 rollen plastic folie (elk 6 m x 25 ra)
13.
2 st. waterdichte overalls incl. laarsen
14.
2 st. draagtassen
15.
2 pak draadnagels
16.
1 st. aluminium ladder
17.
1 rol stalen binddraad
18.
10 st. borden verboden te roken
19.
4 st. zuigmonden
20.
2 st. brandblusapp. PI2 (poeder)
21.
10 zakken BN 1
22.
20 st. absorberende matten
23.
2 x 20 m nylonwerplijn (8 mm)
24.
1 zak poetskatoen voor afsluiting drains
25.
1 st. prefab garage
26.
gereedschappen: (klein handgereedschap)
27.
2 st. explosieveilige handlampen
Lokaties: 1 pakket t.b.v. Voorne en Putten
1 pakket t.b.v. Hoekse Waard/Us selmonde
1 of 2 paketten t.b.v. Zuid-Holland boven
de rivieren.

2.3.2.

Pakket 2. (Verwijdering van olie - Belemmering
olieverspreiding van enkele grotere
wateren (Voorns kanaal, Schie enz.)
1.
100 m oliekering
2.
4 Roteb skimmers
3.
1 transportabele pomp indux 20 m3/h met
dieselmotor ca. 80 kg.
4. 1000 kg bindmiddel BN 1
5. Slangen, koppelingen, werpers voor bindmiddel enz,
6. Opblaasbare rubberboot met luchtvoorziening.
Centraal geplaatst te Papendrecht (standby-aannemer).

2.3.3. Een aantal mobiele veldfakkels ten behoeve van
het drukvrij en gasvrij maken van die leidingen,
waarvan het product onder atmosferische druk
gasvonnig is.

- 52.3.4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.
2.4 Materieel van Derden
2.4,1,

Gemeente Rotterdam (Roteb)
In het beheersgebied van Rotterdam:
1 havenreinigingsvaartuig (ROTEB 6) met een
nom. capaciteit van 180 m3 olie/uur.
1 tankschip met een inhoud van 500 m3 en een
. pompcapaciteit van 180 m3/uur.
12 vacuumwagens
4 Manta-Ray skimmers (uitsluitend te gebruiken
in combinatie met vacuumwagens)
8 ROTEB skimmers
1 olieschermvaartuig (Roteb 9) met 500 m oliescherm (kunststof)
1 trekker met oplegger met 600 m oliekering (brandvrij)

2-4.2.

Rijkswaterstaat
Directie Benedenrivieren.
Oliekeringen
10 secties wegwerpkeringen "Rote Orra", lengte
per sectie
50 meter, opgeslagen te:
Dordrecht, brandweer
% 3 secties
Dordrecht, aanleg steiger Malle Gat : 5 secties
nabij bedrijfsgebouwen op
Duivelseiland
i Universal
Gorinchem, magazijn "de Krinkelwinkel11 Vluchthaven
: 2 secties
Willemstad, Volkeraksluizen 150 m:
type oilboom: Expandi.

2.4.3. Aannemers, classifieeerbedtijven;
ARFAZ
Laanweg 8, Spijkenisse,
7 vacuumwagens
3 dieselpompen a 100 m3/uur (nominaal)
1 mobiele stoomgenerator van 5 ton/uur
bij 10 ato.
BOOY CLEAN
Oude Maasweg 5, Rotterdam (Botlek)
5 zuigboten
16 vacuumwagens
E.M.K./RTM
Ind. terrein Moerdijk, Vlasweg-Moerdijk
2 tankschepen met een inhoud van resp.
500 en 280 ra3 met eigen pompen.
HAMBURG, van Elementweg 6, Spijkenisse,
3 vacuumwagens (waarvan 1 met
VLG-certificaat), geschikt voor
K. produkten.
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Westhavenkade 97, Vlaardingen
2 zuigboten met nonu capaciteit
van 75 ra3/u
1 zuigboot met een nom. capaciteit
van 150 m3/u
4 tanklichters met een gezaraenlijke
inhoud van ca. 2000 m3, voorzien van
pompen.
JUNIUS
Rechthuislaan 25-27, Rotterdam,
3 zelfvarende zuigboten met een dubbel
uitgevoerd vacuumsysteem met een
inhoud van resp. 377, 157 en 10 m3.
1 tanklichter met een inhoud van 853 m3
en voorzien van een dubbel uitgevoerd
vacuumsysteem.
skimmers, vacuurawagens, pompen, oilbooms, hogedrukreiniger etc.
MOURIK, van Voorstraat 4, Groot Ammers,
9 vacuumwagens
1 porapset a 150 m3/uur.
TROOST
Pernis,
4 vacuurawagens
6 pompsets a 50 m3/uur.
2 • 5 On trace t ing sp^aatsgn
De functie van de ontmoetingsplaatsen is het beschikken
over bekende punten, waar een ieder die bij het incident
betrokken is gemakkelijk kan komen om van daaruit, zonodig met begeleiding, naar de plaats van het incident
te gaan.
Deze plaatsen zijn niet bedoeld als actie centra.
Er zijn voorlopig 4 ontraoetingsplaatsen vastgesteld t.w.
1. Voorne/Putten: Spijkenisse, Hekelingseweg:
Parkeerplaats Sporthal Den Oert.
2. Botlekgebied/IJsselmonde: Vondelingenweg-Shell
Poort 5.
3. Hoekse Waard: Klaaswaal - Cafe Restaurant Koster
4. Hoekse Waard: Maasdam - Cafe Dorpshuis De Hoogt
5. Z-Holland vasteland: i.v.m. de gespreide ligging van
het pijpleidingnet zal hier naar bevind van zaken per
incident een ontmoetingsplaats worden afgesproken.

2.6.1. Bij incidenten van enige omvang zijn de volgende
centra betrokken:
A. Beleidscentrum rampenbestrijding
B. Cotnraandopost ramp terrein
C. Bedrijf pijpleidingbeheerder
D. Autoriteiten
E. Noodaannemer (s)
Bij incidenten van enige omgang zullen de
lijnen van het openbare telefoon- en mobilofoonnet snel overbelast geraken.

Voor de pijpleidingdeskundige is het van belang
dat de verbinding met derden mogelijk is via:
1) M°bilofoonverkeer_nj gesloten net
en/of
2

> Yia_commandowagens_van_de regionale brandweer
Deze zijn uitgerust met een
'
centrale, welke kan worden aangesloten op de
dichtstbij21jnde huisaansluiting.
Het is nuttig i.v.m. de overbelasting in de
normale telefoonlijn Ket bedrijf van een
buiten-net" aansluiting te laten voorzien
(geheun noodnummer).
Ook het contact tussen beleidscentrum
rampenbestrijding en het bedrijf zou rechtstreeks per telefoon via het geheime nummer
kunnen plaatsvinden.
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2.6.2. De volgende apparatuur is momenteel ter
beschikking.
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- 93. Bestrijding
3.1

Aanwijzingen_voor_het_"eerste_uurfl (zolang de bestrijding
door de maatschappijen nog niet is aangevangen).
Na ontvangst van de melding zal het op zijn minst een
half uur duren voordat de deskundige van de pijpleidingraaatschappij de plaats van het incident bereikt heeft.
Politie en brandweer zullen meestal eerder aanwezig zijn.
Voor politie en brandweer gelden als algemene regels:
mens en dier veilig stellen.
orastanders op veilige afstand houden.
verkeer omleiden.
Voor de bijzondere eigenschappen van het produkt zullen
desgewenst per gemeente en per produkt zowel mondeling als
schriftelijke instructies gegeven worden door de maatschappijen.
De schriftelijke instructies worden vermeld in de VNGbladen (brandbaarheid, explosiegevaar, giftigheid,
brandblusraiddelen).

3.2 &225!?erk_Bes tr^jd ingspl^n P i j pi e id ingmaa tschapp i j
Het bestrijdingsplan' van een pijpleidingmaatschappij
zal in het algemeen de volgende gegevens moeten
bevatten:
1. Pijpleidinggegevens
Een volledig stel kaarten, speciaal ter beschikking
voor noodgevallen, waarop o.a. aangegeven:
diameter-wanddikte-materiaalkwaliteit
produkt-druk-temperatuur
plaats afsluiters
gronddekking
naastliggende pijpleidingen met soort produkt
gegevens betreffende diepte/breedte bij kruisingen.
2. Produkt gegevens.
Aggregatietoestand onder atmosferische druk (vloeistof
of gas) ,
vlampunt,
giftigheid,
blusmiddelent
explosiegrenzen,
gasdichtheid t.o.v. lucht.
3. Qntraqet ingsplaat sen.
4. Lijst met telefoonnummers (melding)
1. Noodaanneraer

2. Autoriteiten
3. Directie/eigen personeel
4. Pijpleidingraaatschappijen
5. Instructies eigen personeel.

- 10 6« Communicatie.
7. Lijst eigen materieel.
8. Lij s t gezamenlij k materieel van le id ingbeheerde rs
9. Lijst materieel bij derden met adressen en telefoonniimmArs.
nuramers.

Er wordt naar gestreefd 1 x per 2 jaar een oefening
te houden.

LES

V - 1b

Blad 1

Richtlijnen voor leidingkruisingen met waterstaatswerken volgens
de bestuurbare horizontale boormethode
Deze richtlijnen zijn opgesteld voor hogedrukgasleidingen, geboord volgens een goedgekeurde methode*, en hebben de instemming van de studiegroep Pijpleidingen voor Gassen en Vloeistoffen (zgn. Gasclubs).
Voor vloeistofleidingen zijn door voornoemde studiegroep aanvullende
richtlijnen opgesteld.
I

TOEPASBAARHEID

Voorlopig wordt geen toestemming verleend voor het toepassen van de
bestuurbare horizontale boormethode in de volgende gevallen:

II

a.

In geval van aanboren van het pleistocene zand, indien blijkt
dat de potentiaal in het pleistoceen hoger is dan de phreatische
grondwaterstand buiten het te kruisen waterstaatswerk.
Indien deze potentiaal (ook onder een te kruisen waterloop) in
dat geval echter lager is (en lager blijft ondanks bijvoorbeeld
een
hoge
rivierwaterstand
of
beeindiging
van
een
grondwateronttrekking door de Industrie) dan de phreatische
grondwaterstand buiten het te kruisen waterstaatswerk, is er
physisch geen alternatieve doorgaande kwelweg via de boorgang
mogelijk. De toetsing volgens Ib kan dan achterwege blijven,
omdat hieraan in dat geval altijd wordt voldaan.

b.

Indien langs de pijpleiding een kwelweg kan ontstaan met een
geringere hydraulische weerstand dan die van de "natuurlijke
kortste kwelweg" (te bepalen volgens de methode van Bligh-Lane).
Hierbij wordt uitgegaan van de (veilige) aanname dat de weerstand van de "alternatieve kwelweg" over het gedeelte in de
boorgang gelijk aan 0 is. Deze aanname ligt ook ten grondslag
aan de sub a. vermelde restrictie. Verzachting van deze aanname
zal proefondervindelijk moeten worden onderbouwd.

GRONDMECHANISCH ONDERZOEK

Naast de normaal gebruikelijk benodigde grondmechanische gegevens is
gedeeltelijk aanvullend onderzoek gewenst en tevens worden enkele
bijzondere berekeningen nodig geacht.
1.
2.
3.

4.

*

Een algemeen belangrijke zaak is ook hier van belang, namelijk
de laagopbouw met de onderscheidene grondlagen.
Indien er veenlagen worden aangetroffen dient de zuurgraad (pH)
hiervan te worden bepaald in verband met de samenstell ing van de
boorspoeling.
De boringen en sonderingen dienen niet precies in de geplande as
gemaakt te word.en. Vanwege het gevaar van het ontstaan van ongewenste ontsnapping van boorspoeling dienen ze b.v. 5 m uit de as
gemaakt te worden.
De min. benodigde dekking boven de leiding wordt vastgelegd op 2
maal de te berekenen straal van de plastische zone volgens methode Vesic. Dit geldt voor klei/veen; voor zand geldt een factor van 1,5.

Door de "gasclubs" van de P.W.Z.H. is thans alleen nog de methode met
boorkop zoals in gebruik bij VS & RB, goedgekeurd.

Blad 2
In deze berekeningen zijn de grondeigenschappen (cohesie en
wrijvingshoek, elasticiteitsmodulus en dwarscontractie-coefficient) en de boorspoelingdruk als invoerparameters nodig, Voor
deze druk wordt uitgegaan van de max. druk op de boor installatie
bij het inbrengen van de spoelbuis, dan wel de geleidebuis.
5.

Omgekeerd kan bij een aanwezige dekking een maximaal toelaatbare
druk op de boorstelling worden afgeleid bij het inbrengen van de
spoel-/geleidebuis.

6.

Door het uitvoeren van een stabiliteitsberekening kan vastgesteld worden beneden welke zone van de ondergrond een eventuele
toename van de waterspanning tijdens het boren een verwaarloosbare daling van de stabiliteit teweegbrengt. De werkzaamheden
dienen dan beneden die gevonden zone te blijven (verticale veiligheidszone = verticale stabiliteitszone + plastische straal).

7.

In verband met het onderzoek, waarbij de natuurlijke kortste
kwelweg moet worden vergeleken met de kwelweg via de boorgang,
dient de doorlatendheid van de respectievelijke grondlagen te
worden bepaald (van veen zowel horizontaal als verticaal).

8.

Indien men genoodzaakt is het pleistocene zand aan te boren,
moet de potentiaal aldaar worden bepaald, ten einde de toepasbaarheid van de methode te kunnen beoordelen.

Ill STERKTEBEREKENINGEN
A.

Gegevens
Voor de sterkteberekening zijn de volgende uitgangspunten van belang:
1.

De in te voeren kromtestraal van de leiding moet gelijk genomen
worden aan de ontwerpkromtestraal verminderd met 10% (vanwege
besturingstolerantie).

2.

De inwendige ontwerpdruk en de druk- en temperatuursexpansie.

3.

De neutrale grondbelasting. Voorlopig wordt aanbevolen de bovenbelasting te verdelen over 180° en de oplegreactie over 120°.

4.

De verkeersbelasting met stootcoefficient.

5.

Het eigen gewicht van de buis met eventuele vulling, minus opwaartse waterdruk.

6.

De zettingen zullen op grotere diepte gering zijn. Indien ze in
de opgaande benen de kromtestraal vergroten, wordt aanbevolen
hen in dat geval niet in rekening te brengen.

7.

Het uitvoeringszakkingsverschil van 10 cm wordt als sprong ingevoerd ter plaatse van de overgang naar de gelegde leidingstrekking.

8.

Voor het eigen gewicht van de boorspoeling kan worden uitgegaan
van 10,7 kN/m3.

Blad 3
B. De berekening van de optredende spanningen
De spanningen moeten voor zowel de uitvoeringsfase als voor de definitieve fase worden gecontroleerd.
1.

de uitvoeringsfase;
l.a.

De verspanning ten gevolge van de trekkracht waarmede
de produktvoerende buis door de boorgang wordt getrokken is te berekenen volgens het kettinglijnprincipe.

l.b.

De spanningen ten gevolge van de opdrijving of van de
bulging.

l.b.l.

opdri jving: De opwaartse druk is voldoende om de buis
over zijn gehele lengte tegen het plafond van de boorgang te drukken.

l.b.2.

bulging: De opwaartse druk (-1- de trekkracht) is te
klein om de leiding over zijn gehele lengte tegen het
plafond van de boorgang te drukken.

De combinaties (l.a. + l.b.l.) of (l.a. + l.b.2.) leveren de
volgende belastingen: trekkracht, grondreacties en bulging van
de leiding.
De daaruit voortvloeiende spanningen moeten kleiner zijn dan
2/3
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In verband met de uitvoeringsfase behoeft geen schadefactor worden toegepast.
2.

de gebruikstoestand;
2.a. De inwendige ontwerpdruk, eventuele zettingen, uitvoeringszakkingsverschil, temperatuurverschil, neutrale grondbelasting en verkeersbelasting moeten met behulp van een computer worden verwerkt.
2.b. De spanningen ten gevolge van bulging uit de opgelegde
kromming.
De combinatie (2.a. + 2.b.) veroorzaakt spanningen, welke lager
moeten zijn dan 2/3.Sf.avioei• In verband met de gebruikstoestand moet wel de schadefactor worden toegepast.

IV

UITVOERINGSASPECTEN

1.

Het intree- en uittreepunt moet buiten de veiligheidszone (=
stabiliteitszone van ongeveer 4 maal het hoogteverschil tussen
kruin en maaiveld + de plastische straal ) liggen.

2.

Er dient te worden aangetoond dat de samenstelling van de boorspoeling zodanig is, dat er geen uitvlokking optreedt door bijvoorbeeld het gebruik van brak of zuur grond- of mengwater.

Blad 4
3.

De maximale druk in de boorspoeling op de boorstelling tijdens
het inbrengen van de spoelbuis c.q. geleidebuis mag niet uitkomen boven een vooraf op basis van onderzoek overeengekomen hoogste waarde. Uitgaande van deze druk wordt een minimum-gronddekking berekend, welke met een veiligheidsfactor wordt vermenigvuldigd. In klei en veen is de veiligheidsfactor 2 en in zandgrond mag deze op 1,5 gesteld worden, omdat dan de kans dat deze
hoogste waarde bereikt wordt kleiner is dan in samenhangende
gronden.

4.

Aan de buitenbekleding van de produktvoerende buis moeten strenge eisen worden gesteld uit hoofde van weerstand tegen schuren
(gesinterde PE-coating indien geen binnenbekleding nodig is),
speciaal ter plaatse van de lassen, indien deze zich door de
bekleding heen aftekenen (bijvoorbeeld bij epoxysilica).

-4 A-

BESCHRIJVING VAN DE BESTUURBARE HORIZONTALE BOORMETHODE

De bestuurbare horizontale boormethode is in de Verenigde Staten
van Amerika ontwikkeld vanuit de boortechnieken voor olie- en gaswinning. Bovengenoemde werkwijze wordt vanaf de 70-er jaren toegepast voor het aanbrengen van leidingen door rivieren.
Later is deze boormethode ook toegepast voor het aanbrengen van de
leiding tussen zeeleiding en landleiding onder duin- en strandgebied. Ook zijn er zo leidingen gelegd in duingebieden met bijzonder
natuurschoon of met een bijzonder intensieve bebouwing.
Een geleidebuis wordt met een speciale boorstelling de grond in
gedrukt. De helling waaronder deze buis in de grond wordt gedrukt
is afhankelijk van de configuratie van de hele kruising.
Aan de voorkant van de geleidebuis is een kop met snijmessen aangebracht. De kop is door middel van een cardankoppeling verbonden aan
een "Dynadrill" bentoniet motor. Deze boormotor bevindt zich voorin
de geleidebuis.
Een mengsel van bentoniet en water, de bentonietspoeling, wordt
onder druk in de geleidebuis gevoerd waardoor motor en kop worden
aangedreven. De kop zorgt voor het versnijden of afschrapen van
grond in het gat. De uittredende bentonietspoeling voert het losgewoelde materiaal langs de buitenzijde van de geleidebuis af, terwijl de druk voor een versteviging van de gatwand zorgdraagt.
De bentonietspoeling heeft tevens als functie de wrijving tussen de
geleidebuis en de wand van het gat sterk te verminderen.
In de geleidebuis vlak achter de boormotor bevindt zich een meetunit die signalen uitzendt. Deze signalen worden draadloos (de geleiders zijn in feite aarde en de massa van de reeds geboorde buis)
naar de verwerkingscomputer gezonden, die b.v. in een meetwagen
staat opgesteld. Met deze computer worden de signalen omgezet in
een digitale informatie, te weten een drietal coordinaten X, Y en Z
tn opzichte van een bekende richting en een vast nulpunt. Iedere
informatie geeft dus een bekend punt en de verzameling punten geeft
(driedimensionaal) het werkelijk geboorde trace weer. Deze gegevens
worden voortdurend vergeleken met de basisgegevens van het ontworpen profiel.
Het sturen van de geleidebuis gebeurt met behulp van de stuurslof
(een gebogen stukje pijp met een mantel) vlak achter de boorkop.
Door tijdens het indrukken de stuurslof omhoog of omlaag te laten
wijzen, door het draaien van de geleidebuis, wordt de gewenste
kromming verkregen.
Afwijkingen kunnen worden gecorrigeerd door de geleidebuis over een
bepaalde afstand terug te trekken en met een andere stand van de
stuurslof opnieuw verder te drukken, waarbij het boorgat gevuld
blijft met de met grond vermengde bentonietspoeling. Afwijkingen in
het horizontale vlak worden gecorrigeerd door de stuurslof over een
zekere afstand enigszins naar links, resp. naar rechts te laten
wijzen.
Indien de wrijving tussen buiswand en bodemmateriaal ondanks de
smerende werking van de bentonietspoeling te groot wordt, kan een
spoelbuis al draaiende over de buis heengeschoven worden.
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De'bentonietspoeling wordt dan door de spoelbuis langs de buitenoratrek van de geleidebuis gevoerd om de wrijving van de geleidebuis
te verminderen. Het door de kop op de spoelbuis losgeboorde
materiaal wordt door de bentonietspoeling langs de buitenkant van
deze buis af gevoerd en ook nu weer wordt door de optredende druk
een versteviging van de wand van het geboorde gat verkregen.
De samenstelling van de bentonietspoeling en de druk waaronder de
spoeling in de geleide buis en de spoelbuis wordt gebracht is
afhankelijk van de gesteldheid van de grond en wordt aangepast bij
het boren door verschillende grondlagen.
Zodra de geleidebuis en vervolgens de spoelbuis op de gewenste
plaats boven de grond zijn gekomen, wordt de geleidebuis teruggetrokken (de verbinding tussen intrede- en uittredepunt is nu tot
stand gebracht). De spoelbuis krijgt nu een andere functie en wordt
gebruikt om, indien noodzakelijk, het gat groter te maken en om de
produktvoerende buis door het gat te trekken.
Inmiddels is de produktvoerende leiding nabij het uittredepunt samengesteld en op rolstellen gelegd. De voorkant van de streng wordt
van een trekkop voorzien.
Als uitwendige bescherming tegen corrosie wordt veelal een p.e.-bekleding toegepast.
Ora de minimum-buigingsstraal van de leiding in acht te nemen bij
het invoeren in het boorgat dat enigszins oploopt, worden de laatste rolstellen in de gewenste boog opgesteld.
Na het verwijderen van de boorkop worden op de spoelbuis in volgorde een snijmessenstelsel, een ruimer en een draaibare koppeling
gemonteerd. Aan deze draaibare koppeling wordt de produktvoerende
buis vastgemaakt.
Nu wordt al draaiende de spoelbuis weer teruggetrokken. Bentonietspoeling wordt via de spoelbuis naar het snijmessenstelsel en de
ruimer gepompt, waardoor het boorgat wordt vergroot tot een doorsnede, iets groter dan de diameter van de produktvoerende buis. De
produktvoerende leiding wordt op deze wijze door een boorgat getrokken dat geheel gevuld is met bentonietspoeling, vermengd met
grond.
Nadat de produktleiding is aangebracht kan deze worden afgeperst en
kunnen de aansluitingen met de landleidingen aan beide zijden worden gemaakt.
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UITVOERING

Ter plaatse van het intredepunt is een werkterrein van ca.
50 x 100 m vereist.
De boorstelling is opgebouwd op een lange trailer en wordt over de
weg aangevoerd. De bijbehorende installaties zoals draaistroom aggregaten, bentonietmenger, pompen voor het transport van de bentonietspoeling,
meetapparatuur en de geleidebuizen 0 2 7/8" en spoelbuizen 0 5"
worden eveneens per trailer aangevoerd.
De boorstelling wordt met behulp van een hijskraan zodanig opgesteld dat de geleidebuis in de juiste richting en onder de juiste
hoek in de bodem kan worden gedrukt. Het overig materieel wordt
opgesteld en aangesloten.
De elektronische plaatsbepalingsapparatuur wordt ingeregeld op de
in het terrein aangebrachte meetpunten.
Een lichte kraan wordt gebruikt voor het opslaan en op de boorstelling brengen resp. eraf halen van geleidebuizen en spoelbuizen.
Bassins van voldoende afmet ing voor het opslaan van de met grond
vermengde bentonietspoeling worden zowel bij het intredepunt als
bij het uittredepunt gereedgeraaakt.
De eerste geleidebuis met boorkop en stuurslof met daarin de motor
en de meetunit wordt op de boorstelling geplaatst en de bodem ingedrukt. Vervolgens wordt een volgende geleidebuis op de boorstelling
gebracht, aangekoppeld en eveneens weggedrukt.
Intussen wordt een bentonietspoeling van een vooraf bepaalde samenstelling toegevoegd.
De viscositeit van de bentonietspoeling wordt vastgesteld aan de
hand van de verkregen grondgegevens. De druk waaronder het mengsel
wordt toegepast is afhankelijk van o.a. de doorlatendheid van de
grond. In dit verband kunnen ook de zuurgraad (PH) van de grond en
zoutgehalte van het grondwater van belang zijn in verband met de
gewenste stabiliteit van de bentonietspoeling. De toe te voegen
hoeveelheid bentonietspoeling en de druk waaronder deze wordt ingebracht wordt door de boormeester in samenhang met genoemde factoren
bepaald en voortdurend beoordeeld en zonodig aangepast.
Na het inbrengen van iedere lengte geleidebuis worden de gegevens
van de meetunit verzameld en vergeleken met het theoretisch profiel. Een en ander wordt op tekening bijgehouden om veranderingen
duidelijk zichtbaar te maken. Afwijkingen worden gecorrigeerd door
de geleidebuis eventueel over enige afstand terug te trekken en,
met een andere stand van de stuurslof, opnieuw verder te drukken.
Wanneer de kracht waarmee de geleidebuis in de grond wordt gedrukt
te ver oploopt, wordt een spoelbuis met vooraan een boorkop al
draaiende over de geleidebuis heengeschoven. De bentonietspoeling
wordt dan via de spoelbuis ingebracht en komt langs de buitenkant
weer naar buiten. Tegelijk wordt daarmee losgeboord bodeiranateriaal
afgevoerd. Dit mengsel wordt in een bassin opgevangen.
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Het is mogelijk dat de afvoer van de bentonietspoeling vermengd met
grond door het gedeeltelijk of geheel dichtvallen van het boorgat
wordt belemmerd. In zo'n geval kan door het opvoeren van de druk
van de bentonietspoeling de verstoring mogelijk worden opgeheven.
De maximaal toegestane druk is bepaald op grond van de vooraf berekende druk waarbij de grond boven de buis kan opbarsten. Is deze
druk niet voldoende, dan wordt de spoelbuis teruggetrokken, zo nodig zelfs tot voorbij de verstopping,
Wanneer de geleidebuis en de spoelbuis bij het uittredepunt boven
de grond zijn gekomen, wordt de geleidebuis uit de spoelbuis teruggetrokken.
De produktvoerende leiding is inmiddels, zo mogelijk in het verlengde van het geboorde trace, in een lengte samengesteld, beproefd
en op rolstellen gelegd. Tussen de gereedliggende leiding en het
uittredepunt worden nu rolstellen geplaatst om de leiding tot aan
het boorgat te ondersteunen. Afhankelijk van de hoek tussen boorgat
en maaiveld worden deze rolstellen op verschillende hoogten gesteld
om zo een boog met de toegestane kromtestraal te formeren.
Indien de leiding niet in het verlengde van het boorgat kan worden
opgesteld, kan ook in het horizontale vlak een dergelijke boog gevorrad worden.
Vervolgens wordt het bij de diameter van de produktvoerende leiding
passende snijmessenstelsel en de ruimer met de draaibare koppeling
tussen de spoelbuis en de produktvoerende buis gemonteerd.
De spoelbuis wordt nu, al draaiende, in een ononderbroken operatie
door de boorstelling teruggetrokken.
Door de draaiende spoelbuis wordt ook nu weer een bentonietspoeling
gepompt, die uittreedt bij het draaiende messenstelsel en de ruimer. Het grondmateriaal wordt zo tot op de gewenste diameter losgemaakt.
De met grond vermengde bentonietspoeling wordt langs de omtrek van
de produktvoerende buis en de spoelbuis afgevoerd.
De produktvoerende buis volgt de spoelbuis en glijdt door het voldoende ruime en geheel met bentonietspoeling gevulde boorgat.
Deze met grond vermengde bentonietspoeling wordt in de reeds genoemde bassins opgevangen.
Nadat de produktleiding is aangebracht kan de leiding worden beproefd . '
Het bentonietgrondmengsel wordt afgevoerd.
Het materieel wordt gedemonteerd, opgeladen en afgevoerd.
De werkterreinen worden hersteld.
De tijdens het inbrengen van de geleidebuis verzamelde gegevens
betreffende de plaats van het boorgat worden verwerkt op de revisietekening, die aan de opdrachtgever wordt overhandigd.
De nauwkeurigheid:
In lengterichting van de pijp moet bij het uittredepunt rekening
worden gehouden met een afwijking van ca. 1 meter.
In breedterichting is dat ca. 1% van de lengte van de te boren leiding.
De uittredehoek heeft een te verwaarlozen afwijking.
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Bij de boring onder de Ringvaart van de Zuidplaspolder is een grotere afwijking loodrecht op de pijp geconstateerd. Dit is veroorzaakt door het feit dat er ook een bocht in de horizontale richting
gepland was.
Ingeval van een ontoelaatbaar grote afwijking kan de geleidebuis
over een bepaalde afstand worden teruggetrokken en in een gecorrigeerde richting op de juiste plaats uitkomen. Het foutieve boorgat
wordt hierbij met bentonietspoeling gevuld.
Enige amerikaanse uitdrukkingen vertaald in het nederlands:
pilot pipe
washover pipe (wash pipe)
barrel reamer
fly cutter
swivel bearing
product pipe (final pipe)
(drill) rig
(drilling) mud
mud motor
deflector shoe
entry angle
rig side
pipe slide

geleidebuis
spoelbuis
ruimer
frees, sni jmessen
wartel bearing
produktvoerende leiding
boorstelling
boorspoeling
boormotor
stuurslof
intrede hoek
zijde van de kruising waar
de boorstelling staat
zijde van de kruising waar
de produktvoerende pijp
wordt vervaardigd
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"DYNADRILL"
HET "STUREN" GEBEURT
DOOR HET BEURTELINGS DRAAIEN
VAN DE STUURSLOF

BENTONIET MOTOR
ISTUURSLOFI

AFVOER BENTONIET-GRONDHENGSEL
AANVOER BENTONIET

ELEKTRONISCHE APPARATUUR
SENSOR WAAR HETING
PLAATS VINDT

BOORKOP & BESTURING

AANVOER BENTONIET

AFVOER BENTONIET-GRONDMENGSEL

BOORRICHTING
SPOELBUIS

REEDS GEBOORDE GELEIDEBUIS

AANBRENGEN

SPOELBUIS

GELEIOEBUIS
ISECTIS VAN 9,75 ml

J'ROPUKTVOERENPE PUP

TREKKOP

SNUMCSSEN

AFVOER BENTONIET-GRONOHENGSEL

TERUGTREKKEN SPOELBUIS
PRQgUKTLllDING"

cr
i—»
03

blad 15

VOLGORDE VAN BOOROPERATIE ibii

RIVIER

installatie kant
booruttrustinq

1-BOREN VAN GELEIDEBUIS.

pijpkant

RIVIER

~

2-SPOELBUlS IN FASEN AANGEBRACHT RONO
GELEIDEBUIS OM WRIJVING TE VERMINDERtN.

pijpkant

geleidebuis
aanbrengen

RIVIER

3-BOVEN DE GROND KOMENDE GELEIDEBUIS.

blad 16

VOLGORDE VAN BOOROPERATIE IVERVOLG)

pijpkant

RIVIER

installaHe kant
booruitrustinn

4-GELEIDEBUIS TERUG TREKKEN UIT SPOELBUIS,

RIVIER
produktvoerende pi ID

spoelbuis
verwiideren

j
5-PRODUKTVOERENDE PIJP TREKKEN DOOR GAT MET
FREES, RUIMCILINDER EN WARTEL.

RIVIER

6-VOLTOOIDE KRUISING.

VOLGORDE BOOROPERATIE BIJ AANLANDING
ZIIZUQt

LAND2IJDE

boorinstallaHp

1-BOREN VAN GELEIDEBUIS

ZEEZUDE

LANDZIJDE

geleidebuis
aanbrenoen

cr
|_4
03

2-SPOELBUIS IN FASEN AANGEBRACHT OM WRIJVING TE
VERMINDEREN. BOVEN DE GRONO KOMENDE GELEIDEBUIS

ZEEZIJPE

produktvoerende pijp

LANOZUDE

spoelbuis
verwiideren

A vTuimdli
/wartel :

5-PRODUKTVOERENDE PIJP TREKKEN DOOR GAT.(MET
FREES, RUIMCILINDER EN WARTEL)

ZEEZIJDE

LANDZUDE

r

cr
h-»
03

Drnduktvoerenfje

6 -VOLTOOIDE AANLANDING

.

00

-1LES

V - 1 - c
berekening van stalen pijpleidingen

De TGSL ( Technische grondslagen voor de berekening van stalen leidingen ) .
>
A. De yervormingscapaciteit van staal_voor pijpleidingen.
Het spanning-rek

(fl»- £ )diagram van een op zuivere trek belaste proefstaaf

vertoont 3 rektrajecten (zie fig. 1 ).

a = elastische vervorming
b = plastische vervorming
c = versteviging (25 - 70 % ).
£

= vloeirek (begin van vloeien) ca 0,5 %,

O

= vloeigrens (varieert van 240 tot 450 N/mm2) .

£

= breukrek (varieert van 18 - 26 % ).
breuksterkte (varieert van 420 tot 560 N/mm2)

Bij uitvoering van een trekproef op een plaat (zgn. wide-plate-test) waarin
over een bepaalde breedte een vermoeiingsscheur is aangebracht, gelnitieerd
door een kerf, is de breukrek een functie van de taaiheid van het materiaal.
Zoals het bij een klassieke trekstaaf uit een geklonken vakwerkconstructie usance was de nagelgatverzwakking

zodanig te beperken, dat de niet

verzwakte staaf bij overbelasting de vloeigrens bereikte voordat

de meest

verzwakte doorsnede zou breken, voldoet ook de aangebrachte scheur aan deze
voorwaarde. In tegenstelling tot een nagelgat kan een scheur echter groeien
bij plastische rekken die loodrecht op de scheur staan, e.e.a. afhankelijk
van de taaiheid van het staal.
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De bereikbare breukrek bij een wide-plate-test is daardoor veel lager dan b:.1
een trekstaaf en critisch t.a.v. het toelaten van plastische rekken,
de zogenaamde jnel^caj^^^^.
De kerf met initiele scheur representeert een las-flfout!l (discontinulteit is een betere benaming) die nog juist bij keuring wordt geaccepteerd.
De breedte van de plaat staat model voor de pijpomtrek bij langskrachten
(fouten in rondlassen). Aangezien deze in de orde van 50 cm ligt, betekent dit
dat toepassing van de plasticiteitsleer niet mogelijk is bij diameters die
kleiner zijn dan 15 cm.
Aan de taaiheid dienen eisen te worden gesteld die verder gaan dan de
gebruikelijke kerfslagwaarde van 35 Joule (Nm).

Deze worden uitgedrukt in

een CTOD-waarde (cracktip opening displacement).
Een proefstaafje wordt voorzien van een kerf, waarna door vermoeiing scheurvorming wordt gelnitieerd. Vervolgens wordt een buigproef op het staafje
uitgevoerd. Hoe taaier het materiaal is, des te groter de bereikte verwijding
van de kerf bij breuk. De grenswaarde voor de plastische rek is een functie
van de gevonden CTOD-waarde (zie fig. 7)

fls.f.
<raz>= B. Bezwijkmechanismen van pijpleidingen.
De invloed van de sub A genoemde las-discontinulteiten, die tot bezwijken in
een eerder stadium kunnen leiden, wordt in dit hoofdstuk buiten beschouwing
gelaten.
Bij een buigproef op een rechthoekige staaf (zie fig. 2) wordt het zgn.
moment-kromming (M - K) diagram bepaald. Wanneer in de uiterste vezel de
vloeigrens & is bereikt, is het optredende moment M = W. ^ = l.-b.h2. ^ .
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Bij voortgezette kromming K(appa) ontwikkelt zich het volplastisch moment
M

p = 4 k-h 2 -O e

:M is dus Ij
5
D

•M •

Bi

J doorgaande vervorming neemt het

moment niet verder toe ( versteviging wordt hierbij buiten beschouwing
gelaten). Er is een zg. vloeischarnier ontstaan.

-K

t
v

1. Bezwijkgedrag van een pijpleiding (drukloos),_belast door toenemende
neutrale grondbelasting. (tangentiele bulging).
In fig. 3 zijn 4 ontwikkelingsstadia beschreven :
- nog juist elastische vervorming.
- vloeischarnier in de bodem van de buisdoorsnede.
- vloeischarnier in bodem en zijden.
- idem in bodem, zijden en top (collapse).
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De TGSL geeft geen bruikbaarheidsgrenswaarde op voor de deflectie

(ovalisering)

van b.v. 7,5 70 onder rekenbelastingen i.v.m. de doorvoer van onderhoudsapparatuur.

In het derde stadium wordt hieraan zeker niet meer voldaan.

De grenswaarde voor doorslag is volgens de TGSL 15 %.

^t|p:l
fr^fei L"l>>
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2. Bezwijkgedrag van een pijpleiding^ belast door_neutrale grondbelasting
en toenemende inwendige (over)druk P (tangentiele buiging en trek).
In fig. 4 zijn 4 ontwikkelingsstadia te onderscheiden :
- P = 0 : zuivere buiging, elastische vervorming.
- P

: buiging + trek (ringspanningO )•
De spanningen uit beide worden niet zonder meer gesuperponeerd;
&.
er is sprake van geometrische niet-lineariteit (2 orde effect).
Deze wordt verdisconteerd d.m.v.een momentenreductiefactor
(rerounding-effect).

Elastische vervorming.

- P ., .: de buiswand vloeit reeds onder invloed van P alleen, zodat er
vloei
geen momenten meer kunnen worden opgenomen. De buis gedraagt zich
als een slappe slang onder inwendige druk, die bovenbelasting
kan dragen door het rerounding effect. De diameter neemt toe met
het plastische rekpercentage.
-P

Dars t

: verdere diametergroei met percentage van £, . Hierdoor wordt de
or
feitelijke barstdruk ongeveer hetzelfde percentage lager dan
berekend met de oorspronkelijke diameter.

3. Bezwijkgedrag van een pijpleiding (drukloos^, belast^door toenemende
zettingsverschillen (axiale buiging).
Het betreft hier opgedrongen vervormingen, geen "dode11 belasting zoals
neutrale grondbelasting.
In het laatste geval leidt vloeien in extreme tot bezwijken van de leiding
onder een onveranderlijke belasting. Hier is de belasting afhankelijk van de
mate waarin de leiding zich uit eigen stijfheid verzet tegen de opgedrongen
deformatie.

Een ontstaan vloeischarnier in de zwaarst belaste doorsnede

vergemakkelijkt het volgen van het zettingsprofiel, waardoor de zgn, zettingsbelasting (fractie van de neutrale grondbelasting, benodigd om de zettingen
te volgen) minder is.
Dit betekent lagere momenten in de minder zwaar belaste doorsneden van de
leiding. De keerzijde is dat in de zwaarst belaste doorsnede het moment weliswaar niet "verder groeit (M^ is maximum), maar dat er aldaar een rek-concentratie
plaatsvindt. De opgedrongen vervormingen worden,grotendeels daar opgenomen.
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In figuur 5 is het M-K diagram weergegeven voor een rechte buis resp. een
fabrieksbocht (R = 3.D tot R = 12.D).
Een koud gebogen veldbocht (R = 40.D) kan als een rechte buis worden opgevat.
R = de bochtstraal en D is de leidingdiameter.
Als gevolg van de verschijnselen axiale stress-intensification en verhoogde
flexibiliteit gedraagt een bocht zich slapper dan een rechte buis en heeft
daardoor bij het bereiken van Mp (voor beide gelijk = 1,27.M .) een grotere
kromming en dus een hogere rek te verduren gehad.

Daar staat tegenover dat de

bocht beter bestand is tegen plooien, omdat een torus een in twee richtingen
gekromde schaal is en een cylinder slechts in 1 richting schaalwerking vertoont.
Een rechte buis is zelfs zo gevoelig voor plooien dat dit verschijnsel
bij grote veldleidingen (ca 2x grotere - verhouding dan bij kruisingen •
t - wanddikte-

) reeds optreedt als M

(f ) is bereikt (zie fig. 6).

Voor kruisingen liggen de rek- en plooicriteria ongeveer in

dezelfde orde van

grootte : (2 a 5). £ , overeenkomend met (0,95 - l).Mp.

•fig. 6
C. Karakteristieke verschillen met de_berekening_volgens de elasticiteitsleer.
1. Op grond van de sub. B.2 beschreven verschijnselen (wegvloeien van momenten)
behoeven bij de ^ejekening op inwendige _(over)druk, die elastisch blijft
geschieden, geen spanningen als gevolg van externe belastingen te worden
betrokken. Een verschil is bovendien dat de veiligheids- en schadefactoren
anders worden ingevoerd.
- elasticiteitsleer : OigO = ^. sf. O

(interne- en externe belastingen)

- plasticiteitsleer : O. 1,5.-— < ^ (uitsluitend inwendige druk).
s JL. ^••*
e
Het betreft hier dus een spanningscriterium.
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2. Voor externe Jjelastingen gelden rek-criteria in drukloze toestand (maatgevend),
waarbij het plastisch vervormingsvermogen van het staal in zoverre wordt
benut dat de aanwezigheid van een aanvaarde lasdiscontinuiteit (fffoutff) geen
breuk kan inleiden (rekcapaciteit) en dat plooivorming wordt voorkomen
( stuik-criterium = negatieve rek ) .
Zoals reeds vermeld in sub 1, worden de veiligheids- en schadef actoren toegepast
op de belastingen, die verhoogd worden met de rekenf actor f = 1,5.-— tot
zgn. rekenbelastingen, die weer leiden tot rekenrekken en rekenspanningen (sub 1),
die zonder verdere reserve kunnen worden getoetst aan grenswaarden, zoals
critieke rek voor doorscheuren bij aanvaarde las-onvo.lkomenheden, critieke
plooistuik en vloeigrens (sub 1) :

s cr
De grondmechanische partiele onzekerheidf actoren .. blijven onveranderd van

toepassing. De factor 1,5 wordt belastingsfactor genoemd. Een toekomstige ontwikkeling in de Europese voorschriften voorziet in de combinatie van belastingfactor, schadefactor en partiele onzekerheidsfactor tot een partiele veiligheidsfactor per belasting.
Een dergelijk systeem wordt door Brinch_Hansen al sedert de 50-er jaren
voor damwandberekeningen gehanteerd.
3. Bij de systeemberekening komt naast iteratieprocessen die door de computer
worden uitgevoerd, bijv. voortvloeiend uit meervoudige statische onbepaaldheid en leiding-grond interactie, en ook bij een berekening volgens de
elasticiteitsleer voorkoment een (nog ?) niet automatisch__te verwerken iteratie
aan de orde, waarbij vooraf moet worden geschat welk gedeelte van het
volplastisch langsmoment WL (maximaal opneembaar moment) verloren gaat door
de reducerende invloed hierop van de nog onbekende normaal- en dwarskracht
(laatste te verwaarlozen) en tangenti'ele momenten, welke laatste volgen
uit de doorsnede-berekening die eerst na de systeemberekening kan worden
uitgevoerd.
De toch al niet eenvoudige elastische berekening van kruisingen wordt bij
toepassing van de plasticiteitsleer nog gecompliceerder .
Hier staan materiaalbesparingen en het "goed rekenen" van bestaande kruisingen
van voor 1965 tegenover.

Les V 2.

Aanpassing van bestaande leidingen.
Bij de behandeling van dit onderwerp zullen een aantal aspecten, die
aan bestaande leidingen verbonden zijnf worden behandeld* Voorts wordt
aangegeven in hoeverre een toezichthouder hiermee te maken heeft*
In de titel van dit onderwerp zijn twee begrippen te onderscheiden,
namelijks
- bestaande leidingen en
- aanpassing van leidingen*
Deze begrippen zullen achtereenvolgens worden behandeld.
1• Bestaande leidingen (ontverp eisen)*
In principe kan gesteld worden dat elke leiding, die is aangelegd en
in bedrijf gesteld is, tot de bestaande leidingen behoort.
Van belang hierbij is wel het tijdstip waarop de leiding is gelegd.
Dit tijdstip bepaalt hamelijk, welke voorschriften tijdens het ontwerpen van de betreffende leiding van toepassing zijn geweest of
kunnen zijn geweest.
In Zuid-Holland worden verschillende tijdvakken onderscheiden* Namelijks
a. De periode voor 1965?
b. De periode tussen 1965 en 1968;
£. De periode tussen 1968 en 1972, en
d. De periode na 1972.
De kenraerken van deze perioden terzake van de eisen, die aan pijpleidingen worden gesteld blijken uit het volgendes
ad. a. Indien een leiding v<5<5r 1965 is gelegd zijn aan de leidingconstructie in het algeraeen door de beheerder van het waterstaatswerk, dat door de leiding wordt gekruist geen eisen
gesteld terzake van berekening, corrosiebescherming enz.
ad. b. De vondst van het aardgas en mede als gevolg daarvan de grote
vlucht die de aanleg van pijpleidingen in Nederland heeft
genomen, heeft in 1965 geleid tot de instelling van de "Studiegroep Hogedrukleidingen voor Gas en Olie11, (de zogenaamde
gasclub).
Enige tijd later is (ook nog in 1965) naast deze studiegroep
de zogeheten "dijkengasclub" ingesteld.
De "gasclub" en de ffdijkengasclub1* vormen thans tezamen de
"Studiegroep Pijpleidingen voor Gassen en Vloeistoffen11*
In de gasclubs zijn richtlijnen opgesteld, voor in vergunningen
te stellen voorwaarden ten aanzien van veiligheid en waterstaatkundige voorzieningen*
De diverse richtlijnen, die werden opgesteld en toegepast,
werden gebundeld in de "Pijpleidingcode" (revisie 1, mei 1968).
In deze periode tussen 1965 en 1968 werden dus in toenemende
mate eisen gesteld aan de constructie van pijpleidingen.
Deze eisen betroffen de zogenaamde hogedrukleidingen (p ^ 10 ato),
ad. c. Na het ontstaan van de Pijpleidingcode 1968 kwamen diverse voor
geheel Nederland geldende Voorschriften c.q. Leidraden tot stand.
Als gevolg hiervan en de intussen verkregen kermis van Pijpleidingen werd een algehele herziening van de Pijpleidingcode noodzakelijk.
Deze herziening kwam in 1972 tot stand (revisie 2).
In deze periode werden dus in het algemeen de eisen gesteld
volgens de pijpleidingcode 1968.

2

-

ad. d* Na 1972 werden, als gevolg van de revisie van de pijpleidingcode niet alleen eisen gesteld aan hogedruk - maar ook aan
)
lagedrukleidingen. Na 1972 is daarna nog wel een verdieping
van de kenn$s omtrent pijpleidingen ontstaan hetgeen twee
maal tot een revisie heeft geleid, namelijk in 197^ en 1977.en 1984
doch in grote lijnen zijn deze^nog gelijk aan hetgeen toen (in 197
is opgesteld.
feisen\
R^sumerend kan nu gesteld worden dat (grofweg) v<5<Sr 1968 g££n
en na 1968 w6l eisen zijn gesteld terzake van de berekening
van pijpleidingen*
Al deze eisen, die in de verschillende tijdvakken zijn gesteld
hebben betrekking op de veiligheid* Dit betekent dat zowel
eisen worden gesteld aan berekening en uitvoering, als aan
beheer en onderhoud.
1.1. Nazorg bestaande leidingen*
Wanneer een leiding eenmaal is aangelegd is men dus nog niet gereed*
Er kunnen namelijk in de praktijk verschillende wijzigingen optreden,
ten opzichte van hetgeen, waarvan bij het ontwerp is uitgegaan*
Deze veranderingen kunnen bijvoorbeeld zijn:
- Het verhogen van de inwendige overdruk*
Een dergelijke verhoging heeft een ongunstige invloed. Namelijk de
ringspanning G*" = P«D« (ketelf ormule). Wanneer nu p> dan wordt
P
2t
ook <T groterf
- Het op een andere (ongunstiger) wijze verlopen van de zettingen}

— Het gaan transporteren van andere stoffen dan waarvoor de leiding
was bedoeld.
Dit kan bijvoorbeeld een aantasting van het buismateriaal tot gevolg
hebben*
- Werken die terplaatse van, of nabij een leiding worden of zijn uitgevoerd*
Deze werken kunnen bijvoorbeeld extra zettingen introduceren*
1.2. Eisen te stellen in verband met de veiligheid.
Wanneer een leidingkruising nog nooit goed is berekend en/of zich
wijzigingen hebben voorgedaan of zich gaan voordoen, dan zal een
beheerder van een waterstaatswerk graag willen weten waaraan hij in
verband met de veiligheid toe is.

f
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Om een bestaande leiding en de consequenties van wijzigingen goed te
kunnen beoordelen zijn een aantal gegevens nodig.
Hieronder volgt een overzicht van de benodigde gegevens.
1 , 2 « 1 » Overzicht van gegevens» berekeningen (elastische rekenwijze)
en toetsingent benodigd voor de beoordeling van bestaande
leidingen.
Teneinde een bestaande leiding goed te kunnen beoordelen zijn een
aantal gegevens nodig. Deze kunnen worden gesplitst in:
- Algemeeni
- Leiding en
- Grond.
Daarnaast dienen een aantal berekeningen en toetsingen te worden uitgevoerd.
Op grond van de resultaten van &4n en ander kan dan een mening worden
gevormd.
1.2.

1.1. Algemene gegevens.

De punten die hiertoe behoren betreffen informatie overs
- corrosiebescherming (bekleding, kathodische bescherming);
- leidingbestek (contrdle lassen, afpersdruk, afperstijd, jaar
van aanleg)}
- ligging leiding in situatie en dwarsprofiel (zakking na aanleg, damwanden, dekking, bochten)\
- de aan te houden schadefactor;
- de aan te houden verkeersbelasting.
1.2. 1,2. Leiding gegevens.
De te verstrekken informatie betreft:
- maximale bedrijfsdruk (regelapparatuur);
- de stof die door de leiding wordt getransporteerdj
- temperatuur variaties}
- diameter}
- wanddikte (zo nodig te meten)}
- straal van bochten;
- eigenschappen leiding materiaal (E-modulus, vloeigrens, breukgrens,
rek bij breuk, kerfslagwaarde, C.T.O.D - waarde )
1.2. 1.3. Grond.
Teneinde berekeningen te kunnen maken zijn gegevens over de bodem
nodig. Hiertoe moeten boringen en sonderingen worden geraaakt en laboratoriumproeven worden verricht.
Op basis hiervan dienen de in de Pijpleidingcode "72 op. biz. 60 en 61 genoemde
parameters te worden opgegeven. Bij het in rekening brengen hiervan
moet de op biz. 71 van de Pijpleidingcode genoemde onzekerheidsfactor
worden gehanteerd.

k N.B. Wanneer betrouwbare zetbaakwaarnemingen bekend zijn, bestaat de
mog:elijkheid tot reductie van de onzekerheidsfactor voor de
zettingen*
Uitvoeringszakking dient in de berekening te worden verdisconteerd.
Wat in een grondmechanisch rapport moet staan, is in een vorige
les reeds behandeld,
2. Aanpassing van leidingen*
Wanneer de hiervoor genoemde gegevens bekend zijn kan worden beoordeeld
of een leiding aangepast moet worden*
Bij de beslissing hierover spelen verschillende dingen een rol,
Namelijkj
- De sterkte van de leiding}
- De onderhoudsveiligheid, zoals de vraag is er kathodische bescherming
aanwezig, is de coating voldoende, kan de leiding gelnspecteerd
worden}
- Is te verwachten dat wanddikte vermindering is opgetreden, oradat er
corrosieve stoffen worden getransporteerd}
- Is het trac£ in orde? (zowel vertikaal als horizontaal).
2*1, Sterkte van de leiding*
Om op een simpele manier te kunnen beoordelen of verwacht kan worden
dat de sterkte voldoende is, zijn in de pijpleidingcode 1972 (revisie 5,
1984 ) een tweetal toetsen opgenomen. (biz. 244 )
De toetsing geschiedt met behulp van de zogenaamde ketelformule
\
- ~-±—L )f waarbij een bepaalde berekeningsfactor dient te worden
gehaald. Voldoet de leiding hieraan niet dan dient deze uitgebreid te
worden berekend en/of te worden aangepast.
Er zijn twee toetsingen te maken namelijk:
le toets.

£T = P| _^

CT

</2/3<^L . Hierbij wordt dus bezien of d*

leiding all££n berekend op inwendige druk voldoet aan de
sterkte-eis. Is dit niet het geval dan moet de leiding worden
aangepast* Is dit wel het geval dan wordt verder getoetst.
2e toets.

6* = PD ., 9- (T* <* 1 (T
* Hierbij wordt bezien of ook
2t
X Vl*
nog genoeg reserve aanwezig is, om naast de inwendige druk,
de invloed van zettingen en bovenbelasting te kunnen opneraen.
Het getal dat voor x rooet worden ingevuld is opgenomen in de
pijpleidingcode (biz. 245).

2.2. Onderhoudsveiligheid.
Wanneer een leiding niet is voorzien van b.v. kathodische bescherming,
er een onvoldoende bekleding is, of inspectie onmogelijk is, zal de
leiding op deze onderdelen in elk geval moeten worden aangepast*

Wanneer dit alles zo wordt verteld, lijkt het vrij simpel om te kunnen
zeggen dat de bestaande richtlijn moet worden toegepast, waarna na de
toetsing al of niet aangepast moet worden.
Zoals uit het volgende zal blijken is dit echter niet zo eenvoudig
als het lijkt.
3» Situatie met betrekking tot beoordeling van bestaande leidingen.
Zoals uit het voorgaande valt af te leiden is vooral de categorie
leidingen gelegd v<5<5r 1968 van belang voor de beoordeling van de
veiligheid. Een flink aantal van deze leidingen zijn namelijk nooit
behoorlijk berekend.
Dit schept een onzekere situatie.
Om deze onzekerheid op te heffen is het dringend gewenst, dat dez©
leidingen op de aspecten
- sterkte}
- onderhoudsveiligheid;
- corrosie en
- trac4 worden beoordeeld.
In Zuid—Holland is met het aanpassen van de oude kruisingen een begin
gemaakt door de Rotterdam-Rijn-Pijpleidingmaatschappij. Dit gold in
eerste instantie voor de hoofdwaterkeringen.
Omdat echter aanpassing een groot bedrag vergt en de pijpleidingmaatschappijen de eisen, gesteld in de pijpleidingcode te hoog vinden,
is door deze maatschappijen in 1971/1972 opdracht gegeven tot nader
onderzoek teneinde de eisen te kunnen verlichten.
Dit onderzoek is gebaseerd op de zogenaamde plasticiteitslaer en wordt
begeleid door professor van Douwen. Het onderzoek wordt uitgevoerd
door T.N.O. - I.E.B.C.
Het onderzoek heeft in 1978 geleid tot het opstellen van een voorlopige
ontwerprichtlijn.
De zogenaamde (ontwerp) T.G.S.L* 1978.
(Technische Grondslagen voor het ontwerpen van Stalen Leidingen).
Hierna heeft het tot half 1986 geduurd voordat de TGSL definitief is gemaakt.
Het heet nu TGSL 1986.

Omdat bovengenoemd onderzoek zo lang duurde en daarmee de onzekerheid in
verband met de veiligheid steeds groter werd
- zettingen wachten niet
op een onderzoek - heeft de provincie Zuid-Holland gemeend niet langer
te mogen wachten en is om te beginnen aan de Gasunie opgelegd om de
oude kruisingen te berekenen volgens de pijpleidingcode.
Hiertegen is de Gasunie in beroep gegaan bij de Kroon. Dit was ongeveer

in 1975.
Onlangs heeft de Kroon een uitspraak gedaan.
Deze houdt in dat de provincie:
- berekeningen mag eisen;
- dat over de berekeningswijze overeenstemming moet bestaan tussen
provincie en leidingbeheerder;
- alvorens tot aanpassing wordt overgegaan er door het provinciaal
bestuur een belangen afweging raoet plaatsvinden.
Daarna is over de te hanteren rekenwijze overleg gestart met de gasunie
Dit overleg heeft er in geresulteers dat op basis van de TGSL 1978 en overigens
op basis van bestaande kennis, een compromis werd gevonden om de sterkte van de
leidingen te beoordelen.

Dit heeft tot aanpassing van een 7-tal kruisingen geleid.
Daarna is op basis van hetzelfde compromis overleg gestart met d e ^ D . P . O en de ,
N.A.M.
De NAM-leidingen bleken aan de 2e aanpassingstoets van de pijpleidingcode
te voldoen en behoeven niet verder te worden aangepast.
De DPO echter heeft zich op het standpunt gesteld dat de kroonuitspraak niet^
voor deze maatschappij geldt omdat de druk niet is verhoogd, hetgeen bij de gasunie
wel het geval was." be DPO is dan ook in beroep gegaan.
Voorts worden thans onderhandelingen gestart met de RRP, waarmee in het verleden
afspraken zijn gemaakt.

4* Conclusies.
Uit het bovenstaande blijkt dat bij bestaande leidingen een aantal
aspecten van belang is en waarvan sommige regelmatig de aandacht
verdienen*
De belangrijkste punten zijn}
- Voor een goede beoordeling van de veiligheid is het van groot belang
een goed overzicht te hebben van alle leidingen, die waterstaatswerken
kruisen. Hierbij dient onderscheid te worden gemaakt naar het tijdstip
van de aanleg. Het overzicht dient steeds te worden bijgewerkt}
- Naast bovengenoerad overzicht is het gewenst, van elke kruisende
leiding de belangrijkste gegevens in tabelvorm te noteren* Het gaat
vooral om de gegevens genoemd in 1.2.1.2. en de punten corrosiebescherming, afpersdruk, aangehouden schadefactor, aangehouden verkeersbelasting uit punt 1.2.1.1.}
- Er dient een betrouwbare revisie tekening van ligging in dwarsprofiel
en in situatie te worden gemaakt (kan alleen bij nieuwe kruisingen
worden gerealiseerd)}
- De zakking van de leiding en de zetting van de ondergrond dient te
worden bijgehouden en te worden vergeleken met de opgegeven zetting
(voorzover bekend);
- Voorkotteen dient te worden dat zonder meer werken ter plaatse van, of
nabij een leiding worden uitgevoerd, zonder dat gecontroleerd is, of
dit in verband met de veiligheid toelaatbaar is}
- Er moet op worden toegezien, dat vergunningsvoorwaarden worden nageleefd (b.v* werking kathodische bescherming, eisen t.a.v, maximale
zakking e.d.).
5» Aanbeveling voor inspecteurs in verband met nazorg bestaande leidingen,
- Tracht in samenwerking met vergunningverlener een overzicht van de
kruisingen te krijgen}
- Werk dit overzicht regelmatig bij}
- Zorg voor, of laat via op te nemen ver gunnings voorwaarden voor goede
revisie te^ceningen
zorgeri}
- Zie er op toe dat regelmatig de zakking van leiding en/of grond wordt
gemeten. Hierbij is het ook van belang dat er op wordt gelet dat vaste
meetpunten niet verdwijnen.
- Meld werken ter plaatse van of nabij kruisingen van leidingen}
- Onderhoud conta'ct met vergunningverlener en degene, die berekeningen
naziet*

kruisingen met spoorwegen (van belang bij parallelle ligging met waterstaatswerken) .
Qverzicht van enige kenmerkende, door N.S. gestelde eisen,
Verklaring van enkele in deze les voorkomende afkortingen
en begrippen
NS:

N.V. Nederlandse Spoorwegen

BS:

Bovenkant spoorstaaf

KIWA:

Keurings Instituut voor Waterleiding
Artikelen

100 jjun:

Q f I mm

Bar:

lf02 kg/cm2

Beschermbuis; buis, dienende ter bescherming van:
a. de daardoor te voeren kabel of leiding;
b. de ter plaatse aanwezige spoorbaan c.a.
Hoofdsporen:

die sporenf welke voor de uitvoering der
dienstregeling door de treinen, voor personenvervoer bestemd, in gewone omstandigheden worden bereden, alsmede die sporen,
welke door NS als zodanig worden aangewezen.
Alle overige sporen zijn nevensporen.

VEG:

Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven,

GIVEG:

Gasinstituut van de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven.

A. Eisen t.a.v. de mantelbuis (beschermbuis)
I. Algemeen•
1)

Leidingen, die onder de sporen in het baanlichaam geprojecteerd zijn, moeten omgeven zijn door een beschermbuis, welke over de gehele lengte moet dragen.
Ter plaatse waar hoofdsporen worden gekruist, moet de
beschermbuis door boren of persen op zijn plaats in het
baanlichaam worden gebracht.
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Ter plaatse waar nevensporen worden gekruist, mag de
beschermbuis worden ingegraven mits:
a. dit voor het spoorwegverkeer en het onderhoud van de
spoorbaar* aanvaardbaar is?
b. onder de te kruisen sporen de uitwendige diameter van
de buis kleiner dan 200 mm is.
2)

Wanneer bij het kruisen van de sporen, leidingen onder de sporen geprojecteerd worden, moet de afstand
tussen bovenkant beschermbuis en BS minimaal 1,50 m bedragen.
3)

Indien naast een bestaande buis een andere buis geperst wordt, moet de onderlinge afstand van de buizen
ten minste even groot zijn als de afstand van de bovenkant van de te persen buis tot BS.
Ligt de bestaande buis meer dan 5,00 m onder BS dan kan
volstaan worden met een onderlinge afstand tussen de buizen van 5,00 m.
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4)

Het leggen van buizen onder wissels, kruisingen, lassen
en stootjukken in het spoor moet zoveel mogelijk worden
vermeden.
5)

De inwendige diameter van de beschermbuis moet zodanig zijn, dat de leiding daarin aangebracht kan worden
zonder de beschermbuis te beschadigen.
6)

Bij kruising met de sporen moet de lengte van de beschermbuis, zowel in de aardebaan als in een kunstwerk
onder de sporen zodanig zijn, dat de onderkant van de beschermbuis de lijn snijdt, welke vanuit een punt, gelegen
op 2,75 m uit het hart van het naastliggende spoor op
BS-hoogte, onder een helling van 1:1% naar beneden gaat.
7)

NS is bevoegd, indien het te tiransporteren medium
vloeibaar is, een proefpersing van de beschermbuis met
water te eisen, nadat deze in het baanlichaam is gebracht.

*
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IN DE A A R D E B A A N
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8)

Materiaal-eisen

Beschermbuizen moeten in het algemeen

voor bescherm-

voldoen aan de geldende KIWA-normen,

buizen

met dien verstande, dat de wanddikte
zodanig is, dat de barstdruk van de

sterkte

beschermbuis ten minste gelijk is aan
de werkdruk in de leiding. Indien de
inwendige diameter 105 mm of meer is,
moeten asbestcement-mantelpersbuizen
worden toegepast. Deze buizen moeten
worden verbonden door middel van mofen spieverbinding met rubberring.
Voor mantelbuizen met een inwendige
diameter kleiner dan 105 mm mag o.m.
asbestcement klasse 20 worden gebruikt,
Bij gebruik van asbestcement moeten
de buizen verbonden worden door middel van komeetkoppelingen.
Beschermbuizen van asbestcement moeten zowel in- als uitwendig worden
voorzien van een laag teerepoxyverf
met een dikte van ten minste 100 ym
(samenstelling volgens tabel).
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2-COMPONENTEN VERF OP KOOLTEEREPOXYHARSBASIS

NS code
nummer

Eigenschappen
van
de gein gewichts- bij zonderheden/ bruiksklare
normbladen
procenten
verf
SAMENSTELLING

02.160.95 Bindmiddel
moet bestaan
uit een
epoxyharscombinatie
met een geschikt type
koolteer
Verharder
moet bestaan uit
een polyaminehars of
een adduct
van een
epoxyhars
met een
polyamine

Het gehalte
aan vluchtige
aminen in de
verharder mag
niet meer
zijn dan
0,5%

Eigenschappen
van de droge
verf laag

Verwerkbaar
Bereikbare
met
laagdikte
zonder gor-de kwast
-de luchtspuit dijnvorming
"pinhol Ing
-de airless
hogedruksp . of andere
Bij spuitver- defecten: min.
werking dient 100 mikron
vooraf te wor- Kleur: zwart
Vloeiing:
den verdund
met verdunner goed
voor epoxyver- Glans: zijdeven
glans
Uitzakneiging : Hardheid na
1 dag bij
geen
20°C:
Fijnheid van
ten minste
malen: max.
60 mikron
4B/3B
Consistentie : na 3 dagen bij
20°C:
minimaal 60
sec. ORE cup/ ten minste
2B/B
50 ml/20°C
na 7 dagen bij
Stofdroog na
max. 2 uur bij 20°C:
20°C; doorge- ten minste
droogd na max. HB/F
Na 5 dagen
9 uur bij
20°C (indien
droogtijd bij
aangebracht in 20 C moet de
een laagdikte, droge laag
overschildervoldoende om
baar zijn met
100 mikron
droge laagdik- witte letterverf op alkydte te bereiharsbasis zonken)
der dat doorHoudbaarheid
(ongemengd) : slag optreedt
min.% jaar bij
20°C
Houdbaarheid
na menging
(zg."potlife")
min. 5 uur bij
20°C
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9) Constructie

De einden van een beschermbuis moeten met
gewapend asfaltbitumen worden afgesloten,
indien het stalen of gietijzeren transportleidingen betreft.
Stalen leidingen moeten door middel van
elektrisch isolerende afstandhouders binnen de beschermbuis worden gecentreerd.
Het gedeelte van de stalen leiding, dat
in de beschermbuis opgesloten is, moet
doeltreffend kathodisch tegen corrosie
worden beschermd d.m.v. opofferingsanoden.
(zie bijlage, fig. 3)
Niet-stalen leidingen moeten in de beschermbuis over de gehele lengte door
middel van azobe-latten zodanig ondersteund worden, dat de verbindingen niet
op de beschermbuis dragen.
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II. Bijzondere voorschriften voor gasleidingen.
Langsleidingen moeten voorzien zijn van een beschermbuis, indien de afstand tot het hart van het naastliggend
spoor kleiner is dan 8,00 m.
Binnen een afstand van 5,00 m mogen geen langsleidingen
worden gelegd.
III. Bijzondere voorschriften voor transportleidingen met
ontvlambare Vloeistoffen (olieleidingen).
1) De onder 9 bedoelde afdichting moet bestand zijn tegen
een overdruk van 1 bar.
2) De beschermbuis moet aan eSn eind voorzien zijn van
een verklikkerinstallatie.
3) De leidingen moeten voorzien zijn van een beschermbuis,
indien de afstand tot de spoorweg kleiner is dan
20,00 m. Hierbij moet uitgegaan worden van de teen van
het talud.
Binnen een afstand van 5,00 ra uit het hart van het
naastliggende spoor mogen in geen geval langsleidingen
worden gelegd.

•T-

LEGGEN VAN TRANSPORTLEIDINGEN VOOR

ONTVIAMBARE

VLOEISTOFFEN

EN HET VOORZIEN VAN EEN BESCHERMBUIS.

VERKUKKER

JLL
L ONTVIAMBARE VlQEiSTCF

IlDEB-flESCttERMaUJS

IV. Bijzondere voorschriften voor waterleidingen en rioolpersleidingen
1) Langsleidingen moeten omgeven zijn door een beschermbuis, indien deze leidingen gelegd worden op minder
dan 1,00 m buiten de lijn welke vanuit een punt, gelegen op 2,75 m uit het hart van het naastliggende
spoor op BS-hoogte, onder een helling van 1:1^ naar
beneden gaat. Binnen een afstand van 5,00 m uit het
hart van het naastliggende spoor mogen in geen geval
langsleidingen worden gelegd.

AANBRENGEN. BESCHERMBUIS VOOR LANGSLEIDINGEN
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2) De einden van de beschermbuis moeten voorzien zijn van
een afdichting, welke bestand is tegen een overdruk van
1 bar (zie 9).
3) De beschermbuis moet aan eSn eind voorzien zijn van een
verklikkerinstallatie. Deze installatie moet bestaan
uit een boven maaiveld uitmondende stalen buis 0 50 mm,
welke met een draadtap in de beschermbuis is bevestigd.
De verklikkerbuis moet tegen "uitvriezen" voorzien
zijn van een schuifmof vanuit het draadgat.
Rond de verklikkerinstallatie moet het maaiveld over een
oppervlakte van 1 m2 worden verdedigd tegen het eventueel uitstromende water.
Indien de verklikker uitmondt boven een talud, moet
dit talud eveneens afdoende verdedigd worden.

AANBRENGEN

VERKLIKKERINSTALLATIE OP BESCHERMBUIS

BODEMBESCHERMING TEGFN UlT'jPOFLING

o,50m
_.JtS_J3BEN5

birx
X

x'
. AFO!CHT!NG
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V. Voorschriften voor de uitvoering.

Algemeen

1) Voor het verkrijgen van voldoende inzicht
in de grondsamenstelling en grondwaterstanden verricht de aannemer de nodige grondonderzoeken, waarvan de resultaten aan NS
moeten worden overgelegd.
De wijze van uitvoering van grondonderzoek,
alsmede de plaats van de boringen behoeven
de goedkeuring van NS.
Tijdig voor de aanvang van het werk verstrekt
de aannemer een gedetailleerd werkplan en
tijdschema ter goedkeuring aan NS.
Op het werkplan moet onder meer het volgende worden aangegeven:
" a . constructie van de pers- en ontvangput?
b. grondwaterstand en grondsamenstelling;
c. plaats en diepte van de bronbemaling;
d. opstelling van de persapparatuur;
e. oppervlak van de doorsnede van de persplunjers en de slaglengte.
Voorzover niet anders is bepaald, moeten de
gebruikte damwanden worden opgeruimd.

-10Persen van
buizen

2) In overleg met NS wordt de maximum toelaatbare
persdruk, alsmede de wijze van ontgraven van de
uit de buis te verwijderen grond en het tempo
van persen bepaald.
De persdruk moet gelijkmatig op de gehele doorsnede van de buis worden overgebracht.
De perswand moet bestand zijn tegen 1^ maal de
maximaal te verwachten persdruk.
Tijdens het persen moet de aannemer een drukdiagram bijhouden.
Tijdens het persen mag de grondwaterstand niet
hoger komen dan 0,50 m onder onderkant buis.
Slechts in bijzondere gevallen en niet dan na
uitdrukkelijke toestemming van NS mag hiervan
worden afgeweken.
Onderbrekingen van het persen zijn slechts toegestaan na overleg met NS.
Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden
moet de aannemer de nodige controles verrichten
t.a.v. de grondwaterstand, richting van de buis
en consistentie van de vrijkomende grond.
Een nauw in de buis passend afdichtingsschot
(veiligheidsschot) en bijbehorend hulpmateriaal
moeten op het werk aanwezig zijn.
Indien NS dit nodig oordeelt moeten de te kruisen
sporen met een railframe worden versterkt.
Nadat het persen van een beschermbuis is gereedgekomen, moet de door te voeren leiding direct
in de beschermbuis worden gebracht en het terrein
in goede staat worden opgeleverd.

-11N.B.

Indien een beschermbuis niet gebruikt
wordt, mag deze niet worden verwijderd(
doch moet deze buis worden opgevuld
met scherp zand en aan beide einden
afgedicht.

B. Eisen t.a.v. de transportleiding.|
I. Algemeen.
1) Leidingen in spoorwegterrein, alsmede
leidingen langs raccordementen, die
geen sporen kruisen, moeten met een
gronddekking van minstens 0,80 m
worden gelegd.
2) Waar ten gevolge van gronddrukken op
leidingen of richtingsveranderingen
van leidingen, het gevaar voor uit
elkaar schuiven van buisverbindingen
of anderszins aanwezig is, moeten
voorzieningen worden getroffen met
trekvaste verbindingen resp. stempelingen.
II. Gasleidingen.»
veiligheidsafstanden

1) Kruising van spoorwegemplacementen
is in het algemeen niet toegestaan.
2) De afstand (R) tussen de leiding en
a. bovengrondse gebouwen bestemd voor
regelmatig verblijf van personen;
b. bovengrondse gebouwen waarin een
beveiligingsinstallatie van de
spoorweg is ondergebracht;
c. draagconstructies voor de bovenleiding?

-12d. onderstations en dergelijke ruimten, moet ten minste voldoen aan:
2
R = 0,40 d (p + 45) + 5
waarin:
R = afstand in m;
d = uitwendige diameter van de
leiding in m;
p = absolute druk in de leiding
in bar.
De afstand (R) tussen de leiding
en een andere ondergrondse leiding of constructie moet ten minste voldoen aan:

waarin:
R = afstand in m;
d = uitwendige diameter van de
leiding in m;
p = absolute druk in de leiding
in bar.
Materiaal-eisen

3) Het materiaal en het constructiewerk
moeten aan onderstaande eisen voldoen.
- Tot en met 1 bar overdruk: PVC-buis
(met barstdruk van ten minste 10 bar)
voorzien van KIWA-keur. De verbindingen moeten gelijmd zijn.
- Tot en met 3 bar overdruk: PE-buis
van hoge dichtheid (hard PE), voorzien van GIVEG-keur met een wanddikte overeenkomende met GIVEG-reeks C.
Voor zove£ verbindingen nodig zijn,
moeten dit spiegellasverbindingen
zijn.

-13- Tot en met 5 bar overdruk: nodulair
gietijzer voorzien van KIWA-keur met
schroefmof-verbindingen.
- Tot en met 8 bar overdruk:
a. gelast stalen buizen volgens DIN
1626 Blatt 3 St 37.2 of een staalsoort van ten minste dezelfde kwaliteit;
In aanmerking komen alleen rustige
staalsoorten, bereid volgens het
Siemens-Martin, elektrostaal of
oxystaal proces (wanddikte ten minste gelijk aan de nominale wanddikte
genoemd in NEN 2399) .
De verbindingen moeten worden gelast.
b. naadloze stalen buizen volgens DIN
1629 Blatt 3 St 35 of een staalsoort van ten minste dezelfde kwaliteit.
In aanmerking komen alleen rustig
staalsoorten, bereid volgens het Siemens-Martin, elektrostaal of oxystaal
proces (wanddikte ten minste gelijk
aan de nominale wanddikte, genoemd
in NEN 2323).
De verbindingen moeten worden gelast.
Alle rondgaande lassen van de buizen
moeten radiografisch worden onderzocht. De lassen moeten worden beoordeeld volgens de VEG-richtlijnen.
Alle te gebruiken materialen, laselektroden en lasmethoden zijn onderworpen aan het oordeel van het VEG-gasinstituut.

-14- Tot en met 67 bar overdruk:
de aan het materiaal en het constructiewerk te stellen eisen moeten voldoen aan de onderstaande voorschriften, behoudens de hierna vermelde
aanvullingen en wijzigingen, of aan
specificaties of normen, die naar
het oordeel van NS gelijkwaardig zijn
aan deze.
Bij verschil prevaleren de Gasuniespecificaties boven de USAS-code en
de API-standards.
Deze voorschriften zijn:
USA Standard code for Pressure Piping* ,..
v

V \^

K

Gas Transmission and Distribution
\ Piping systems, USAS B 31-8, laatste
uitgave;
~-^a^
API-specification for Line-Pipe, APIstandard 5 L, laatste uitgave;
API-specification for High-Test Line
Pipe, API-standard 5 LX, laatste uitgave;
Diverse Gasuniespecificaties.
Aanvullingen en wijzigingen op de
genoemde voorschriften.
Alle te gebruiken staalkwaliteiten,
laselektroden en lasmethoden zijn
onderworpen aan de goedkeuring van
de Dienst van het Stoomwezen.
Spiraal en weerstand gelaste pijpen
mogen alleen worden toegepast met
toestemming van NS.

sterkte

Ontwerp-factor;
Bij de berekening van de pijpen zal
de ontwerpfactor volgens USAS B 31-8,
tabel 841.11 ten minste volgens type
C, d.w.z. F = 0,50 aangehouden worden.

-15afpersen

Persdrukken op de bouwplaats:
De hele leiding moet na het samenlassen
gedurende 24 uur met water geperst worden
met een druk, waarbij de maximum spanning
in het materiaal gelijk is aan 90% van de
gespecificeerde minimum rekgrens met inachtneming van de maximum druk, die voor
alle constructie-elementen in de leiding
toelaatbaar is.
Voor de berekening van de maximum persdruk
in afhankelijkheid van de gespecificeerde
minimum rekgrens Re0i
dient gebruik te
worden gemaakt van de formule:
p
. 2t.ReQA.0,9 "
P
p "
d
waarin:
p = persdruk (bar)
t

= wanddikte (mm) berekend volgens de
formule van § 841.1 van USAS B 31-8,
met toepassing van de ontwerpfactor,
die voor de berekening van de leiding
ter plaatse is voorgeschreven.
Voor t dient niet de werkelijke waarde
van de wanddikte te worden gebruikt.

^eo,o.

d

=

gespecif iceerde minimum rekgrens
van het materiaal (bar) bij de
bedrij fstemperatuur.

= uitwendige middellijn (mm).

Alle rondgaande lassen moeten radiografisch
worden onderzocht. Voor keuringsnormen zie
Gasuniespecificatie CS-l-N.
- Boven 67 bar overdruk:
de hiervoor gebruikte materialen en het
constructiewerk moeten de voorafgaande

-16goedkeuring van NS hebben,
Voor toepassing van andere dan de genoemde materialen en staalkwaliteiten is voorafgaand overleg met en toestemming van NS
nodig.
III. Leidingen voor ontvlambare vloeistoffen (olieleiding)
Onafhankelijk van de optredende drukken gelden voor
deze leidingen de voorschriften voor hogedrukgasleidingen (8 bar <p< 67 bar).
IV.

Waterleidingen en rioolpersleidingen.
Het materiaal en het constructiewerk moeten voldoen
aan de geldende KIWA-normen.
C. Karakteristieke verschillen tussen spoorwegkruisingen en kruisingen met verkeerswegen.
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aspect

spoorwegkruising

wegkruising

risico-beperking
(risico= kans x
effect)

nadruk op effect-beperking (mantelbuis),
minder op kansbeperking (onvolledige
sterkteberekening).

geen effect-beperking meer (geen mantelbuis) , nadruk op
kansbeperking (volledige sterkteberekening) .

spoorbanen zetting
grondmechanica
(zettingsverwach- weinig:
Tli.v.m. ontsporingsting)
gevaar weinig zetting
toelaatbaar.
2) meest oude (d.w.z.
geconsolideerde) banen
3) nieuwe banen worden
uitgevoerd met cunet
(slappe veenlagen weggebaggerd).
constructie

wegen zetting meer:
1) i.v.m. verkeersveiligheid meer zetting toelaatbaar.
2) veel wegen recentelijk (<30 jaar)aangelegd of verbreed.
3) nieuwe wegen worden uitgevoerd met
verticale bodemdrainage, zonder grondverbetering.

i.v.m. II is een gele- i.v.m. II is meestde mantelbuis mogelijk ,al een stalen buis
zonder trekvaste kopnodig met gelaste
verbindingen, die
pelingen, die over de
voile lengte is onder- vaak niet over de
steund door de grond.
voile lengte is
ondersteund door de
grond (grondbreuk).

IIV | kathodische bescherming (K.B.)

kruising heeft eigen
K.B. met opofferingsanoden (Mg-anoden) in
de annulaire ruimte.

kruising is opgenomen)
in de K.B. van de
transport leiding (ge-j
lijkrichterinstallatie) .

|V

gasleidingen: 8
uit hart spoor
olieileidingen:
uit teen talud
waterleidingen:
uit hart spoor

gasleidingen (hogedruk) : wel tot 120 m
(parallelle leiding
en 30 m (kruising)
olieileidingen:^> 30 i
waterleidingen: tot
30 m (alle maten uit
teen talud).

I veiligheidszone
(voor evenwijdige leidingen
en kruisingen)

I VI | veiligheidscoeff icient

m
20 m
>5 m
~

<r=0 ,5 . cr , berekend
op uitsluitend inwendige druk

Q* ., , berekend
op alle belastingen
(in- en uitwendige).
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aspect

spoorwegkruising

wegkruising

VII

afpersen transportleiding

tot 90% v.d. gespec.
min. rekgrens (vloeigrens) , gebaseerd op
de minimaal benodigde
wanddikte, zonder aftrek van spanningen
door uitwendige belastingen.

idem, doch gebaseerd op de werkelijk aanwezige
wanddikte, en met
aftrek van spanningen door uitwendige
belastingen.

VIII

ervaringen bij
de uitvoering

NS heeft gunstige ervaringen met asbestcementen mantelbuizen en
doorpersen.
oorzaken;
1) door geeiste bestandheid tegen de
werkdruk van hogedrukleidingen wordt wanddikte groot (w8 cm) .
2) royale annulaire
ruimte.
3) streng toezicht bij
doorpersen; slechts 5
gespecialiseerde aannemers acceptabel.

WX gasclub hebben
slechte ervaringen
met stalen mantelbuizen en doorpersen in de 60-er jaren.
oorzaken:
1) krappe annulaire
ruimte, waardoor
thinsulators beschadigd werden en
metallisch contact
ontstond.
2) onvoldoende toezicht; geen selectie van aannemers.
N^IL. in de 70-er
3aren gunstige ervaringen, met methode Helvoirt!

Den Haag, 28-10-1980.

RAILWAY CROSSINGS
WITH ASBESTOS-CEMENT CASING PIPES
FOR NATURAL GAS STEEL PIPELINES
IDeulsch i
! Frangais i
Introduction
In the 1950s one of Ihe regulations in force for steel pipelines
was that casings had to be installed when crossing roads, in the
early f i f t i e s steel casings were used, but later exclusively uncoated asbestos-cement casings were applied for the natural -gas
piping system in the Netherlands.
hi 1963 a start was made with the distribution of large volumes
of natural gas that had been discovered in the Province of Groningcn.
The average diameter of the new feeders suddenly increased
from 250 mm to 900 mm. The industry was incapable of delig the required asbestos-cement casing pipes right away and
a short time, therefore, steel pipes were once more installed.
The measurement q u i c k l y revealed that a number of these large
steel casings made metallic contact with the transmission pipeline inside. This was unacceptable from the point of view of
cathodic protection. A working group in which the Netherlands
R a i l w a y s had a decisive voice then decided that for railway
crossings only asbestos-cement casings were allowed.
H should be pointed out that the Netherlands Railways exclusively apply direct-current for traction.
hi this respect the group was of the opinion t h a t the casing pipe
had to be manufactured of a non-conducting substance, which
rendered the cathodic protection of the pipe in the casing independent of the concentrated direct-current fields immediately
below the r a i l w a y track.
This requirement was q u i t e apart from the general specifications applied by the Netherlands Railways with respect to the
casing, vi/.:
1. Ilie e m b a n k m e n t must be protected against leakage (gas and
liquids).
2. 'I he railway t r a f f i c must be protected against gas explosions.
f \ 3. 1 he t r a f f i c may not be obstructed during installation of and
*^ ~ repairs to the pipe through the embankment.
4. 'I he t r a f f i c load must be absorbed by the casing without deformation.
5. The casing pipe must prevent damage to the insulation of the
transmission pipe.
Bare steel casings are undesirable, because they can be subject
to corrosion and \vhcn making a short circuit w i t h the transmission pipeline render the cathodic protection inoperable.
Moreover, ihcv. steel casings directly or indirectly influence the
potential of the transmission pipe.
In places where damage has occured as a result of the jacking
operation coated steel casings can also be subject to corrosion
caused by the changing direct-current field below the r a i l w a y
t u c k . I or d. c. railway tracks the asbestos-cement casing is the
most suitable, since it meets both the desired screening effect
and the f i v e .general specifications.
I he electric or cathodic protection s p e c i f i c a t i o n , in the asbestoseement caMinr. can be f u l f i l l e d bv i n s t a l l i n g magnesium r i b b o n
anodes \\\ \\\c concent! ic space b e t w e e n casing and t r a n s m i s sion pipe.
I or all other crossings no casing pipes should be used, n e i t h e r
asKslos cement nof steel casings.
A steel transmission pipe h a v i n u an a d e q u a t e u a i l t h i c k n e s s and
i n s t i l . -led w i t h s i n t e r e d p o l \ cihs k t i e c a n IK i - A ^ i t h f o ' - . r h ,.n
e m b a n k m e n t as it IN
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Casing problems
The power supply to the electrified railway system in the Netherlands is effected by means of three-phase rectifiers. They have
a d. c. output voltage of about 1800 Volts and supply a current
of up to approximately 5,000 Amps. The feeder wire is connected to the positive bus of the rectifier in the substation and the
negative bus to the rails.
If the entire system of wires and rails were completely insulated
from earth, no adverse effects would occur for steel transmission pipes and casings. But this is not the case and results in the
problems mentioned in the following paragraphs. The last
paragraph gives the solution of the problems by installing
asbestos-cement casings.
•The normal electric leakage field below the railway track
In direct current traction systems the insulation of the rails with
respect to the soil is required to meet stringent specifications.
This cannot avoid, however, that a part of the return current
does not go back to the sub-station through the rails, but leaks
away via the ballast bed and in the neighbourhood of the substation it is ruain collected by the rails. In practice this leakage
current is f o u n d to be more than 30 % of the traction current.
This a m o u n t ;!••»: a dual-track railway system) to a mean value
of a p p r o x i m a t e l y 30 rnA per metre track length. If. for the sake
of s i m p l i c i t y , we regard the rails as a semi-cylindrical-conductor
in the soil, tiie ' approximation formula '(1) gives us an impression of the p o t e n t i a l d i f f e r e n c e in the soil in a plane perpendicular to the r.ulw.iy track (see figure I ) .

•
— . in

JV —

•T

— where
ri

0 — soil resistance in Q •
1 = current in mA'm
JV = in mV

Figure 1' Stray-current field under a railway-track
1 Railway track
2 Vent
3 Feeder
4 Bare steel rising
Abbildung 1 • Streuslromield unter Glcichstrombahnen
1 Schienentrasse
2 Entluftung
3 Mediynrohr
4 Unbescmch-otes Slahlschuizrohr
Figure 1 C-hiinic do ccunnf dc fuite sous une vo/e a ccura.nt
c m'/r j

1 Trace aes THIS
3 Cor, j j i t e Je transpc;'0
4 ^o-jr.'c?;-. j co prrr.tjut..; . en acier nu

ihe jentre ol t h e

.;s^m,ng. tor example, a n of 100 '_] • m
c the p o t e n t i a l v a r i a t i o n s in the soil can
lM.mce of a p p r o x i m a t e l y " 2000 m i rum
g p i p e (at a depth of 2 m) to Ihe ends
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(20 m) the voltage drop is I/* • 30 • 100 In 20/2 = 2200 mV. It
may be seen from figure 5 that the ' uniform ' corrosion at this
\V is about 0,2 mm per year and the ' pit' corrosion 0,6 mm
per year. Further it may be derived from graph 5 and formula
( i i that actually the soil resistance does not play a part in corro. ! < ; ; • » . The two computations eliminate n.
Of course this is a theoretical case, in practice the leave-off
current from the rails is fluctuating in accordance with the railoil potential. If it were attempted to prevent the corrosion by
connecting the steel casing to the cathodic protected steel transmission pipe, ihe situation would only be made worse (figure 2).
This can once more very simply be derived from formula (1), if
we enter 2000 m for r.» and 2 m for r \ .
With a soil resistance of 100 U • m the potential difference according to formula (!) along the pipeline becomes
30 • 100
JV
6.9 -- 6600 mV.
•T
Such potential differences in the neighbourhood of a substation
.an only be levelled off by installing a drainage installation on
the spot. This is a fairly expensive solution, which leaves the
problem of the corroding transmission pipe inside the casing
pipe unsolved
vv
ith the drainage bonding it is the transmission pipe which
undergoes the corrosion, because the exposed bare metal of the
inside pipe is generally more negative ihan the usually rusty steel
or. the casing (filled with water).
At one time believers in steel casings suggested to fill up the
space between casing pipe and transmission pipe with an inert
gas under over pressure (e. g. nitrogen). Experiments revealed,
however, that this system fails within a few months owing to
leakage via the seals between casing and transmission-pipe.
The coating casing (e. g. with PE) and the welding of the ends
to the transmission pipe, likewise leads to difficulties. In effect,
the problems are the same as with electrical bonding (figure 2).
The corrosion concentrates on the holidays and scratches in the
coating of the casing.
It is evident from the foregoing that when replacing the steel
casing pipe by a non-conducting pipe. e. g. one of asbestoscement, the extreme potential concentrations directly below the
railway track can be traversed without any risk of damage. The
asbestos-cement, however, must be protected against corrosion
by means of an internal and external epoxy layer (e. g., against
free CO.., chlorides and greases). Compared with a steel casing
pipe, the advantage of the asbestos-cement pipe becomes greater as the length is greater, since this greatly reduces the effects
of stray currents. A typical application of an asbestos-cement
Casing pipe is shown in figure 3.
In the case of tramways the leakage currents are appreciably
higher and can actually run as high as 100 mA per metre. This
implies that in this case the corrosion of the steel casing pipe can
take place three times as fast.
(,'u.sv history
A bare steel casing in the ' Randstad Holland ' area, situated
1.5 m below a tramway, showed corrosive [lilting to a depth of
5 mm within two years after installation. This external corrosion
of the casing having a wall thickness of 11 mm was deepest
directly below the rails. Inside "the casing pipe no corrosive
pitting was found to have occurred on the transmission pipe,
but the pitting on this pipe was found to have taken place just
outside the ends of the casing.
Hie pitting depth on the cathodic protected pipe at these points
v..., on the average 2 mm in two years time.
The r a i l w a v - v f o s s i n g of this (30 ) transmission pipe was situate-.!
dose to ;». sub-slalion. At the crossing the rails were at a constant
negative potential of approximately -- 15 Volts w i t h respect to
earth. The soil resistance at the point concerned was 25 12 in.
Drainage e f f o r t s ^vere unsuccessful With the aid of formula ( 1)
it may be calculated that an insulating asbestos-cement casing
with a length of SO m would* have made it possible to avoid
these stray-curient problems.

Figure 2: Corrosion under a d. c. led railway-track
1 Outgoing stray currents
2 Corrosion
3 Feeder
4 Bare steel casing (rusted)
5 Returning stray currents
Abbitdung 2: Korrosion unter Gleichstrombahnen
1 Wegfliessende Streustrome
2 Korrosion
3 Mediumrohr
4 Unbeschichtetes Stahlschutzrohr (angerostet)
5 Zuruckfliessende Streustrome
Figure 2: Phenomenes corrosifs se produisant sous les voics
1 Depart des courants de fuite
2 Corrosion
3 Conduite de transport
4 Fourreau de protection en acier nu (rouille)
5 Retour des courants de fuite
I he action radius of the stray currents
For calculating the corrosion of the casing use has so far been
made of an estimated ingoing- or outgoing-rail current of
30 mA per m.
Naturally, the action radius depends largely on the local soil
resistance. Both ingoing and outgoing currents can occur here
and have a destructive effect on the casing. A far as the trans
mission pipe is concerned only the currents flowing to the rails
are. of course, important from the point of view of corrosion.
To enable these local situations to be roughly determined, we
can make use of the graph (figure 4). indicating both '.he most
positive and the most negative potentials on the transmission
pipe.
The potentials on the vertical axis of ligure 4 are determined
from a point of more than 1000 m removed from the \eitical
ceruchne of ihe railway track. In this respect u must also he
pointed out that the maximum corrosion at the ends of the steel
casing pipe is proportional to one halt of the potential d i f f e rence Corrosion in the middle of the Basing pipe is pioporliona
to the full JV calculated with formula (I). Ihe corrosion graph
w i t h } V and soil resistance scales is shown in figure 5
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Figure 3: Asbestos-cement casing
1 Top railway track
2 Cables
3 Measuring point
4 Prescribed cover
5 Minimum length casing
6 Heavy coating -I- 2 x 2 m
7 Asbestos-cement casing
8 Isolator
9 Iron core
10 Tape
11 Bituminous insulation
12 Qaspipe
13 Ribbon Mg-anodes
14 Feeder
15 Cable to measuring point

Abbildung 3: Asbestzement-Schutzrohr
1 Schienentrasse
2 Kabel
3 Messstelle
4 Vorgeschnebene Ueberdeckung
5 Minimallange Schutzrohr
6 Beschichtung + 2 x 2 m
7 Asbestzement-Schutzrohr
8 Isolator
9 Eisenkern
10 Band
11 Bitumenisolatiort ~
12 Gasrohr
13 Mg-Band-Anode
14 Mediumrohr
15 Kabel zur Messstelle

Karth faults in the rail-system near casings
Harth faults can have different causes, e. g. failure of overvoltage protective devices.
As a result of this, various earthed metallic structures come into
contact with the rail. Potential gradients occur around such
structures, causing a nearby steel casing to be seriously affected
through equalization currents.
An example of this is "a railway-feeder-mast having a crosssection of about 30 cm and standing in the ground to a depth
of about 1 m. This mast is connected directly to the rails caused
by a failing fuse. The potential gradient, around this mast is
illustrated in figure 6.
The voltage differences that can occur in the soil with an earth
fault of this kind can actually amount to a few Volts and will
have a stronger corrosive effect on a steel casing (and transmission pipe) t h a n would be the case with a leakage field. An
asbestos-cement casing pipe of adequate length would have
reduced the damage in this case as well. Viaducts and bridges
at rail potential cause even greater damage.
t»v

0.'

1

KJ

TOO m

/ <;ure 6' Potential drop at a rciilwjy feeder mast
At)i.ii-j;;n(] 6: Spjnnungsabf.ill jn einem Mast
/ "jure 0 Chuto de tension :tu droit d'un rraf

I lie (tathodic) protection of u transmission pipe in a easing
/ 'ncodlcd Mcrl cfiw/ijt/v

It is evident from the foregoing t h a t no complete cathodic protection of the transmission pipe can possibly be guaranteed
under an e l e c t r i f i e d r a i l w a y supplied w i t h direct current. A steel

Figure 3: Fourreau de protection
1 Trace des rails
2 Cable
3 Point de mesure
4 Recouvrement prescrit
5 Longueur minimale du fourreau
6 Enrobage 2 x 2 rn
7 Fourreau de protection en amiante-ciment
8 Isolateur
9 Noyau en fer
10 Bandage
11 Isolation bitumineuse
12 Tube a gaz
13 Anode en ruban de magnesium
14 Conduite de transport
15 Cable vers le point de mesure

casing will make the corrosion problem even more serious,
because it inadvertently starts to function as a kind of unpolarized drainage link between the pipe and part of the casing pipe
coming into contact with the steepest part of the potential
gradient below the railway track (figure 6).
This potential gradient can seriously counteract the effect of
cathodic protection. Outgoing pipe currents cause corrosion at
holes in the coating of the pipe at points just outside the casing.
Externally insulated steel casings
By a casing pipe of this kind (filled with ground water) the
cathodic protection effect cannot enter via the concentric space:
the protection of the pipe will, after :\ few cm, * rise * to unacceptable values. Damaged areas of the external insulation of
the casing will accelerate a fast and corrosive pitting effect,
which can be many times as serious as that occurring on a bare
casing.
The protection of the pipe in an insulated steel casing by means
of magnesium anodes has several additional disadvantages:
- The ribbons can cause short-circuits between casing pipe and
transmission pipe.
- Owing to the greater area to be protected, the short-circuit
causes a fast decay of the magnesium and underprotection of
the transmission pipe.
- Damaged areas on the outside of the insulated steel casing
pipe will (by a short circuit to the pipe) corrode more quickly
and to a greater depth.
The asbestos-cement easing pipe
All casing pipes have the disadvantage that in the absence of
an electrolyte in the concentric space between casing and transmission pipe no cathodic protection can be effected. This is also
true tor asbestos-cement pipes.
In our opinion it has become clearly evident from the foregoing t h a t the protective properties of the asbestos-cement, in
the case of steep potential gradients, constitute one of the greatest a d v a n t a g e s of this pipe.
Another ad\ antatje is that there is no question of directcurrent
corrosion of the asbestos-cement pipe. The corrosion of asbes-
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Figure 4: A E, x-diagramm
1 Distance to railway track
2 Mean stray current in soil =300 A
Abbildung 4: A E, x-biagramm
1 Distanz zur Schienentrasse
2 Mittlerer Streustrom im Boden=300A
Figure 4: E, x-diagramme
1 Distance jusqu'a la voie
2 Courant dc fuite moyen dans le sol
= 300 A
Figure 5: Corrosion table
1 Seawater
2 Clay
3 Sand
4 Soil resistance (Q • m)
5 Uniform corrosion (mm/year)
6 Pit corrosion (mm/year)
Abbildung 5: Korrosionstafel
1 Meerwasser

2 Ton
3
A
5
6

Sand
Bodenwiderstand (Q • m)
Gleichmassige Korrosion (mm/Jahr)
Lochfrass (mm/Jahr)

Figure 5: Tableau des corrosions
1 Eau de mer
2 Argile
3 Sable
4 Resistance du sol (52 m)
5 Corrosion reguliere (mm/an)
6 Corrosion localisee (mm/an)

-4

* 2

--

F5

—1

-m

-3
r-2

—
3-!

-=

-:

i?

r

E"5

JP!

•a

1-2
^

f

p-

"1
1
—.

1

-J

£7
=- 6
=.$
-4

->

_.
^

u
i-

-10-2 I-:
6

"I

^/c

1.4

-5
^.6
E^10

tos-cement by aggressive constituents of the soil can be disregarded by a p p l y i n g an epoxy coating.
Cathodic protection can be achieved in a simple manner by the
use of magnesium ribbons (see f i g u r e 3).
Mechanical properties of axhcst&v-cctncni ca\in^ pipes
I he load hearing on casings below r a i l w a y lines consists p a r t l y

of the weight of the overlying soil and partly of the weight of
the trains.
The form and size in which this loud is transmitted to the casi
pipe depends on the installation method and the type of son
The most suitable and mostly prescribed method of installing
th'e pipe is by boring. This involves a minimum disturbance uf
the subsoil, while moreover such an operation will allow ihe
rail traffic to continue practically unhindered. Settlement at the
point of the boring operation owing to the pipeline trench being
backfilled with insufficient accuracy is excluded. Settlement can
occur, however, during the boring operation as a result of the
well-point drainage required or, at a later stage, owing to settlement of the soil below the pipeline on account of level-raising
taking place before or after installation of the pipeline.
It is important that such settlement should be detected at an
early stage since in the case of excessive settlement fracture of
an asbestos-cement casing is not unlikely. In actual fact inadmissible deformation or fracture of casing or transmission pipe is
caused mainly by settlement differences. In the majority of
cases special care will have to be taken regarding the transition
from the pipeline-part situated in the (jacked) casing to the part
laid in the open trench.
The modulus of elasticity of asbestos-cement is 250 000 kp/ cm2
(2,5 kN/cm"-). This, in combination with a. large wall thickness (> IOcm), guarantees that radial deformation of the casi
pipe can be reduced to a negligible value.
Hardly any allowance need be made for axial deformation via
the couplings. The reason for this is that on account of their
high age the railway embankments have fully ' settled '.
Conclusion
It ist only below a d. c. railway track that there is any point in
applying a casing-pipe. At the present time the asbestos-cement
casing is the most suitable for this purpose owing to its screening properties, its immunity to corrosion and its qualities as
regards absorption of radial and axial forces.
For all other track-crossings casing pipes should no longer be
used.
With the present boring methods (for which it is actually no
longer necessary to apply well-point d r a i n a g e ) and the types
of coating now a v a i l a b l e (e.g. sintered p o l y e l l u l e n e ) a sate
construction svuhout a casing is very well possible.
G. W'iuJ\tra and A. de Joni>, N. V. Nederland^' (iasunie. (no
(Reprint fr<»n the periodical 3 R i n t e r n a t i o n a l , Rohre. R o h r ,
l e i t u n g s b a u . R o h r l e i t u n g s t r a n s p o r t . / / • / ' n \ i / < - / / 9 7 . V . w////
kind pernicwittn <>j the auihnrs and the t c///orr V'ulkan Vcrla^.

CURSUS VELDCONTROLE

PIJPLEIDINGEN

Bijlage 21 van les V -

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

***

'SicnrtclalVnode^fftcU ( hgurci" vary with th« • Hoy)

Alloy base

Weight loss

Magnesium
( DAA^ ^
(DOUJ)

1.1 Kg/A&Ycar

Available
Voltage
1 .50 V

Aluminium

3.5 Kg/X;year

1.15V

Zinc
(99.99%)

1 1.8 K&/A^ycar

MOV

Comments

Usage

Efficiency 50%; useful where poorlycoated surfaces arc present

Underground
pipelines
L

Efficiency 80%; useful in flowing
salt water
Efficiency 95%; useful up to 500
ohmrfcm on bare metal or for long
term project*.

Offshore
structures
C
Submarine pipelines
S

F«1/2.1/4n.(2h)2

fig. V.21 - Doorstroomd grondpakket
(geschematiaeerd tot een halve
cylinder), waarvan de electriache
weerstand wordt bepaald. -

Met behulp van deze gegevens kan de specifieke bodemweerstand worden bepaald, zijnde de electrische weerstand van 1 cm3 of 1 m3 grond.
De totale weerstand van het te beschouwen grondpakket is reeds bekend.
Deze was: R = —7- ohm.
Nu is de electrische weerstand rechtevenredig met de lengte 1 van het doorstroomde
llchaam en omgekeerd evenredig met de doorsnede P daarvan.
Dat wil zeggen: hoe groter de doorsnede des te kleiner is de weerstand en hoe groter de lengte des te groter is de weerstand.
(Een dikke electriciteitskabel met grote lengte kan dezelfde weerstand hebben als
een dunne kabel met kleine lengte).
Dus wanneer de totale electrische weerstand over het grondpakket P.I gelijk is aan
R, dan is de specifieke bodemweerstand over de kleinere doorsnede van 1 m^ en de
kleinere lengte van 1 m gelijk aan:

r =

F.R

ohm.m.

Ter verduidelijking van het bovenstaande en de dimensie

f!

ohm.m1! nog het volgende.

Stroom

J

. V.22 - Verband tuaaen tleotriaohe weeratand, oppervlaktt «n lengte. -

Bij vergelijking van het volumegewicht en de specifieke bodemweerstand van grond
valt het volgende op.
Het volumegewicht van grond wordt uitgedrukt in gr/cm^ of t/m3, dat wil zeggen:
het gewicht van 1 cm3 of 1 m3 grond in gr. of t.
De specifieke bodemv/eerstand van grond is de electrische weerstand van 1 cm3 of
1 m5 grond in ohm.cm of ohm.m.
*
Er zou kunnen worden gedacht, dat de dimensie van de specifieke bodemweerstand op
grond van de definitie zou zijn ohm/cm.'7' of ohm/rrJ.
319

Dat Is dus niet Juist, zoals uit hot navolgende. nader zal blijken.

*

Het volumegewicht y wordt uitgedrukt In b.v. gr/cm .
Met gewicht van de blokjes grond 1, 2 of ^ met de Inhoud V = l.b.h. la dan:

G = V.y* = cm, -§^ = gr,
cm
Hieruit volgt, dat op welke wijze blokje 1 ook wordt uitgebreid volgens 2 of
het gewicht van de blokjes blijft:
G = l.b.h.y = cm .
cm

Analoog aan de bepaling van het gewicht van de blokjes 1 , 2 en j5 volgens G = V.y*
zou de totale electrische weerstand R op grond van de definitie van de specifieke
bodemweerstand r moeten kunnen worden bepaald uit:

R = V.r.
_^

Dat kan echter niet, want het gewicht van de blokjes grond 1 , 2 en 3 is rechtevenredig met V = l.b.h., doch de electrische weerstand van die zelfde blokjes grond is
rechtevenredig met de lerxgte 1 en omgekeerd evenredig met de doorsnede F = b.h.
Dat betekent, dat wanneer de stroom van links naar recht s door de blokjes gaat, de
totale bodemweerstand niet groter wordt naarmate het volume van het blokje groter
v/ordt .
V/ordt namelijk blokje 1 langer volgens 2, hetgeen volumevergroting betekent, dan
wordt de totale bodemweerstand inderdaad groter, doch wordt blokje 1 breder volgens
3, hetgeen eveneens volumevergroting betekent, dan wordt de totale bodemweerstand
kleiner (F wordt groter).
Wanneer dus de totale bodemweerstand van een volume grond moet worden bepaald, gaat
dit volgens:
r, _ , —_.
1
1
,
cm ohm.
. —cm
%
^^
= ohm.
r
= r, — = ohm. cm. —— —= =
.—
D.il.
r
cm d
cm 2

Zou de specifieke bodemweerstand r worden uitgedrukt in ohm/cm
dan zou de dimensie van de totale weerstand R worden:
P -- r.
T* ~
^ = —°hra
A
cnr

9

(i.p.v. ohm. cm),

cm
, 4
—-.
= ohm/cm ,
cm

en dat is niet Juist, want de dimensie voor electrische weerstand is ohm (Q).
Omgekeerd kan uiteraard de specifieke bodemweerstand worden bepaald, wanneer de
totale weerstand van een volume grond bekend Is, uit:
F

<•-*•!
Blj de Wenner-methode, waarbij h = — e n l = h = ~ , wordt de specifieke bodemweeroncreveer*
stand ongeveeri
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Nadere informatie betreffende diverse pijpklassen

Dit is de lichtste klasse
£p= 0,69-0"^ ( bij t-nominaal )
of CT= 0,72.0"^ ( bij t-minimaal )
zwaarder
= 0,60.0^ ( bij t-nominaal )
0"= 0,65.(Tvl ( bij t-minimaal )
nog zwaarder
GT== 0,50.0^.^ ( bij t-nominaal )
0^= 0,55.CT^1 ( bij t-minimaal )
zwaarste klasse
QT= Of40«<J^-, ( bij t-nominaal )
0"= 0,45«fl^-i ( "bij t-rninirnaal )
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LES VI-1

UITVOERINGSINSTRUCTIES

In de pijpleidingcode staat op de bladzijden 215 en 216 een inspectieformulier afgebeeld.
Het is de bedoeling dat de veldcontroleur aan de hand van dit formulier een kruising
inspecteert. In Zuid-Holland

is het in ieder geval de gewoonte.

In deze les is het formulier opgenomen als de bladzijden 2 en 3.
Bij een bezoek aan een kruising in uitvoering heeft men natuurlijk aan het formulier
alleen niets. Men moet in de eerste plaats over de juiste tekeningen beschikken.
Deze tekeningen zijn in een eerder stadium, nl bij de aanvrage van de vergunning,
tesamen met het grondmechanisch rapport en de berekening reeds ingediend.
Wat er op zo^n tekening moet staan wordt op bladzijde 67 van de pijpleidingcode
(art. III-4.E) vermeld : staalkwaliteit, wanddikte, diameter, maximale bedrijfsdruk,
afpersdruk, corrosiebescherming etc.
Voor het maken van een zinker zijn bouwkuipen nodig. Deze kuipen moeten ook op de
juiste wijze, dus volgens de goedgekeurde tekening, worden geconstrueerd. De praktijk
heeft uitgewezen dat ook de kuipen dienen te worden gecontroleerd.
Tijdens de 4e cursusmiddag zijn er enige tekeningen als voorbeeld uitgereikt.
Van wege de ruimte in het cursusboek zijn deze tekeningen verkleind.
Het inspectieformulier is toegespitst op de situatie zoals deze in Zuid-Holland
het geval is, zij het dat de

ff

afdelingsspecialistff als zodanig niet meer bestaat.

De taken zijn als volgt verdeeld. Er bestaan zogenaamde "groot-brevet houders11 op
HTS-niveau (tegenwoordig TH-niveau sedert de TH TU is geworden).
Deze bekijken de berekeningen van de leiding, het grondmechanisch rapport en de
theoretische kant van de voorgestelde wijze van uitvoeren.
Aan de uitvoering worden soms bijzondere voorwaarden gesteld, die dan in uitvoeringsinstructies worden vastgelegd. Op het formulier staan deze groot-brevethouders
vermeld als afdelingsspecialist.
Verder bestaan er zogenaamde "klein-brevethouders" en wel in principe op MTS-niveau.
Op het formulier staan deze vermeld als veldcontroleurs. Deze mensen zijn en worden
in de huidige cursus opgeleid.
Zij moeten ook in het bezit zijn van de eventuele uitvoeringsinstructies.
Er dient dus een intensief contact te zijn tussen de verschillende brevethouders.
Men moet elkaar van alle zaken op de hoogte houden. Een copie van het inspectieformulier kan daarbij ook van dienst zijn.

-2-

Het is raadzaam om het inspectieformulier eenjnader te bekijken, hier en daar toe te
lichten en te verwijzen naar artikelen uit de code.
Het bestaat uit een algemeen gedeelte A.
Bij onder andere hogedruk-leidingen is B nodig en bij doorpersingen C.
Aan de achterzijde tenslotte kan men een schets maken of bijzonderheden vermelden.
De eerste regels van het A-gedeelte behoeven geen toelichting.
De regels over de diverse zones: Deze zones zijn in de les III-3 uitgebreid behandeld.
In de code wordt er op de bladzijden 37 t/m 60 (hfdst. III.l.C + D) op ingegaan.
De hier genoemde zones vormen het gebied alwaar de uitvoering moet worden gecontroleerd.

Bij een vereenvoudigde sterkteberekening

komt de invloedszone niet tot

uiting, bij een uitgebreide berekening wel.
De veiligheidszone is in beide gevallen van belang.
Vervolgens worden dejiamwanden genoemd.
In de code staan op verschillende plaatsen gegevens en eisen vermeld. Deze moeten goed
worden bestudeerd. Zie ook de lessen 1-3 en IV-1.
Op biz. 147 van de code : damwanden bij lagedrukleidingen
148 t/m 150

,,

,,

,, boezemwateren

152 t/m 154

,,

,,

,, hoofdwaterkeringen

212 -H 213

tabel met enige profielgegevens.

Tijdens de uitvoering zal men nogal eens kritiek krijgen op de damwanden, niet van
wege het feit dat deze nodig zijn in de uitvoeringsfase (als bouwkuip bv) maar van
wege het damwandscherm dat dienst moet doen als vervangende waterkering.
Enig tegenspel zal dan moeten kunnen worden geleverd, als aanvulling op de zin
ff

het staat op de tekening dus moet het zoff.
Let er ook op dat het heiwerktuig de boezemkade niet beschadigt door een te gr

t

eigen gewicht of te veel onnodig heen en weer rijden. Zie daarvoor ook het artikel
VIII-7 op bladzijde 212,liever geen heimachines op te smalle boezemkaden .
Meestal zal men tijdens de uitvoering de damwanden aan de hoge kant hebben gelaten en
hen , na afloop van het werk, afbranden op een bepaalde hoogte. Voor een boezemkade
moet dit zijn de bovenkant van

de kruin (zie biz. 148).

Houd echter wel rekening met een eventuele weg die over de kade loopt.
De staalkwaliteit, wanddikte, diameter, bochtstraal etc.
De staalkwaliteit staat meestal aan een kant van elke pijp en wel aan de binnenzijde
aangegeven. Wanddikte en diameter zijn gemakkelijk te bepalen met een schuifmaat en
een duimstok. Wat de voorbehandeling van fabrieksbochten betreft zie daarvoor de code
op biz. 198 (art. VIII-3), laatste alinea.

1

[ INSPECTIEFORMULIER LEIDINGKRUIglNGEH

District/waterschap:
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Wat uitermate belangrijk is, is controle op de straal van de bochten, gemeten tot de
buisas. Deze mag zeker niet kleiner zijn dan op de tekening staat aangegeven.
Zijn de bochtstralen groter dan op de tekening staan vermeld dan valt er over te praten.
De reden hiervoor moet bij U bekend zijn, nl de "stress-intensification factoren11.
Zie hiervoor de les III-l en de code biz. 122 en 140.
Een grotere straal levert lagere spanningen op, is veiliger en mag op zichzelf
bezien dus geen problemen opleveren.
Een te kleine straal levert hogere spanningen op, is onveiliger en kan dus niet
worden getolereerd.

Onder een te kleine bochtstraal wordt natuurlijk verstaan kleiner

dan op de goedgekeurde tekening is aangegeven.
Op een werk kan het wel eens nodig zijn te laten zien dat U verstand hebt van
pijpleidingen, daarom ter onderbouwing van Uw argumentatie het volgende rekenvoorbeeldje.
Men heeft een HPE-pijp met diameter 160 mm en wanddikte 14,6 mm.
De langsspanning ten gevolge van de zettingen is bijvoorbeeld 3 N/mm2.
«Bij
• • een u
u,- *.
i van 2
o m is
• h
u = t . R = 14,6 . 2000 _ 3,3/
c c9
bochtstraal
r2
72,72
1

= k§~

y

2

h3

- -±±§~

=0,58

2

5,523

Dit resulteert in een spanning in de omtreksrichting van 3 . 0,58 = 1,74 N/mm? alleen
ten gevolge van de zetting. Is de straal in het werk nu 1 m in plaats van 2 dan is
h = 2,8 en i

= 0,91 ( gelieve dit zelf na te rekenen)

De spanning in omtreksrichting wordt nu 0 , 9 1 . 3 = 2 , 7 3 .
Het verschil is 2,73 - 1,74 = 1 N/mm2. Dit lijkt op zich zelf bezien een laag bedrag,
maar als we weten dat de totale toelaatbare spanning 5 N/mia2 is, is de 1 N/mm2 20 %
daarvan en niet te verwaarlozen.
Overigens valt er over de bochten nog meer te vertellen.
Bij pijpleidingen is het de gewoonte de bochtstralen aan te geven met de diameter als
eenheid. Men spreekt over 10-D en 20-D bochten bijvoorbeeld.
Een buis i 500 mm met een 10-D bocht wil zeggen dat de bochtstraal, gemeten langs de
buisas 5 m bedraagt.
Hoe kan men nu een bochtstraal in de practijk controleren en vergelijken met de
straal die op de tekening staat vermeld.
Een buis met diameter i 160 mm met bochtstraal 8.D, dus ongeveer 1,3 m is nog wel te
schatten maar een buis van i 600 mm met een 10-D bocht is niet eenvoudig op te
meten.
Een methode is die van de volgende bladzijde.

'
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Benodigd is een zuiver rechte stevige t

lien

strip van precies 1 m lengte. Deze wordt teg
de buis gehouden en wel aan de binnenzijde
van de bocht. Zie figuur 1.
Meet, precies in het midden van de strip, de
afstand y op. Indien de straal van de bocht
x . D zou bedragen dan volgt x globaal
uit de volgende formule :
FIGUUR 1

afronden naar boven.

0>5

Stel we hebben een buis i 50 cm. We meten dan y op en komen tot 2,7 cm.

x = 0,5 H- --

,/ .

9,76. We hebben dan te maken met een 10-D bocht.

Afleiding van de formule : zie de figuur 2

AE = 100 cm
CE = i.AE = 50 cm (1)
ME = x . D -i.D (2)
MC = MB - BC =
(x . D - i.D) - y (3)
We hebben nu alle drie de zijden van de
rechthoekige driehoek MEG gehad.
Er geldt ME 2> = CE2 + MC2
Vullen we (1), (2) en (3) daar in dan wordt;
(x.D-i.D)2=502+(x.D-|.D-y)2
uitwerken levert x =
off x

FIGUIIH 2
De factor ^-

-

y
2.5

125

2.y,D

°

is hiereen verwaarloosbaar klein, kan dus vervallen en we houden de

eerder genoemde formule over.
De reden dat de afleiding gegevenis is de volgende
Het kan voorkomen dat ingeval van een kleine leiding met een kleine bochtstraal de
strip van 1 m

te lang voor de bocht is. Zie figuur 3 A. Ook kunnen er moeilijkheden

ontataan bij leidingen met grote diameters en kleine bochtstralen.
Uit figuur 3 B blijkt dat dan de strip ook te groot is.
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FIGUUR 3 B

FIGUUR 3 A

In beide gevallen zoud U indien dat tenminste nodig blijkt te zijn een kortere strip
moeten gebruiken.

Het is dan gemakkelijk voor U om zelf af te kunnen leiden dat de

formule voor bv i m strip

x = i + -~

zou

moeten zijn.

Het is in verband met te toch al globale uitkomst aan te raden zo veel mogelijk een
strip van 1 m lengte aan te houden .

Ontgraving, bovenkant pijp» gronddekking
De breedte van de ontgraving moet zo klein mogelijk worden gehouden; graven in een
waterstaatswerk is in het algemeen slecht en moet worden beperkt. Bovendien geeft een
te brede ontgraving later grotere nazakkingen.
De diepte van de ontgraving, de bovenkant van de pijp en de gronddekking vormen eigenlijk een geheel.

De berekening is gebaseerd op de theoretische maten; het is dus zaak

deze maten in de practijk zo veel mogelijk te benaderen. De gronddekking moet ter
bescherming van de buis ook aan eisen voldoen. Zie hiervoor de code artikel
VI.1.A. , VI.2.A. , VI.3.A. en VI.4.A.
Lascontrole
Lees hiervoor het artikel VIII-2 van de pijpleidingcode op bladzijde 197.
Er komt een auto van de R.T.D. (de Rontgen Technische Dienst) op het werk. Daarin bevindt zich een installatie om rontgenfoto^s van lassen te maken.
Van wege het stralingsgevaar wordt iedereen even weggestuurd en daarna is het wachte
op het ontwikkelen van de foto's.
De laswerkzaamheden

zijn nodig, omdat een zinker uit diverse buislengten en bocht-

stukken moet worden samengesteld. Let er op dat de onderdelen goed gecentreerd zijn.
Tenslotte kan er op worden gewezen dat door het lassen de bekleding defect kan raken.
Hoe men de binnenbekleding kan repareren is in les IV-1 uitgebreid behandeld.
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Aan de bekleding op zich wordt in de code veel aandacht besteed, nl in hoofdstu*. VII
Het heeft geen zin alles in de les te herhalen.
Op het inspectieformulier staat de controle op de bekleding vermeld onder het hoofd
"afvonken11.

Hoe dat in zijn werk gaat wordt weer in hoofdstuk VIII vermeld, verlucht

met een foto (biz. 188).

Over de tie-in lassen en waarom we ze niet in de invloeds-

zone willen hebben is in de vorige lessen uitgebreid gesproken.
Tenslotte bestaat er de mogelijkheid dat lassen ultrasoon worden gecontroleerd.
Veel ervaring is daar nog niet mee.

Het afpersen.
Het afpersen van een leiding heeft twee redenen. In de eerste plaats wordt de sterkte
van de leiding getest, in de tweede plaats de dichtheid van de leiding.
Hetgeen in de code staat vermeld bij het afpersen is inmiddels achterhaald (VIII.2)
voor gasleidingen. Daar vindt de dichtheidstest plaats onder een druk die behoort bij
0,9 .u , . en de duur daarvan is 15 minuten.
vloei
Daarna wordt de leiding onder een druk van 1,3 x de ontwerpdruk 4- 2 bar gebracht ; dit
noemt men de dichtheidstest. De duur daarvan bedraagt 24 uur.
Het lijstje op bladzijde 9 van deze les zal in de toekomst in de code terecht komen
maar moet nu al worden aangehouden. De lijst spreekt voor zich.
Het afpersen van een leiding vindt plaats met water, Gedurende de afperstijd wordt de
druk continu geregistreerd. Men houdt rekening met temperatuursverschillen (dag-nacht).
Afzinken etc.
Op een gegeven ogenblik wil men bv. een zinker op zijn plaats brengen.

*
Dit heet het afzinken. Het is zaak er op te letten dat de hefwerktuigen in staat zija
de zinker te dragen. Allerlei gezeul met een zinker is niet bevorderlijk voor de
conditie daarvan, speciaal de bekleding heeft het dan te verduren.
Ook de bevestiging van de stroppen moet zodanig zijn dat de pijp niet kan worden
beschadigd. Bovendien moet de plaats van de aanpikpunten van te voren zijn berekend
en op de zinker zijn aangegeven.
Zie hiervoor de code art. VIII.4, verlucht met de foto's van biz. 199.
Het komt ook wel eens voor dat men de zinker al drijvende op zijn plaats brengt en dan
laat zinken. Deze zinkers noemt men sleepzinkers; zij worden vaak toegepast bij brede
wateren zoals een rivier.
Voordat men met het afzinken kan beginnen moet er een sleuf zijn gebaggerd of
gegraven en wel op de juiste diepte. Om dit te kunnen controleren heeft men een roei'""\
boot met een peilstok nodig.
I

-9Samenvattende tabel betreffende het afpersen.
grootste p

Gas- en vloeistofleidingen

p (in bar)

-H.D?

p

a

a

aanhouden

p (bar) minimaal
a
-

(in bar)

^ 50

^10

>o + <>•

^ 50

> 10 en4 20

M

X50

>20

(o
cr)i D22it
UJ,y9<r
" vl- u
ji

> 50

410

«.»«-vl- °-,' 5™

-

• P0*

1,3po+2*
PO

iH

+ k

>50

>10 en < 20

«-'*;r -V 5~

1,4

>50

>20

W.»"V V
r~
n
u

1.3po+2

PO

Indien bij hoofd- of boezemwaterkeringen de kruising wordt gemaakt
met behulp van een boormethode, waardoor geen damwand kan worden
toegepast, dient te worden afgeperst volgens
pr = (0,9<^ n - Cf) ™-£
a
vl
q
D
u

tenzij H.D. < 1.
i

Bij hoog- en breed voorland kan in overleg met de vergunningverlenende
of goedkeuring verlenende instantie, bij waterkeringen de minimale
afpersdruk worden aangehouden.

p = maximale bedrijfsdruk in bar.
p

= 2 x de absolute ontwerpdruk
in bar, met als maximum de
ontwer]
relatieve ontwerpdruk.

p

= afpersdruk in bar.
a
t = wanddikte in mm.

vl

= vloeispanning in N/mm .

H = p, uitgedrukt in m vloeistofkolom .
D. - inwendige diameter in m.
D

= uitwendige diameter in mm.

CT' = optredende spanning uit de grondbelasting (direct en indirect
ten"'gevolge van aanaarden en ten gevolge van
2
tangentieel) in N/mm .

uitvoeringszakking
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Het controleren van de juiste diepte van de zinkersleuf dient wel vlak voor het afzinken te geschieden. Vooral bij stromend water en een zanderige grond loopt de sleuf
zeer snel weer vol.
Na het afzinken moet er weer gepeild worden om te controleren of de zinker op de
juiste diepte is aangekomen. Daarna kan er worden aangevuld en vervolgens moet er
weer gepeild worden om te kijken of ook dat volgens de regels is gebeurd.
Bij dit alles moet er ook nog worden gewaterpast; er worden zakbaken aangebracht die
opgemeten moeten worden. In de code staan op twee plaatsen

opmerkingen over meetpunten.

Zie art. VI.5.H.I en IX.l.B.
Hoe het opmeten van pijpleidingen in het algemeen, althans hoe het eigenlijk zou
moeten gebeuren gaat de volgende les.
Sommige boezemwaterbeheerders willen nog wel eens verlangen dat de bovenste 50 cm
van de aanvulling van de zinkersleuf uit zand bestaat. Dit om de pijp te beschermen tegei
slepende ankers.

Dit moet echter worden ontraden, daar dit zand meestal zwaarder i

;

dan het uitkomende materiaal en er op deze wijze extra zettingen worden uitgelokt.
Ditzelfde geldt ook voor een zandvloer onder in de sleuf (zie code art. VI.5.j).
Wat niet op het inspectieformulier staat, maar wel van levensbelang is, is het
nagaan hoe groot de ruimte is tussen onderkant pijp en de bovenkant van de damwand ter
plaatse van de doorvoer.
Deze ruimte moet minstens 50 cm groot zijn.

De damwand wordt nl. geacht nauwelijks te

zakken en de pijp zal zeker zakkingen gaan vertonen en op de damwand terecht komen indie
de ruimte te klein is.

Een HPE-leiding zal eenvoudig worden doorgesneden, een stalen

pijp zal beschadigingen krijgen zoals op de foto^s van biz. 153 in de code zijn afgedruk,
Het doorpersen is uitgebreid in les IV-3 besproken en in de code staat in hoofdstuk VIII.5 zeer veel wetenswaardigs vermeld. Zorg er in ieder geval voor dat er een
prognose op het werk aanwezig is.

*

Het laatste deel van het inspectieformulier, het "alarm" verhaal spreekt voor zich.
Terugkomende op hoofdstuk VIII uit de code zijn er nog enkele zaken welke nog bijzondere
nadruk behoeven. Deze betreffen artiken VIII.7, eerste alinea.
U dient na te gaan waar de uitkomende grond gebleven is. Meestal moet die nl later weer
worden gebruikt voor de aanvulling.

Het tijdelijk opslaan mag geen risico voor het

waterstaatswerk opleveren en ook niet voor de objecten die zich daarin bevinden, zoals
reeds eerder gelegde leidingen en damwandconstructies.
De laatste twee alinea's geven tenslotte nog enige wenken voor het heien van palen en
kistdammen
U weet het, een pijpleiding in een weg, waterkering of boezemwater verlaagt de veiligheid . Het is Uw taak er mede voor te zorgen dat deze verlaging zo gering mogelijk is
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Op deze bladzijde treft u een lijstje van wat een Veldcontroleur zoal nodig kan
hebben bij de uitvoering van zijn fu~ictie.

a.Kaartmateriaals Route-kaarten van het trac£ met aanduiding van
de kruisingen, topograf ische kaarten( eventueel op linnen) en
waterstaatskaarten.
b.Docuraentatiej Voor elke kruising J
- een copie van de betreffende vergunning(en) ,
- een set goedgekeurde tekeningen ,
- een copie van een eventueel aan de sterkteberekening toegevoegde
uitvoeringsinstructie.
c
-SchriifbenodiSdheden_te_velde .Een stapel inspectieforinulieren
met schrijfplankjefpapierklem en doorzichtig plastic dekfolie.
^ * M££izi21^£H2£2iS£iH2-: kompas , schuif maat , duims tok f me e tlint ,
peilstokfwaterpasinstrument met toebehoren, soms een handsondeerapparaat of een 9 ,mi jnenprikker* f .Bi j het opnemen van een gebaggerde sleuf ,hetgeen onmiddellijk v66r het plaatsen van een
zinker moet geschieden^ is een roeiboot onmisbaar.Bi j grote
wateren is een echo-lood aan te raden in plaats van een peilstok.
e. Diverse hul£middelen_£ Veldkijker, fotocamerafzaklantaarn.
f . Persoonli^ke^machtigingen: Legitimatie-t>ewijsfontheffing stopverbod autosnelwegen e^d»
S* l£iiiS^i£i§2lSi2§iSS s Helm, laarzen, retrof lecterend vest,regenpak e
h. Assistentie J Bij waterpassingen,peilingen,aflezen manometers
bij doorpersingen is assistentie van een kantonnier nodtg.
i. 22i2HSi£§li£Ii§§£i£S s Bi3 grote projecten,met veel kruisingen
gelijktijdig in uitvoering, is gebruik van een combi met mobilofoon-installatie vaak nuttig.
i* ^2£i£^£ElE£S- s ^e-t is zo vanzelrsprekend dat we het eigenlijk
niet op deze lijst durven te zetten : dc pijpleidingcode en
het cursusboek veldcontrole pijpleidingen,
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Enige namen van instanties, leidingmaatschappijen, ingenieursbureaux en grondmechan

jhe

adviesbureaux :

AInstanties
voor

_ -

.

Deze studiegroep bestaat uit 2 groepen, de Insulaire - en de Continentale Gasclub.
De gehele studiegroep wordt ook wel de "Gasclub" genoemd en is een groepering van
technische vertegenwoordigers van Hoogheemraadschappen en Waterschappen in Zuid-Holland,
de provincies Zuid-Holland, Noord- Holland en Gelderland , de Rijkswaterstaat dienst
Weg- en Waterbouwkunde en de gemeente Amsterdam.
Hier zljn en worden problemen besproken en mogelijk opgelost ten aanzien van kruisinge
van pijpleidingen met waterstaatswerken.
Het voornaamste doel is uniformiteit in regelgeving wat leidingkruisingen betreft
in de

betrokken gebieden.

De studiegroep heeft ook de pijpleidingcode opgesteld.
Op de bladzijden 15 en 16 van die code staat nadere informatie omtrent de

Gasclubs

vermeld. Hier zij nog vermeld dat de aldaar genoemde "Provinciale Waterstaat van
Zuid-Holland" niet meer bestaat. De dienst welke zich nu met pijpleidingzaken bezig
houdt is de Dienst Water en Milieu.
2. T.A.W.

= Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen.

Dit is een door de minister van Verkeer en Waterstaat ingestelde commissie (1965) die
de minister adviseert over problemen betreffende de waterkeringen.
De commissie stelt ook leidraden op voor een goed waterkeringsbeheer bij aanwezigheid
van vreemde elementen, zoals vloeistof- en gasleidingen, kabels, bouwwerken en
beplant ingen.
Uit de T.A.W. zijn diverse werkgroepen gevormd waarin de verschillende aspec

t

van waterkeringen worden bestudeerd.
De T.A.W. heeft o.a. de volgende leidraden vastgesteld :
a. De leidraad voor constructie en beheer van vloeistof leidingen in en nabij
waterkeringen.
b. De leidraad voor constructie en beheer van gasleidingen in en nabij waterkeringen.
Deze laatste leidraad is nagenoeg identiek aan de eerste, behoudens de berekening
van drukstoten en veiligheidszones
Het in de Pijpleidingcode genoemde C.O.W. bestaat niet meer. De taak wordt nu vervuld door de dienst Weg- en Waterbouwkunde van de Rijkswaterstaat.
3

• ^i§^
Huidige benaming ANSI B 31.8 en 31.4.
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4. Waterloopkundig Laboratorium.
Dit is onderdeel van een stichting waarin ook de overheid is vertegenwoordigd. Heeft
rapporten vervaardigd over ontgronding bij lekken in leidingen en over drukstoten.

Verenigingen van respectievelijk leidingeigenaren, gasbedrijven, waterleidingbedrijve
en stadsverwarmingbedrijven. Zij vormen overkoepelende organen en streven o.a. naar
uniformiteit in voorschriften.
6. KIWA = Keuringsinstituut voor waterleidingartikelen.
Deze instantie keurt onder meer drukbegrenzingsapparatuur, kathodische beschermingen,
en kunststofmaterialen. Het heeft ook keuringseisen opgesteld.
7. R-TJD.

= Rontgen Technische Dienst

Door deze instantie kan men lassen in pijpleidingen laten keuren.
8. Dienst voor het Stoomwezen
Deze dienst is opgericht in 1855 ten behoeve van de veiligheid van stoomwerktuigen.
Tegenwoordig bekijkt men toestellen onder druk in de ruimste zin van het woord,
dus ook pijpleidingen.
De dienst ressorteert onder het ministerie van Sociale Zaken.
B

- tlI2I2G^TSCH^PIJEN

(hogedruksector)

N.G.U. = Nederlandse Gasunie. Primaire aardgasleidingen (67,5 bar), secundaire (40 be
Dow Chemical Nederland nv
S.N.C. = Shell Nederland Chemie
D.S.M. = Dutch State Mines (staatsmijnen)
N.P.M. = Nederlandse Pijpleidingmaatschappij .
R.R.P. = Rotterdam-Rijn Pijpleidingmaatschappij
R.A.P.L. = Rotterdam-Antwerpen Pijpleidingmaatschappij
D.P.O = Defensie Pijpleiding Organisatie ( voorheen D.O.C.)
N.A.M. = Nederlandse Aardoliemaatschappij
Chevron
Total
Air Liquide

C • DIVERSE^LEIDINGLEGGERS __
Waterleidingmaatschappi j en
Gemeentelijke energiebedrijven
Openbare Werken (riolering)
Zuiverings- en Waterschappen (rioolwaterzuivering)
Industrie
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D INGENIEURSBUREAUX
Bechtel Nederland
D.H.V.
Grontmij
Heidemij Arnhem
Lievense
Gasunie engineering
Protech International
Tebodin

R + K
TNO-IBBC
E GRONDMECHANICA ADVISEURS
Grondmechanica Delft (voorheen L.G.M.=Laboratorium voor Grondmechanica). Is onderdeel van een stichting waarin ook de overheid is vertegenwoordigd. Wordt geacht
het meeste prestige te hebben.
Afdeling Grondmechanica van Gemeentewerken Rotterdam
Afdeling Grondmechanica van gemeentewe^ken Amsterdam
Beide laatstgenoemde bureaux adviseren voornamelijk de eigen dienst, doch ook wel
anderen. Voorts worden de veldgegevens van beide bureaux door Grondmechanica Delft
aanvaard als basis voor een eventueel door Grondmechanica Delft uit te brengen rapport
Fugro = Ingenieursbureau voor Geotechniek.
Enige onder ingenieursbureaux genoemde instanties (DHV,Heidemij,Grontmij)

»
F. ENIGE^ALGEMENE^OPMERKINGEN^
Leidingmaatschappijen hebben bijna altijd haast. Men wil dus dat ook het grondmechanisch
advies zo snel mogelijk wordt uitgebracht.
Vaak worden dan de samendrukkingsproeven

niet behoorlijk uitgevoerd en worden de

adviezen uitgebracht op grond van geschatte

samendrukkingsconstanten.

De hier bedoelde samendrukkingsproeven duren ca 5 weken; ze kosten tijd en geld.
Omdat de grondmechanische adviezen als grondslag dienen voor de sterkteberekening
moeten deze grondslagen zo nauwkeurig mogelijk zijn.
Dat is dan ook de reden dat wij er onzerzijds op aandringen, dat de

samendrukkings-

proeven inderdaad worden uitgevoerd.
Verder is een critische opstelling noodzakelijk ten opzichte van de grondmechanische
rapporten.
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Wo orde nl i j^n t^Znge 1 s-Ne de rland s
abutment
alignment
allowable bearing capacity
allowable stress
anchor
as-built drawing
back fill, fill
bailer
beam
bedding angle
bending stress
boring
brace
building pit
to bulge
calculation
computation
canal
casing
casing-pipe
cathodic protection
circumferential stress
clay
cohesion
cofferdam
conduit
contractor
crane
croas-section (area)
current
cut,cutting
deflection
d e s i rn
detail' drawing
dike
displacement
ditch
to dredge
elongated hole
elongation
engineering consultant

-

landhoofd
trac£,verticaal alignernent
draagvermogen
toelaatbare spanning
anker
revisietekening
grondaanvulling
puls
balk , linger
ondersteuningshoeh,opleghoek
buigspanning
grondboring
stempel
bouwkuip (bv bij doorpersen)
uitbuiken

» - berekening
- kanaal
- boorbuis
- mantelbuis
- kathodische bescherming
- tangentiele spanning
- klei
- cohesie
- kistdam
- leiding
- aannemer
- kraan (hijs)
- dwarsdoorsnede
- straoin
- sleuf,put,ingraving
- ovalisatie,deflectie
- ontwerp
- detailtekening
- dijk
- verplaatsing
- sloot
- baggeren
- slobgat
- verlenging
- ingenieursbureau

-16embankaent
equilibrium bearing capacity
active earthpressure
neutral earthpressure
passive earthpressure
excavation
in open excavation
executer
to fail
failure strength
field bend
flexible pipes
footing
forged bend
foundation
friction
grade,ground surface
gravel
hoop-stress
hot bend
jacking
level
levelling
load-increasement
longitudinal stress
modulus of subgrade reaction
moment of inertia
moment of resistance
operation pressure
overburden
peg
peat
pallet floor
plot,lot,site
principal stress
railroad
road
rigid pipes
sag
sand
seepage ring

settlement , subsidence
settlement difference

- ophoging
- evenwichtsdraagvermogen
- aktieve gronddruk
- neutrale gronddruk
- passisve gronddruk
— ingraving
- in open ingraving
- uitvoerder
- bezwijken
- breukgrens
- veldbocht
- flexibele pijpen
- fundering,fundament
- gesmede bocht
fundering
- wrijving
- maaiveld
- grind
- ringspanning
- warm geoogen bocht
- doorpersing
- peilfniveau,waterpas,horizontaal
- waterpassen
- belastingtoename
- langsspanning,axiale spanning
- beddingsconstante
- traagheidsmement (I)
- weerstandsmoment (W)
- bedrijfsdruk
- bovenbelasting
- piket
- veen,turf
- ontlast vloer
- bouwterrein
- hoofdspanning
- spoorweg
- weg
- starre pijpen
- doorbuiging
- zand
- kwelscherm
- zakking,zetting
- zettingsverschil

-17-

shear(ing) stress
sheet pile
saddle
soundings
soil engineering
soil friction
soilmeohanics
soilmechanical investigation
soil-load
spread foundation
stress-analysis
stress-analyst
stress
stress distribution
sub contractor
sub consultant
surge-pressure
test-leads
torsion^ b o r ^ u d
traffic load
tube , pipe
ultimate bearing capacity
ultimate strength
valve
wall thickness
yield-strength

-

schuifspanning
damplank
zadel
sonderingen
funderingstechniek,rrondbouw

-

grondwrijving
grondmechanica (wetenschap)
grondmechanisch onderzoeK
^rondbelauting
fundering op staal
sterkteberekening
pijpleidingconstructeur

-

normaalspanning
spanningsverdeiing
onderaannemer
»onderningenieursbureau

•r
-

drukstoot
testdraden(bij kathodische besch.)
torsie,wringing
verkeersbelasting

- buis,pijp
- evenwichtsdraagvermogen
-

breukgrens
afsluiter
wanddikte
vloeigrens

Tenslotte volgen nog enige foto^s van uitgevoerde werken. De kwaliteit daarvan (van de
foto^s) is helaas slecht.
biz. 18 geeft een algemene indruk van een werk
biz. 19 de zinker is losgeschoten
biz. 20 de zinker wordt provisorisch opgehangen
biz. 21 men wil lassen maar de delen zijn niet gecentreerd
biz. 22 t/m 25 , deze bladen vormen een copie van een folder over de zogenaamde
"getrokken zinker11
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Pipeline enters River Humber from south
bank. Head pontoon supports end of pipeline
above river bed during pulling operation.

KONIIVKLIJKEADmAANVOUCER

U.K.

A section of the No. 6 feeder main was laid across the River
Humber for the British Gas Corporation, by a Joint Venture of
The Dredging & Construction Co. Ltd. of King's Lynn, Norfolk
U.K. and Visser & Smst b.v. of Papendrecht, The Netherlands,
both members of the Royal Adriaan Volker Group, Rotterdam.

Looking towards command post on south
bank.
First pipe length has been pulled. Second
length is moved onto launch way prior to
tie-in weld.

Scope of the works
The works comprised the laying in a
predredged trench of
approximately 3 5 Km. of 610 mm.
outside diameter wrapped steel
pipeline from south to north banks
of the River Humber. This includes
the fabrication and placing of
3100 metres of wrapped steel
pipeline, coated with reinforced
concrete and buried in the river bed.
The gas pipeline passes from a
point about 10 Km. north west and
upstream of Immingham Dock to
the north bank about 8 Km. south
east of Kingston-upon-Hull.
Pipe composition
The pipe supplied by the client and
previously subjected to a highpressure test, was assembled in
four strings. Each pipe section had
internally a lining of epoxy resin
and an external coating of coaltar,
fibreglass and thermoglass
wrapping with a whitewash
dressing.
The pipe lengths involved in the
river crossing were concrete clad
with reinforcement. The concrete
weight coating, applied by the
impingement method, was
provided by Bredero Price (U.K.)
Ltd., at their Immingham works.
The thickness of the weight coating
was carefully controlled to give
fixed negative buoyancy and to
ensure stability of the pipeline in the
river currents
Pipeline assembly
The construction yard was
situated on the south bank of the
River Humber, east of New Holland

where the pipe lengths were
assembled into four strings with
welded joints. After welding and
subsequent X-raying of the joints, a
double protective coating was
applied to the joints to complete the
concrete coating of the pipeline.
Temporary cofferdams were
constructed in each river bank to
enable the pipe to be laid through
the banks.
Trench dredging
The trench in the river bed in
which the pipeline was ultimately
placed, was dredged by the
Adriaan Volker Dredging Company,
Rotterdam. The large bucket
dredger, Maasmond, was assisted
at a later stage by the suction
dredger, Sliedrecht XV.
The work required considerable
expertise to overcome the river
problems associated with high
current flow. Restrictions were
imposed by the British Transport
Docks Board Humber to safeguard shipping in the navigable

channel so that dredging of the
trench and use of the bottom pull
method to lay this pipeline,
permitted continuous movement of
river traffic.
Pipeline pulling
The extent of the available worksite
meant that the total length of
3100 metres could not be
assembled in one string. The
pipeline was thus fabricated in four
sections which were ultimately
welded into two strings for the
pulling operation; one string 1000
metres long and a second pipe •
string 2100 metres in length. The
winch pontoon Pontra Mans was
anchored near the north short? hy
means of eight 7.5 ton Delta
anchors. The Pontra Maris pulled
the pipeline by means of four
b7 mm. diameter cables which
passed from the head sheave of the
pipe on the south shore across the
Estuary with the cables on the river
bed. A 'deadman' on the north
bank had four 200 ton sheaves

Head sheave arrives on north bank.
Plan of pulling operation.
Preparation for tie-in weld.

and acted as a pulley system for
the pulling cables which lead to the
powerful winches on the Pontra
Mans The deadman was designed
to hold a pulling force of 800 tons.
The? pulling cables were in two
lengths of 7600 metres (more than
13 Km.), each cable on two reels.
A proportion of the cable was
brought from Holland but a length
of approximately 6300 metres was
constructed on the world's
largest closing machine at the
Coatbridcje Works, Scotland of
Martin Black and Company (Wire
Ropes) Ltd. The cable weighing
85 tons on its steel reel, is the
largest rope ever purchased in the
United Kingdom.
A pontoon with dimensions
50 - 1 1 metres was used to run out
the heavy cables from the south
bank towards the deadman and
also to control the head of the
pipeline during the pulling
operation.

-25Bucket dredger 'Maasmond'.

Backfilling of the trench to
maintain the position of the pipeline
and to protect the line of the river
bed was carried out by the bucket
dredger and the Geopotes VI, a
trailing suction hopper dredger of
4,400 cubic metres capacity of the
Adriaan Volker fleet. The two vessels
deposited a total of 100,000 cubic
metres of sand and gravel over the
pipeline.

The Dredging & Construction Company Ltd
E.isi Winch Hall. East Winch

To maintain even pulling and to
control the progress of the pipe at
all times, a hold back facility at the
construction site was attached by a
cable to the end of the pipe string
and braked when necessary to
provide further restraint.
At the construction site a launch
way was set out with heavy rollers
supporting the first 1000 metre
long string. The other pipe string

Client
Contractor

King's Lynn. Norfolk (U K.)
fol. 0553 61341 - Telex 81363
Visser & Smit bv
Industrieweg 4
P 0. Box 7

P.iptMiflr*:(.hl (Holland)
(«•! 078-blU'14

I.fl.-x 234113

Subcontractor
Contract value
Contract period

of 2100 metres lay half on rollers,
half on skids; the front section of
the second string was placed on
rollers after the first string had been
pulled and passed across a dyke,
through the river wall and into the
trench. The tie-in weld was then
effected between strings one and
two. On completion of the pulling
operation the pipeline was rested
hydraulically.

British Gas Corporation
Dredging & Construction/Visser 81 Smit
Pipelines Joint Venture.
Adriaan Volker Dredging Company,
£ 1.0 million
1973.

-1-

Industrieweg 124
9030 GENT/WONDELGEM
Tel. (091) 54,01.11

Bijlage bij ,'les VI-1

DENYS TUNNELBOORKACHINE

WERKPRINCIPE : Verklaring bij principeplan nr. 83.D.151.

II

FRONTONDERSTEUNING

De DENYS Tunnelboormachine is geconcipieerd zowel voor luchtdruk als
bentoniet.

a) Luchtdruk.
Het cotnpartiment (A) wordt onder verhoogde luchtdruk geplaatst.
De nodige druk wordt bepaald door de diepte van de tunnel (19) onder de
waterspiegel. Deze werkwijze heeft tot doel een droog werkfront te
verkrijgen.
De kamer (B), waar de bediener van de machine zich bevindt, wordt slechts
onder perslucht geplaatst wanneer onderhouds- en reparatiewerkzaamheden
dienen te worden uitgevoerd aan de frees (1) voor het schild (18).
De twee kamers (A) en (B) worden gevoed door een compressor (K), via
een drukregelsysteem (R) langs de leidingen (L).

b) Bentoniet.
Het compartiment A wordt kontinu onder bentonietdruk gehouden.
Dit systeem wordt aangewend ter vervanging van boren onder luchtdruk
in o.a. volgende gevallen.
- te grote doorlatendheid.
- wanneer het boorfront niet stabiel is onder luchtdruk (o.a. te
gelijkmatige korrelverdeling, te weinig cohesie, ....)
- bij aanwezigheid van veen- en turflagen en dit om zettingen te vermijden.
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Industrieweg 124
9030 GENT / WONDELGEM
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2/ GRAAFWERKZAAMHEDEN.
Eeri draaiende frees (1) woelt de grond aan het werkfront los. Deze frees (1)
is op een roterende arm (2) bevestigd die een maximum diameter kan beschrijven
gelijk aan de buitendiaraeter van het boormes (21) en een minimumdiameter tot
in de as van de boring. De freesarm (2), die gevoed wordt door de hydraulische
motoren (20) kan eveneens een voor- en achterwaartse beweging beschrijven in
langsrichting.
De losgefreesde aardkluiten vallen op een transportschroef (3), worden opgevijzeld naar een breek-kalibreerinrichting (4) en vallen hierna in een
mixer (5), waar ze met water worden getnengd.
Deze machinekamer wordt door de hydraulische groep (Y) aangedreven.

3/ WATERTOEVOER EN HYDRAULISCH GRONDTRANSPORT.

a) Luchtdruk
Een bezinkbekken (10) wordt speciaal aangelegd voor de grondafvoer en
levert eveneens het nodige water met behulp van pomp (7) en leidingen (8)
tot aan de mixer (5) waar de mengeling water-grond plaatstvindt. De
verkregen mod der ..in deze mixer (5) wordt af gevoerd met pomp (6) de
leidingen (9) naar het bezinkbekken (10),
Het water wordt hier herbruikt voor de toevoer en een nieuwe cyclus
herbegint.

b) Bentonietsteun

De scheiding bentoniet graafspecie gebeurt door tussenkomst van een
ontzandingsinstallatie waarbij de bentoniet gerecycleerd wordt.
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Industrieweg 124
9030 GENT/WONDELGEM
Tel. (091) 54.01.11

4/ ENERGIE.
Ofwel het bestaande elektriciteitsnet, ofwel diesel-elektrogeengroepen
leveren de nodige elektrische engerie. Deze voeden, via beschermde schakelkasten (C), de hydraulische groepen (X) en (Y) , de compressor (K) ,
'''
de verlichting en ventilatie van de tunnel, de telefoon- en videoinstallatie (15) en (16), de pompen (6) en (7) en de algeraene werfinrichting

5/ BORING.
Een boorpers (11), bestaande uit hydraulische cilinders die op
een wagen. gemonteerd zijn, wordt in de boorput (I) opgesteld.
Deze cilinders oefenen de nodige drukkracht uit op de boorbuizen (17) om
deze in de grond te persen over een welbepaalde lengte.
Wanneer een buislengte geperst is, worden de cilinders (11) achteruit
gebracht, een nieuw buiselement wordt in de richting van de reeds geboorde
tunnel geplaatst en de perscyclus herbegint.
Wanneer de hydraulische persdruk op de boorbuizen te groot wordt,
hetgeen schade aan de buizen zou veroorzaken, wordt een tussendrukstation
(12) gemonteerd. Deze verdeelt de te persen lengte in kleinere sekties.
De boorpers (11) en de nodige tussendrukstations (12) worden gevoed door de
hydraulische groep (X).
De tunnel (19) wordt progressief voortgeperst door de hoofdcilinders (11)
of door de tussendrukstations (12) terwijl de graafwerkzaamheden plaatsvinden, tot in de ontvangstput (II).
De richting van de tunnel wordt op regelmatige tijdstippen gekontroleerd
door een topograaf, die aan de bediener van de machine de nodige instrukties
geeft ora bij middel van stuurcilinders (14) de eventuele fouten in richting
of hoogte bij te regelen.
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Overzicht van wat er in het verleden zoals is
misgegaan bij de uitvoering.

I. Ervaringen v.d. gasclub bij de uitvoering van kruisingen
van pijpleidingen met boezemwateren, wegen en dijken
in de 60-er jaren in Zuid-Holland.
V.V.I. = vergunning verlenende instantie(s).
gasclub(s) = studiegroep pijpleidingen voor gassen en
vloeistoffen.

Gasunie-project (hogedrukleidingen voor aardgas).
Traject Woerden-Leiden (D = 36", p = 67,5 ato).
1965-1966.
1) Molendi'jk, afgedamd boezemwater.
- doorpersing zonder grondverwijdering, waardoor propvorming en oppersing v.d. vaartbodem ontstonden.
2) Dubbele Wiericke, boezemwater.
in verband met vertraagde aflevering koppelstangen,
werd achterde kistdam in de kade ontgraven zonder
dat deze stangen waren aangebracht, waardoor damwand aan landzijde is omgekomen; damwandplank voor
plank teruggetakeld ten kosten van zware blijvende
deformatie van darawand en gordingen;
bij het afzinken: zinker uit balans geraakt en op de
kistdam gevallen, draglinegiek bezweken, betonzadel
verbrijzeldf zinker beschadigd; zinker op de wal gerepareerd, opnieuw afgeperst en vervolgens met succes afgezonken?
- palen ankerblokken van buiten naar binnen geheid,
waardoor verdichting zandlaag; trekpalen konden hierdoor niet op diepte worden gebracht; contr61e-sonderingen wezen uit, dat bereikte verdichting een hoger
basis-niveau toestond?
- bij aanbrengen wrijfgording na ingebruikname van de
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leiding:
grond op
dep6t te
per werd

tijdelijk dep6t van uitgekomen van uitgekomen
"overbend" in de kade; bij verwijdering van dit
diep ontgraven, waardoor pijpcoating door grijbeschadigd.

3) Enkele Wiericke, boezemwater.
- bij afzinken: pontons gedompt, waardoor zinker uit balans geraakt en op de kistdam gevallen, betonzadel verbrijzeld, verder geen schade; andere werkwijze had succes.
" pijpomvattend gewapend betonnen steunpunt in de kade in
afwijking van de tekening uitgevoerd zonder speling met
schuimplastic; bovendien kruising afgeperst tot een te
hoge druk, terwijl diverse steunpunten nog niet gereed
waren.
Gevolg ; betonblok stukgedrukt, pijp bleek na contrdle
stoomwezen niet beschadigd, steunpunten onder water bleken na controlemeting weggedrukt. Vervolgens naast de
aangevulde sleuf een tweede sleuf gebaggerd en gronddekking op zinker daarin gespoeld; duiker contrSle wees uit
dat steunpunten niet gezakt waren; hierna wederom aangevuld.
4) Voorboezem van de Binnenpolder, boezemwater.
- bij afpersen: leiding sectie gevuld met water uit tijdelijk afgedamde voorboezem; boezem leeg waardoor kaden
gedeeltelijk zijn ingeschoven en beschoeiing werd beschadigd;
- sleuf voor aansluitende terreinleiding ontgraven tot 4 m
diepte zonder hulpdamwand in slappe bodem, waarna grote
evenwichtsverstoringen in het omliggende terrein optraden en sleuf werd dichtgedrukt. Kade plaatselijk geheel
verdwenen, stalen kistdam fungeerde als vervangende waterkering; spoorbaan gezakt en opzij gedrukt, treinen
reden ter plaatse maximum 30 km/h.
5) Gouwe, boezemwater.
- aanvoer bochtstukken met roest en walshuid, ter plaatse
met staalborstel van losse roest ontdaan, waarna asfaltcoating zou worden aangebracht. Afgekeurd door de V.V.I.,
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terug naar Keij en Kramer, gebeitst en gecoat;

- bij afzinken: zinker uit balans geraakt, op de kistdam
gevallen, betonbekleding beschadigd; gerepareerd met
snel verhardende cement hangend in de bokken;
- zinker afgehangen aan tijdelijke steunpunten; onjuiste afstelling waardoor zinker en aansluitende strekking
op de wal niet in elkaars verlengde lagen.
Aannemer wilde zinker schuin bijbranden en lassen. Verbod V.V.I., waarna beter gericht en gesteld; aansluiting
bleek zuiver passend.
- gesmokkeld met veiligheidszSne door tekort aan zware pijp;
tijdig onderkend en gecorrigeerd door de V.V.I.
- palen voor ontlastvloer volgens foutief palenplan geheid;
door de V.V.I, gecorrigeerd door middel van wijziging
van de verdere opbouw van de ontlastvloer en extra steunpunten voor de pijp.
6) Lodewijkse vaart - provinciale weg 22, afgedamd boezemwater.
- bij doorpersing: gat in de weg gevallen van ca. 3 m 3
inhoud, na passage voor spoorwegovergang remmende vrachtwagen; gat met zand gevuld, asfaltdek gerepareerd;
- eveneens bij doorpersing: scheuren gedrukt in talud boezemkade.
7) Europaweg (provinciale weg 17).
- mantelpijp van te geringe wanddikte en staalkwaliteit in
afwijking van de tekening aangevoerd; doorpersing hiervan tijdig door de V.V.I, voorkomen;
- door ontbreken tekeningen: thinsulators aangebracht op
de normale afstanden 3-4 m in plaats van 0,5 m in het
midden en aan de einden van de matelbuis, hetgeen eerst
bleek na gereedkomen van het laswerk. In opdracht van de
V.V.I, gasbuis in stukken gebrand, verwijderd, thinsulators volgens voorschrift aangebracht, kruising verder
afgebouwd (1 week vertraging terwijl kruising reeds
"critical" was).
Traject Leiden-Botlek (D=30", p= 67,5 ato). 1965-1966.
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8) Vinkesloot, boezemwater;
- zadelblokken niet volgens tekening uitgevoerd (te licht);
tijdig door de V.V.I, onderkend en gecorrigeerd;
- parallel lopende Nato-leiding stuk geheid, geen brand,
wel waterverontreiniging.
9) Delftsche Vilest, boezemwater.
- roestige bochten met walshuid aangevoerd, met staalborstel behandeld, gecoat en verwerkt. Niet gecorrigeerd
door de V.V.I.
10) Beatrixlaan (provinciale weg 15).
- bij doorpersen: voor de buis uitgeboord, waardoor groot
gat gevallen in fietspad.
Traject Hazerswoude-Botlek (D=30", p= 67,5 ato).1967-1968,
11) weg Boskoop-Benthuizen (provinciale weg 22).
- perskuip, tevens bouwkuip voor ontlastvloer, door inferieure constructie bezweken; werk hierdoor zeer vertraagd, door landurige bemaling maaiveld in wijde omtrek
gezakt; grote hoeveelheden klei aangevoerd om terrein
weer op hoogte te brengen.
- in de perskuip ontstonden wellen.
12) Hennepsloot, boezemwater.
- gebaggerd zinkersleuf in strijd met grondmechanisch
rapport aangevuld met zwaardere dan de uitgekomen specie. Sterkteberekening niet gebaseerd op zettingen. Op
last van de V.V.I, specie zoveel mogelijk verwijderd
en vervangen door licht materiaal.
Mobiloil-project (N.P.M.)* Hogedrukleiding voor ruwe
aardolie.
Trajact Europoort-Amsterdam (D=26", p = 50,7 ato).
1967-1968.
13) Nooreindsevaart, boezemwater met tertiaire weg:
- door heien damwand met dragline op schotten kade 0,5m
verzakt; wederom aangevuld met klei: Sterkteberekening
echter niet gebaseerd op zettingen, waardoor mantelbuis
mogelijk te kort en thinsulator-contactdruk te hoog;
* N.P.M.= Nederlandse Pijpleidingmaatschappij.
-5-
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-- door wringen van dragline verharding tertiaire weg gescheurdj is gerepareerd.
Aa, boezemwater.
- damwanden volgens grondmechanisch rapport niet op stuit
geheid, hierdoor heiwerk zeer bemoeilijkt ten gevolge
van meeheien van voorgaande planken in de slappe ondergrond .
15) Mops loot, boezemwater.
- doorpersing onder bescherming van twee tijdelijke stalen afdammingen; eerste afdammingen slecht uitgevoerd
en afgekeurd door de V.V.I. Vervolgens vervangende afdammingen buiten de eerder uitgevoerde aangebracht.
- bij doorpersing: onder grondse kadedoorbraak , waardoor
een tussencompartiment langs de mantelbuis in de perskuip en vervolgens in de polder is leeggelopen.
Afbouw in open ingraving met rondom gesloten darawandkuip.
R.R.P. -project. (hogedrukleiding voor ruwe aardolie) .
Traject Europoort-Venlo. (D=36", p=50, 5 ato) . 1967-1968.
16) Veckhoekse Maasdijk, boezemkade en binnendijk.
- eis waterleiding mij.: kruising onder bestaande waterleiding door middel van korte doorpersing (enige m's).
V.V.I, wenste geen mantelbuis ter plaatse om redenen
van mechanische- en corrosietechnische aard. Afspraak:
doorpersen van olieleiding zelf met epoxy-silica coating conform bijlage IV van de Leidraad Benzinecommissie. Uitbesteed bij Key en Kramer. Bij testen met testspanning volgens de
- 1 eidraad trad op meerdere punten doorslag op. Pijp door
KIWA afgekeurd. Inmiddels had de aannemer op eigen initiatief een mantelbuis doorgeperst;
- mantelbuis op last van V.V.I, volgezet en afgedicht. 3 m
ernaast oliebuis met asfaltbekleding en tengelbescherming met succes doorgeperst;
RRP= Rotterdam- Rijn Pijpleidingmaatschappij .
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- de gehele kruising moest hierbij voor het behouden
van de berekende configuratie 3 m zijdelings worden
verlegd. Hierdoor damwandscherm asymmetrisch.- Heien
overtollige damplanken aan i£n zijde kon niet meer op
tijd worden stilgelegd, waardoor tekort aan geschikte
(gecoate) damwand voor te kort geworden damwandvleugel
De V.V.I, gaf toestemming deze planken in een later
stadium alsnog te slaan.
17) Groenekruisweg (provinciale 32).
- abusievelijk mantelbuizen st. 37 in plaats van st. 52
aangevoerd; tijdig onderkend en gecorrigeerd door de
V.V.I.
18) Voorns kanaal, boezemwater.
- toegepast damwandprofiel lichter dan voorgeschreven; te
laat door de V.V.I, geconstateerd;
- damwand coating niet volgens voorschrift ( te geringe
laagdikte) .
19) Boezemvaart, boezemwater.
- kade tevens binnendijk verzakt bij gedeeltelijke doorpersing.
- bouwkuip in het water in eerste aanleg bezweken; vervolgens hersteld met zwaarder materiaai, doch nog te
licht; deformatie echter aanvaardbaaf;
- danwandbekleding niet volgens voorschrift (teer in
plaats van asfait toegepast en laagdikte te gering).
II. Opmerkingen.
1) bij beschouwing van het voorgaande dient men zich te
realiseren dat het toezicht op de uitvoering destijds
geschiedde door grote Amerikaanse ingenieursbureaux
als "Bechtel" en "Pipeline Technologists", die t.a.v.
de pijpleiding als zodanig een grote deskundigheid en
zorg tentoonspreidden, doch voor de waterstaatkundige
aspecten van kruisingen weinig kennis, ervaring danwel belangstelling koesterden.
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2) Thans is dit toezicht in handen van gerenommeerde
Nederlandse ingenieursbureaux gesteld, zodat veel fouten uit de 60-er jaren momenteel niet meer zullen worden gemaakt.
Toch is ook thans -15 jaar later!- het toezicht verre
van volmaakt. Permanent toezicht is kostbaar, zodat
daarop wordt beknibbeld. Men dient zich te realiseren
dat bij aanleg van een langeafstandtransportleiding
tientallen kruisingen van verschillende aard gelijktijdig in uitvoering zijn. Het permanente toezicht
ontaardt hierbij in een vliegende surveillance, waarbij de vele ingeschakelde aannemers en onderaannemers
een (te) grote mate van vrijheid genieten, zij het
niet meer zoals in de "wilde" 60-er jaren.
3) Als gevolg hiervan is een streng toezicht van de zijde
van de V,V.I. broodnodig. Gezien het grote aantal
kruisingen, dat meestal gelijktijdig in uitvoering is,
zal ook hierbij een veldcontroleur meerdere kruisingen onder zijn hoede moeten nemen.
Ill) Mentaliteit van de "dramatis personae".
1) de opzichter van het ingenieursbureau of de pijpleidingmaatschappij.
Deze bureaux en mij'en zijn unaniem van mening dat de
in de pijpleidingcode 1977/I74/I77 gestelde eisen te
streng zijn; in het bijzonder de veiligheidsfactoren
achten zij te hoog gesteld. Deze houding, gevoegd bij
het feit dat het incasseringsvermogen van met name
gelaste stalen leidingen t.a.v. mishandeling tijdens
de uitvoering als gevolg van de plastische eigenschappen hoog is, heeft tot gevolg dat men aan het introduceren van onnodig hoge extra spanningen en vervormingen tijdens de aanleg niet zo zwaar tilt. Het
incasseringsvermogen t.a.v. corrosie van dit type
leiding is echter laag en de aandacht voor het intact houden van de bekleding z«ou derhalve hoger moe-
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ten zijn. De gedachte echter, dat kathodische bescherming de feilen van de bekleding neutraliseert en (te)
grote kale plekken tijdig signaleert, werkt in dezen
de-motiverend. Zelfs met de lasvoorschriften wordt
soms de hand gelicht. Onlangs is geconstateerd dat bij
de aanleg van de oude RPP-leiding (24") in de 50-er
jaren door de Amerikaanse opzichter(Bechtel) eigenmachtig werd afgeweken van de bestekseiseh, door 2x zo grote lasfouten toe te staan.
Het argument hierbij is, dat er nog een marge aanwezig
is tussen de eisen (goed vakmanschap) en werkelijke
critlsche
lasfouten (de zgn. "fitness for ^purpose"
grens).
Tot nu toe is alleen t.a.v. het afpersen (hydrostatische
beproeving over 24 h onder een hogere dan de maximale
bedrijfsdruk) gebleken dat dit te alien tijde serieus
wordt uitgevoerd.
2) de uitvoerder van de (onder)aannemer.
Deze functionarissen zijn er vaak op uit de "vliegende
surveillant" een minimum aan controle-mogelijkheden te
bieden. De hiertoe gebezigde methoden varieren, doch
hebben ten doel de aandacht af te leiden (vlotte babbel,
zo snel mogelijk meetroixen naar keet en koffie e.d.).
Het is daarbij dikwijls nuttig eerst rustig rond te kijken, alvorens naar de uitvoerder te gaan zoeken; men
kan dan al direct gerichte vragen stellen en zo het
initiatief behouden. Bij de beantwoording dient men de
uitvoerder echter niet te interrumperen, daar hij hierbij dikwijls onbewust en ongewild nuttige informatie
verstrekt. Indien hij hierbij van onderwerp verandert
kan hij met een tweede vraag weer op het goede spoor
worden gezet.
Een tweede veel toegepaste methode ter frustratie van
de contrSle is het zo snel mogelijk afdekken van een
gereed pijpleidinggedeelte door er een bak grond los
over uit te keren.
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Bij bijzondere constructies, zoals paaljukken, oplegzadels, damwand^doorvoeringen, bevestigingspunten van
zakbaken, ontluchtingspijpen en testdraden van de kathodische bescherming, is dit een geijkt middel.
De veldcontroleur schrome niet in voorkomend geval het
te inspecteren gedeelte alsnog te doen ontgraven; vaak
is er geknoeid in details, die van belang kunnen zijn,
zoals lekkende damwanddoorvoeringen, weggelaten rubberen slabben in betonz.adels, electrisch vastgelaste testdraden (i.p.v. de voorgeschreven thermite-las).
Tenslotte staat de uitvoerder vaak onder grote druk van
het "critical path schedule". Hij komt daardoor nogal
eens in de verleiding risico's te nemen bij kruisingen,
die "critical" zijn. Met name het toepassen van te
lichte sleufbekistingen of zelfs het achterwege laten
daarvan, is dan populair. Deze true werkt vaak goed,
indien men kan profiteren van de tijdelijke schijncohaesie (onderdruk in het porienwater als gevolg van
de ontlastende werking van de ontgraving) door snel te
werken. Een tegenslag met vertraging is onder die omstandigheden echter fataal (zie onder 1-4).
3)

de veldcontroleur van de V.V.I.
Gezien de vorenbeschreven werkomstandigheden en het
daarbij behorende personele spanningsveld, kan de veldcontroleur zich het beste als volgt opstellen:
- hij mengt zich niet in de reeds 15 jaar plaatsvindende discussie tussen de gasclubs (V.V.I.) en de pijpleidingmaatschappijen annex ingenieursbureaux. Als
gevolg van onvoldoende achtergrondkennis Zou hij
snel worden kleingepraat. Hij baseert zich op de vergunning annex pijpleidingcode.
- hij ontwijkt c.q. pareert eventuele afleidingsmanoeuvres van de uitvoerder.
- voortijdig aangebrachte gronddekking met het duidelijke doel iets te verbergen laat hij onverbiddelijk
weer verwijderen om inspectie mogelijk te maken.
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de maatvoering en positie van zinkers, zowel v66r
als na het afzinken, worden door hem nauwkeurig gecontroleerd, waarbij er op moet worden toegezien
dat bij damwand-doorvoeringen voldoende sl&bgatruimte onder de leiding aanwezig is i.v.m. nazakkingen.
hij weerhoudt de uitvoerder zoveel doenlijk van het
nemen van risico's bij "critische" kruisingen.
in geval van twijfel vraagt hij advies van de afdelingsspecialist ("groot-brevet" houder).
bij chicanes stelt hij zich onverbiddelijk op.
bij bedrog laat hij ongerechtigde constructie-delen
wederom verwijderen.
bij onwilligheid legt hij het werk stil en waarschuwt
het districtshoofd.
hij is er ongevoelig voor, wanneer bij het niet nakomen van afspraken als excuus "communicatie-stoornis"
wordt aangevoerd.

J

Les VI - 3
Metlnqen van zettingen en zakkinqen bij leidinqkruisinqen.

De meetgegevens van zak- en zetbaken dienen om na te gaan of de
bij de berekening gehanteerde uitgangspunten en de daarmee verkregen uitkomsten met de realiteit overeenkomen.
Uit verkregen meetgegevens is gebleken dat de uitvoering van deze
metingen vaak zodanig is dat een toetsing aan de uitgangspunten
van de berekening niet goed of soms helemaal niet mogelijk is.
Om hierin verbetering te brengen wordt in deze bijlage aangegeven
aan welke punten aandacht moet worden besteed om een zinvolle meting
te verkHjgen.
In het onderstaande wordt met "zettingen" bedoeld de zettingen van
de grondlagen onder buisniveau en met "zakkingen11 de verplaatsingen van de leiding zelf.
A. Zettingen.
Met het meten dient begonnen te worden voor het aanbrengen van enige
ophoging of aanvulling. Dit ter vastlegging van het "nulniveau". Ook
in het geval dat grondophogingen aangebracht zijn voordat de leiding
wordt gelegd dienen de zettingen vanaf de aanvang te worden gemeten.
Hierbij dient dan wel te worden vastgelegd welk dee! van de zettingen
voor, respectievelijk na, de leidingaanleg heeft plaatsgehad.
Tevens dient te worden vastgelegd welk gedeelte van de opgetreden
zettingen betrekking heeft op de grondlagen onder buisniveau.
Om dit te kunnen realiseren moet de voetplaat van de zetbaak
naast de buis aangebracht worden op niveau onderkant buis.
Het is zaak de metingen eerst met korte tijdsintervallen (b.v. enkele
dagen) te verrichten en deze intervallen geleidelijk en afhankelijk
van de meetresultaten te vergroten. Bovendien is het van belang
direct voor en na belangrijke gebeurtenissen (aanvullen sleuf e.d.)
tussentijdse metingen te verrichten.
Door deze wijze van meten is het mogelijk de mate van overeenkomst
van de zettingsprognose met de optredende zettingen vast te stellen.
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Voor een eventuele controleberekening van de leiding kan dan gebruik
worden gemaakt van de gemeten, reeds opgetreden, zettingen, voor zover van belang voor de leiding, en van een zonodig bijgestelde zettingsprognose voor de nog te verwachten zettingen.

B. Zakkingen,
Het meten van de zakkingen dient om de vervorming van de leiding te
bepalen t.o.v. zijn onvervormde toestand, waarin de materiaalspanningen (m.u.v. restspanningen en lasspanningen) gelijk nul zijn.
Aan de hand van deze metingen kan geconstateerd worden of de leiding
meer of minder vervormd is dan uit de berekening blijkt.
Dit betekent dat de eerste meting van de verschillende punten, dient
te geschieden op het moment dat het betreffende leidinggedeelte
zonder spanningen is. Dit is te realiseren door deze metingen te
verrichten op het moment dat de verschillende leidinggedeelten
aaneen worden gelast en de leiding nog eventueel door hulpconstructies wordt ondersteund, Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de leidinggedeelten dan zo min mogelijk vervormd zijn, min of meer vrijhangen
of liggen en niet door buiging op de juiste plaats zijn gedwongen.
Bij het aanbrengen van meerdere te meten leidinggedeelten dienen
de metingen van de verschillende gedeelten vanzelfsprekend aan elkaar
gerelateerd te worden. De metingen kunnen direct via zakbaken worden
verricht, doch indien deze in dit stadium nog niet aanwezig zijn kan
ook direct op de buis worden gemeten. Dit dient dan wel te gebeuren
op de plaatsen waar later de zakbaken geplaatst zullen worden en
deze metingen dienen t.z.t. aan de zakbaakhoogten te worden gerelateerd.
Voor de tijdsintervallen van deze metingen geldt hetzelfde als voor
die van de zettingsmetingen. Vooral is het noodzakelijk te meten voor
en na gebeurtenissen die van belang kunnen zijn, zoals het aanvullen
van de sleuf, het aansluiten van leidinggedeelten en het vullen c.q.
onder druk brengen van de leiding (afpersen).
C. Algemeen.
Uit ingezamelde
bij inkorten of
gaande metingen
zinvol, wanneer
of verlengen de

meetgegevens blijkt dat het nogal eens voorkomt dat
verlengen van zak- en zetbakeh de relatie met voorverloren gaat. De metingen zijn echter alleen dan
dit voorkomen wordt door voor en na het inkorten
zakbaak te meten.
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In het algemeen geldt dat het nuttig is bij elke meetserie de voortgang van het werk te vermelden.
In het bijzonder bij naar verwachting grote zettingsverschi1len dan
wel bij grote leidingdiameters verdient het aanbeveling om ook op de
direct aan de kruising aansluitende leidinggedeelten zakbaken te
plaatsen teneinde de wederzijdse be'fnvloeding van deze leidinggedeelten en de kruising te kunnen verrekenen.
D. Aanwijzing voor de organisatie van metingen van zettingen
en zakkingen.
Voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen
dient een uitvoeringstekening (zie voorbeeld) ten behoeve van
de metingen van zakkingen en zettingen te worden overlegd. Een
dagelijks bijgewerkt exemplaar van deze tekening dient op het
werk aanwezig te zijn.
Op deze tekening, met een schaal van tenminste 1:100, dienen
te zijn aangegeven:
1. Markante punten, zoals: hartlijn vaart, begin en einde van
persing c.q. zinker, hartlijn weg, damwandschermen, overgang
in wanddikte.
2. Een nulpunt ten behoeve van de plaatsbepaling der meetpunten
en baken. Dit nulpunt valt bij voorkeur samen met het begin
van de kruising. De coordinaten van het nulpunt worden vastgelegd t.o.v. een vast punt buiten het werkterrein.
3. De onderscheiden buizen die door lassen aan elkaar worden verbonden; deze buizen dienen d.m.v. letters of anderszins te
worden benoemd.
4. De volgorde waarin de buizen worden geplaatst.
5. Bij elke las een meetschema voor het bij die las behorende
meetpunt. De juiste situering van het meetpunt is op een afstand van ca. 0,50 m van de las, waarmee de volgende buis
zal worden aangelast.
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De eerste meting van elk meetpunt dient te geschieden op het
moment dat de buis waarop het meetpunt is gesitueerd aan de
voorgaande buis wordt gelast en beide buizen nog door hulpconstructies worden ondersteund voorzover die tijdens het
lassen aanwezig zijn.

B
las in uitvoering

De tweede meting van elk meetpunt dient te
moment dat aan de buis waarop het meetpunt
volgende buis wordt gelast en beide buizen
structies worden ondersteund voorzover die
aanwezig zijn.
^

4

B

geschieden op het
is gesitueerd een
nog door hulpcontijdens het lassen

0.50m

( ~~~"
A

"
las

/

A

A

in uitvoering

De derde meting van elk meetpunt dient te geschieden op het
moment dat aan de buis volgend op die waarop het meetpunt is
gesitueerd een daarop volgende buis wordt gelast en beide
laatst genoemde buizen nog eventueel door hulpconstructies
worden ondersteund voorzover die tijdens het lassen aanwezig
zijn.
0.50m

D

E
A

/

A

A

las in uitvoering

incnen een buis in beide richtingen als eerste buis beschouwd
kan worden dient het bovenstaande in beide richtingen te
worden toegepast.
Het genoemde meetschema dient te bevatten:
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a. Een omschrijving van de fase van het werk waarin de meting
wordt verricht. Deze omschrijving moet aangeven welke buis
aangelast werd tijdens de meting. Ook andere gebeurtenissen
die van belang kunnen zijn moeten hier worden vermeld.
b. Het nummer van het meetpunt.
c. Indien van toepassing, een onderverdeling in "metingen aan
buis" en "metingen aan baak", welke metingen aan elkaar
moeten kunnen worden gerelateerd.
d. De horizontale afstand van het meetpunt t.o.v. het nulpunt
als bedoeld in 2, gemeten langs de leiding.
e. Indien van toepassing, de horizontale afstand van de baak
t.o.v. het nulpunt als bedoeld in 2, gemeten langs de leiding,
f. De datum waarop de meting werd verricht,
g. De gemeten hoogte t.o.v. NAP. Deze hoogte dient te worden
bepaald m.b.v, een betrouwbaar vast punt buiten het werkterrein.
6. De te plaatsen zak- en zetbaken. Plaats en aantal van de baken
worden bepaald in overleg met directie en vergunningverlener.
Hierbij dient er op te worden gelet dat de plaats van een zakbaak zoveel mogelijk samenvalt met die van een meetpunt.als
bedoeld in 5; een afwijking van maximaal 1,- m is toelaatbaar.
Zetbaken dienen zo dicht mogelijk bij zakbaken te worden geplaatst.
7. Een planningsschema waarin voor elke buis de geplande datum
van plaatsing wordt aangegeven. In dit schema wordt ook opgenomen het tijdstip (datum + tijd) waarop de landmeter/c.q.
degene die met de meting is belast/is gewaarschuwd, alsmede
het tijdstip waarop de verbinding tot stand is gebracht en
het tijdstip waarop de meting is uitgevoerd. Na elke gebeurteni s in het schema wordt ruimte gel aten voor parafering door de
betrokken instanties.
Na de beeindiging der werkzaamheden dienen de bovenkanten van
alle baken te worden gewaterpast. Deze waterpassing moet volgens
een door de vergunningverlener vast te stellen schema worden herhaald gedurende de gebruiksperiode van de leiding.
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Op het niet nakomen van het meetschema wordt per meting een
boete opgelegd.
Opgemerkt wordt dat bij doorpersingen het doorgeperste gedeelte
vaak als een buis zal moeten worden beschouwd. Bij zinkers zal
het mogelijk zijn de onvervormde toestand op de plaats van
fabricage te bepalen, waarna de zinker naar gelang van de
meetmogelijkheden, kan worden beschouwd als een of meer buizen.
E. Het interpreteren van optredende zakkingen bij leidingkruisingen.
De gemeten zakkingen van een leiding kunnen niet zonder meer vergeleken worden met oe m.b.v. de computer berekende verplaatsingen;
er moet eerst een correctie worden aangebracht. In de volgende notitie zal de noodzaak van deze correctie worden aangetoond waarbij
de verschillende componenten waaruit zij bestaat apart behandeld
zullen worden.
In het algemeen wordt een beperkt deel van de leiding berekend,
n.l. het deel dat tot de kruising met de waterkering behoort.
Aan de beide uiteinden van dit leidinggedeelte worden randvoorwaarden ingevoerd, deze randvoorwaarden kunnen verschillen, vaak
wordt uitgegaan van een halve, oneindig lange ligger terwijl OOK
kan worden gerekend met een scharnier of pendelstaaf, al naar gelang
de gekozen constructieve oplossing. Hier zal verder worden uitgegaan
van een halve, oneindig lange ligger, waarbij buiten het berekende gedeelte geen zakbaken zijn verondersteld, hetgeen inhoudt
dat voor de zakkingen van het niet berekende gedeelte moet v/orden
uitgegaan van de voor de kruising meest ongunstige veronderstelling,
d.w.z., de zakkingen zijn buiten de kruising gelijk nul.
Overigens doet een verandering van de randvoorwaarden niets
af aan het principe,
alleen zal bij andere aannamen de veronderstelde "nulzakking" kunnen worden vervangen door een gemeten zakking.
Voor de nu volgende redenering wordt er vanuit gegaan dat een oerekening
gemaakt wordt n.a.v. de meetresultaten, zodat de benodigde invoercorrecties direct kunnen worden toegepast. Verder wordt er vanuit
gegaan dat het punt 0 (fig. 1) het punt is waarop de randvoorwaarde is ingevoerd en dat de leiding links daarvan al is aangelegd.
De leiding wordt nu verder aangelegd van links naar rechts waarbij
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er vanuit wordt gegaan dat er telkens enige tijd verloopt alvorens
een volgend deel wordt aangesloten, of althans, dat er enige verplaatsing van het laatst aangelaste leidinggedeelte optreed alvorens
het volgende deel wordt aangesloten.
De noodzaak tot correctie wordt als volgt beredeneert:
Deel A wordt gelegd en aangesloten op punt 0, de hoogte van punt I
op dat moment wordt gemeten. Na enige tijd wordt deel B gelegd
en in punt I aangesloten op deel A, dat inmiddels een weinig gezakt
is (c.q. gezakt zou kunnen zijn). Dit is de zakking Z^ van fig. 1,
de zakking van punt 0 is,zoals reeds gezegd,nul verondersteld. Gedurende de aanleg van de rest van de leiding en in de jaren daarna
zal dit leidinggedeelte verder zakken" tot de ui teindeli jke zakking
is bereikt. Voor de berekening van dit leidingdeel is een onderverdeling van de zakkingen afhankelijk van de periode waarin
zij plaatsvonden niet van belang, er moet eenvoudig gerekend
worden met de totale zakking van punt I van begin tot eind van
de metingen zodat hier de gemeten zakking direct kan worden vergeleken met de berekende verplaatsing. Anders l i g t dit voor l e i d i n g deel B, het is namelijk zo .dat we door in punt I met de volledige
zakkingen te rekenen deel B daar ter plaatse de volledige zakking
"naar beneden hebben gedrukt", waardoor een bepaalde doorbuiging
van deel B met de daarbij behorende spanningen ontstaat. Deze
doorbuiging is groter dan de in werkelijkheid optredende coorbuiging, immers, deel B zal pas beginnen met doorbuigen na aansluiting op deel A, dus nadat de zakking Z^ reeds heeft plaatsgevonden. Om de aldus in punt I t.o.v. deel B te veel ingevoerde
zakking Z n te compenseren is het nodig dezelfde zakking in te
voeren in punt II, zodat deel B wat dit betreft rechtstandig naar
beneden gaat waarbij geen vervormingen, c.q. spanningen zullen
optreden. Voor een verge!ijking van gemeten zakkingen en berekende
verplaatsingen betekent dit dat de gemeten zakking in punt II
vermeerderd zal moeten v/orden met Zj, alvorens tot de verge! ijking
over te gaan.
Hiernaast zal punt II een verplaatsing ondergaan t.g.v. de hoekverdraaiing van deel B, die gelijk is aan de hoekverdraaiing van
deel A, voorzover die plaatsvindt na aansluiting van deel B aan
deel A. Deze verplaatsing heeft geen vervormingen c.q. spanningen
ten gevolge en zal in de output van een modern computerprogramma
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verwerkt zijn, zodat hier verder niet op gelet zou hoeven te worden
ware het niet dat deze hoekverdraaiing volgt uit de verplaatsing
van punt I. Voor de verplaatsing van punt I wordt, zoals gezegd,
namelijk de volledige verplaatsing van punt I, van begin tot
eind, in rekening gebracht, terwijl de hoekverdraaiing t.g.v.
Zyi niet mee had mogen worden gerekend.
Het rekenprogramma zal dus in punt II een verplaatsing berekenen
die een waarde, gelijk aan deze hoekverdraaiing (t.g.v. Z,,} maal
de lengte van deel 3, te groot is. Voor een vergelijking van gemeten zakkingen en berekende verplaatsingen betekent dit voor punt II
dat de gemeten zakking vermeerderd zal moeten worden met deze
waarde alvorens tot de vergelijking over te gaan.
Resumerend betekent dit voor punt II dat de gemeten zakkingen
vermeerderd moeten worden met Z,, plus de hoekverdraaiing van
deel A voor aansluiting van deel B veVmenigvuldigd met de lengte
van deel B.
De aldus beredeneerde totale correctie voor punt II is in de
figuur aangeduid met C,,.

Voor deel C en punt III geldt dezelfde redenering, alleen wordt
het probleem nu lets ingewikkelder.
In dit geval is de hoekverdraaiing van 'deel C van belang. Deze
is gelijk aan de hoekverdraaiing van deel B na aansluiting
van deel C op deel B, hetgeen wi1 zeggen
dat de hoekverdraaiing voor aansluiting bekend moet zijn teneinde
de verplaatsingen die hiervan het gevolg zijn op gelijke wijze als
bij punt II toe te kunnen voegen bij punt III. Om deze hoekverdraaiing te kunnen bepalen dient behalve de verplaatsing Zr T ,
(analoog aan hetgeen geldt voor punt II) ditmaal ook de verplaatsing
Zr 2 bekend te zijn, d.w.z. de verplaatsing van punt I na aansluiting van deel B op deel A maar voor de aansluiting van aeel C
op deel 8. Uit Z,T , en Z, 9 is dan eenvoudig de hoekverdraaiing
van deel B voor aansluiting van deel C op deel B te bepalen welke
dan in de correctie van punt III kan worden verwerkt.
Ditzelfde had eigenlijk moeten gebeuren bij de correctie van punt II,
alleen, hier was ZQ ~ nul verondersteld, net als de hele zetting van
punt 0.

9 -

Hiermee is de correctie van punt III nog niet volledig, behalve
de "storende" hoekverdraaiing en de "spanningsloze" zakking Z.r j^
verstoort ook de in het rekenprogramma ingevoerde correctie C^
het beeld. Oeze correctie heeft dezelfde gevolgen als de
"spanningsloze" zakking en vereist in punt III dus rekenkundig
een zakking gelijk aan de waarde van C^ vermeerderd met een
compensate voor de hoekverdraaiing van deel 3 t.g.v. Cjp
De redenering voor verdere leidingdelen is identiek aan die voor
deel C.
Een uitwerking van een en ander geeft de formule voor de correctie
in een punt n:
C n = Z^n-1) + C(n-l) + (l1(n-l)+C(n-l)-Z1(n-2)-Z2(n-2)-C(n-2)).
Kn)-(n-l)

- 10 -

Overz-icht van de gebruikte afkortingen.
Z, =

de verplaatsing van het betreffende punt (n) in de tijd
die verloopt tussen het plaatsen van het betreffende
buisgedeelte en het aanbrengen van het eerstvolgend
aansluitende buisgedeelte.

Zp =

de verplaatsing van het betreffende punt (n) in de tijd
die verloopt tussen het aanbrengen van het eerstvolgend
aansluitende buisgedeelte en het aanbrengen van het
daarop aansluitende buisgedeelte.

Z

de verplaatsing van het betreffende punt (n) in de tijd
die verloopt tussen het aanbrengen van het tweede daarop
volgende buisgedeelte en het moment waarop de uiteindelijke
zakkingslijn bepaald wordt.

=

L/ \ _ ( n i \ = de projectie op de horizontale as van de afstand tussen
de punten (n) en (n-1). De verdere aanduidingen' zijn
analoog hieraan,
C =

de correctie van de verplaatsingen in het betreffende punt
(n) die nodig is om de invloed van het tussentijdse verplaatsen (Z, en Z~) zodanig weer te geven dat de verplaatsingen van de onderscheiden punten gebruikt kunnen
worden voor het bepalen van de vervormingen van de onderscheiden leidinggedeelten.

ijn welke de ligggtel igging van de leiding
na afloop van alle zettingen aangeeft.

Lijn welke de verplaatsingen yan de leiding aanyeeft zoals die uit het rekenprocjranuna
zouden volgen indien alle aannanjen betreffende zettingen, grondeigenschappen en buismateriaal zov/el als de berekeningsvnjze in oyereenstcnuning zouden zijn met de werkelijkheid. Deze-lijn dient bij een herberekening zoveel mogelijk te worden
benaderd.

fig. 1 ;
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3.2.1

Algemeen

I

3.2.1.1 Dit hoofdstuk heeft betrekking op de iasverbindingen in leidingen vervaardigd door middel van het elektrisch booglasproces, en betreft meer in het bijzonder stompe lassen aan buizen, afsluiters, flenzen hulostukken en dergehjke, alsmede hoeklassen aan T- en broekstukken, overschuifflenzen, moffen en de'rgelNke, zoals deze worden toegepast bij stalen leidingen en aansluitingen met toestellen vervaardigd uit qewalst, gesmeed of gegoten staal. Indien afsluiters of toestellen zijn voorzien van laskanten, waardoor deze
gesch.kt zijn voor het d.rect lassen aan een leiding, dienen ontwerp, constructie, lasuitvoering en warmtebehandelmg zodan.g te zijn dat geen beschadiging of nadelige beinvloeding ten gevolge van het lassen of
het spanmngsverlagend gloeien zal optreden.
Opmerking
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de vervaardiging in een fabriek van buizen, hulpstukken en afsluiters.
3.2.1.2 D

-t
°P f6 a'9emeen toe9ePaste boogiasprocessen die met de hand worden
P
t
van aswerk vervaardigd door middel van andere, al of niet automatische lasprocessen moet ten mmste gelijk zijn aan die welke in dit hoofdstuk is aangeduid.

3.2.1 .3 Al het laswerk moet worden uitgevoerd voigens nader omschreven eisen in deze norm. Voor zover deze
norm geen uitsluitsel geeft, dienen deze nader omschreven eisen te voldoen aan API Std 1104.
3.2.2

Lasscorten en voorbewerking

3.2.2.1 Stornpe lassen
Stompe lassen kunnen zijn een V-las, een X-lasof een laswaarvooreen andere lasnaadvorm is toegepast.
dfe d fSSteK!! rt i" V00^ur1machinaal worden bewerkt; zij moeten schoon en vrij zijn van stoffen,
die de kwaliteit van de las nadehg kunnen be.nvloeden. De vooropening van een stompe lasnaad dient te
worden bepaald overeenkomstig de voorschriften voor de toegepaste lasmethode. Aanbevolen lasnaadvo men eisen en voorbewerking van afschuiningen bij combinaties van lasnaadvormen voor buizen en
hulpstukken met ongelijke wanddikten worden gegeven in 3.4.
Flenzen dienen in het algemeen door middel van stompe lassen aan buizen te worden verbonden, zie 3.4.
3.2.2.2 Hoeklassen
hoeklassen die worden

i, en ij aftakkmgen zijn vermeld in 3.4.
buizen

i

J te verbinding van overschuifflenzen met

3.2.2.3 Dichtings- en hechtlassen
Dichtings- en hechtlassen moeten worden uitgevoerd door daartoe bevoegde, ervaren lassers
pichtingslassen aan schroefdraadverbindingen zijn toegestaan, maar deze-lassen mogen niet worden
beschouwd als een extra versterking van deze verbindingen.
3.2.2.4 Lassen in lengterichting
Het leggen van lassen in de lengterichting van koudgeexpandeerde buizen, waarvan fle ^ 330 N/mm> is
met toegestaan. In verband hiermee mogen geen stalen buizen met een buitenmiddellijn groter dan
50 mm d.rect worden gelast aan koudgeexpandeerde stalen buizen, waarvan fle =s 330 N/mm' In zuike
gevallen d.ent gebruik te worden gemaakt van versterkingsringen, T-stukken of gedeelde T-stukken.
3.2.2.5 Het ste/len van de buizen
De buiseinden en de buizen moeten respectievelijk ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de hulpstukken zo nauwkeung mogelijk worden gesteld, rekening houdend met de toleranties op de middellijn
met de wandd.kte en met de onrondheid van de buizen. Het stellen dient zodanig te geschieden dat de
meest gunstige toestand ontstaat voor het aanbrengen van de grondlaag. Verandering in deze toestand
mag met optreden gedurende het lassen.
Bij langsnaad en spiraalbuizen, gelast onder poederdek, dienen de lasnaden onderling 30° te zijn versprongen, waarbij de langsnaad zich bij voorkeur in het zgn. "10 voor 2" gebied dient te bevinden.
3.2.3

Lasmethoden

3.2.3.1 Algemeen
Ter vaststelling van de geschikte lasmethode moet de bij het proeflassen gevolgde werkwijze tot in bijzonderheden worden beschreven en bij de daaropvolgende uitvoering van de werkzaamheden worden aangehouden. Rapporten ten aanzien van de geschiktheid van de lasmethode moeten worden bewaard zolang deze methode wordt toegepast voor het desbetreffende leidingproject.
3.2.3.2 Invloed van weersomtandigheden
Indien, naar het oordeel van een door het gasbedrijf aangewezen Iasdeskundige kan worden verwacht dat
de kwaliteit van de las wordt geschaad door de heersende weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld
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door vorst, mist of regen, het opwaaien van zand of harde wind, mogen geen laswerkzaamheden worden
verricht. Windscherm, of tent en voorwarmen dienen te worden toegepast indien de heersende weersomstandigheden dit noodzakelijk maken en naar het oordeel van de door het gasbedrijf aangewezen Iasdeskundige het lassen doorgang kan vktden. Indien vocht is neergeslagen op de te lassen delen dient te
worden verwarmd om deze delen te drogen.
3.2.3.3 Aanvaarding van' lasmethoden
I
De aanvaarding van lasmethoden moet plaatshebben overeenkomstig blad T0210 van de "Regels".
3.2.4

Vaststelling lasvaardigheid van lassers
Voor de aanvang van de werkzaamheden moet de lasvaardigheid van de lassers worden aangetoond
overeenkomstig blad T 0215 van de "Regels".
Voorwarming

3.2.5.1 In tabel 3 is aangegeven in welke gevallen de buizen in de directe omgeving van de te leggen las moeten
p
worden voorverwarmd alvorens met het lassen te beginnen. De voorwarmtemperatuur dient tijdens het
lassen te worden gehandhaafd.
&v -.
3.2.5.2 Voorwarming kan op elke daarvoor geschikte wijze worden uitgevoerd, mits deze verwarming gelijkmatig is en de temperatuur gedurende het lassen niet daalt beneden de voorgeschreven minimumtemperatuur.
3.2.5.3 De voorwarmtemperatuur moet veelvuldig worden gecontroleerd door middel van temperatuurkrijt,
thermokoppels of een andere geschikte methode ten einde te garanderen dat de vereiste voorwarmtemperatuur v66r het feitelijke lassen is verkregen en dat deze tijdens het lassen wordt gehandhaafd.
3.2.5.4 Voor het vaststellen van het kooistofgehalte en het koolstofequivalent die vermeld zijn in tabel 3 dient de
chemische samenstelling van het staal te worden bepaald uit een analyse van het materiaal van de buis.
Voorwarmen is tevens vereist indien:
a. de omgevingstemperatuur lager is dan 5 °C; in dit geval is voorwarmen tot "handwarm" voldoende;
b. de buis wordt gelast aan een onderdeel (zoais een afsiuiter of T-stuk) met een verloop naar een
grotere wanddikte volgens figuur 11: b, c, d of e; in dit geval is voor de toepassing van tabel 3 de
grootste van de beide wanddikten bepalend.
3.2.5.5 Het voorwarmen dient te geschieden zoals in tabel 3 is aangegeven.
3.2.5.6 Voorwarming kan ook noodzakelijk zijn voor staalsoorten met een lager kooistofgehalte c.q. koolstofequivalent dan in tabel 3 is aangegeven, indien zich omstandigheden voordoen, die de toepassing van de
overeengekomen lasmethode beperken of die de kwaliteit van de las nadelig kunnen bemvloeden.
3.2.6

Warmtebehandeling
In blad W 0701 van de "Regels" is vermeld wanneer een warmtebehandeling na het lassen moet worden
uitgevoerd. Indien dit het geval is moet de warmtebehandeling op de wijze als in het blad W 0701 beschreven, worden uitgevoerd.

3.2.7

Controle van laswerk
Het laswerk dient door het gasbedrijf te worden gekeurd volgens de hierna genoemde regels. De keuring
van het laswerk houdt visueel en niet-destructief onderzoek in. De keuring van het laswerk aan een leiding
dient zodanig te worden uitgevoerd, dat van iedere lasser de kwaliteit van zijn laswerk voldoende kan
worden beoordeeld.

3.2.7.1 Het visueel onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig blad T 0112 van de "Regels".
3.2.7.2 Het overige niet-destructief onderzoek moet worden uitgevoerd overeenkomstig blad T 0110 van de "Regels".
3.2.7.3 Alle lassen in compressor-, meet- en regelstations, bij kruisingen van rivieren, waterwegen, dijken, spoorwegen en verharde wegen, van leidingen in de gebiedsklassen 3 en 4 waarbij tevens pd • D, > 20 000
bar • mm en van lassen die reparaties bevatten alsmede van verbindingslassen ("tie-ins") met andere
gedeelten van de leiding of met aftakkingen hiervan, dienen volledig (d.i. 100 %) te worden onderzocht
volgens een goedgekeurde niet-destructieve methode.
3.2.7.4 Voorkoming van beschadiging van het buisoppervlak
Tijdens het laswerk dienen maatregelen te worden genomen en dient er op te worden toegezien dat inbrandingen door ontsteking van de boog buiten de Sasnaad zelve, of door foutief gebruik van de aardklem
wordt voorkomen (zie verder 5.8.5.5 en 5.8.5.6).
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1) Voorwarmen is niet vereist, behalve wanneer dit wel wordt vereist volgens 3.2.5.4 a en/of b

3.2.8

Aanvaardbaarheidseisen voor lassen
De aanvaardbaarheid van iassen moet worden beoordeeld overeenkomstig blad T 0111 van de "Rege.s".

I

3.2.9

I

3.2.9.1

Reparatie van afgekeurde lassen

I
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3.2.9.2

3.2.9.3
afdoende te worden verwijdercT11 "' yuisc" IUi °p nei 9ave metaaL Slakken en oxide-aanslag dienen
3.2.9.4 Reparatie moet worden uitgevoerd volgens een door 1
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3.2.9.6
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L a g e d r u k i e i d i n g e n en toebehoren
Algemeen
3.3.1.1 Dit hoofdstuk heeft betrekking op de lasverbindingen van leidingen vervaardigd door middel van het elektrisch booglasproces, en betreft meer in het bijzonder stompe lassen aan buizen, afsluiters, flenzen, hulpstukken en dergelijke, alsmede hoeklassen aan T- en broekstukken, overschuifflenzen, moffen en dergeiijke, zoals deze worden toegepast bij stalen leidingen en aansluitingen met toestellen vervaardigd uit gewalst, gesmeed of gegoten staal. Indien afsluiters of toestellen zijn voorzien van laskanten, waardoor deze
geschikt zijn voor het direct lassen aan een leiding, dienen ontwerp, constructie, lasuitvoering en warmtebehandeling zodanig te zijn dat geen beschadiging of nadelige be'mvioeding ten gevoige van het lassen of
het spanningsverlagend gloeien zal optreden.
Opmerking
Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de vervaardiging in een fabriek van buizen, hulpstukken en afsluiters.

3.3.1.2 Dit hoofdstuk heeft betrekking op de algemeen toegepaste boogiasprocessen die met de hand worden
uitgevoerd. De kwaliteit van laswerk vervaardigd door middel van andere, al of niet automatische lasprocessen moet ten minste gelijk zijn aan die welke in dit hoofdstuk is aangeduid.
3.3.1.3 In dit hoofdstuk is aangenomen dat een goedgekeurd lasproces en lasmethode worden toegepast, die
geschikt zijn voor het verkrijgen van deugdelijke en taaie lassen van een van te voren vastgestelde kwaliteit.
Voor de toepassing van deze eisen is het noodzakelijk dat de lasser heeft aangetoond goed in staat te zijn
het laswerk volgens de vastgestelde lasmethode uit te voeren.
Deze eisen hebben betrekking op ongelegeerd en laaggelegeerd koolstofstaal waarvan de afzonderlijke
materialen kunnen worden gelast volgens een methode die geschikt is bevonden voor iedere soort afzonderlijk. Veranderingen in materiaal, toevoegmetaal, lasproces of lasmethode, die opnieuw goedkeuring
vereisen van de lasmethode of een herwaardering van de bekwaamheid van de lasser zijn omschreven in
3.3.3.3 en 3.3.4.1.
3.3.1.4 Al het laswerk moet worden uitgevoerd volgens nader omschreven eisen in deze norm. Voor zover deze
norm geen uitsluitsel geeft, dienen deze nader omschreven eisen te voldoen aan API Std 1104.
Voor zover noch deze norm noch AP11104 uitsluitsel geven, moeten deze nader omschreven eisen voldoen aan de keuringsvoorschriften van de Dienst voor het Stoomwezen.
3.3.2

Lassoorten en voorbewerking

3.3.2.1 Stompe lassen
Stompe lassen kunnen zijn een V-las, een X-las of een las waarvoor een andere lasnaadvorm is toegepast.
De laskanten moeten bij voorkeur machinaal worden bewerkt; zij moeten schoon en vrij zijn van stoffen,
die de kwaliteit van de las nadelig kunnen beinvloeden. De vooropening van een stompe lasnaad dient te
worden bepaald overeenkomstig de eisen voor de toegepaste lasmethode. Aanbevolen lasnaadvormen,
eisen en voorbewerking van afschuiningen bij combinaties van lasnaadvormen voor buizen en hulpstukken met ongelijke wanddikten worden gegeven in hoofdstuk 3.4. Flenzen dienen in het algemeen door
middel van stompe lassen aan buizen te worden verbonden (zie hoofdstuk 3.4).
3.3.2.2 Hoeklassen
De minimumafmetingen van hoeklassen, die worden gebruikt bij de verbinding van overschuifflenzen
met buizen bij aftakkingen zijn vermeld in hoofdstuk 3.4.
3.3.2.3 Dichtings- en hechtlassen
Dichtings- en hechtlassen moeten worden uitgevoerd door daartoe bevoegde ervaren lassers.
Dichtingslassen aan schroefdraadverbindingen zijn toegestaan, maar deze lassen mogen niet worden
beschouwd als een extra versterking van deze verbindingen.
3.3.2.4 Het leggen van lassen in de lengterichting van koudgeexpandeerde buizen, waarvan Re ** 330 N/mm2 is
niet toegestaan. In verband hiermee mogen geen stalen buizen met een buitenmiddellijn groter dan
50 mm direct worden gelast aan koudgeexpandeerde stalen buizen waarvan He 2* 330 N/mm2.
In zuike gevallen dient gebruik te worden gemaakt van versterkingsringen, T-stukken of gedeelde T-stukken.
3.3.2.5 Het stellen van de buizen
De buiseinden en de buizen moeten respectievelijk ten opzichte van eikaar en ten opzichte van de hulpstukken zo nauwkeurig mogelijk worden gesteld, rekening houdend met de toleranties op de middellijn,
met de wanddikte en met de onrondheid van de buizen. Het stellen dient zodanig te geschieden dat de
meest gunstige toestand ontstaat voor het aanbrengen van de grondlaag. Verandering in deze toestand
mag niet optreden gedurende het lassen. Zie ook 3.2.2.5.
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3.3,3

Lasmethoden

3,3.3.1 Algemeen
Ter vaststelling van de geschikte lasmethode moet de bi] het proeflassen gevolgde werkwijze tot in bijzonW r e e S C
R , n t

eVe
" "" Wj d8 daaroPvo^"^ "'tvoering van de werkzaamheden
denaanz a a m e e nwo
wo
enaann van de geschikheid
eschikheid van de lasmethode moeten worden bewaard zo. Rapporten ten aanz.en
lang deze methode wordt toegepast voor het desbetreffende leidingproject.
°ewaara zo

3.3.3.2 Invloed van weersomstandigheden
Indien, naar het oordeel van een door het gasbedrijf aangewezen lasdeskundige kan worden verwacht dat
de kwahtert van de las wordt geschaad door de heersende weersomstandigheden, zoals™ j ™rbleW

16 vochi is

-

3.3.3.3 Essentiele factoren van een lasmethode
^laSiTth°tde m?6t °pn'fUW W°rden beoordeeld en goedgekeurd indien een of meer van de hieronder
vermelde factoren (a t.m. n) worden veranderd. Andere veranderingen in een lasmethode mogen zonde
meer worden toegepast m,ts deze worden vermeld in de beschnfving van de te vrtgeJSSSS?
a. Het lasproces
Wijziging van het booglassen naar het autogeen lassen of omgekeerd, wijziging van het type aas bii
een lasproces waarbij gebruik wordt gemaakt van een beschermend gas en van het lassen met de
hand naar half-automatisch of automatisch lassen en omgekeerd
b. Het buismateriaal

c. De lasnaadvorm
Wijziging van V-naad (figuur 10 a) naar U-naad {figuur 10 b) en dergelijke,

staande kanten van een Iasna8d zijn ln

d. De lasstand bij stompe lassen
Wijziging van de lasstand van verticaa! near horizontaal en omgekeerd
e. Wijzigmg van de wanddikte van meer dan 25 %.
f. Wijziging van de buismiddellijncategorie
De categorieen zijn:
- kleiner dan of gelijk aan 80 mm;
- van 80 t.m. 325 mm;
- groter dan 325 mm.
g. Wijziging van het type elektrode c.q. toevoegmateriaal.
h. Wijziging van de middellijn van de iasstaven.
I Vermindering van het aantal grondlaaglassers
*"*
I. Wijziging van de elektrische stroom (gelijkstroompolariteit; wisselstroom)

3.3.4

Lassers

r=^H?!s^rzr.^s^^
3.3.5

Controle van het laswerk

«*

'"9.
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3.3.5.1 Keuring en beproeving van lassen
a. De kwaliteit van het laswerk dient zoveel mogelijk tijdens het werk visueel te worden gecontroleerd.
b. Van de lassen dient een zodanig aantal (minimum 10 %) radiografisch te worden onderzocht, dat
de kwaliteit van het laswerk en het vakmanschap van de lassers naar behoren kunnen worden gecontroleerd. Indien bij de steekproef 6§n of meer niet-acceptabele lassen worden gevonden, zal nader
worden bepaald hoe de inspectie verder zal worden uitgevoerd.
c. Zie 3.2.7.3, met uitzondering van de gebiedsklassen.
d. Indien niet-destructief onderzoek wordt toegepast, dient dit te worden uitgevoerd volgens de "Regels" of volgens API Std 1104.
In plaats van de in de API Std 1104 genoemde "Penetrameters" moeten echter beeldkwaliteitsindicatoren worden toegepast die ten minste voldoen aan de "Regels" of aan NEN 2516.
De resultaten daarvan dienen volgens de maatstaven vermeld in 3.3.6 te worden beoordeeld.
3.3.5.2 Voorkoming van beschadigingen van het buisoppervlak
Tijdens het laswerk dienen maatregelen te worden genomen en dient erop te worden toegezien dat inbrandingen door ontsteking van de boog buiten de lasnaad zelf, of door foutief gebruik van de aardklem,
wordt voorkomen (zie 5.8.5.5 en 5.8.5.6).
3.3.6

Aanvaardbaarheidseisen voor lassen - Niet-destructief onderzoek

3.3.6.1 Deze aanvaardbaarheidseisen zijn bedoeld voor de beoordeling van de soort fout en de afmetingen die bij
de radiografische of andere niet-destructieve onderzoekmethode naar voren zijn gekomen.
Zij kunnen ook voor visuele inspectie worden gebruikt.
3.3.6.2 Het recht van afkeuren
Daar de niet-destructieve onderzoekmethoden beperkte indicaties geven, mag de opdrachtgever elke las
afkeuren die wel aan de aanvaardbaarheidseisen voldoet, doch waarvan, naar zijn mening, de diepte van
de onvolkomenheid schadelijk is voor de las.
3.3.6.3 Onvolkomen doorlassing en onvoldoende hechting
Onvolkomen doorlassing wordt gedefinieerd als onvoldoende vulling van de grondnaad met lasmetaal.
Onvoldoende hechting wordt gedefinieerd als gebrek aan binding tussen twee lagen of tussen het lasmetaal en het basismateriaal.
Onvolkomen doorlassing en onvoldoende hechting zijn verschillende begrippen die in bepaalde condities in verschillende vormen voorkomen. De aanvaardbaarheidseisen van deze verschillende vormen
worden in de volgende omschrijvingen uiteengezet
3.3.6.4 Onvolkomen doorlassing van de grondnaad
Onvolkomen doorlassing zonder uitlijnigheid (high-low), wordt gedefinieerd als onvoldoende vulling van
de grondnaad.
Een of beide laskanten kunnen onvoldoende zijn gevuld aan de binnenzijde.

onvoldoende vulling
van de grondnaad

Let op:
Geen uitlijnigheid in
de grondnaad.

Figuur 3 - Onvolkomen doorlassing van de grondnaad
Elke afzonderlijke indicatte van dit type van onvof komen doorlassing mag niet langer zijn dan 25 mm.
De gezamenlijke lengte van dergelijke onvolkomenheden in een laslengte van 300 mm mag niet meer zijn
dan 25 mm.
Indien de totale lengte van de las kleiner is dan 300 mm, mag deze onvolkomenheid niet meer bedragen
dan 8 % van die lengte.
3.3.6.5 Onvolkomen doorlassing ten gevolge van uitlijnigheid (high-low)
Uitlijnigheid wordt gedefinieerd als het niet in efkaars verlengde Hggen van de laskanten van de buizen of
de fittings, zie figuur 4a en 4 b.
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Wanneer een onderkant niet is aangevloeid mag de lengte ervan niet meer bedragen dan 50 mm op afzonderlijke plaatsen.
De gezamenlijke lengte in elke 300 mm mag niet meer bedragen dan 75 mm.

/

/

onvoldoende vulling Ban
een zijde van de grondnaad

Let op:
uitlijnigheid in de
grondnaad.

Figuur 4a - Onvolkomen doorlassing ten gevolge van uitlijnigheid
Uitlijnigheid be ho eft niet tot afkeur te leiden indien de onderkant van de aanliggende buis en/of kanten
van hulpstukken volledig met lasmetaal zijn aangevloeid.

Let op:
uitlijnigheid in de
grondnaad.

Figuur 4b - Uitlijnigheid, maar goed aangevloeid met lasmetaal
3.3.6.6 Holle onvolkomen doorlassing

de grondnaad Is aangevloeid
aan beide zijden van de buis,
maar het middengedeelte ligt
onder het buisoppervlak

l_

Figuur 5 - Holle onvolkomen doorlassing
Een nolle onvolkomen doorlassing is een aaneengesloten onvolkomenheid, in tegenstelling tot een doorbranding die van plaatselijke aard is.
Een holle onvolkomen doorlassing is toelaatbaar mits de zwarting van het beeld op de radiografie die van
het aangrenzende basismateriaa! niet te boven gaat.
Indien de zwarting die van het aangrenzende basismateriaal wel te boven gaat, mogen de afmetingen van
deze plaatsen niet groter zijn dan die voor "doorbrandingen" (zie 3.3.6.9 t.m. 3.3.6.11).
3.3.6.7 Onvoldoende hechting van de grond- of sluitlaag
Van elke onvoldoende hechting in de grondlaag of in de sluitlaag tussen het lasmetaal en het basismetaal
mag de afzonderlijke indicatie niet (anger zijn dan 25 mm.
r

onvoldoende hechting welke
met het oppervlak is verbonden

/

onvoldoende hechting welke
met het oppervlak is verbonden

Figuur 6 - Onvoldoende hechting van de grond- of sluitlaag
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De totale lengte van dergelijke onvolkomenheden in een laslengte van 300 mm mag niet meer zijn dan
25mm.
Indien de totale lengte van de las kleiner is dan 300 mm, mag deze onvolkomenheid niet meer bedragen
dan 8 % van die lengte.
3.3.6.8

Onvoldoende hechting ten gevolge van een bindingsfout (cold lap)
Onvoldoende hechting ten gevolge van een bindingsfout is een onvolkomenheid tussen twee verschillende laslagen of tussen een laslaag en het basismetaal.
Volgens deze eisen is onvoldoende hechting in verband met een bindingsfout een niet aan de oppervlakte liggende onvolkomenheid en verschilt dus van onvoldoende hechting van de grond- of sluitlaag
(zie 3.3.6.7).

Let op:
een bindingsfout
is niet met de
oppervlakte verbonden.
bindingsfout tussen
verschillende lagen

bindingsfout tussen
lasmetaal en basismetaal

Figuur 7 - Onvoldoende hechting ten gevolge van een bindingsfout
Elke afzonderlijke bindingsfout mag niet langer zijn dan 50 mm.
De gezamenlijke lengte van dergelijke onvolkomenheden in een laslengte van 300 mm mag niet meer
bedragen dan 50 mm.
3.3.6.9

Doorbranding
Een doorbranding is het gevolg van overmatige warmte-inbreng tijdens het lassen van de grondnaad.
Een gedeelte van het nog niet gestolde iasmetaal wordt uit het smeltbad gestuwd en verdwijnt.

3.3.6.10 Doorbranding bij buizen met een buitenmiddellijn van 60 mm en groter
Elke ongerepareerde doorbranding mag niet groter zijn dan 6 mm of de dikte van de buiswand; de kleinste van deze waarden is maatgevend.
De gezamenlijke lengte van dergelijke onvolkomenheden in een laslengte van 300 mm mag niet meer
zijn dan 12 mm.
Doorbrandingen zullen gelden als aanvaardbaar gerepareerd als de zwarting bij het radiografisch onderzoek van de doorbranding gelijk is aan die van het basismateriaal.
3.3.6.11 Doorbranding bij buizen met een buitenmiddellijn kleiner dan 60 mm
Niet meer dan een ongerepareerde doorbranding is aanvaardbaar waarvan echter de lengte niet meer
mag bedragen dan 6 mm of de dikte van de buiswand; de kleinste van deze waarden is maatgevend.
Doorbrandingen zullen gelden als aanvaardbaar gerepareerd indien de zwarting bij radiografisch onderzoek gelijk is aan die van het basismateriaaL
3.3.6.12 Slakinsluitingen
Een slakinsluiting is een niet-metallische vaste stof die is ingesloten in het lasmetaal of tussen het lasmetaal en basismetaal.
Langgerekte Slakinsluitingen (aaneengesloten of onderbroken Slakinsluitingen, "karresporen") worden
meestal nabij de smeltlijn gevonden.
Afzonderlijke Slakinsluitingen zijn onregelmatige insluitingen die overal in de las kunnen voorkomen.
3.3.6.13 Langgerekte Slakinsluitingen bij buizen met een buitenmiddellijn van 60 mm en groter
Deze mogen niet langer zijn dan 50 mm en/of 1,6 mm breed. De gezamenlijke lengte van dergelijke
onvolkomenheden in een laslengte van 300 mm mag niet meer bedragen van 50 mm.
Naast elkaar liggende slakkenbanen zullen worden beschouwd als afzonderlijke gevallen indien de
breedte van elk apart meer is dan 0,8 mm.
3.3.6.14 Langgerekte Slakinsluitingen bij buizen met een buitenmiddellijn kleiner dan 60 mm
Deze mogen niet breder zijn dan 1,6 mm en/of langer dan drie maal de wanddikte dn.
Parallel liggende slakkenbanen zullen worden beschouwd als afzonderlijke gevallen indien de breedte
van elk apart meer is dan 0,8 mm.
3.3.6.15 Afzonderlijke Slakinsluitingen bij buizen met een buitenmiddellijn van 60 mm en groter
De maximale breedte van een slakinsluiting mag niet meer zijn dan 3 mm.
De gezamenlijke lengte van dergelijke onvolkomenheden in een laslengte van 300 mm mag niet meer
bedragen dan 12 mm.
In die gezamenlijke lengte mogen niet meer dan 4 aparte Slakinsluitingen voorkomen.
Elk van deze aparte insluitingen mag niet breder zijn dan 3 mm.
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3.3.6.16 Afzonderlijke Slakinsluitingen bij buizen met een buitenmiddellijn kleiner dan 60 mm
De maximale breedte van een aparte slakinsluiting mag niet meer zijn dan 3 mm of 0,5 dn; de kleinste
van deze waarden is maatgevend.
De gezamenlijke lengte van dergelijke onvolkomenheden mag niet meer bedragen dan 2 dn.
3.3.6.17 Poreusheid of gasinsluitingen
Poreusheid of gasinsluitingen zijn holten die voorkomen in het lasmetaal.
3.3.6.18 Bolvormige poreusheid
De maximale afmeting van afzonderlijke bolvormige poreusheden mogen niet meer bedragen dan 3
mm of 25 % van de dikte dn; de kleinste van deze waarden is maatgevend.
De maximale verspreiding van bolvormige poreusheden mag niet meer zijn dan is aangegeven in de
figuren 8 en 9.
3.3.6.19 Gasnesten
Gasnesten die in de sluitlaag voorkomen mogen niet groter zijn dan 12 mm middellijn, met een maximum van 1 mm voor elke afzonderlijke gasinsluiting.
De gezamenlijke lengte van deze onvolkomenheden in een laslengte van 300 mm mag niet meer zijn dan
12 mm.
Gasnesten die voorkomen in alle andere lagen moeten voldoen aan de eisen gesteld onder "Bolvormige
poreusheid" (3.3.6.18).
3.3.6.20 Gaskanalen in radiate richting (wormholes)
Gaskanalen in radiale richting zijn langgerekte onvolkomenheden die ontstaan als gas uit het stollende
lasmetaal ontwijkt.
De maximale afmetingen mogen niet meer zijn dan 3 mm of 0,25 dn; de kleinste van deze waarden is
maatgevend.
De figging van deze onvolkomenheden kan gedeeltelijk de zwarting van het radiografisch beeld be'i'nvloeden en indien dit voorkomt zal aandacht moeten worden geschonken aan de voorzorgsmaatregel
zoals gesteld onder 3.3.6.2. De maximale verspreiding van gaskanalen mag niet groter zijn dan is weergegeven in de figuren 8 en 9.
3.3.6.21 Gaskanalen in rondgaande richting (hollow bead)
Een "hollow bead" is een langgerekt gaskanaal dat in rondgaande richting in de grondlaag voorkomt.
De maximale lengte van deze onvolkomenheid mag niet groter zijn dan 12 mm. De gezamenlijke lengte
van deze onvolkomenheden in een laslengte van 300 mm mag niet meer bedragen dan 50 mm.
Afzonderlijke gaskanalen langer dan 6 mm moeten ten minste 50 mm van elkaar zijn gescheiden.
3.3.6.22 Scheuren
Ondiepe krater- of stervormige scheuren die aan het einde van lasrupsen kunnen voorkomen en die het
gevolg zijn van krimp gedurende net stollen van het smeltbad, worden niet beschouwd als ontoelaatbare onvolkomenheden, tenzij de lengte ervan meer bedraagt dan 4 mm. Met uitzondering van deze ondiepe scheuren mag geen las die scheuren bevat worden geaccepteerd.
3.3.6.23 Verzameling van onvolkomenheden
Een mkarteling is een groef die ontstaat in de overgang van lasmetaal naar basismetaal.
In een aaneengesloten laslengte van 300 mm is, uitgezonderd uitlijnigheid en inkarteling, elke verzameling van onvolkomenheden met een gezamenlijke lengte van meer dan 50 mm ontoelaatbaar.
Indien de aaneengesloten laslengte kleiner is dan 300 mm, mag de gezamenlijke lengte van die onvolkomenheden niet meer bedragen dan 8 % van die laslengte.
3.3.6.24 Inkarteling
De diepte van een inkarteling kan worden vastgesteld door visueel onderzoek en mechanische methoden. Een op deze wijze beoordeelde inkarteling mag niet groter zijn dan:
diepte

-

toelaatbare iengte
(afhankelijk van diepte)

meer dan 0,8 mm of meer dan
0,125 dn; de kleinste
waarde is maatgevend.

niet acceptabel

tussen 0,4 en 0,8 mm of
tussen 0,06 dn en 0,125 dn;
de kleinste waarde is
maatgevend

minder dan 50 mm in een
aaneengesloten laslengte van 300 mm of
1/6 van de laslengte; de kleinste
waarde is maatgevend.

0,4 mm of 6 % van de
wanddikte dn; de kleinste
waarde is maatgevend

acceptabel, onafhankelijk van
de lengte
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Bij beoordeling van een inkarteling met behulp van radfegrafisch onderzoek mag de lengte niet meer
bedragen dan 50 mm in een aaneengesloten laslengte van 300 mm of 1/6 van de laslengte; de kleinste
waarde is maatgevend.
De mechanische meetmethode verdient de voorkeur boven het radiografisch onderzoek voor de beoordeling van dit type onvolkomenheid. •
yy

.g; 3.3.6.25 Overeenkomstige aanvaardbaarheidseisen voor andere niet-destructieve onderzoekmethoden dienen
•
per geval van te vofen te worden goedgekeurd.
3.3.7
L7.1

Reparatie van afgekeurde lassen
Alvorens tot reparatie over te gaan, dient te worden overwogen of de reparatie een redelijke zekerheid
geeft op een verbetering in kwaliteit van de desbetreffende las. Indien deze zekerheid niet aanwezig is,
dient de las te worden afgekeurd. Behoudens het gestelde in 3.3.7.6 dienen afgekeurde delen van lassen
te worden gerepareerd of in opdracht van het gasbedrijf uit de leiding te worden verwijderd, opnieuw te
worden gelast en daarna opnieuw te worden gemspecteerd.
1 gemengd

2. groot

c
3. middel

4.

fyn

5. in een lijn ( 3 of meer)

®<~

-5*® • @

Figuur 8 - Maximale verspreiding van gasinsluitingen bij een wanddikte van 12 mm of minder
(geeft geen schaal voor de afmetingen van gasinsluitingen zie hiervoor 3.3.6).
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3.3.7.2 In alle overige gevallen dient de las volledig te worden verwijderd.
3373

' ' ' ^KSfeParatie W°/dt Over9e9aan' dienen delen van lassen met ontoelaatbare fouten te worden
denTe?r*Ude°rdr
^^ "" ** ^ ^^ Slal*en 6" Oxide-aansla9 ««enen afdoende te wor-

3.3.7.4 Reparaties dienen te worden uitgevoerd volgens een door het gasbedrijf goedgekeurde procedure.
3.3.7.5 Aar'9erepareerde.delen van een las zijn geen verderereparaties toegestaan. In zulk geval dient het gasbednjf te bepalen of de gehele las moet worden verwijderd.
33 76

' " ' £!£ rt!Parat'6S dienen door het gasbedrijf te worden goedgekeurd. Radiografisch onderzoek behoeft al^chtTondTr loor?/
1" ""S"?1' * ""P*"""11'" acht' Een las waa^an reparaties blijken te z?n
verncht zonder voorafgaande machtigmg van hat gasbedrijf kan alleen al om die reden worden afge1. gemengd

2, groot

3. middel

4. fijn

5, in een lijn ( 3 of meer!

2dn

Figuur 9 - Maximale verspreiding van gaskanalen bij een wanddikte van meer dan 12 mm (qeeft
geen scnaal voor afmetingen van de gasinsluitingen, zie hiervoor 3.3.6).
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Lasdetails
Goedgskeurde lasdetails en -afmetingen worden gegeven in de figuren 10, 11, 12, 13,-14 en 15.
Niet aangegeven is de hoogte van de doorlassing, die in bepaalde omstandigheden van belang kan zijn.

Figuur 10a - Standaardlasnaadvorm voor buizen en hulpstukken
Tabel 4 - Grootte van de lasversterking
iasversterking x

dn mm
groter dan

tot en met

mm

12
25

2
3
4

12
25

Figuur 10b - Aanbevolen
lasnaadvorm voor buizen
en hulpstukken met wanddikte
groter dan 20 mm

Figuur 10 - Toelaatbare lasnaadvormen voor buizen en hulpstukken met gelijke wanddikten. Toelaatbare
combinaties van lasnaadvormen zijn a-a, b-b, a-b en c-c

1:4 max.

Figuur 11a - Verschil
tussen de wanddikten ten
hoogste 2 mm bij gelijke
buitenmiddellijnen

Figuur 11b - Verschil
tussen de wanddikten
groter dan 2 mm bij
gelijke buitenmiddellijnen

Figuur 11c - Verschil
tussen de wanddikten
ten hoogste 0,5 dn
bij gelijke
binnenmiddellijnen
Ic/ndOmin.)

-!•</„{ 10 min.)

-1:4 max.

^—1:4 max.

Figuur 11d - Verschil
tussen de wanddikten groter dan
0,5 dn bij gelijke
binnenmiddellijnen

Figuur 11e - Als 11 d,
doch bij de dikkere wand
ook een kleinere
binnenmiddellijn

Figuur 11 - Toelaatbare combinaties van lasnaadvormen voor buizen en hulpstukken met ongelijke wanddikten
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1,4*

Figuur 12a - Bolle hoeklas

1,4*

Fsguur 12b - Nolle hoeklas

Fsguur 12 - Afmetingen van een hoekSas

13 max.

13 max.

Figuur 13a - Overschuifflens

Figuur 13b - Overschuifflens

Fsguur 13c - Voorlasflens
Figuur 13 - Aanbevolen vormen van lassen voor flenzen

NEN 1091
33

W^= 0,38 dna met een minimum van 6 mm.
N = 1,6 tot 3,2 mm (behalve wanneer een tegenlas of anti-parelring wordt toegepast).
-iguur 14 - Alternatieve lasverbinding voor aftakkingen zonder versterking anders dan in de wanddikte van
de doorgaande leiding en de aftakkende ieiding

n
— aftakking

'— doorgaande ieiding

W^ 0,38 dna met een minimum van 6 mm.
W2^ 0,5 M met een minimum van 6 mm.
N = 1,6 tot 3,2 mm (behalve wanneer een tegenlas of anti-pareiring wordt toegeoast).
Alle lassen moeten gelijkbenig zijn; de minimale lengte van de hoogtelijn in de doorsnede van de las moet
0,7 maal de beenlengte zijn.
Opmerkingen
1. Wanneer M groter blijkt dan d. moet de wanddikte van de versterking worden verminderd tot de wanddikte dr van de doorgaande leiding.
2. In de versterking moet een gaatie aanwezig zijn om lekkage door de las tijdens de persproef te kunnen
constateren en ter ventilatie tijdens het lassen en de eventuele warmtebenandeling.
3. Indien de versterking uit 2 delen bestaat, moet de verbindingslas dwars op de aoorgaande buisas isggen.

Figuur 15 - Alternatieve lasverbindingen voor aftakkingen met plaatselijke versterking

Cursus
TENTAMEN
(20 biz. -f- 1 antwoordformulier)
U kunt, na bestudering van het lesmateriaal, dit "tentamen" thuis uitwerken en het
antwoordformulier invullen.
Op donderdagmiddag 12 nov ember wordt het dan besproken.
Bij het examen van 26 no v ember dient slechts het antwoordformulier behorende bij
de examenopgaven te worden ingeleverd. Boeken, lessen, eigen aantekeningen etc* mogen
worden gebruikt.
In tegenstelling tot hetgeen in de cursusbrief is vermeld, zal het examen duren van

13.30 - 16.30 uur.

I Casus
Bij het slaan van een ££££f£aal constateert U, dat op het geadviseerde
basisniveau («inheidiepte) onvoldoende stuit wordt verkregen. Volgens
het sondeerdiagratn echter zou op het bereikte niveau voldoende draagvermogen aanwezig moeten zijn.
Welke
antw.
antw.
antw.

beslissing neemt U ?
a U laat de paal staan
b U heit zo ver mogelijk door
c U wacht volgens de theorie van Kraczy 2.S dagen en heit dan zo
ver mogelijk door (S«sondeerwaarde in Mn/m2)

II Casus
Van een ontworpen £uwe_olieleiding *s **et volgende bekends
-De leiding loopt van A naar B over een afstand van 40 km zonder
tussenstations.
-De maximale bedrijfsdruk in A (-begin(pomp)station) is 5 N/mm2. CSo
-De druk waaronder de olie in B (»eind(ontvangst)station) minimaal moet
worden afgeleverd, bedraagt 3 bar.
-In B valt door een verkeerde manipulatie een snelafsluiter dicht, waardoor
een momentane drukstoot ontataat van 20 bar.
-Door demping neemt de drukstoot in bovenstroomse richting af tot 5 bar,
terwijl de drukstoot in B door reflectie aangroeit tot 35 bar.
-Op een afstand van 10 km benedenstrooms ligt een dijkkruising (k.),
op 20 km afstand een wegkruising (k2) en op 30 km afstand een boezemwaterkruising (k,j).
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: Hoeveel bedraagt de absolute ontwerpdruk in de kruising k1
antw. a : 31 bar
antw. b : 27 bar
antw. c : 17 bar
vraag_2 hoeveel bedraagt de absolute ontwerpdruk in de kruising k«
antw. a : 24 bar
antw. b i 17 bar
antw. c : 31 bar
yraag_3 : Hoeveel
antw. a
antw. b
antw. c

bedraagt de absolute ontwerpdruk in de kruising k~
: 28 bar
: 14 bar
: 31 bar

III Casus
U bent belast met het ontwerp van een kruising van een ruwe olieleiding,
(0 24lf, sterkteklasse zgn. flBfl-pijp) met een tweede waterkering waarvan de
ondergrond uit klei bestaat.
U kiest voor een fundering op staal*) Evenwijdig aan de dijk loopt een
spoorweg. De veiligheidszone van de waterkering is 25 m,
de oplegzone is 20m en de invloedszone 100 m.
De afstand tussen de teenlijnen van de dijk en de spoorweg is 35 m.
De veiligheidszones van de dijk en de spoorweg overlappen elkaar.
Welk voordeel heeft het persen onder de spoorbaan door in de richting
van de dijk?
antw. a : Minder verstoring en dus minder zetting van de grondslag in de
opleg- en de veiligheidszone van de waterkering, omdat i
- de lengte van de ontvangkuip korter is dan die van de perskuip
- geen vijzelkrachten behoeven te worden opgenomen.
antw. b : Bij het aanboren van een zgn. "badkuip11 ( » een met zand gevulde
oude sloot onder de aardebaan van de spoorweg, die niet door
bronnering is drooggetrokken) loopt het zand-water mengsel in de
perskuip. Na hetstel van de schade (extra bronnering, aanvulling van verzakkingen van de spoorbaan) moet de doorpersing
weer op gang worden gebracht. Dit vergt hogere perskrachten dan
wanneer geen stagnatie zou zijn opgetreden.
Deze hogere perskrachten veroorzaken meer deformatie van de
grondslag. Voor de spoorweg maakt de persrichting niet veel uit,
voor de waterkering wel.
vraag_2 : Aan welke persrichting geeft U de voorkeur :
antw. a : richting spoorweg —*dijk, in verband met antwoord op vraag 1.
antw. b : richting dijk —* spoorweg, in verband met ongeforceerde
aansluiting van beide kruisingen.
antw. c : geen voorkeur. (voordelen vallen tegen elkaar weg)

*)Hierbij kunt U om onbekende redenen geen gebruik maken van de zogenaamde "op
afstand bestuurbare horizontale boormethode11.
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Welke constructieve consequenties heeft een eventueel gecombineerde
doorpersing voor de dijkkruising, als gevolg van de afpersprocedures
van de NS ?
antw. a i De consequentie is een asbest-cementen mantelbuis onder de
dijk en de spoorweg, die de maximale bedrijfsdruk van de
olieleiding kan weerstaan.
antw. b i Normaliter dient een mantetbuis onder een tweede waterkering
bestand te zijn tegen grondbelasting, verkeersbelasting en
zettingen, maar behoeft niet de maximale bedrijfsdruk van de
olieleiding te kunnen keren.
NS eist onder een spoorweg dit laatste, ten bewijze waarvan
de mantelbuis wordt afgeperst.
De consequentie is een zwaardere stalen mantelbuis onder de
dijk dan anders nodig zou zijn geweest.
antw. c : een tweezijdige perskuip wordt tussen beide kruisingen geinstalleerd, waarna gelijktijdig een asbestcementen mantelbuis
in de richting van de spoorweg en een stalen mantelbuis in
de richting van de dijk wordt geperst.
voordelen :
-de stalen mantelbuis onder de dijk behoeft niet te worden
afgeperst op hogedruk en kan des lichter (normaal) zijn.
-door elkaar tegenwerkende perskrachten treden minimale
deformaties van de grondslag op.
nadelen :
-twee keer zo lange, hoewel lichtere , perskuip
-twee ontvangkuipen in plaats van een.
Welke consequenties heeft zo%n gecombineerde doorpersing voor de lengte
van de invloedszone van de dijkkruising
antw. a : Op de helft van de doorgeperste leidingsectie ligt een
fictief ankerpunt (symmetriepunt, dat in de lengterichting
van de buis niet verplaatst). De invloedszone van de dijkkruising wordt hierdoor aan de zijde van de spoorweg :
J(breedte dijk + 35 m + breedte spoorbaan) - breedte dijk.
Dit is bijvoorbeeld i(25 + 35 + 10) - 25 - 10 m.
antw. b. beide kruisingen zijn als een kruising te beschouwen. Uit
de teenlijnen van deze gecombineerde kruising 100 m. invloedszone te rekenen. Dit implicecrt dat de invloedszone van de
dijkkruising aan een zijde 35 m + breedte spoorbaan + 100 m =
• 145 m wordt.
antw. c : Lange rechte strekking onder dijk en spoorweg op het niveau
van de veldleiding.
Hierdoor geen bochtkrachten, dwz. invloedszone nihil
IV Casus
Als participant in een bestrijdingsplan wordt U betrokken bij een incident.
Een olietransportleiding is lekgeraakt als gevolg van beschadiging door een
graafmachine en heeft een erosiekrater gevormd, waarbij een belendende
gastransportleiding is onderspoeld. De vrijhangende gasleiding heeft van de
graafmachine halverwege de overspanning een deuk zonder krassen, in de top
van de buis opgelopen, maar is niet lek geraakt. Er is geen brand ontstaan.
vraag^: Dient het gastransport te worden gestaakt en de gasleiding drukloos
gemaakt
antw. a : Ja, de gasleiding is beschadigd en zou kunnen barsten.
antw. b i Neen, de deuk (afplatting) ligt in de drukzone en bevordert plool
vorming als gevolg van de vrije overspanning; dit dient door de
inwendige druk te worden tegengegaan.

V casus^

Bezie de tekening op bladzijde 5.

vraag 1 i Meetpunt 3, bij meting nr. 1 moet worden ingevuld
antw. a : C
antw. b : B
antw. c : baak II
yraag_2 : Meetpunt 3, bij meting 2 moet worden ingevuld :
antw. a : C
antw.. b : B
antw. c : A
vraag 3 : Meetpunt 3; bij meting nr. 3 moet voor de datum zijn ingevuld : ( om een
goede vraags telling mogekijk te maken is het vakje links van de datum
niet ingevuld; U hoeft dit ook niet zelf in te vullen)
antw. a
15/8/80
antw. b
18/8/80
antw. c
20/8/80
vraag 4 : Meetpunt 3, bij ? moet worden ingevuld
antw. a plaatsing deel D
antw. b
plaatsing deel A
antw. c
plaatsing baak
vraag 5

Meetpunt 6, bij meting nr. 1 moet worden ingevuld :

antw. a. : E
antw. b : F
antw. c : D
vraag 6 Meetpunt 6» bij meting nr. 2 moet warden ingevuld :
antw. a : niets, de meting is overbodig
antw. b : F
antw. c : G
vraag 7 Meetpunt 6, bij meting nr. 3 moet worden ingevuld :
antw. a : G
antw. b : niets, de meting is overbodig
antw. c : H
vraag 8 Bij elke las in de kruising dient minimaal :
antw. a : een baak te worden geplaatst en ingemeten
antw. b : driemaal te worden gemeten
antw. c : eenmaal te worden gemeten.
vraag 9 Tijdens het maken van de las tussen de delen G en H hangt deel H in een
strop van de dragline. De uitvoerder stelt U voor, te wachten met de
metingen tot de buis wordt losgelaten want :"dan pas komt de buis
werkelijk op zijn plaats". Gaat U hiermede accoord
antw. a : ja
antw. b : neen

"MF.F.TPUNT
.lEUNGEN AAN BUIS
afstand meelpunt t.o.v.
n u1 punt

MET1NGKN AAN BAAK I I
afstand ba.ik tov nul

1
JM b
MEli
;N AAN BUIS
afstand meetpunt t.o.v.
nulpunt 48.30 m
hoogte
meting
tijdens datum in in
t.o.v.
nr plaatsing
NAP
van deel
8/8/80 -2.95U
1
17/8/81 -2.96U
J
i^/8/fckJ -2.^bU
3

VI losse vragen
vraag 1 i Hoe kan
antw. a
antw. b
antw. c

men de negatieve kleef op een paal reduceren
: een extra ophoging rond de paal aan te leggen
: een soort asfalt op de paal aan te brengen
: de bovenste helft van de ilappe laag te vervangen door
het beter draagkrachtige materiaal zand.
vraag 2 : Wat is het voordeel van een hydroblok
antw. a : Vergeleken met een dieselblok heeft het geen voordelen
antw. b i Men kan bij constante slagenergie het hei tempo varieren
antw. c : De heislag levert voor een zeer groot gedeelte statische
krachtsoverdracht.
: Hoe controleert mefl of een buis dicht is
antw. a : door afpersen
antw. b i dit is een kwestie van de eigenaar van de leiding. Als de
leiding lek is merkt hij dat vanzelf aan het productverlies en
zal het lek repareren.
antw. c
door afvonken en visuele inspectie.
vraag 4 Wat is het volumegewicht van droog zand ( n * 50 % ).
antw. a 0,1325 kN/m3
antw. b
0,1825 kN/m3
antw. c
0,1925 kN/m3
vraag 5 wat is het schijnbaar soortelijk gewicht van veen :
antw. a 0,1 kN/m3
antw. b
0,12 kN/m3
antw. c
0,14 kN/m3
Wat is consolidatie
antw. a : Indien een damwand tengevolge van de gronddruk meegeeft,
ontstaat aktieve gronddruk. De grond stort als het ware na.
Indien de grond weer in zijn geheel tegen de damwand rust, i°
consolidatie bereikt.
antw. b : Grond die onder een steile helling wordt afgegraven, krijgt doer
afschuiving een natuurlijk talud. Is deze helling bereikt, dan
is consolidatie opgetreden.
antw. c : Wanneer met water verzadigde grond wordt belast, wordt het volume
kleiner door afstroming van water.
Dit gaat door totdat de korrels de belasting hebben overgenomen van het tijdelijk overspannen porienwater.
De grond is dan geconsolideerd.
Wat wil de k-waarde (beddingsconstante) van de grond zeggen
antw. a : de kracht in N die nodig is om een voorwerp de grond in te
drukken
antw. b : de druk in N/mm2 die nodig is om een 10 mm dik grondlaagje
tot 5 mm te doen inveren
antw. c : de druk in N/mm2 die nodig is om grond 1 mm te doen inveren.
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vraag 8 : wat is negatieve kleef
antw. a : Een tot in de draagkrachtige laag geheide betonpaal zakt
nagenoeg niet meer. De slappe lagen boven die draagkrachtige
laag zetten, bv. door een terreinophoging en veroorzaken
door de wrijving langs de paal een naar beneden gerichte
kracht in de paal.
antw. b : Een diep in de draagkrachtige laag geheide paal zakt nagenoeg
niet meer. De zeer kleine verplaatsingen leveren echter al .
negatieve kleef op. Dit ten gevolge van de grondwrijving langs
de paal in de draagkrachtige laag
antw. c : Tijdens het heien ondergaat de paal een zeer grote wrijvingsweerstand van de grond, de zogenaamde negatieve kleef.
Het kan soms raadzaam zijn een extra dikke paal te nemen,
welke door zijn groot eigen gewicht minder problemen zal oplevere

VII Casus
Bezie de tekening.

4L
£ rtv
l.S rr\
v

m

--H
is m
vraag 1 : bereken de plaatshoogte van punt I
antw. a
antw. b
antw. c

8 m
6 m
14 m

vraag 2 : bereken de drukhoogte van punt II
antw. a
antw. b
antw. c

1 m
3 m
4 m

vraag 3 : bereken de potentiaal in doorsnede A
antw. a
antw. b
antw. c

14 m
8 m
6 m

bereken het verhang tussen A en B
antw. a
antw. b
antw. c

0,56
0,4
0,2
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VIII Casus
"Bezie de tekening op bladzijde 9.
Het betreft een waterleiding. De .uitwendige diameter bedraagt 200 mm.
De inwendige overdruk is 0,2 bar. Er is kleine scheepvaart.

vraag 3

welk type oplossing is deze boezemwaterkruising
antw. a : Gouwe oplossing
antw. b : Does oplossing
antw. c : Vrouwenvaartoplossing
Hoe groot moet de afstand A minimaal zijn
antw. a : 1,30 m
antw. b : 2,00 m
antw. c : 2,50 m
hoe groot moet de afstand
B zijn
;
|
2

antw. a : 8. \D,2 . 20
antw. b

0,2:

* 34,47 m Het max * 10 m dus B
3,45 m Het max * 4 m dus B «

antw. c : 8.
. Y)>2
\Q,; . 0,22 « 1,6 m
vraag 4

Het min • 4 m dus B

10 m

4m
4 m

Waarom zijn de afstanden D kleiner dan de afstanden C
antw. a Ter plaatse van de boezemkade is er veel grond aangevuld.
De bovenbelasting op de pijp is daar dus groter.
antw. b : De expansie levert aldaar een extra kracht
antw. c : Uit hoofde van symmetric
Is de
antw.
antw.
antw.

_vraag 6

getekende damwand blijvend, tijdelijk of overbodig
a : blijvend
b : tijdelijk
c : in een boezemkade mag men geen damwand heien, het probleem
bestaat dus niet.
Men wil de leiding afpersen en wel na het aanaarden. Mag dat
antw. a Dat mag niet, daar dat te veel risico^s met zich meebrengt
voor de boezemkade.
antw. b : Het moet zelfs
antw. c : Bij waterleidingen is het afpersen niet nodig
Bij gasleidingen is het in verband met explosiegevaar verboden
In verband met de milieuvervuiling is het in een waterwingebied
ook niet voor olieleidingen toegestaan.

yraag 7 : Indien een zinker van HPE is vervaardigd maar, zelfs gevuld met water
"~"""""~""1" niet wil zinken, welke maatregelen neemt U dan.

<

antw. a : De zinker met stalen kettingen verzwaren die later weer
worden verwijderd.
antw. b : De zinker verzwaren met stlen blokken (ballastbroden) welke
met staaldraad er aan zijn opgehangen
antw. c : De zinker geheel bekleden met beton

I

Ov
I
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IX Casus
Een nieuwe olieleiding 0 1000 mm wordt kathodisch beschermd door middel van
een gelijkrichterinstallatie per 20 km leiding
De uitgaande stroomsterkte is 50 A. Ter plaatse van een spoorwegkruising
komt d-e leiding over 50 m in een asbestcementen mantelbuis te liggen.
Aldaar wordt de kathodische bescherming tot stand gebracht door middel
van opofferingsanoden.
vraag^ : voor welke stroombehoef te is de transportleiding ontworpen
antw. a : 0,2 mA/m2
antw. b : 0,8 mA/m2
antw. c : 1,6 mA/m2
: hoe groot is het gesommeerde materiaalverlies van de
magnesiumanoden na 10 jaar onder ontwerpomstandigheden.
antw. a : 2,5 kg
antw. b : 10 kg
antw. c : 20 kg
¥I15gJL: Hoe groot zal het verlies het eerste jaar werkelijk zijn
antw. a : ongeveer 1,2 gr.
antw. b : ongeveer 0,25 kg
antw. c : precies 2,035 gr
X Casus
Uit een meting naar de specifieke bodemweerstand blijkt :
- het doorstroomde grondlichaam kan worden geschematiseerd tot een halve
(cirkel)cylinder met straal r • 10 m en lengte L « 10 m.
- de gemetefi totale weerstand van het doorstroomde grondpakket is 3,2 ohm
voorts blijkt :
- de pH van de bodem bedraagt 6
- er zijn geen zwerfstromen
vra§g_l : Hoe groot is de specifieke bodemweerstand
antw. a : 2 . 10*" ohm/cm3
antw. b : 2 . 10 ohm/cm3
antw. c : 5000 ohm.cm
vraag 2 : kan er van kathodische bescherming worden afgezien
antw. a : ja
antw. b : neen
XI Diverse^yragen
vraag 1 : zijn trekgolven in gewapend betonnen heipalen gevaarlijk voor
de paal
antw. a : Trekgolven in betonpalen kunnen gevaarlijk zijn voor
de paal, omdat de lichte wapening niet tegen hoge
trekspanningen is opgewassen (scheurvorming)
antw. b i Niet trekgolven maar drukgolver zijn gevaarlijk voor
betonpalen. De paal kan breken of scheuren door het
optreden van een drukgolf bij doorheilng van vaste
tussenzandlagen.
antw. c s Trekgolven in betonpalen treden nooit op, omdat
tijdens het heien de te verdringen grond (ongeacht de
vastheid van deze grond) als klankbord dienst doet en er
dus alleen maar drukgolven optreden.

-11vraag 2

: Wat zijn de afmetingen van de veiligheidszone
antw. a ; De veiligheidszone is het gebied, waarbinnen niets mag
gebeuren dat de stabiliteit van het waterstaatswerk belnvloedt,
zoals sloten graven, sleuven graven om een leiding te leggen,
of een leidingbreuk die ontgronding kan veroorzaken.
De breedte van deze, langs het waterstaatswerk gelegen
terreinstrook die ongestoord moet blijven, hangt af van de
eigenschappen van de ondergrond en de afmetingen van het
waterstaatswerk
antw. b : De breedte van de veiligheidszone, gemeten uit de teenlijn
van de waterkering of aardebaan van de weg, moet gelijk zijn
aan de afstand tot de leiding waarbinnen ontgrondingen en
verstoringen tengevolge van lekkage, breuk of explosie kunnen optreden.
antw. c % De breedte van de veiligheidszone, gemeten uit de teen van
het waterstaatswerk moet gelijk zijn aan de breedte van de
langs het waterstaatswerk gelegen terreinstrook die in verband met de stabiliteit van het waterstaatswerk ongestoord
moet blijven, vermeerderd met de afstand tot de leiding
waarbinnen ontgrondingen en verstoringen ten gevolge van
lekkage, breuk of explosie kunnen optreden.

vraag 3 : Mag men
afstand
antw. a
antw. b

vraag 4

yraag 5

onder een hoofdwaterkering doorpersen? (Afgezien van de op
bestuurbare horizontale boormethode)
: het is in geen geval toegestaan
: het is toegestaan, indien vooraf een persprognose is
ingediend; aan de hand daarvan kunnen dan eventuele calamiteiten worden ingeschat, zodat me|| (eventuele) voorzorgsmaatregelen kan nemen.
antw. c : het is alleen toegestaan met de methode Helvoirt.
Mag men onder een boezemkade doorpersen (Afgezien van de op afstand
bestuurbare horizontale boormethode)
a t Het is in geen geval toegestaan
antw. b i doorpersen is - onafhankelijk welke methode wordt gebruikttoegestaan* omdat ten gevolge van de doorpersing de grond
om de buis enigszins wordt verdicht. Aldus wordt een goede
bescherming verkregen tegen de zgn. langsloopsheid.
antw. c % het is alleen toegestaan met de methode Helvoirt.
Hoe controleert men de staalkwaliteit te velde
antw. a : Deze controle is vrij eenvoudig, omdat bij de meeste stalen
buizen aan een van de uiteinden van de pijp, aan de binnenzijde de staalkwaliteit staat aangegeven.
antw. b : de controle van de staalkwaliteit kan het beste geschieden
aan de hand van een trekproef .
Hiervoor wordt van een willekeurig gekozen buis een proefstaaf je genomen en door middel van een trekbank nader onder
zocht.
antw. c : Controle te velde is niet mogelijk. Het is een vertrouwenskwestie tussen enerzijds de vergunningverlenende instantie
en anderzijds de vergunningaanvrager, aannemer en buisleverancier.
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CASUS

10

I/)

Zie de figuur
vraag 1 : wat is de drukhoogte in punt A
antw. a
antw. b
antw. c

2
3
5

vraag 2 : wat is de drukhoogte in B
antw. a : 5
antw. b : 4
antw. c : 1
vraag 3 hoeveel bedraagt het verhang tussen de punten A en B
antw. a
antw. b
antw. c

yraa£ ^.

0
2
10

een stalen lagedrukleiding met een diameter
van 800 mm is aan de binnenzijde bekleed.Bij
de aanleg wordt de binnenkleding beschadigd
ten gevolge van het aan elkaar lassen van de
buizen. Hoe wordt nu de binnenbekleding gerepareerd?
antw. a 2 Wannneer men verwacht, dat de binnenbekleding ten gevolge van het aan elkaar
lassen van de buizen wordt beschadigd,
wordt in de fabriek aan het eind van
elke buis,nabij de lasnaad, een zogenaamde
tubelure ingebouwd. Na het aan elkaar
lassen van de buiseinden kan door de
tubelure de binnenbekleding met een kwast
of dergelijke zo goed mogelijk worden
hersteld. Daarna kan de tubelure worden
afgesloten door op de flens een bekleed
plaat je te bouten, waarna de nog onbeklede
delen (de bouten) goed in de asfalt o.d.
worden gezet.
antw. b : Het her stellen van deze beschadiging
levert geen problemen op. Hier kan een
man inkruipen en de beschadigde bekleding
herstellen.
antw. c

: De beste manier voor het herstellen van
de bekleding in dit geval is een methode,
waarbij een hoeveelheid epoxy in de
leiding wordt gegoten, ruim voldoende
om een van te voren vastgestelde lengte
leiding te bekleden. Deze hoeveelheid
bekledingsmateriaal wordt door middel
van een in de buis passende rubberbal.

- 13 die onder druk door de leiding wordt geperst,
vooruitgestuwd, waarbij een dun laagje
bekledingsmateriaal op de binnenwand van
de buis achterblijft.
Deze werkwijze wordt dan een of twee maal
herhaald zodat wordt aangenomen dat de
gehele binnenwand is bekleed.
•yraag 2. : Hoe inspecteert men de buitenbekleiding te velde tijdens
de aanleg?
antw.

a

Door visuele inspectie kan men de bekleding
voor het aanaarden grondig op beschadiging
controleren. •

antw.

b

In eerste instantie door visuele inspectie,
daarna d.m.v. afvonken. Na het afvonken dient
ook nog op destructieve wijze de bekleding
te worden onderzocht (laagdikte-onderzoek
en hechting).

c

Door visuele inspectie van de bekleding
en onmiddellijk voor het aanaarden van de
gerede leiding dient d.m.v. afvonken het
electrisch isolerend vermogen van de bekleding te worden gecontroleerd.

antw.

Hoe kan de buiswand van een gedeelte van een bestaande
niet onderheide hogedrukleiding worden versterkt of
verstijfd tegen uitwendige belastingen?
antw.
antw.

antw.

j

a
b

Door een betonKleding aan te brengen.
Door toepassing van ringen of klemringen.
Het nadeel van ringen is wel dat er discontinulteiten, met daarmede samenhangende
neveneffecten en randverstoringen, op zullen
treden.
c De buiswand hoeft niet versterkt of verstijfd te worden,indien de bestaande leiding
alsnog wordt onderheid, zodat de bovenbelasting
via de ondersteuningen aan de ondergrond
wordt afgedragen.

Van een rechte buis is gegeven:
uitwendige straal ru * 250 mm
inwendige straal r^ * 245 mm
inwendige druk P
* 1 N/mm2
Bereken de ringspanning volgens Barlow.
antw.
antw.
antw.

a 50 N/mm2
b
5 N/mm2
c 25 N/mm2

- 14 vraia£ 5>.

i

Bij een wegkruising is de doorpersing gelukt en de
pijp is aangesloten op de veldleiding. Wat moet er
nu met de damwand van de kuipen geschieden?
antw.

a

antw. b
antw. c

yr^a£ ji.

vraag 7_. :

yrjiag, 8.

Omdat de damwandkuipen buiten de verharding
staan kunnen deze rustig blijven staan.
De damwanden dienen voor het aanvullen van
de kuipen te worden getrokken.
De damwand van de kuipen dient op een zodanige wijze te worden verwijderd of op
een zodanige diepte te worden afgebrand
dat deze manipulatie geen gevaar van nazakking oplevert voor de leiding en de
eventuele rudimenten in de toekomst geen
ongerief veroorzaken (denk aan functie
wegbermen, wegverbredingen e.d.).
Men zal pas tot trekken van damwand over
mogen gaan als de kuipen zijn aangevuld.

: Wat zijn thinsulators?
antw. a Thinsulators zijn electrisch isolerende
afstandhouders, welke op de mantelbuis
worden geplaatst.
antw. b
Onder een thinsulator verstaat men een
electrisch isolerende doorvoerconstruetie
van een pijpleiding door een damwandscherm.
antw. c
Thinsulators zijn electrisch isolerende
afstandhouders tussen transportleiding
en mantelbuis. Zij worden op de transportleiding gemonteerd.
Waarom is kathodische bescherming nodig?
antw.

a

antw.

b

antw.

c

Kathodische bescherming is nodig om een
onbeklede buis tegen corrosie te beschermen.
Door porositeit als gevolg van veroudering
of kleine beschadigingen van de leidingte.kleding, die na het afvonken zijn ontstaan,
gaan er van de ene onbeklede plaats naar
de andere, corrosiestroompjes lopen, waardoor bij uittrede de onbeklede)? plaatsen
worden aangetast. Door toepassen van kathodische bescherming wordt het uittreden van
corrosiestroompjes belet, met als gevolg
geen corrosie-aantasting.
Kathodische bescherming is nodig om metallisch
contact tussen leiding en mantelbuis of
leiding en damwand te signaleren.

Waarom gebruikt de N.S. uitsluitend asbestcement mantelbuizen?
antw. a
N.S. schrijft asbestcement mantelbuizen voor
in verband met de kathodische bescherming
van de transportleiding. Op deze asbestcement mantelbuizen hebben zwerfstromen
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van de spoorbaan geen invloed, zodat de
transportleiding kathodisch kan worden
beschermd. (d.m.v, opofferingsanoden)
In verband met zwerfstromen zou een stalen
mantelbuis moeten worden opgenomen in
het K.B.-systeem van de doorgaande leiding
(uitwendig gecoat en electrisch verbonden
met de transportleiding). De transportleiding binnen de mantelbuis is dan niet
meer kathodisch te beschermen in verband
met de kale binnenzijde van de mantelbuis.

vraag_ £.

antw.

N.S. gebruikt asbestcementbuizen, omdat
deze buizen goed kathodisch zijn te beschermen, waardoor kan worden volstaan
met een opofferingsanode in de annulaire
ruimte.

antw.

N.S. gebruikt asbestcement mantelbuizen,
omdat bij het aspect van de risicobeperking meer nadruk wordt gelegd op
de kansberekening dan op de effectenbeperking,

Wat is het rerounding-effeet?
antw.

Bij een kruising volgens de hangconstructie
zal de constructie een kettinglijn willen benaderen.
Daardoor wordt de excentriciteit kleiner
met het gevolg dat de momenten lager
worden. Dit verschijnsel wordt aangeduid
met rerounding-ef feet.

antw.

Onder rerounding-ef feet wordt verstaan dat
bij een tangentieel flexibele buis deze
buis als het ware door de inwendige druk
wordt opgepompt, hierdoor iuwendig wordt
gesteund en zodoende meer bovenbelasting
kan opnemen.
Rerounding-effect treedt op bij een drukloze buis met verstijvingsringen. Door
de bovenbelasting zal de buis willen
ovaliseren en door de ringen kunnen de
vervormingen van de buis binnen de toelaatbare worden gehouden.

antw.

van met glasvezel versterkte kunststof f en
antw.

antw.

Met glasvezel versterkte kunststoffen
behoren tot de thermoplasten. Bij het
stuiklassen van deze met glasvezel versterkte kunststoffen verliezen de glasvezels hun sterkte.
Bij met glasvezel versterkte kunststoffen
kunnen door uitloging de glasvezels gevaarlijk in sterkte achteruitgaan bij
het binnendringen van vocht als gevolg
van haarscheurtjes na een drukstoot
in de buis.
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antw.

c

Bij hoge temperaturen worden met glasvezel
versterkte kunststoffen kneedbaar. Hierdoor kan breuk optreden van de glasvezels
ten gevolge van ontoelaatbare vervormingen.

Waarom moet men er naar streven dat een sleuf welke
dient voor het leggen van een leiding zo smal mogelijk wordt gegraven?

yraaj* 12*

antw.

a

Een smalle sleuf veroorzaakt na aanvul- .
ling alleen neutrale grondbelasting op
de buis. Een brede sleuf geeft nog een
extra belasting ten gevolge van de
negatieve kleef.

antw.

b

Een smalle sleuf graven is eenvoudiger
en goedkoper, uit te voeren.

antw.

c

Een leidingseigenaar moet een strook
grond aankopen (of aldaar volgens
zakelijk recht voor betalen) indien
hij een leiding wil leggen. Een smallere
sleuf wil ook zeggen minder grondaankoop.

Hoe groot is gewoonlijk de belastingshoek van een
zich in de grond bevindende tangentieel flexibele buis?
antw.

a

30°

antw.

b

40°

antw.
yraag 13^

180°

Leg uit wat de constante van Poisson is
(ook wel contractiecoefficient genoemd)

antw.fttitv.r, : Als een staafje wordt uitgerekt, wordt dat langer,
volgens de Wet van Hooke. Indien de trekkracht zeer groot
is, blijft er na het opheffen van die trekkracht een blijvende rek over (plastische verlenging). Deze rek kan met
de constante van Poisson worden berekend.
antw. b Als een staafje wordt uitgerekt, wordt het langer volge
de wet van Hooke. Ook wordt de staaf slanker, om dat te
berekenen gebruikt men de constante van Poisson.
antw. c Als een staafje wordt ingedrukt kan dat staafje uitknikken
De mate waarop dit uitknikken optreedt kan berekend worden met behulp van de constante van Poisson.
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C U R S U S
TENTAMEN i

V E L D C O N T R O L E

P I J P L E I D I N G E N

C a s u s XIV

U bent belast met de goedkeuring van het ontwerp en
het toezicht op de uitvoering van een kruising van een
i 600 mm (24ff) olieleiding (max .bedrij f sdruk 50 bar)
met een boezemwater. De stabiliteitszone bedraagt
15 m (horizontaal en verticaal). De verstoringszone is
25 m (hor.) resp. 5 m (vert.). De kruin van de kaden
ligt op NAP, het m.v. op NAP -4m. De kaden zijn opgebouwd uit veen met een kop van 1 m klei. Vanaf m.v. tot
NAP -10 m bestaat de grondslag uit veen, vanaf dit
niveau tot NAP -15 m uit klei; hieronder strekt zich
het pleistocene zand uit. Het polderpeil ligt op
NAP -4,5 m; de potentiaal in het pleistoceen eveneens.
Boezempeil is NAP -0,5 m. Gekozen is voor kruising m.b.v,
de bestuurbare horizontale boormethode. De toelaatbare
boorspoelingsdruk -gemeten t.p.v.de boors telling- bedraagt 20 bar; de gronddekking bedraagt daarbij
min. 5 m(=2x de plastische straal R ).

Vraag 1; U constateert dat de drillrig zodanig wordt
opgesteld dat de intrede-hoek 30° zal zijn. Hoe reageert
u hierop?
antw. a. : u acht deze hoek correct.
antw. b. i om zo snel mogelijk gronddekking te realiseren,
teneinde de hoeveelheid opwellende bentoniet te beperken
en de kaden zo diep (veilig) mogelijk te kruisen, verlangt u een hoek van 45°.
antw. c. : om te voorkomen dat de leiding te diep
komt te liggen -gezien de beperkte stuurmogelijkheid
van de stuurslof (1°)- dwingt u een hoek van ca 10° af.
Vraag 2: .' het ontworpem irerticaal alignement impliceert
dat bovenkant leiding onder de kaden op een diepte
van NAP -14 m terecht komt. Wat is uw mening in dezen?
antw. a. : U vindt de ca | m klei, die onder de leiding
resteert,te gering-gezien mogelijke koersafwijkingenom het pleistoceen te vrijwaren van olieverontreiniging
in geval van lekkage. Teneinde de toepassing van een
dure mantelbuis incl.bezwaren te voorkomen, stelt u
voor de leiding 1 m hoger te projecteren (NAP -13 m).
antw. b. : U bent van mening dat de leiding op een
diepte moet komen van m.v. -15 m (stab.zone) » NAP -19 m,
Omdat de olieleiding ter plaatse dan in het pleistoceen
komt te liggen, is een mantelbuis vereist.
antw. c. : U acht deze diepte nog niet veilig genoeg en
verlangt nog 5 m extra dekking, dwz. m.v. -20 m c.q.
NAP -24 m.
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Vraag 3: doordat de geleidebuis onvoldoende reageert
op opwaarts gerichte besturingsmanipulaties, treedt
een groeiende neerwaartse afwijking op van de ontwerpconfiguratie. De oorzaak is onvoldoende tegendruk op
de stuurslof in het slappe veen/kleipakket. Hoe grijpt
u in?
'' '
antw. a. : U laat de geleidebuis terugtrekken tot een
eind voorbij het punt waar de afwijking begon en laat
opnieuw beginnen met maximale stuuruitslag naar boven.
antw. b. : U vertrouwt er op dat im het vaste pleistocene
zand voldoende stuurdruk zal worden ontwikkeld. De consequentie van een ruimere configuratie dan de ontworpene
leidt tot een gerimgere kromming van de gerede olieleiding, ergo lagere langsspanningen. De kosten van de
langere leiding zijn VOOT Tekening wan de aannemer.
antw. c. : U accepteert het aanbor«n van het pleistoceen
(polderpeil * potentiaal pleistoeeem, dus er is geen
kwelgevaar). U eist nu echter toepassing van een mantelbuis i.v.m. het risico van olieverontreiniging. Deze
mantelbuis moet dan zo worden gedimensioneerd, dat de
hogere neutrale grondbelasting dan vlgs. ontwerp
wordt verdisconteerd.
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TENTAMEN:

Casus

XV

Tijdens de uitvoering van een rivierkruising d.m.v.
een sleepzinker is de baggerspecie (zand) uit de
sleuf tijdelijk op het land in depot gezet. Aan de
oever waar de zinker wordt ontvangen is de aansluitende landleiding reeds gelegd. Teneinde deze
leiding niet aan zettingen en horizontale verplaatsingen in het slappe veenterrein bloot te stellen,
is het gronddepot 50 m uit het trace ingericht.
Eerst tijdens het wederom afgraven van het depot
(100x100x5 m 3 ) ontdekt men dat het zandbanket heeft
gelegen boven een 2-tal niet eerder gesignaleerde
bestaande parallel lopende kruisingen. Het depot
lag op een afstand van 30 m uit de teen van de dijk.
De zinkerbebording blijkt op de verkeerde plaats
te staan, terwijl de leidingen niet op de leidingkaart
staan aangegeven. Het betreft een kerosineleiding
van voor 1965 0 100 mm (max.bedrijfsdruk 80 bar)
en een klasse A hoofd aardgastransportleiding
0 910 mm (36ff) ; de veiligheidszones bedragen resp.
30 m en 60 m. Het terrein blijkt t.p.v. het hart
van de vcormalige ophoging 50 cm en aan de randen
ervan 20 cm te zijn gezakt (resultaat zetbaakwaarnemingen depot).Bij het opruimen van het zanddepot
wordt
te diep ontgraven en een dragline-bak valt met
z f n tanden boven op de gas-veldleiding. Er ontstaat
een langsscheur ter lengte van 50 cm. De kerfslagwaarde van het staal bedraagt 35 Joule. Na blootgraven van beide leidingen blijkt de kerosineleiding
halverwege de veiligheidszone in opwaartse richting
(oplegmoment) blijvend te zijn verbogen. De inmiddels gewaarschuwde beheerder van deze leiding is
van mening dat de geconstateerde plastische vervorming
geen gevaar oplevert en kan worden geaccepteerd.
De CTOD-waarde van het staal geeft een grenswaarde
voor de plastische rek van 3.£, terwijl 2.f is
€
e
opgetreden (d.w.z. een veiligheid van 1,5). De beheerder van de gasleiding constateert op 80 m uit
de dijkteen een maximale rek van £ , dus nog juist
elastisch (neerwaarts gebogen). Ook deze beheerder
berust.
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Vraag : welke gedragslijn volgt u %t.a.v.de opgetreden
vervormingen als vergunningverlener voor beide bestaande leidingkruisingen?
antw. a. : U conformeert zich aan het standpunt van
beide beheerders en onderschrijft hun argumenten.
antw. b. : U verwerpt beide visies, omdat:
- bij de kerosineleiding weliswaar nog een veiligheid resteert van 1,5 maar er geen reserve meer
is ingevolge de schadefactor Van 0,75.
- bij de gasleiding de plooistuik £ is bereikt in
de gebruikstoestand (d.w.z. er is geen veiligheid meer). Omdat de plooigevaarlijke doorsnede
buiten de veiligheidszone ligt, is extra reserve
d.m.v. een schadefactor niet vereist; de doorsnede ligt wel binnen de invloedszone (120 m).
U eist hier dat de leiding wordt opgehaald naar
het oorspronkelijke niveau. De elastische rek
wordt dan weer opgeheven.
antw. c. : U verwerpt de visie van de kerosinetransporteur f omdat bij zijn leiding de TGSL
niet mag worden toegepast. U acht het standpunt
van de gasvervoerder onverstandig, omdat de veldleiding locaal niet meer voldoet aan de TGSL
(zie antw. b). U kunt echter niet ingrijpen bij
gebrek aan bevoegdheden (e.e.a . speelt zich buiten
de veiligheidszone af). Wel eist u dat indien
de leiding niet wordt opgehaald, de Sterkteberekening
aan de opgetreden zettingen moet worden aangepast,
omdat de vervormingen zich hebben gemanifesteerd
binnen de invloedszone.
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-1Examenopgaven Cursus veldcontrole 1987
26 november 1987
Het examen duurt van 13.30 tot 16.30 uur
Het bestaat uit iO bladzijden -f een invulformulier.
Het invulformulier is enige malen bijgevoegd. U wordt verzocht een exemplaar in
te leveren, voorzien van Uw naam.
Gebruik van eursusboek, pijpleidingcode, eigen aantekeningen etc. is toegestaan.

I LOSSTAANDE VRAGEN

vraag 1 Wat wordt er verstaan onder het schijnbaar soortelijk gewicht van
veen en Flugsand ?
antw. a Dit is het gewone soortelijk gewicht, waarbij de opwaartse waterdruk is afgetrokken.
antw. b Dit is het soortelijk gewicht van een mengsel, bestaande uit twee
of meer soorten grond.
antw. c Dit is het soortelijk gewicht van de materie, zoals die in de grond
voorkomt. Men gebruikt dat gewicht voor de berekeningen.
vraag 2 Wat is het verschil tussen "lengteverandering" en "specifieke lengteverandering11?
antw. a Lengteverandering is de verlenging of verkorting van b.v. een
staafje. Specifieke lengteverandering is de verlenging of verkorting
van dat staafje, gedeeld door de oorspronkelijke lengte daarvan.
antw. b Lengteverandering is het verschijnsel dat optreedt; de specifieke
lengteverandering is de verkorting of verlenging van een staafje
in cijfers, dus bijvoorbeeld 25,33 mm.
antw. c Lengteverandering is de verlenging of verkorting van een staafje;
de specifieke lengteverandering is de oorspronkelijke lengte van
dat staafje, gedeeld door de verlenging of verkorting daarvan.
vraag 3 Waarom is een slagdiagram beter dan een heiformule.
antw. a De heiformules zijn afgeleid van de eigenschappen van de grond en
geven dus variabele uitkomsten. Het slagdiagram is een speeificatie
van het heiblok (behoort bij elke heistelling aanwezig te zijn);
het geeft een constante waarde en is daarom beter.
antw. b Een slagdiagram geeft betere informatie over de werkelijke situatie,
ook al omdat het slagdiagram een afspiegeling is van de uitgevoerde
diepsondering. Het nadeel van heiformules is, dat de statische
en dynamische werking met elkaar worden vergeleken.
antw. c Het maken van een slagdiagram is beter dan gebruik te maken van een
heiformule, omdat in een slagdiagram de dynamische en de statische
werking worden vergeleken, bij een heiformule wordt dit nagelaten.
vraag 4 Wat is de invloed van de positieve kleef op het draagvermogen van een
drukpaal ?
antw. a Positieve kleef zorgt er voor, dat de paal niet kan uitknikken, er
kunnen dan langere palen worden geheid.
antw. b Positieve kleef zorgt er voor, dat het draagvermogen van de paal
positief wordt belnvloed (dus groter wordt).
vervolg op biz. 2
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vervolg van I
antw. c Positieve kleef is de weerstand die de paal krijgt te overwinnen
tijdens het heien.
yraag_5 Hoe wordt gecontroleerd of een in het werk gemaakte las in een stalen
hogedrukleiding aan de eisen voldoet (voor het afzinken of aanaarden).
antw. a Door visuele inspectie van de las en afvonken.
antw. b Door visuele inspectie van de las en afpersen.
antw. c Door visuele inspectie van de las en rontgen-onderzoek.
vraag 6 Wat is het verschil tussen een korte en een lange pendel bij de krukasoplossing voor een wegkruising ?
antw. a Een lange pendelarm levert een groter, niet ondersteund, leidingdeel,
dus hogere oplegreacties bij de ondersteuningen, maar lagere
torsiespanningen dan een korte pendelarm.
antw. b Een lange pendelarm is buigzamer, heeft dus een korter, niet gesteund
deel, dus kleinere oplegreacties ter plaatse van de ondersteuningen
en bovendien lagere torsiespanningen dan een korte pendelarm.
antw. c Een lange pendelarm levert een groter, niet gesteund leidingdeel,
dus grotere oplegreacties ter plaatse van de steunpunten en hogere
torsiespanningen dan een korte pendelarm.
vraagJ

Gegeven een buis, D uitwendig * 600 mm
D inwendig « 580 mm
Inwendige druk 6 N/mm2
Hoe groot is de ringspanning, berekend volgens Barlow
antw. a 180 N/mm2
antw. b 174 N/mm2
antw. c 90 N/mm2

II , CASUS
Bij een doorpersing onder een niet bevaren boezemwater heeft U als veldcontroleur
een zetbaak op de bodem van het kanaal laten plaatsen. Omdat het een korte zij -arm
van een provinciale vaarweg betref t (voormalige voorboezem van een gemaal) , welke
door middel van een keersluis in geval van nood van deze vaarweg kan worden afgescheiden, heeft U ingest emd met een doorpersing volgens een methode, welke de
grond verwijdert door middel van een avegaar en niet (zoals bij de methode
Helvoirt) van een drukkamer (caisson) is voorzien.
U constateert op zeker moment tijdens het doorpersen, dat de zakbaak begint
te rijzen.
ZE22S-I Welke conclusies trekt U uit deze waarneming ?
antw. a Dit verschijnsel wijst op het ontstaan van kopdrukken als gevolg
van onvoldoende grondverwijdering in verhouding tot de voor t gang
van de doorpersing. De waterbodem wordt opgedrukt.
antw. b Dit normale verschijnsel is het gevolg van tijdelijke wateroverspanning, opgwekt door aan de bodem af gegeven wrijfkrachten.
Wateroverspanning impliceert verlaging van de korrelspanning,
dus z we 11 ing.
vervolg op biz. 3.
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vervolg van II
vraag_2 Welke corrigerende opdraeht geeft U aan de machinist ?
antw. a Geen, na wegebben van de tijdelijke wateroverspanning zal
de bodem met de zetbaak weer texiagzakken naar de oorspronkelijke
positie.
antw. b De avegaar moet meer toeren maken om een sluitende
grondbalans te verkrijgen.
yraag_3 Na enige tijd merkt U op, dat de zakbaak begint terug te zakken.
Welke conclusie trekt U uit dit werschijmsd ?
antw. a De avegaar maakt nu te weel toereaa en verwijdert te veel
grond in verhouding tot &e voortgatig van de persing.
antw. b Dit is conform de verwachting*
yraag_4 Welke instructie geeft U nu aan de machinist: .?
antw. a geen
antw. b De avegaar moet minder toerezn maken ten behoeve van een
sluitende grondbalans.

:airr
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CASUS
Bezie de tekening van bladzijde 4. Een boezemwater met kleine scheepvaart wordt
gekruist door een hogedruk-vloeistof leiding.
vraag 1 Wat is het nut van de damwand ?
antw. a De damwand was tijdens de uitvoering nodig (bouwkuip) . Omdat in een
boezemkade in het algemeen geen damwand en mogen worden getrokken,
is hij blijven staan, maar heeft geen nut meer, behalve als
oevervoorziening .
antw. b De damwand was tijdens de uitvoering nodig voor de bouwkuip. Nu
doet hij dienst als vervangende waterkering en oevervoorziening.
antw. c De damwand was tijdens de uitvoering nodig voor de bouwkuip. Nu
doet hij dienst als opvang voor de leiding, indien deze te veel
zou zakken ( te grote zakkingen geven te hoge spanningen) . De
damwand heeft ook een taak als oevervoorziening.
vraag 2 Wat is de minimale wanddikte van de damwand?
antw. a Volgt uit de berekening.
antw. b 8 mm ondanks de berekening.
antw. c Volgt uit de berekening met 8 mm als minimum
vraag 3^ Wat is de minimale maat voor de afstand A?
antw. a 3 m.
antw. b 2,50 m.
antw. c 2 m.
yraa§_ 4 Wat is de minimale maat voor de afstand B ?
antw. a 50 cm, onafhankelijk van de zettingsprognose aldaar.
antw. b De zettingsprognose aldaar + 10 cm, met 50 cm als minimum.
antw. c Afhankelijk van de zettingsprognose aldaar + 10 cm.
vraag 5 Hoe groot is de maat C ?
antw. a 12,50 m.
antw. b 20
m.
antw. c 10
m.
vraa^ 6 Op de tekening is R. « 4 meter. In de praktijk blijkt het 5 meter te zijn.
Wat doet U
antw. a U verwittigt degene die de berekening heeft goedgekeurd, maar U verwacht weinig problemen omdat bij vergroting van de bochtstraal de
stress-intensification factoren afnemen.
antw. b U verwittigt
degene die de berekening heeft goedgekeurd, want U
verwacht veel problemen, omdat bij vergroting van de bochtstraal
de stress-intensification factoren toenemen.
antw. c U verwacht geen problemen, daar deze wijziging niet van invloed is.
U laat dientengevolge het werk gewoon doorgaan.
vraag, 7 Op de tekening is R-« 2 meter. In de praktijk blijkt het 1,50 meter te
zijn. Wat doet U als veldcontroleur.?
antw. a U verwittigt
degene die de berekening heeft goedgekeurd, maar U
verwacht weinig problemen omdat bij verkleining van de bochtstraal
de stress-intensificationfactoren afneven.
antw. b U verwittigt degene die de berekening heeft goedgekeurd, want U
verwacht veel problemen, omdat bij verkleining van de bochtstraal
de stress-intensificationfactoren toenemen.
antw. c U verwacht geen problemen, daar deze wijziging niet van invloed is.
U laat dientengevolge het werk gewoon doorgaan.
vervolg op biz 6

-6vervolg van III
vraag 8 Waar moet U goed opletten tijdens het heien van damwanden in boezemkaden ?
antw. a Er mag geen te zwaar materieel op de boezemkade staan. Vanaf het
water heien is het beste; let ook op de juiste inheidiepte,
de bovenkant van de damwand en het juiste profiel. Verder dienen
de damplanken thermisch verzinkt te zijn i.v.m. corrosie.

antw. b Er mag zich geen te zwaar materieel op de boezemkade bevinden, dus
vanaf het water heien is het beste. Let op de juiste inheidiepte,
bovenkant damwand en het juiste profiel.
antw. c Er mag zich geen te zwaar materieel op de boezemkade bevinden, dus
vanaf het water heien is het beste. Let op de juiste inheidiepte,
bovenkant damwand en het juiste profiel. In het voorjaar mag er
niet geheid worden in een boezemkade , tengevolge van de hoge
waterstanden.
IV

CASUS
De lengte van de invloedszones van een dijkkruising bedraagt 125 m, die der veiligheidszones 25 m.
Bij een werkbezoek merkt U op, dat
- De bouw van de kruising nog moet aanvangen en
- de veldstrekkingen aan weerszijden van de dijk reeds zijn gelegd tot op 25 meter uit
de teenlijnen van de dijk.
vraag Wat doet U ?
antw. a U laat de stukken die in de invloedszones liggen verwijderen.
antw. b U gaat rustig verder, de toekomstige tie-in lassen liggen net niet in
de veiligheidszones.
antw. c U bent blij, want dat gedeelte kan alvast ongestoord de uitvoeringszakkingen ondergaan.

V

CASUS
Er moeten ter plaatse van een bestaande boezemwaterkruising, daterend van voor 1965
werkzaamheden aan de bekleding worden uitgevoerd.
De kathodische bescherming geeft namelijk beschadiging aan.
Het blijkt een DPO-leiding te zijn.
vraag 1 Waarop moet worden gelet bij het raadplegen van de leidingkaart ?
antw. a U vergewist zich er van dat de aanduiding "geheim" op de kaart
staat, anders staat de leiding daar niet op aangegeven.
antw. b U bent attent op de mogelijkheid van een moedwillig
plaatsaanduiding ter bemoeilijking van sabotage.

vervolg op biz 6

onnauwkeurige
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vervolg van V

vraag 2 Wat doet U voordat men met het ontgraven begint ?
antw. a U zoekt het trace-aanduidingspaaltje op, waarop de juiste
ligging van de leiding staat aangegeven.
antw. b U laat met de hand een proefsleuf graven loodreeht op het
trace. Dit van 2 m links naar 2 m rechts van de op het
trace-paaltje aangegeven positie en zonodig verder, totdat
de leiding is aangetroffen.
yraag_3 Waar let U op tijdens het ontgraven ?
antw. a U besteedt bijzondere aandacht aan testdraden van de kathodische
bescherming, die niet los- of stukgetrokken mogen worden.
antw. b U ziet er op toe dat de bekleding van de leiding niet nog
verder wordt beschadigd.
vraag 4 Wat houdt U in de gaten als de leiding is opgegraven en waar let
""
U tenslotte op, wanneer de sleuf weer wordt aangevuld ?
antw. a U inspecteert het lek in de bekleding om de oorzaak van de
beschadiging op te zoeken. Alvorens wederaanvulling plaats vindt,
laat U het slobgat in de damwand verruimen tot 50 cm onder
de leiding.
antw. b U gaat na of de pijp zelf ook is beschadigd, hetzij door corrosie
danwel door mechanische beschadiging, en laat in voorkomend
geval een pijpsectie vervangen.
Alvorens wordt aangevuld ziet U er op toe, dat de
gerepareerde bekleding opnieuw wordt afgevonkt.
U controleert of de leiding goed wordt onderstopt en de aanvulspecie niet zwaarder is dan de uitgekomen grond.
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VI

CASUS
In de veiligheidszone van een waterstaatswerk gaat men van een stalen pijp over op
een PVC pijp. De PVC-verbindingen geschieden door middel van steekmoffen.
Van wege de grote te verwachten zettingen heeft men besloten het PVC-gedeelte
te onderheien; het stalen gedeelte fundeert men op staal.
De afmetingen van de PVC pijp zijn 0 200/190,2 mm.
De toelaatbare spanning bedraagt 12,5 N/mm2
De inwendige druk bedraagt 0,7 n/mm2.
vraag_l

Kunt U zich met dit alles verenigen ?
antw. a ja
antw. b neen
antw. c ja, indien men het PVC gedeelte niet onderheit.

vraag_2

Wat is het verschil tussen thermoharders en thermoplasten ?
antw. a Een thermoharder is een kunststof die door verwarming kneedbaar
kan worden gemaakt, terwijl bij een thermoplast dit verschijnsel
niet optreedt.
antw. b Zowel een thermoplast als een thermoharder kunnen worden gelast,
waarbij een thermoharder bij dit proces nog iets harder wordt.
antw. c Een thermoplast is een kunststof die door verwarming kneedbaar
kan worden gemaakt, terwijl bij een thermoharder dit verschijnsel
niet optreedt.

vraag_3

Voor het stalen gedeelte heeft men API-5LX-46 nodig.
Dit is op het moment niet leverbaar en men vraagt U, of men een volgens
zeggen nagenoeg gelijkwaardig staal toe mag passen.
Hiervan is de rekenwaarde van (T, . = 323 N/mm2 en (T,
. • 400 N/mm2.
breuk
Wat is Uw antwoord op dit verzoef
antw. a neen, want de vloeigrens van het voorgestelde materiaal (323) is
groter dan i van zijn breukgrens.
antw. b ja, want de vloeigrens is voor beide soorten gelijk, de toelaatbare spanning dus ook.
antw. c Ja, want de breukgrens van het voorgestelde materiaal (400 N/mm2)
is weliswaar kleiner dan die van het oorspronkelijke staal, maar
de vloeigrens van beide soorten zijn gelijk.
Zie de code op biz. 128. Let er daar wel op, dat in de tabel onder
het hoofd "breukgrens" in "N/mm2" de genoemde getallen met 10
moeten worden vermenigvuldigd (drukfout).

VII

CASUS
Gegeven grond onder water.
CM

•

Zie de volgende figuur.
waterspiegel
H.V. ~
** . . * 1 t/m3
water

3
O

vraag :

n

2 t/m3

Bereken de korrelspanning op 10 meter onder het maaiveld (vlak A)
antw. a 10.2 + 10.1
antw. b 10.2 - 10.1
antw. c 10.2 + 2.1

- 30 t/m2 ( «0,3 N/mm2)
10 t/m2 ( -0,1 N/mm2)
22 t/m2 ( =0,22 N/mm2)

VIII

CASUS
Bezie de onderstaande figuur.
Aldaar staat aangegeven dat een gedeelte van de leiding is doorgeperst,
De overige gedeelten zijn in open ingraving gelegd.

wee

XX •

doorgeperst

open ingraving
vraag 1

open ingraving

Geef aan hoe U denkt dat de uitvoeringszakking zou moeten
worden ingevuld.

6

antwoord a i

oorspronkelijke hoogte

11
antwoord b :

oorspronkelijke hoogte

i±

oorspronkelijke hoogte

antwoord c

vraag 2 Hoe zou men het uitvoeringszakkingsverschil kunnen verminderen ?
antw. a Door de in open ingraving gelegde delen op palen te funderen.
antw. b Door te zorgen voor een smalle sleuf en goede verdichting.
antw. c Er moet altijd gerekend worden met een uitvoeringszakkingsverschil van 10 cm, ongeacht de uitvoeringsmethodiek
IJi LOSSTAANDE VRAGEN
vraag 1 Uit welke componenten bestaat grond en waardoor wordt de hoedanigheid van
~
de grond vooral bepaald ?
antw. a -zand, klei en veen
-kwarts,veldspaat en glimmer
antw. b - korrels, water en lucht
- aard en grootte van de korrels
antw. c - korrels, water en veen
- grootte van de korrels.
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vervolg

IX

vraag_2 Wat is het doel van zet- en zakbaken ?
antw. a Controle van zettingsprognoses, bepaling van het aanpassingspercentage
en aan de hand daarvan, berekening van de zakking van de buis.
antw. b Meting van de zetting van de ondergrond, controle van de zettingsprognoses, bepaling van het aanpassingspercentage.
antw. c Het waarnemen van de zakking van de buis, als gevolg van zetting van
de ondergrond. Alsmede controle van de zettingsprognoses.
vraag 3 Mogen we bij pijpleidingen in het algemeen grotere zettingen toelaten
dan bij gebouwen en bruggen ?
antw. a ja
antw. b neen
antw. c ja, maar alleen bij gasleidingen in verband met het lage gewicht
van het te transporteren materiaal.
vrsag 4 Verklaar het verband tussen de twee begrippen "grondbreuk" en "evenwichtsdraagvei*mogenff.
antw. a Grondbreuk treedt op indien het evenwichtsdraagvermogen bijna is
bereikt; de pijp vreet zich als het ware dan de grond in.
antw. b Grondbreuk treedt op indien het evenwichtsdraagvermogen wordt
overschreden. De pijp zal dan niet verder kunnen zakken.
antw. c Grondbreuk treedt op wanneer het evenwichtsdraagvermogen wordt
overschreden; de pijp beweegt zich door de grond terwijl de weerstand van de grond niet toeneemt.
X

CASUS
Een ankerblok is ontworpen met 10 voorgespannen betonnen trekpalenp400 mm, lang 14 m.
Daarvan staat 4 m in het pleistocene zand.
De onderlinge afstand van de palen bedraagt 2,50 meter hart op hart.
Ter beperking van het benodigde valgewicht en daarmede van de benodigde heistelling
stelt men U als alternatief voor 20 palen ^ 300 mm (zelfde lengte) toe te passen.
De onderlinge afstanden zouden dan 1,50 m n.o.h. gaan bedragen.
vraag 1 Hoe groot is de besparing ( in kg. ) in het benodigde valgewicht ( = het
.. _
gewicht van het (stoom)heiblok) ? Het volumegewicht van beton op
2400 kg/m3 aanhouden.
antw. a 2340 kg
antw. b 1365 kg
antw. c 320 kg
vraag 2 Is het voorstel uit oogpunt van de totale toelaatbare trekbelasting acceptabel?
(hierbij 30 . F aanhouden svp.)
antw. a neen
antw. b ja

-11XI

LOSSTAANDE VRAGEN

vraag 1 Waarom moet een kistdam vormvast zijn ?
antw. a Grote vervormingen zijn nodig om de horizontale passieve gronddrukken te verkrijgen welke vereist zijn om de grond te keren.
antw. b Grote vervormingen zijn voor de kistdam als zodanig geen belangrijke zaken, wel voor de pijp die eventueel kan worden beschadigd.
antw. c Grote vervormingen belemmeren de samenwerking tussen de twee
damwanden en de grond.
vraag 2 Beschrijf de silowerking, met name de passieve silodruk*
antw. a De vochtige grond blijft in de silo hangen door de capillaire
werking en wil (kan) er niet uit. De wanden van de silo krijgen
dan te veel belasting en kunnen dan bezwijken.
antw. b De vochtige grond blijft in de silo aan de wanden hangen door de
wrijving tussen de grond en de wanden. De grond wil (kan) er niet
uit. De wanden van de silo krijgen dan een te hoge belasting te
verduren en kunnen bezwijken.
antw. c Bij het openen van de aftapopening kan slechts weinig materiaal
worden afgetapt doordat er alleen passieve gronddruk op de
klep rust. Voor het stromen van de grond moet actieve druk op
de klep aanwezig zijn
vraag 3 Wat is het voordeel van recuperatie ?
antw. a Door het "oppompen" van de leiding door de inwendige druk ontstaat recuperatie. De buis wordt stijver en kan dan meer spanningen opnemen.(vergelijk opgepompte voetbal of brandweerslang)
antw. b Indien een buis aan steeds wisselende belastingen is blootgesteld,
is het nodig de druk enige tijd van de leiding weg te laten.
De buis herstelt zich dan, want de kans op materiaalbreuk ten
gevolge van vermoeiing wordt aanzienlijk minder.
De tijd dan de buis buiten bedrijf is wordt voor inspectiedoeleinden benut.
antw. c Een kruising die volgens de hangconstructie gemaakt is zal een
kettinglijn willen benaderen. Daardoor wordt de excentriciteit
kleiner met gevolg dat de buigende momenten lager worden.
vraag 4 Wat moet men bij een zinker doen met de uitgebaggerde grond en waar moet
U daarbij speciaal op letten ?
antw. a Deze grond moet worden
bewaard, want hetzelfde spul moet er
weer in. Speciaal moet U er op letten dat het gronddepot geen
schade aan de kade of aan de zich daar bevindende leidingen
aanbrengt.
antw. b De grond moet worden afgevoerd. Men moet in verband met de vaak
slechte kwaliteit daarvan er speciaal op letten dat er goed
schoon zand wordt gebruikt voor het weer aanvullen van de sleuf.
antw. c De grond moet worden afgevoerd, opgeslagen en later weer worden
gebruikt voor het weer aanvullen van de sleuf. Speciaal moet
U er hierbij op letten dat een goede overhoogte wordt aangebracht
in verband met het inklinken (minimum maat 80 cm).
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Vervolg van XI
vraag 5

Wat zijn de drie hoofdeisen van de pijpleidingcode ten aanzien van
kruisingen met waterkeringen ?
antw. a De leiding moet worden afgeperst, er moet een goede gronddekking
zijn en de leiding moet hoog over de waterkering worden gevoerd.

antw. b De leiding moet worden berekend, er moet een kathodische bescherming aanwezig zijn en de leiding moet een goede gronddekking hebben.
antw. c Er moet een berekening worden gemaakt, er moeten waterstaatkundige voorzieningen worden aangebracht en er moet een grondmechanisch rapport worden gemaakt.
vraag 6 Wat is de invloed van temperatuurswisselingen op pijpleidingen ?
antw. a De invloed is soms spanningsverhogend. Wij moeten er dus rekening
mee houden
antw. b De invloed is altijd spanningsverlagend. Het is dus veilig om met
eventueel optredende temperatuurswisselingen geen rekening te houden
antw. c De invloed ia verwaarloosbaar klein.
XII CASUS
Een dijkkruising is ontworpen met een fundering van gladde betonpalen O 400 mm,
welke in de zogenaamde tweede zandlaag staan.
Bij de aanvang van het werk wordt
U ervan verwittigd dat door een bestelfout de gekozen palen niet op korte termijn
leverbaar zijn.
Men vraagt U, goed te keuren dat in plaats van de ontworpen palen, een
even groot aantal bijzondere
paleniu 300 mm met verzwaarde punt 0400 mm,
lang 1,50 resp. 3,60 m (naar keuze) wordt toegepast. Deze zijn direct leverbaar
en zijn zodanig zwaarder gewapend, dat de optredende betonspanningen niet groter
worden dan in de ontworpen palen.
vraag 1 Welk positief aspect qua uitvoering is aan dit voorstel verbonden ?
antw. a Minder gesommeerde wrijvingsweerstand in de 1 zandlaag ( de
verzwaarde punt is kleefbreker) waardoor lichter heien.
antw. b De palen zijn lichter zodat met een lichter heiblok kan worden
volstaan.
antw. c Door de zwaardere wapening is de paalschacht m 300 mm beter bestand
tegen de trekgolven na de laatste heislag ter perforering van de
eerste zandlaag.
vraag 2 Welke puntlengte verdient qua draagvermogen de voorkeur ?
antw. a geen voorkeur (d.w.z. niet van belang)
antw. b 1,50 m
antw. c 3,60 m
vraag 3 Is het door U gekozen paaltype acceptabel, d.w.z. gelijkwaardig aan de
" ontworpen gladde paal yJ 400 mm?
antw. a ja
antw. b neen
antw. c ja, zelfs beter.
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XIII

CASUS

Van een op palen gefundeerde dijkkruising is het volgende bekend s
De kruisende leiding is een ruwe olie leiding 0 36"
De hoogte van het dijklichaam is 5 m.
IL « R^ » 15 m (N.B. alleen voor stalen leidingen geldt dat R^ gelijk is
aan R_, voor andere materialen geldt R_ = 7/4 . R_. Zie
de pijpleidingcode)
vraag 1 Hoe groot is de aan te houden veiligheidszone ?
antw. a 35 m
antw. b 30 m
antw. c 20 m
vraag 2 Na verloop van een aantal jaren zal door het beschikbaar komen van een
tweede leiding de eerste worden omgebouwd voor het transport van
aardgas bij dezelfde ontwerpdruk. G.. * 120 m, E * 55 m.
Hoe groot wordt nu de veiligheidszone ?
antw. a 50 m
antw. b 80 m
antw. c 47,5 m
vraag 3 Welke maatregelen moeten er qua constructie bij de ombouw worden getroffen?
antw. a Over de toegevoegde lengte van de veiligheidszone moet de
leiding worden vervangen door een sterkere buis en een paalfundering worden aangebracht.
antw. b Over de toegevoegde lengte van de veiligheidszone moet de
leiding worden voorzien van mantelbuis die aan de dijkzijde
op de leiding is afgedicht met een rubber manchet met klembanden en aan de andere zijde open is.
Deze mantelbuis moet de ontwerpdruk van de gasleiding (voorheen olieleiding) kunnen weerstaan. De leiding blijft tijdens
deze operatic normaal in gebruik
XIV

CASUS
Een ingenieursbureau heeft een Sterkteberekening van een wegkruising gemaakt.
Dit op basis van een opleghoek ^=30 in de oplegzone.
Omdat de betrokken kruising niet blijkt te voldoen aan de vereiste veiligheidsfactor, vraagt het bureau aan U toestemming, in de berekening te mogen
uitgaan van een hoek van 90 in de maatgevende doorsnede.
Het bureau verschaft U de volgende gegevens over deze doorsnede :
1
1
20 t/m2
0,8 m
5 t/m
3 t/m
we
yraag^l Verleent U de gevraagde toestemming
antw. a ja
antw. b neen
vraag 2 Zo niet, welke hoek is dan wel acceptabel
.o
antw. a
antw. b

60

antw. c

30C
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vraag 1 Men wil bij het aanbrengen van de kathodische bescherming de testdraden electrisch aan de buis lassen. Mag dat?
antw. a neen, dit dient met een thermietlas te geschieden.
antw. b dat hangt van de staalkwaliteit van de buis af.
antw. c ja, indien dat nauwgezet gebeurt en de bekleding niet wordt
beschadigd.
vraag 2 Indien een buis in agressieve grond ligt met anaerobe corrosie en
het buis-bodempotentiaal bedraagt -850 mV, mag U dat goedkeuren
zonder dat er maatregelen worden genomen ?
antw. a Ja, omdat het buis-bodempotentiaal voldoet aan de gestelde normen.
antw. b Neen; het buis-bodempotentiaal moet minstens -950 mV bedragen.
antw. c Ja, het maakt niet uit voor de kathodische bescherming in
welke grond deze wordt toegepast. Een en ander kan dus zonder
meer worden goedgekeurd.
vraag 3 Hoe komt het, dat bij de electro-osmotische methode de grond niet
aan de te trekken damplanken blijft hangen ?
antw. a Tengevolge van het electro-osmotisch smeren neemt de maximale
schuifspanning van de stalen damwandplank.af, zodat de grond
niet aan de damwand blijft hangen.
antw. b Tengevolge van de electrische lading op de damwand neemt de
maximale schuifspanning van de klei af, zodat deze niet aan
de te trekken damwand blijft hangen.
XVI

CASUS
U maakt een inspectierit langs een waterkering en U komt een sondeerauto tegen
van Grondmechanica Delft , die sonderingen maakt ten behoeve van een uit te
voeren dijkversterking.
vraag 1 Welke gegevens gaat U raadplegen ?
antw. a Ik ga aan de hand van tekeningen en vergunningen bezien of er
kabels en buizen liggen.
antw. b

Ik raadpleeg de gegevens die ik vooraf heb verzameld en wanneer
over deze werkzaamheden niets bekend is laat ik het werk stil
leggen.
antw. c Ik ga aan de hand van mijn gegevens na of de werkzaamheden
bekend zijn en of er kabels en buizen liggen.
Zonodig neem ik contact op met degene die de voor het werk
benodigde vergunning moet verlenen.
vraag 2 Vervolgens ziet U enige kilometers verder dat nutsbedrijven bezig zijn
met het verleggen van kabels, in verband met deselfde dijkversterking.
Waarom worden deze kabels verlegd ?
antw. a De kabels worden verlegd omdat er in principe geen kabels in een
waterkering uiogen liggen. Zij komen voorts ts diep te liggen en
kunnen kapot gaan als gevolg van de zettingen.
antw. b De kabels komen te diep te liggen. Verder mcgen er in principe
geen kabels in de waterkering liggen.
antw. c Omdat ze te diep komen ta liggen en de zettingen niet kunnen
verdragen.
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XVI

vraag 3 Daarna rijdt U op een grondophoging op de dijk. Uit Uw gegevens blijkt
dat ter plaatse een leidingkruising zal worden gemaakt.
Waarom zal deze ophoging daar liggen ?
antw. a Om een lichtere leidingconstructie te kunnen maken
antw. b Om de zettingen zo snel mogelijk te laten optreden, waardoor
de dijk minder hoog behoeft te worden aangelegd.
antw. c Om de leidingconstructie te kunnen maken of eventueel een
lichtere constructie te kunnen maken.
yraag_4 Vlak voordat U Uw rit beeindigt ziet U dat men, bij een andere niet
te versterken dijk, bezig is met het blootgraven en onderstoppen van
een leidingkruising.
Wat kan er hier gebeurd zijn ?
antw. a Er is holle ruimte ontstaan onder de buis; de buis kan opgehaald
zijn of de bekleding kan zijn hersteld.
antw. b De corrosiebescherming is beschadigd; de zettingen zijn te
groot geworden waardoor de spanningen te hoog zijn opgelopen.
antw. c De leiding is blijven hangen waardoor holle ruimte onder de
buis is ontstaan die nu is opgevuld.
XVII

CASUS
Bezie de tekening op bladzijde 16.
vraag 1 Meetpunt 3 ; bij ? moet worden ingevuld :
antw. a plaatsing baak I
antw. b plaatsing deel D
antw. c plaatsing deel E
vraag 2 Bij meetpunt 3 is de datum 26-8-80. Het meetschema is :
antw. a kompleet
antw. b inkompleet, dit had bij aanvang van de metingen moeten zijn
vermeld.
antw. c inkompleet, het kan nog worden aangevuld.
vraag 3 Meetpunt 7 ; bij meting nr. 1 moet worden ingevuld :
antw. a F
antw. b E
antw. e G
vraag 4 Bij meting 2 van meetpunt 7 moet worden ingevuld :
antw. a baak III
antw. b F
antw. c E
vraag 5 Bij meting 3 van meetpunt 7 moet worden ingevuld :
antw. a baak III
antw. b D
antw. c G
vraag 6 meetpunt
antw. a
antw. b
antw. c

10; bij meting nr. 1 moet worden ingevuld s
H
I
baak IV

vraag 7 Bij meting 2 van meetpunt 10 moet worden ingevuld :
antw. a G
antw. b baak IV
antw. c H

MEETPUNT 3

MEETPUNT 7

MEETPUNT 10

METINGEN AAN BUIS
afstand meetpunt t.o.v. nulpunt
14.50 m
hoogte
meting

METINGEN AAN BUIS
afstand meetpunt t.o.v. nulpunt
30.50 m
meting
hoogte
in m
tijdens
datum
t.o.v.
nr jlaatsing
NAP
van disl
i
20-5-80 + 4.050
2
22-S-8C 4 4.100
3
22-5-30 + 4.C90

METINGEN AAN BUIS
afstand meetpunt t.o.v. nulpunt
40.80 m
meting
hoogte
in m
tijdens
datum
t.o.v.
nr plaatsing
NAP
van deel
i
19-5-80 v 0.930
1""^
19-5-80 •*• 0.930
20-5-80 4- 0.875
!^
Uj
21-5-80 + 0.870
METINGEN AAN BAAK
-if stand baak tov nulpunt 41.50m

tijdens

in m
t.o.v.
NAP

datum

nr plaatsing
van deel

3-5-80 - 0,950
i 5-5-80 - C.950 _|
17-5-80 - 0.960

1
B
2
C
3 baak I

I
HETINGEN AAN BAAK
]
afstand baak tov nulpunt 30.50 mj

METINGEN AAN BAAK

las
datum

opmerking

zakbaax

V

18-5-80

sleuf aangevuld
oplevering

hoogte
tov NAP

opmerking

17-5-80 + 0.445

plaatsing
baak lengte
«1.5 n

§

hoogte |
tov NA?
22-5-80 + 5.590 \
datum

opmerking

plastsinc
bjuik lengte .....
as l.S m~
I
i
sleuf ,,argei
valci
23-5-60 j+ 5.565 j
oplevering
25-6-80 + 5.510
I

+ 0.440

19-5-80 + 0.420
25-6-80 L±JLll!3

Ui—

(10.30 uur)
(16.00 uur)

hoogte
tov NAP
21-5-80 : 2.370
datum

plaatsing
baak lengte
« 1.5 m
sleuf aanqevuld
23-5-80
oplevering
25-6-80

•> 2.340
+ 2.300

\

I

_i_

10

15

20

aanlegrichting

E

25

>>

tussenstuk

Fi

30

^

35

45m

40

aanlegrichting
EXAMEN OPGAVE

uitvoeringstokening t.b.v.
de meting van zakkingen.
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XVII
vraag_8 Bij meting 3 van meetpunt 10 moet worden ingevuld
antw. a I
antw. b G
antw. c J
vraag 9 Bij meting 4 van meetpunt 10 TOoet worden ingevuld
antw. a G
antw. b baak IV
antw. c F

XVIII

CASUS
Tijdens de uitvoering van een rivierkruising d.m.v.
een sleepzinker is de baggerspecie (zand) uit de
sleuf tijdelijk op het land in depot gezet. Aan de
oever waar de zinker wordt ontvangen is de aansluitende landleiding reeds gelegd. Teneinde deze
leiding niet aan zettingen en horizontale verplaatsingen in het slappe veenterrein bloot te stellen,
is het gronddepot 50 m uit het trace ingericht,
Eerst tijdens het wederom afgraven van liet depot
(100x100x5 m 3 ) ontdekt men dat het zandbanket heeft
g'elegen boven een 2-tal niet eerder gesignal&erde
bestaande parallel lopende kruisingen. Het depot
lag op een afstand van 30 m uit de teen van de dijk.
De zinkerbebording blijkt op de verkeerde plaats
te staan, terwijl de leidingen niet op de leidingkaart
staan aangegeven. Het betreft een kerosineleiding
van voor 1965 0 100 mm (max .bedrijf sdr'ilc 80 bar)
en een klasse A hoofd aardgastransportleiding
0 910 mm (36") ; de veiligheidszones bedragen resp.
30 m en 60 m. Het terrein blijkt t.p.v. het hart
van de voormalige ophoging 50 cm en aan de randen
ervan 20 cm te zijn gezakt (resultaat zetbaakwaarnemingen depSt)* Bij het opruimen van het zanddepot
wordt te diep oatgraven en een dragliae-bak valt met
z'n tanden boven op de gas-veldleiding. Er ontstaat
een iangsscheur ter lengte van 50 cm. Be kerfslagwaarde van het staal bedraagt 35 Joule. Na blootgraven van beide leidingen blijkt de kerosineleiding
halverwege de veiligheidszone in opwaartse richting
(oplegmoment) blijvend te zijn verbogen. Be inmiddels gewaarschuwde beheerder van deze leiding is
van mening dat de geconstateerde plastische vervorming
geen gevaar oplevert en kan worden geaccepteerd.
Be CTOB-waarde van het staal geeft een grenswaarde
voor de plastische rek van 3.£f terwijl 2.£ is
t
e
opgetreden (d.w.z. een veiligheid van 1,5), Be beheerder van de gasleiding constateert op 80 m uit
de dijkteen een maximale rek van £ , dus nog juist
elastisch (neerwaarts
berust.

gebogen) . Ook deze beheerder
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XVIII
Vraag
: wat zijn de gevolgen van de opgetreden
mechanische beschadiging door derden van de gasveldleiding?
antw. a. i er ontstaat een erosie-krater , die de
parallel lopende kerosineleiding ondermijnt. Beze
relatief slappe leiding (0 100 mm voegt zich zonder
breuk naar de vorm van het oiiciermi jningsprof iel .
E.e.a. speelt zich af buiten beide veiligheidszones .
_b^ s er ontstaat een locale physische explosie
met verwekingszone. Be kercsineleiding drijft niet
op (relatief dikwandige pijp) • Boor de directe
schokgolf wordt deze leiding wel locaal zijdelings
verplaatst zonder breuk. Be gasleiding zelf drijft
wel locaal op. Alle verschijnselen tredfca buiten
de veiligheidszones op.
antw. jc_. : er ontstaat een doorgaande scheur
("long-split1*} t die stopt op een afstand van 5 pijplengten (5x12 • 60 m) voorbij de "tie-in" las, d.w.z.
precies in de teen van de ciijk. In de stabiliteitszone en onder de dijk bxengt deze lopet.de explosie^
(vj^SOO m/s) bodemvevweking t«> weeg. Be dijk bezwijkt
door evenwichtsverlies (af schuiving) *
N.B.

XIX

chemische explosie (BLEVE) blijft bier
buiten beschouwing .

CASUS
U beui belast uiet de goedkeuring van Let ontwr.rp en
het toe^iw'hl: op de uitvoeiriug van «e*a krui^ing van
eeu 0 600 mm (24") olieleiding (Max *bedri j fstlruk 50 bar)
met een boezemwater. Be stabiliteitszone bedraagt
S3 m (hor I'scmfcaial ^n w ctica il) . Be ^/erstoringszone
'.^25 M (hor>) '/ejjp. 3 m (veci.) Be fcruin van da
kad^n ligt op NA?, bet n.v. op HAP ~4m, De kaden 'zijn
opgebou^i u:lt veen met een %££.van 1 m klai. Vanaf
m.v. tot NAP -10 m bestaat de grondslag uit ?faenf
vanaf dit niveau tot NAP -15 m uit klei; hieronder
stirgkt :',x«ili het pleistoceie zand uit. Het >;olderpeil
ligt op NAP -4,5 m; de potentiaal in hat pieistoceen
eveneens. Boezempeil is NAP -0,5 m. Gekozen is voor
kruising m.b.v. de bestuurbar e h o r i z o n t a1e boormethode.
Be toelaatbare boorspoelingsdruk -gemeten t.p.v.de
boorstelling- bedraagt 20 bar; de gronddekking bedraagt
daarbil min^ 3 m(* 2x de plastische straal R ).
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XIX

Vraag 1': U stelt vast dat bij de gekozen positie van
de rig het intrede-punt op een afstand van 30 m uit
de teen van de kade komt te liggen. Welk standpunt
neemt u in?
antw. a. : U kunt zich met deze maatvoering verenigen.
antw. b. i teneinde de lengte van de boring en daarmede
de grootte van afwijkingen bij uittreden te beperken,
wenst u op de grens van de hor.stabiliteitszone te
gaan zitten.
antw. c. : U acht deze afstand niet veilig genoeg en
eist 40 m.
Vraag 2: tijdens de uitvoering treden over de eerste
15 m recht boven de geleidebuis bentoniet-wellen op.
Be mud druk t.p.v.de boorstelling is precies de toelaatbare waarde. Hoe stelt u zich hiertegenover op?
antw. a. : U veronderstelt dat het hier boor- en sondeergaten betreft van het uitgevoerde grondmechanisch onderzoek en bent ermee content dat deze gaten op deze wijze
worden afgedicht tegen kwel.
antw. b. : U beschouwt het verschijnsel, gegeven het
feit dat de toelaatbare boorspoelingsdruk niet wordt
overschreden, als onverklaarbaar en veronderstelt
een fout in de berekening van deze druk. U grijpt niet
in en besluit contact op te nemen met.de grondmechanica
adviseur.
antw. e» : U laat de spoelingsdruk (empirisch) zover
verlagen, dat over de volgende 15 m geen wellen meer
ontstaan (de reeds gevormde wellen kunnen nog enige
tijd blijven lopen) . Baarna heft u deze extra drukbeperking op.
Vraag 3: na een afgelegde boorafstand van ca 250 m blijkt
het uittredepunt van de pilot pipe 10 m uit de ontworpen
aslijn te liggen* Be afstand tot de teen van de kade
bedraagt 30 m, vlgs.ontwerp 40 m. Is de positie van
het uittredepunt voor u acceptabel?
antw. a. i U acht de geconstateerde afwijkingen aanvaardbaar, omdat;
- de elastische bulging in het horizontale vlak van
10 m over 250 m geringer is dan die in het verticale
vlak (ca 10 m over |.250 m) en derhalve lagere langsspanningen oplevert dan in de ontwerpberekening zijn
gevonden. Beide spanningen versterken elkaar niet,
omdat voor de ene buiging de max.spanningen in top
en bodem en voor de andere in de zijden van de olieleiding
optreden, m.a.w. waar de ene een extreme waarde heeft
is de ander nul.
- het verwerven van zakelijk recht op een extra strook
grond van 10 m voor het maken van de "tie-in" en
de kosten van het verplaatsen van de voor de intrekoperatie reeds gereed liggende olieleiding voor
rekening van de aannemer komen.

-20vervolg antwoord a van vraag 3 var*

XIX

- de afstand van het uittredepunt tot de teen van de
kade zcwel de stabiliteitszone als de verstoringszone overtreft.
antw. b. 2 U kunt zich niet verenigen met de ontstane
situatie en eist terugtrekking van de geleidebuis
en een hernieuwde poging om in de directe omgeving
van het daartoe ontworpen punt uit te treden, omdat:
- de hor.- en vert, buiging vectorieel moeten wordtan
samengesteld tot een resultersnd moment in een
arheef vlak met hogere langsspsnningen dan de vert,
buiging alleea i;ou ge^en.
- de haalbare afwijking in hor.richting loodrecht
op de leidingas veel kleiner is dan 10 m.
- de afstand tussen uittredepunt en kadeteen min.
40 m moet bedragen.
- de realiseerbare sfwijking in hor.richting evenwijdig
aan de leidingas vsel kleiner is dan 10 m.
- de configuratie krapper is dan ontworpen, d.w.z.
sterkere kromming van de gerede olieleiding en
hogere laag

IS HET EINBE VAN HFT EXAMEN VELBCCNTROLE
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INVULFORMULIER
1

EXAMEN VELBRONTROLE

VRAGEN
/"-aag 1 antw. a 0
antw . b 0
antw. c 0
vraag 2 antw. a 0
antw. b 0
antw . c 0
vraag 3

vraag 4

antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0
antw. a 0
antw . b 0
antw . c 0

vraag 5 antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0
vraag 6 antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0
.aag 7 antw.
antw.
antw.
II
CASUS
vraag 1 antw.
antw.

a 0
b 0
c 0
a
b

0
0

vraag 2 antw. a 0
antw. b 0
vraag 3 antw. a 0
antw. b 0
vraag 4 antw.
antw.
III CASUS
vraag 1 antw.
antw.
antw.

a 0
b 0
a 0
b 0
c 0

vraag 2 antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0

IV
CASUS
vraag 1 antw.
antw.
antw.
V
CASUS
vraag 1 antw.
antw.
vraag 2

vraag 4 antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0
vraag 5 antw. a 0
antw . b 0
antw. c 0
vraag 6 antw. a 0
antw. b 0
antw . c 0
vraag 7 antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0
*aag 8

antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0

a 0
b 0
c 0

XI
VRAGEN
vraag 1 antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0

XVI
CASUS
vraag 1 antw. a 0
antw. b 0
antw . c 0

a 0
b 0

vraag 2 antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0

vraag 2 antw. a 0
antw. b 0
antw, c 0

vraag 3 antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0

vraag 3 antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0

vraag 4 antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0

vraag 4 antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0

vraag 5 antw. a 0
entw. b 0
antw. c 0

XVII
CASUS
vraag 1 antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0

antw. a 0
sntw. b 0

vraag 3 antw. a 0
antw. b 0
vraag 4 antw. a 0
antw. b 0
VI
CASUS
vraag 1 antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0
vraag 2 antw. a 0
antw. b 0
aittw. c 0
vraag 3 antw. a 0
antw. b 0
antw. c C
VII

CASUS
vraag antw.
antw.
antw.
VIII CASUS
vraag 1 antw.
antw.
antw.
vraag 2 antw.
antw.
antw.
IX
VRAGEN
vraag 1 antw.
antw.
antw.
vraag 2

vraag 3 antw. a 0
antw . b 0
antw. c 0
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a 0
b 0
c 0
a 0
b 0
e 0
& 0
b 0
c 0
a 0
b 0
c 0

antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0

vraag 3 antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0

vraag 4 antw. a
antw. b
antw. c
X CASUS
vraag 1 antw. a
antw. b
antw. c
vraag 2 antw. a
antw. b

0
0
0
0
0
0
0
0

vraag 6 antw.
antw.
antw.
XII
CASUS
vraag 1 antw.
antw.
antw.

a 0
b 0
c 0
a 0
b 0
c 0

vraag 2 antw. a 0
antw. b 0
antw. t 0
vraag 3 antw.
antw.
antw.
XIII CASUS
vraag 1 antw.
antw.
antw.

a 0
b 0
c 0

vraag 2 antw. a 0
antw . b 0
antw, c 0
vraag 3 antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0
vraag 4 antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0
vraag 5 antw. a 0
antw. b 0
antw . c 0

a 0
b 0
c 0

vraag 6 antw. a 0
antw . b 0
antw. c 0

vraag 2 antw. a 0
antw. b 0
antw . c 0

vraag 7 antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0

vraag 3 antw.
antw.
XIV
CASUS
vraag 1 antw.
antw.

a 0
b 0

vraag 2 antw.
antw.
antw.
XV VRAGEN
vraag 1 antw.
antw.
antw.

a 0
b 0
c 0

a 0
b 0

a 0
b 0
c 0

vraag 2 antw. a 0
antw. b 0
antw. c 0
vraag 3 antw. a 0
antw. b 0

vraag 8 antw. a 0
antw . b 0
antw. c 0
vraag 9 antw. a
antw . b
antw. c
XVIII CASUS
vraag antw. a
antw. b
antw. c
XIX
CASUS
vraag 1 antw. a
antw. b
antw. c

0
0
0
0
0
0
0
0
0

vraag 2 antw. a 0
antw. b 0
antw . c 0
vraag 3 antw. a 0
antw. b 0
NAAM INVULLEN !!!!!!!

INVULFORMULIER
I

EXAMEN VELDRONTROLE

VRAGEN *
vraag 1 antw. a
antw. b
antw. c
vraag 2

antw. a 1
' antw.. b 0
antw. c 0

vraag 3

vraag 4

vraag 5

vraag 6

vraag 7

II

0
0
t

antw. a
antw. b
antw. c

0
8
0

antw. a
antw. b
antw. c

0
1
0

antw. a
antw. b
antw. c

0
0
1

antw. a i
antw. b 0
antw. c 0
antw. a @
antw. b 0
antw. c 0

CASUS
vraag 1 antw. a
antw. b
vraag 2
vraag 3
vraag 4

antw. a
antw. b

0
1

antw. a
antw. b

1
0

antw. a 0
an tw . u 1

III CASUS
vraag 1 antw. a
antv. b
anew . c
vraag 2

r
0

antw. a
antw. b
an tw . c

IV
CASUS
vraag 1 antw.
antw.
antw.
V
CASUS
vraag 1 antw.
antw.
•• vraag 2

vraag 5

vraag 6

antw.- a
anew, b

0
i1\

vraag 4

anew, a
antw. b

VI
CASUS
vraag 1 antw. a
anew, b
antw. c
vraag 2

vraag 3

anew, a
anew, b
antw. c

CASUS
vraag anew,
anew,
anew,
VIII CASUS
vraag 1 antw.
antw.
antw.

0
0
S

a
b
c

0
I
0

a
b
c

0
S
0

antw. a
antw. b
antw. c
IX
VRAGEN
vraag 1 antw. a
antw. b
an ew . c

0
0
1

antw. a 0
antw. b 1
antw. c 0
antw. a "0
antw . b 0
antw . c I
antw. a f
antw. b 0
antw. c 0

vraag 7 antw. a 0
• antw. b I
i
antw. c 0
vraag 8 antw. a 0
antw. b •
antw. c 0

§
0
0

vraag 4

antw. a
antw. b
antw. c

vraag 4

anew, a
anew, b
anrw. c

§
0
0

vraag 5

anew, a
anrw. b
anew, c

0
0
f

vraag 6

Ail

antw. a
antw. b
antw. c

0
0
9

antw. a
antw. b

i
0

anew, a 1
anew, b 0
anew, c 0

CASUS
vraag 1 anew, a f
anew, b 0
anew, c 0
vraag 2

anew, a
anew, b
anew, t

0
0
i '

vraag 3

anew, a
anew, b
anew, c

0
0
1

XIII CASUS
vraag 1 anew, a f
anew, b 0
anew, c 0
vraag 2

vraag 3
XIV

vraag 2

XV

vraag 3

vraag 2

antw. a
anew, b
anew, c

P
C
C

vraag 3. anew, a
anew, b
•*"
anew, c

u
C
t

vraag 4

anew, a
antw. b
anew, c

u
i
C

vraag 3

anew, a
antw. b
antw. c

1
0
0

vraag 4

anew, a
antw. b
antw. c

C
0
i

vraag 5

antw. a
antw. b
anew, c

1
C
C

vraag 6

antw. a
antw. b
antw. c

C
f
C

anew, a
anev . b

C
'.

dllCV, . C

1

antw. a
antw. b
antw. c

C
1
C

antw. a
antw. b
antw. c
XVIII CASUS
vraag antw. a
antw. b
antw. c
XIX
CASUS
vraag 1 antw. a
antw . b
antw. c

(
^
(

anew, a
anew, b

§
0

vraag 8

antw. a 0
antw. b •
antw. c 0

vraag 9

vraag 2

antw. a 0
antw. b |
vraag 3

Geslaagd : ca 49 goed
cum laude : 60 goed

0
€
0

vraag Z

vraag 7

antw. a 0
antw. b f
antw. c 0

anew, a &
anew, b 0
antw. c 0

XVII
CASUS
vraag 1 antw. a
antw. b
antw. c

f
0
w

VRAGEN
vraag 1 antw. a 1
antw. b 0
vraag 2

XVI
CASUS
_ vraag 1 antw. a 0
antw. b 0
antw. c |

anew, a
an tv. b
cL TI e * . c

CASUS
vraag 1 anew, a 0
anew, b 9

antw. a 1
antw. b 0
antw. c 0

X
CASUS
vraag 1 antw. a 1
antw. b 0
antw. c 0
vraag 2

0
0
i

C
1
0
0
0
1

anew, a f
anrw. b 0
anew, c 0

vraag 3 . anew, a
anew, b
anew, c

0
§
0

VII

antw. a 0
antw . b 0
antw . c i

1

0
I

anew, a " 0
anew, b 0
anew, c 9

vraag 2

0
1
0

vraag 2

0
0

antw. a fi
anew, b 0

vraag 3
vraag 4

a
b

NAAM CURSIST : ^/°*"* //^/^^^^^

XI
VRAGEN
vraag 1 anew, a 0
antw. b 0
antw-. c 9

a 9
b 0
c 0

vraag 3

vraag 2
vraag 3
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(
\
*

antw. a
antw. b
antw. c
antw. a
antw. b
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